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METEOROLOGIA 
NA  PRZEŁOMIE STULECI.

S tre sz c z e n ie  odczy tu  W . BEZOLDA, w y g łoszonego  n a  z jeździć 

m eteoro logów  n ie m ie ck ich  w  S z tu tg a rd z ie  w  r. 1901.

Dla system atycznej, produkcyjnej pra
cy naukowej jest zawsze rzeczą poważ
nego znaczenia rzucić wstecz okiem na 
rezulta ty  osiągnięte i przez obejrzenie 
działalności i dążeń dzisiejszych uprzy
tomnić sobie jasno zadania, których roz
w iązania oczekiwać należy od najbliższej 
przyszłości, oraz przedstawić cele, które 
stale przed oczyma stać powinny. Wiedza 
meteorologiczna przeważną część swe
go rozwoju zawdzięcza ubiegłemu stu
leciu i nader nieznaczny zaledwie ułamek 
tego dorobku przekazały jej w  dzie
dzictwie wieki ubiegłe.

W prawdzie już w  początku samym 
ubiegłego stulecia byliśmy w posiadaniu 
ważniejszych przyrządów meteorologicz
nych, a naw et dwadzieścia la t  przedtem 
staraniem  „Societas P a latina  Meteoro- 
log ica“ urządzone były systematyczne 
dostrzeżenia w edług planu jednolitego, 
lecz burze rew olucyi francuskiej i po
w stałe stąd wielkie wojny zbyt wcześnie 
zniweczyły to dzieło pokoju i sprawiły, 
że stan meteorologii przed stu dokładnie

: laty  przedstaw iał widok nader opła
kany.

Sieć stacyj Akademii w Mannheim 
przestała istnieć, obserwowano w praw 
dzie tu  i owdzie, lecz bez systemu jed 
nolitego, tak  że nie można było wycią- 

j  gać stąd wniosków, rzucających głębsze 
j  światło na praw a zjawisk atmosferycz- 
! nych.

Ale wtedy właśnie w yłoniły się i sfor
mułowane zostały dążenia, które na dłuż- 

j szy okres czasu wskazały drogę bada
niom.

Pod wrażeniem tak  od stref naszych 
odmiennych warunków życia pasa ró w 
nikowego skrystalizowały się w  umyśle 
Aleksandra Hum boldta punkty wyjścia, 
z pośród których rozpatryw ać należy 
zdobyty przez spostrzeżenia meteorolo
giczne m ateryał liczbowy, aby otrzymać 
obraz tych właściwości, które łączyć 
zwykliśmy pod nazwą klimatu. Te pun
k ty  wyjścia, które się zasadniczo spro
w adzają do badania średnich wartości 
i które nieco późnie] znalazły tak  w y
bitnego przedstawiciela w  Dovem, pano
w ały wyłącznie aż do połowy ubiegłego 
stulecia; to, co wtedy, a często i później 
rozumiano pod nazwą meteorologii, było 
właściwie tylko klim atologią, t. j. nauką 
statystyczno-geograficzną.
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Dopiero około tego  czasu zaczęto 
zwracać pilniejszą uw agę na przebieg 
oddzielnych zjawisk w  oceanie pow ietrz
nym i tak  obok klim atologii rozw inęła 
się jeszcze nauka o pogodzie czyli me
teorologia w  ściślejszem znaczeniu tego 
wyrazu.

W  tym  czasie zorganizow ano także 
w  wielu krajach cywilizowanych stałe 
sieci meteorologiczne, można więc było 
przystąpić do badania zm ian elementów 
meteorologicznych z dnia na dzień. 
W krótce potem w skutek olbrzymiego 
rozwoju telegrafii elektrycznej nastręczy
ła się dalsza możebność praktycznego 
zużytkow ania stałych spostrzeżeń i prze
powiadania na zasadzie naukowej z pew 
nym stopniem praw dopodobieństwa nie- 
tylko burz, lecz wogóle oczekiwanych 
stanów  pogody.

Porównawcze badanie tych  ostatn ich  i 
z dnia na dzień na zasadzie specyalnych j 

map, pozw alających łatw o rozpatrzeć 1 
stan pogody w danym momencie na 
znaczniejszej przestrzeni, jednem  słowem 
t. zw. metoda synoptyczna stanow iła od 
tego czasu przez całe la t  dziesiątki ją 
dro właściwe poszukiwań m eteorologicz
nych.

Pomimo tego m eteorologia wciąż po
zostaw ała w gracie rzeczy tylko nauką 
opisową; poznano wprawdzie, że przebieg 
pogody zależy przedewszystkiem od ro z 
woju i zachow ania się stref wyso
kiego ciśnienia, lecz do odcyfrowania 
związku wzajemnego i w łaściw ych przy
czyn zjaw iska potrzeba było całkiem in
nych środków pomocniczych.

Należało zastosow ać do zjaw isk atm o
sferycznych zasadnicze praw a fizyki, in- 
nemi słowy—przekształcić m eteorologią 
w  fizykę atmosfery. Szczególnie ważne 
m ają tu  znaczenie dw a działy fizyki; 
z jednej strony teorya ciepła, dostarcza
jąca klucza do zrozum ienia zasadniczo 
różnych objawów prądów  w stępujących 
i zstępujących, a stąd i stref ciśnie
nia wysokiego i niskiego, t. z w. maxi- 
mów i minimów barometrycznych; z dru
giej zaś strony—nauka o ruchu, dynam i
ka, dla wytłum aczenia ogółu ruchów,

I odbywających się w oceanie pow ietrz
nym.

Zastosowanie do tych [zjawisk teoryi 
ciepła, rozpoczęte już w  szóstym dzie
siątku ubiegłego stulecia przez Helmhol- 
tza, Hanna, R eya i in., było w dalszym 
ciągu prowadzone, i w  zaraniu obecnego 
w ieku przedstaw iało się w  postaci jed
nolitej, choć tylko tymczasowej, całości. 
W  szczególności m ateryał, zebrany przez 
naukowe w zloty balonów, potwierdza 

| słuszność zasadniczych założeń, które się 
! przyjm uje w tego rodzaju badaniach.

Ta część m eteorologii teoretycznej,
\ t. zw. term odynam ika atmosfery, nie na- 
I stręcza względnie większych trudności. 

Bezporównania zawilszemi są do roz
w iązania studya nad właściwemi zjaw i
skami ruchu, t. j. nad dynam iką atm o
sfery w  ściślejszem znaczeniu tego w y
razu.

Pomimo doskonałych prac W illiama 
Ferrela, Guldberga, Mohna i in. pierwsze 
zaledwie na tem polu staw iam y kroki.

Bo rzeczywiście ruchy w oceanie po
wietrznym  są tak  złożone, drogi, jakie 
opisują cząstki w swym przebiegu, tak  
różnorodne i zawiłe, że ich zbadanie 
należy do najtrudniejszych pytań, jakie 
w iedza wogóle przedstaw ia badaczowi.

Przedewszystkiem  w ystępuje tu  zada
nie pierwszorzędnej ważności, które n ie
stety  dotychczas pozostaje bez odpowie
dzi, a mianowicie kwestya związku mię
dzy oddzielnemi wirami atmosferyczne- 
mi, k tóre oznaczamy jako barom etryczne 
m azim a i minima, a cyrkulacyą ogólną 
atm osfery naszej.

Nowsze badania uczą, że te u tw ory 
wirowe, od których w strefach naszych 
przedewszystkiem zawisła pogoda, nie wy
nikają z przyczyn wyłącznie miejscowych, 
lecz że w  ich < powstawaniu i przebie
gu zasadnicze znaczenie przypisać nale
ży ogólnej cyrkulacyi. Jak  jednak ten 
związek wzajem ny w szczegółach zacho
dzi, jak ie  działania w ynikają z połączeń 
tych dwu przebiegów, to  kw estyą tę  ten 
tylko podejmować może, k to gruntow ną 
znajomość faktów  odpowiednich łączy 
z najw yższą zdolnością myślenia m atem a
tycznego.
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W raz z tem i nowemi poglądami, które 
wprowadziła metoda synoptyczna i fi
zyczne tłum aczenie zjawisk, zmieniły 
się znacznie w ym agania co do rodza
ju  i charakteru dostrzeżeń m eteorolo
gicznych.

W  nowopowstałej dziedzinie, gdzie 
zasadniczą podstaw ą jest badanie zjawisk 
pojedyńczych, każde spostrzeżenie, rzecz 
naturalna, posiada z osobna bezporów- 
nania większe znaczenie, niż w  klim ato
logii, zadaw alającej się, przynajmniej 
obecnie, rozpatryw aniem  średnich w ar
tości, w  których twoi’zeniu znikają 
drobne błędy i nie w pływ ają na re
zultat.

To też wzmogły się odpowiednio w y
m agania co do dobroci przyrządów 
i staranności obserwacyi; przytem bada
nie w  danym momencie rozkładu [ele
m entów meteorologicznych na znacznym 
■obszarze, np. dla całej Europy, wymagało 
niezbędnie jednolitej metody spotrzeżeń 
i wspólnej pracy wszystkich narodów. 
Tę ostatnią sprawę poruszono po raz 
pierwszy w  Brukselli w r. 1854 i osta
tecznie wprowadzono w życie od czasu 
międzynarodowego kongresu meteorolo
gicznego w W iedniu w r. 1873.

Gdy jednakże meteorologii synoptycz
nej głównie chodziło o rozszerzenie sieci 
obserwacyjnej na powierzchni ziemi, 
a, więc w  kierunku „poziomym11, to me
teorologia teoretyczna dom agała się prze
dewszystkiem  rozszerzenia tego rodzaju 
w. kierunku pionowym. Od czasu, gdy 
pojęto zasadnicze znaczenie wstępujących 
i zstępujących prądów  powietrznych dla 
stanu  pogody, objawiło się naturalne dą
żenie ku badaniu przebiegu tych prądów 
na całej ich drodze. Badacz nie mógł 
się zadowolić tem, co mu podają obser- 
wacye z najniższych w arstw  i musiał 
badania swe rozciągnąć na górne w ar
stw y atmosfery.

W  ten  sposób pow stały dostrzegalnie 
górskie, a następnie badanie naszego 
oceanu powietrznego przy pomocy balo
nów i latawców.

W praw dzie już wkrótce po wynalezie
niu balonów, a zwłaszcza w  początkach 
ubiegłego stulecia, a następnie w  szó

stym jego dziesiątku, prowadzono we 
F  rancyi i Anglii próby z wzlotam i ba
lonów w celach meteorologicznych, lecz 
z powodu braku odpowiednich przyrzą
dów i systemu badania, pozostały one 
bez poważniejszych rezultatów.

Dopiero, gdy z jednej strony wskutek 
poszukiwań teoretycznych wyjaśniono 
dokładnie, jak  zbierać i opracowywać 
należy zdobywane rezultaty , a z drugiej 
strony wynaleziono psychrom etr aspira- 
cyjny, który pozwolił na dokładne w y
znaczanie tem peratury i w ilgotności po
wietrza, można było od naukowych 
wzlotów balonów oczekiwać wniosków, 
któreby odpowiadały ponoszonym ofia
rom.

I  rzeczywiście m ateryał zebrany w tym 
względzie, zwłaszcza przez berliński in 
s ty tu t żeglugi powietrznej, i ogłoszony 
w cennem dziele ‘) przez Assmanna i Ber- 
sona 2), ogromnie rozszerzył nasze poglą
dy na przebieg zjawisk m eteorologicz
nych w  górnych strefach atmosfery.

Prócz Berlina zaprowadzono system a
tyczne wzloty balonów w celach nauko
wych i w wielu innych miejscowościach 
Europy i Ameryki; we Erancyi wzloty 
te odbywają się zazwyczaj bez przewod
ników, przy pomocy samopas puszczo
nych balonów (t. zw. ballons sondes), 
zaopatrzonych w cały szereg przyrzą
dów samopiszących, a w Ameryce w  tym 
celu stosowana jest metoda latawców.

W  celu możliwie zupełnego naukow e
go wyzyskania tych wzlotów, postano
wiono w  r. 1896 puszczać balony we 
wszystkich miejscowościach jednocześnie 
i przedewszystkiem stale w  pierwszy 
czwartek każdego miesiąca.

Jednem  słowem badanie w arstw  gór
nych atmosfery weszło w stały  program  
dostrzeżeń meteorologicznych.

') W issenschaftliche Luftfahrten, heraus- 
gegeben von R. Assmann u. K. A rthur Ber- 
son. 3 tomy. 4-o. Brunświk, 1899.

2) Porównaj A. Bersona „Rozwój i cele 
aeronautyki nowoczesnej11. Dwa odczyty, w y
powiedziane d. 4 i 5 kwietnia 1900 r. w Od
dziale krakowskim towarzystwa polskiego 
przyrodników im. Kopernika. Kraków, 1901.

(Przyp. tłum.).
*9
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W  ostatnim la t dziesiątku ubiegłego 
stulecia doprowadzono także wspólnemi 
siłami do skutku inne, ważne dla m eteo
rologii, przedsięwzięcie, a mianowicie 
w  ciągu roku jednego wyznaczano do
kładnie wysokość i kierunek obłoków 
w  rozm aitych miejscowościach ziemi.

Ale też i inne, poprzednio rozpoczęte, 
prace były usilnie w dalszym ciągu p ro 
wadzone, sieci stacyj m eteorologicz
nych wciąż się rozszerzają, a m ateryały  
spostrzeżeń lądow ych i m orskich służą 
sprawie żeglugi parow ej w  znacznie 
zwiększonych granicach.

Naukowe przepow iadanie pogody do
skonali się powoli i obejmuje coraz w ięk
sze tereny. Prócz tego w  celach nietyl- 
ko meteorologicznych, lecz i prak tycz
nych, a mianowicie dla praw idłow ej go
spodarki wodnej, założono w  wielu k ra 
jach  znaczne ilości t. zw. stacyj desz
czowych, których zadanie polega tylko 
na term inow ych pom iarach opadów, 
a w  porze zimowej wysokości powłoki 
śnieżnej. Liczba takich stacyj przenosi 
w Niemczech 3 000  ■).

Ten pobieżny rzu t oka na te w szyst
kie zdobycze obecnie je s t wymownym 
dowodem tego w spaniałego rozwoju, ja 
ki osięgła nasza nauka ze skromnych 
początków przed stu laty, oraz uczy nas 
zarazem, że stoimy w chwili obecnej 
w  pośrodku prac nad obszerną dziedziną 
badań.

N aszkicow any powyżej obraz byłby 
jednakowoż zgoła niezupełnym, gdyby
śmy, chociaż w  kilku słowach, nie scha
rakteryzow ali zabiegów i celów, prze
znaczonych do wypełnienia w  najbliższej 
przyszłości.

Przedewszystkiem  chodzi o to, aby na

’) Sieć m eteorologiczna w arszaw ska (z b iu 
rem  centralnem w  Muzeum przem ysłu i ro l
nictwa) liczyła w r. 1895 24 stacye rzędu Ii-go  
i prócz tego tylko 12 stacyj deszczowych. 
Porównanie pierwszego roku działalności sie
ci w r. 1886 (Pam iętnik fizyograficzny t. Y II 
z r. 1887: „Sprawozdanie ze spostrzeżeń za 
r. 1886“) z ostatnio ogłoszonym wykazem 
(tom XVI „Pamiętnika*1, w ydany w  r. 1900, 
zawiera „Sprawozdanie" za rok  1895) nie w y
kazuje niestety godnego uwagi przyrostu  na
szej sieci. (Przyp. tłum.).

zasadzie teoretycznych zdobyczy otw o
rzyć nowe punkty widzenia w klimato- 
genii, i np. uzupełnić dział nauki o roz
mieszczeniu tem peratur na powierzchni 
ziemi, które błędnie dotychczas nazyw a
ją  rozmieszczeniem ciepła 1), przedsta
wieniem rzeczywistego rozkładu energii 
cieplnej na kuli ziemskiej.

Dopiero gdy do term om etryi atmosfery 
dołączymy jej kalorymetryą, można będzie 
wejrzeć dokładniej w  ekonomią i gospo
darkę cieplną ziemi, której zbadanie 
w arte  jes t najpoważniejszych studyów 
i zabiegów. Zajdzie również potrzeba 
daleko większego uwzględniania w kli
m atologii średniego rozkładu ciśnień, 
niż to ma miejsce w  chwili obecnej.

Jeżeli więc śmiało spodziewać się 
można, że fizyka wpłynie wybitnie i na 
badania klimatologiczne, t. j. statystycz- 
no-geograficzne, to z niemniejszem praw 
dopodobieństwem oczekiwać należy, że 
fizyka atmosfery w najbliższej przyszło
ści owładnie całkiem nową dziedziną.

Od dłuższego czasu badania zgodnie 
wykazują, że między tajemniczemi z ja
wiskami magnetyzmu ziemskiego a prze
jaw am i atmosferycznemi istnieje ścisła 
równoległość, której dokładniejsze w y
śledzenie jest już na porządku dziennym 
nauki.

Znaleziono, że te dziwne i przed laty  
15 tak  zawile przedstaw iające się dzien
ne w ahania igły magnesowej są w yw o
łane przez prądy elektryczne, których 
siedliskiem są górne w arstw y powietrzne; 
prądy te  okrążają z natężeniem, zmien- 
nem względnie do pory roku, jako w iry 
ogromne pewne punkty środkowe nad 
40 stopniem szerokości każdej półkuli. 
Szerokości te  odpowiadają równoleżnikom

]) W  literaturze meteorologicznej polskiej 
temu kardynalnem u pomieszaniu pojęć „ilości 
ciepła11 i „tem peratury1- sprzyja nadto niefor
tunnie zastosowany wyraz „ciepłota11 oraz 
„ciepłomierz". Tego ostatniego np. używają 
stale lekarze, a, co rzecz dziwniejsza, i więk
szość meteorologów (por. np. Sprawozdanie 
komisyi fizyograficznej w Galicyi), zamiast 
„term om etru11, pomimo tak  elementarnej za
sady fizycznej, że term om etr ciepła nie mierzy.

(Przyp. tłum.).
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przechodzącym przez Neapol i w  bliz- 
kości przylądka Dobrej Nadziei.

Ależ oto w tych właśnie szerokościach 
przypadają w  przybliżeniu linie rozdziału 
prądów atmosferycznych stref równi
kowych i biegunowych, a także linie 
środkowe stref najmniejszego zachirur- 
rzenia i najmniejszych opadów, tak  że 
ju ż  z tego trudno oprzeć się myśli 
o ścisłym związku między cyrkulacyą 
atm osfery a zjaw isl ami magnetycznemi.

Także i zakłócenia magnetyczne, które 
na znaczniejszych przestrzeniach wywo
łu ją  jednocześnie wielkie i nieprawidłowe 
wychylenia igiełki magnesowej i w ystę
pują zazwyczaj wraz z zorzą północną, 
są wywołane, w edług badań A. Schmid
ta  w  Gotha. działaniem prądów elek
trycznych, które w irując z w ielką szyb
kością (około 1 Tcm na sek.) przebiegają 
najwyższe w arstw y powietrzne.

Z drugiej zaś strony, jak to już dawno 
wiadomo, częstość tych zakłóceń, zarów
no jak  i wielkość fali dziennej igiełki 
magnesowej, zależy od ilości plam na 
powierzchni słońca, które znowu w yka
zują praw idłowy okres, obejmujący pra
wie la t  11.

Byłoby m uzyką przyszłości, gdybyśmy 
poczęli wyliczać, jakie ciekawe i ważne ! 
zdobycze przyniesie uchylenie zasłony 
oraz wyjaśnienie przyczyny i związku 
wszystkich tych zjawisk.

Lecz o jednem  nie możemy przemil
czeć, że mianowicie sposób i rodzaj, 
w  jakim  wpływ działalności słońca prze
jaw ia  się w  naszej atmosferze, dzię- j  

ki ostatnim  zdobyczom fizyki zaczyna | 
powoli wybijać się z mroku.

Znaleziono w  czasach óstatnich, że j 
wskutek samego tylko promieniowania 
powietrze stać się może nietylko prze
wodnikiem elektryczności, lecz że i różne 
ciała pod wpływem takich promienio- 
w ań w ysyłają specyalne gatunki pro
mieni, spokrewnione ze światłem zorzy 
północnej.

Czyż nie można pomyśleć, że właśnie 
w  tych  strefach biegunowych, gdzie 
wyższe w arstw y atmosfery byw ają przez 
czas pewien dłużej oświetlane przez I 
słońce, niż w  pozostałych częściach

ziemi, że tam drobniutkie igiełki lodowe 
lub inne substancye, pochodzące np. 
z wybuchów wulkanicznych, znajdują 
się w  stanie, który  tak  niedawno w ykry
to dla t. zw. ciał promieniotwórczych.

Gdyby tak  było istotnie, to w tedy 
i wiele innych zjawisk, o których powy
żej mówiliśmy, znalazłoby naturalne w y
tłumaczenie i za jednym  zamachem 
uchyliłaby się zasłona z całego szeregu 
faktów, o których nasza mądrość szkolna 
naw et dotychczas marzyć nie może.

Niezależnie jednakowoż od tego, co 
nam przyszłość przyniesie, wątpliwości 
żadnej nie ulega, że nauka o zjawiskach 
w oceanie powietrznym  nie ograniczy 
się na tem, co dotychczas pod meteoro
logią było rozumiane, lecz że w  nowem 
stuleciu będzie ona w stopniu coraz 
dalszym i szerszym dążyć do stanowiska, 
jakie jej przypada jako „fizyce atmo- 

| sfery “.
Streścił O.

MA11YAN LUTOSŁAWSKI.

0  ŚW IETLE.
ODCZYT PUBLICZNY.

(D okończenie).

Opierając się na kilku przytoczonych 
przykładach wytłumaczyliśmy najw aż
niejsze zjawiska, cechujące istotę św ia
tła  : pojmujemy zatem światło jako
energią ruchu falistego; ciśnie się teraz 
p y tan ie : co drga? w jakim  ośrodku 
wzbudzone są te fale, których istnienie 
stwierdzano tak  dalece, że i długość ich 
i szybkość dokładnie oznaczono. Za
miast odpowiedzieć „nie wiem y“, za
dawalamy się nabytem przeświadcze
niem, że gdzie są fale tam  ośrodek 
być musi. Ten ośrodek musi podlegać 

i  podstawowym prawom materyi, musi 
być m ateryą. Na zasadzie spostrzeżo
nych objawów oznaczamy własności za
sadnicze tej m a te ry i: niesłychaną lek
kość, niesłychaną sprężystość, niesły
chanie drobny podział na cząsteczki, 
który sprawia, że ta  m aterya przenika



wszelką przestrzeń między znanemi nam 
lub przypuszczalnemi najdrobniejszem i 
cząsteczkami ciał, złożonych z innego 
rodzaju materyi; ;tak pojętą m ateryą n a 
zywamy eterem wszechświatowym . J a k  
w ykazują badania, nietylko św iatło jes t 
ruchem falistym  eteru; tak  i poza wi- 
docznem widmem mamy fale ciepła 
dłuższe od czerwonych, oraz promienie 
(których istnienia dowodzi jedynie ich 
chemiczne działanie na niektóre substan- 
cye), o długości fali mniejszej od św iatła 
fioletowego. W reszcie w  ostatnich k il
kunastu latach  stwierdzono, że wiele 
objawów elektryczności i  m agnetyzm u, 
promienie R ontgena i inne przejaw y 
sił przyrody, sąto ruchy faliste tegoż 
samego eteru. Tale wzbudzone z rozm ai
tych przyczyn rozchodzą się w  eterze 
w  różnych kierunkach. Gdy drgnięcia, w y
konane w ciągu sekundy przez cząsteczki, 
stykające się z siatków ką naszego oka, 
dojdą do pewnej ilości, ściśle określonej, 
odczuwamy to podrażnienie jako  światło; 
wraz ze wzrostem  szybkości drgań zmie
nia się wrażenie koloru św iatła, a gdy 
ta  szybkość przejdzie pewne granice, 
oko nasze przestaje być na nie wrażliwe, 
nie mamy do czynienia ze światłem, 
lecz z inną form ą tej samej energii, 
k tórą odczuć możemy jedynie za po
średnictwem innych zmysłów lub obja
wów pochodnych.

Przechodząc od teoryi do jej praktycz
nego zastosow ania musimy-przedewszyst- 
kiem starać się określić powyżej scha
rakteryzow aną formę energii wszech
św iata jakościowo i ilościowo.

Jakościow e określenie w ydaje się b a r
dzo łatw e zapomocą w id m a : gdy poda
jemy kolor, a raczej, m ówiąc ściśle, dłu
gość fali danego św iatła, określamy je  
zupełnie jednoznacznie, o ile mamy do 
czynienia ze św iatłem  jednorodnem. 
W  praktyce jednak  każdy promień za
w iera fale różnej długości; jakościow a 
analiza widma nie cechuje w tedy by 
najmniej wrażenia, jak ie  to  św iatło  robi 
na naszem oku; ścisłe zaś ilościowe 
oznaczenie przedstaw ia w  obecnym s ta 
nie nauki i techniki nieprzezwyciężone 
trudności. O ile bowiem w zbudzając cie
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pło lub elektryczność, jesteśm y w stanie 
oznaczyć ilościowy stosunek między siłą 
zużytą w  danym czasie, czyli przekształ
coną w  now ą formę energią a ilością 
wytworzonego ciepła lub energii elek
trycznej, o ty le nie potrafiliśm y dotych
czas oznaczyć tego stosunku dla światła.

Jedyną  cechą, służącą do oznaczenia 
ilościowego św iatła, jest wrażenie, w y
w ierane na oku ludzkiem; otóż oko oku 
nie równe, a powtóre jedno i to  samo, 
naw et najzdrowsze, oko różnie odczuwa 
tę  samę siłę światła, stosownie do za
barw ienia. Świadczy o tem wymownie 
tak  zwane „zjawisko Purk in jego“ : gdy 
dwa równe źródła światła, z których 
jedno ma zabarwienie żółtawe, dru
gie niebieskawe, zaczniemy jednostajnie 
wzmacniać i osłabiać otrzymamy w pierw 
szym przypadku przew agę niebieskawe
go, w drugim przew agę żółtego św iatła  
pod względem .wrażenia siły światła, od
czuwanej okiem. Stanowi topow ażną trud 
ność . w razie porównywania św iateł nie
zupełnie równo zabarwionych; ponieważ 
oznaczenie ilościowe musi polegać na  
mierzeniu, a mierzenie na porównaniu 
z analogiczną wielkością, przyjętą za 
jednostkę, więc i tu  przedewszystkiem 
należy porozumieć się co do jednostki, 
k tóra ma służyć za wzorzec w św iatło- 
miernictwie. D la uproszczenia tego na
der trudnego zadania, trzeba było tym 
czasem zaniechać zw racania uw agi na 
absolutną równość zabarwienia, gdyż 
trzebaby w takim  razie mieć tyle w zor
ców, ile kolorów zaw artych jest w  w id
mie.

Pierw sze badania naukowe w tym  
kierunku pow stały we Francyi i zostały  
przedstawione pierwszemu m iędzynaro
dowemu kongresowi elektrotechnicznemu 
w  Paryżu  w roku 1881 z zastosowaniem  
jednostki zwanej „świecą Carcela" : jest- 
to św iatło lam py określonych rozmiarów, 
złożonej z knota zanurzonego w oleju 
z nasion rośliny Colza. D otąd spoty
kamy tę  jednostkę w użyciu u francu
zów i anglików. Nieścisłość, niedo
kładność tego rodzaju wzorca rzuca się 
w oczy. To też na konferencyi paryskiej 
w roku 1884 Yiolle zaproponował uznać.
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za wzorzec źródła świetlego centymetr 
kw adratow y roztopionej platyny. Był 
to  postęp pod względem ścisłości, ale 
trudność pod względem wykonania była 
tak  wielka, że zawahano się przyjąć tę  
jednostkę ostatecznie, odkładając jej za
twierdzenie do następnego kongresu. 
Od tej pory odbyto trzy  wielkie kon
gresy międzynarodowe, każdy się tą  
spraw ą zajm ował i żaden jej nie roz
strzygnął. W  Paryżu  w roku 1889 
uznano jednostkę Yiolla za zbyt wielką 
i zalecono na jej miejsce dwudziestą 
część odpowiedniej siły św iatła pod 
nazw ą świecy decymalnej, zbliżonej bar
dzo do wzorca Carcela. Niemcy przed- J 
staw ili w  roku 1894 kongresowi w Ge
newie jako t. zw. świecę normalną, 
lam pę Heffnera-Altenecka, podobną w za
sadzie do lam py Carcela z tą  różnicą, 
że wym iary lam py i płomienia były 
ściślej oznaczone, a siła św iatła  p ra
wie rów na świecy dziesiętne]'. Za
w rzała w alka dążeń : do ścisłości nauko
wej i do praktycznego użytku, niepo- 
zbawiona podkładu antagonizm u dwu 
narodowości. Do uchw ały nie doszło; 
kongres uznał, że z zasadniczych trzech 
wym agań staw ianych względem każdego 
w zorca: ścisłości definicyi, niezmienności 
i łatw ości reprodukcyi, jednostka Yiolla 
spełnia bardziej dwa pierwsze, niż je 
dnostka Heffnera; ta  natom iast odpo- ! 
w iada najważniejszemu w praktyce trze
ciemu warunkowi; zalecono więc do 
tymczasowego praktycznego użytku lam- I 
pę Heffnera obok równoczesnego dążenia | 
do osięgnięcia celów, w ytkniętych przez 
Yiolla. Kongres zeszłoroczny w Paryżu, 
omijał ostrożnie tę  sprawę; tak  nakazy
w ał ta k t polityczny wobec tego, że nic 
istotnie nowego dotąd w  tem  nie w yna
leziono.

Zatrzym ałem  się nieco dłużej nad spra
w ą jednostki natężenia światła, gdyż 
mamy przed sobą ciekawe i niepowszed
nie z jaw isko : uczeni całego św iata pra
cują nad zadaniem potocznej doniosłości, 
codziennej użyteczności; określili je, w y
tknęli drogi—i dojść do celu nie mogą, 
nie m ając bynajmniej przeświadczenia 
o niemożności poznania rozpatryw anego

przedmiotu i nie tracąc wcale nadziei, 
że trudności będą przezwyciężone.

W łaśnie ta  konieczna potrzeba jed
nostki, pozwalającej oznaczyć ilościowo 
wrażenia świetlne, sprawia, że ten przed- 

i miot, trudny dla uczonych, staje się 
popularnym wśród publiczności. W szyscy 

! rozprawiamy swobodnie o lampach tylo- 
i tyloświecowych; należy wszakże pa
miętać, że nie ma to  nic wpólnego ze 
świecą w  potocznem tego słowa znacze
niu, ale oznacza natężenie światła, 
wydzielanego w ściśle określonych w a
runkach przez t. zw. lampę Heffnera- 
Altenecka.

Wzorzec ten jest podobny do lampki 
spirytusowej, składa się z knota ściśle 
określonego gatunku i wymiaru, ułat- 

I w iającego spalanie cieczy, zwanej octa- 
| nem amylu. Gdy płomień uregulujem y 

tak, aby miał przepisane wymiary, otrzy
mamy światło przyjęte tymczasem za 
jednostkę.

Chcąc przystąpić do wykonania po
miaru, natrafiam y na nową trudność; 
nie dość stworzyć jednostkę, należy 
mieć możność objektywnie i . bez błędu 
porównać ją  z mierzoną wielkości^.' Dla 
porównania m etra ze wzorcem pierw&t-a 
nym (którym jest sztaba platynowa 
przechowywana w Paryżu w  Conserva- 
toire des Arts et des Mótiers), możemy 
zastosować metody, które pozwalają do
prowadzić ścisłość pomiaru do granic, 
sięgających daleko poza szczyt w rażli
wości naszego wzroku. Inaczej ze świa
tłem. Nie jesteśm y w  stanie z należytą 
ścisłością ocenić bezpośrednio różnicy 

j natężenia św iatła dwu źródeł; porówny
wamy zatem wywołane przez nie oświe- 

| tlenie jednej i tej samej płaszczyzny,
! oddalając jedno z nich tak, aby oświe

tlenie z jednego źródła i drugiego były 
równe. Stwierdzono doświadczalnie, że 
zdwajając odległość źródła św iatła od 
oświetlanej płaszczyzny osłabiamy czte
rokrotnie oświetlenie, czyli, używając 
wyrażenia matematycznego, że oświetle
nie jest odwrotnie proporcyonalne do 
kw adratu z odległości. Możemy zatem 
obliczyć siłę św iatła nieznanego źródła 
zmierzywszy odległość, z której ono
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wywołuje to samo oświetlenie, co w zo
rzec, ustaw iony w wiadomej odległości 
od tejże płaszczyzny. D la oceny w raże
nia, jakie wyw iera na naszem oku dane 
źródło światła, nie w ystarcza wiadomość 
o natężeniu źródła, lecz wchodzi pod 
uw agę również blask, czyli stosunek 
natężenia św iatła  do wielkości świecącej 
powierzchni. D latego też lam pki elek- j 

tryczne tego samego natężenia, np. ; 
szesnastoświecowe, k tóre są uw ażane za 
normalne, spraw iają różne wrażenie, za
leżnie od grubości i długości n itk i świe
cącej : na  w ym iary zaś n itk i ma wpływ, 
jak  to  później zobaczymy napięcie pa
nujące w  sieci (czyli ilość w olt danej 
instalacyi), k tóre zresztą nie ma żadnego j 
w pływ u na samo oświetlenie.

W  praktyce chodzi nam o blask źródła i  

św iatła tylko wtedy, gdy mamy do 
czynienia z dekoracyą świetlną; ponie
w aż zaś nie patrzym y na samo źródło | 
św iatła, lecz na przedm ioty oświetlone, i 
czyli świecące światłem  odbitem, ich 
blask nazyw am y oświetleniem. Jestto  
więc stosunek ilości św iatła, w ypełn iają
cego w danym czasie przestrzeń między 
źródłem a zarysem oświetlonego przed
m iotu (t. zw. ilość lumenów) do po
wierzchni tegoż przedmiotu; albo inaczej, ! 
stosunek natężenia św iatła  (ilość świec 
normalnych) do kw adratu  odległości 
jego  od powierzchni oświetlonej (w me
trach). Ta pochodna jednostka oświetle
nia, ochrzczona na kongresie genewskim  
nazw ą „Lux“—po polsku proponowałbym  | 
„św ietlik"—jest właściw ie najw ażniej- i 
szem pojęciem światłomierniczem. P o ję
cia te  są atoli tak  nowe, tak  mało J  

jeszcze popularne, że dotychczas spoty- j  

kam y jeszcze często podawane w  pod
ręcznikach informacye, ile w  danego 
rodzaju lokalach potrzeba świec norm al
nych na m etr kw adratow y podłogi. Jest- 
to  nieścisłe, niew łaściw e i w prost w  błąd 
w prowadzające określenie; ty lko ilość 
świetlików daje podstaw ę do oznaczenia 
rzęsistości oświetlenia. Ta sama lam pka 
szesnastoświecowa, zawieszona na w y
sokości dwu m etrów od podłogi da 
w  środku pokoju m ającego w ym iary 
6 x 8 m 4 św ietliki rzęsistości oświetle

nia podłogi. N ie zw racając uw agi na 
św iatło odbite od ścian i sufitu otrzy
mamy na podłodze w  środku jednej 
ściany 1,23 świetliki, w  środku drugiej 
ściany 0,8, w  rogu zaś pokoju 0,55 
świetlików. Gdy podniesiemy ową lam p
kę do czterech m etrów wysokości, cyfry 
te  zmniejszą się w  tym  samym porządku 
do 1; 0,64; 0,5; 0,39 świetlików; oświe
tlenie będzie zatem znacznie słabsze 
ale jednostajniejsze. W  jednym  i drugim 
przypadku mamy V3 świecy normalnej 
na m etr kw adratow y podłogi; określenie 
takie nic nas jednak nie pouczy o w a
runkach oświetlenia; natom iast obliczenie 
ile świetlików mamy w danem miejscu 
pokoju w ystarcza w zupełności do oce
ny, czy nie je s t tam  za ciemno lub zby
tecznie widno.

Doświadczenie wykazało, że oko znosi 
bez porażenia na rów ni ze światłem  
dziennem 50 świetlików; wobec rzęsisto
ści dwu świetlików możemy zaledwie 
z trudnością czytać druk garm ontowy. 
W  obrębie tych  dwu granic możemy 
projektować i oceniać urządzenia św ietl
ne zależnie od tego, co ma być oświe
tlone; i tak  np. w  w arsztatach tkackich 
dla ciemnych wyrobów, w  zecerniach, 
w  salach rysunkowych powinniśmy urzą
dzać takie oświetlenie, aby rzęsistość 
św iatła w  miejscu pracy wynosiła 40—50 
świetlików; w  sklepach, w biurach han
dlowych w ystarczy 25—35 św., w  w ar
sztatach mechanicznych 20—30 świetl., 
w przędzalniach 10—15; dla uświadomie
nia wielkości jednego świetlika p rzy to
czę, że księżyc w  pełni daje 0,16 śwtl., 
świeca zaś stearynow a oświetli środek 
ćw iartki papieru, położony o 15 cm niżej 
płomienia w  odległości pionowej 20 cm 
z rzęsistością 10 śwtl. Mnożąc ilość 
świetlików, jak ą  chcemy otrzymać w da
nem miejscu, przez drugą potęgę odleg
łości od lampy (w metrach) otrzymamy 
pożądaną siłę św iatła tejże lam py w św ie
cach norm alnych. Zasada ta  jes t jednak 
ścisłą tylko o tyle, o ile mamy do czy
nienia z oświetleniem bezpośredniem nie 
wzm aganem  przez refleksyą i ze św ia
tłem  białem.

W pływ  refleksyi łatw iej jest ocenić.



Nr 9 WSZECHŚWIAT 137

aniżeli w pływ  zabarw ienia światła. Z ta 
belki widać, jak i procent promieni pa
dających na daną powierzchnię zostanie 
odbitych, ile zaś pochłoniętych:

biała b i b u ł a .............................82%
papier listow y zwykły . .7 0

„ gazetow y . . 50—70
tapety  ż ó ł t e ....................... 40

„ niebieskie . . . .  25
„ b ru n a tn e .................. 13
„ ciemno-czekoladowe 4

drzewo białe . . . .  40—50
tynk z w y k ły ............................ 40
tynk zabrudzony . . . .  20
sukno cz a rn e ...............................1,2
aksam it czarny . . . . , 0,4

Zabarwienie św iatła ma wpływ podwój
ny : przedewszystkiem fizyologiczny; fale 
krótkie mniej drażnią nerw y człowieka, 
niż długie i dlatego kolor fioletowy 
działa uspokajająco, kolor zaś czerwony 
pobudza i drażni. Z drugiej jednak stro
ny, jak  już poprzednio stwierdzaliśmy, 
promienie niebieskie łatw iej ulegają od
biciu od żółtych. Na tem polega błędne 
koło, w którem  obracamy się w  ocenie 
różnego rodzaju świateł. Prom ień nie
bieskawy przyjemniejszy ma wygląd od 
żółtego, ale niebieskie promienie zostają 
odbite od takich powierzchni, k tóre wo
góle bardzo wiele św iatła pochłaniają, 
natom iast żółte promienie jakkolwiek 
mniej przyjemne ulegają zupełniejszemu 
odbiciu a niewielkiej ahsorpcyi. N aj
równiejsze zatem oświetlenie otrzymamy 
zapomocą św iatła białego, dziennego lub 
podobnego, w którem  wszystkie kolory 
są mniej więcej równo reprezentowane. 
Św iatła zielonkawe, jak Auera, lub spi- 
rytusowo-żarowe będą odbite głównie 
przez powierzchnie tego samego odcie
nia, które silnie św iatło absorbują; na j
silniej zaś odbijające powierzchnie nie 
znajdą w  ich promieniach nadających się 
do odbicia kolorów, zielony zaś i n ie
bieski pochłoną. D latego gdy idziemy 
ulicą rażą nas latarnie gazowe, a mimo 
to nie mamy jasnego oświetlenia po
wierzchni ziemi i domów. Inaczej ze 
św iatłem  żółtem : wszystkie powierzch
nie żółte je odbijają bez wielkich strat,

pochłoną je zaś nieliczne zresztą po
wierzchnie niebieskie, które wydadzą się 
przez to  ciemniejsze.

Z tych kilku uw ag można wywniosko
wać, że ocena jakości i rzęsistości oświe
tlenia jes t nadzwyczaj trudna i zawiła. 
W  wyborze systemu oświetlenia w  w ięk
szości przypadków rozstrzyga wygoda 
zastosowania i koszt wytworzenia pożą
danego światła. Rozbiór tych względów 
w zastosowaniu praktycznem potocznych 
systemów oświetlenia zapomocą świec, 
lamp, gazu, acetylenu i elektryczności 
stanowi przedmiot techniki oświetlenia.

BIOSFERA 
A ŚWIAT MINERALNY.

(Dokończenie).

Ja k  też św iat organiczny ma się do 
ogólnego kierunku zjawisk św iata m ine
ralnego? By się temu przyjrzeć, zw ró
cimy się do zjawisk życiowych i do 
przemian chemicznych, odbywających się 
w organizmach. Dla przykładu weźmy 
organizm ludzki, w  którym  przyroda 
najlepiej się wypowiedziała, jako w osta t
nim wyrazie zróżnicowania w  porów 
naniu z innemi organizmami. Nie w da
jąc  się w  szczegóły 
budowy, wyobraźmy 
sobie organizm ludz
ki jako ciało, z masy 
organicznej zbudo
wane, z kanałem, k tó 
ry przechodzi na w y
lot (fig. 1). W przed
niej swej części ten 
kanał się rozdwaj a 
i bocznica rozprysku
je  się stopniowo na 
tysiące drobnych ru- 
reczek zakończonych 
pęcherzykami. O trzy
mamy tedy schemat 
naczyń pokarmo
wych, czyli „kanału 
pokarmowego" i na
rządów oddechowych Fig. 1.
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(fig. 2). K anał pokarm owy w środkowej 
swej części, t. j. zaczynając od żołądka i na 
całym  przeciągu je lit je s t  usiany o tw or
kami, od k tórych  się zaczynają rurki, 
łączące się później w  kanały  w padające 
do naczyń krwionośnych. Te stanow ią 
cykl zam knięty i są trak tem  pomiędzy 
płucam i z jednej strony, a kanałem  po
karm owym  z drugiej, i pomiędzy płucam i 
a całem ciałem. W  okolicy płuc i narzą
dów pokarm owych naczynia krwionośne 
się rozpryskują na tysiące drobnych 
w łoskow atych rureczek. N aczyńka włos- 
kow ate później zbiegają się w  grubsze 
pnie; je s t tu  zatem  pew na analogia

w  układzie naczyń z układem roślin. 
K anał pokarm owy przyjm uje i przygo
tow uje pokarm  do przysw ojenia przez 
organizm. Jestto , inaczej mówiąc, tra k t 
łączący organizm  ze środowiskiem ze- 
wnętrznem, z litosferą’ i hydrosferą. Jako  
pokarm  służą człowiekowi przew ażnie 
węglowodany, związki białkow e i tłusz
cze. Zaraz na w stępie w  jam ie ustnej 
sucha masa pokarm owa zostaje zmiażdżo
na i zwilżona śliną w ydzielaną przez 
odpowiednie gruczoły, k tórych przew ody 
otw ierają się w  jam ie ustnej. Ślina 
zaw iera związek, ptyalinę, pod której 
wpływem  mączka, C6H ,0O5, głów ny wę

glowodan pokarmu, zamienia się w  cu
kier gronowy C12H 22On , reakcya odpo
w iada w zo row i: 2C6H 100 5 X H 20  =  
C12H 22On . B iałka i tłuszcze nie u legają 
tu  zmianie. Dalej pokarm przeszedłszy 
przez przewód pokarmowy, gdzie żadnym 
przemianom nie podlega, wchodzi do 
żołądka. Tu zostaje zwilżony sokiem 
żołądkowym, cieczą składającą się z w o
dy i niewielkiej ilości soli m ineralnych, 
l°/o kwasu solnego i nieznacznej ilości 
pepsyny, związku podobnego do ptyali- 
ny, lecz inaczej działającego na pokann; 
pepsyna zmienia białko w peptony, 
związki będące wodzianami białkowemi 
i różniące się od białka właściwego 
tem, że są łatw o rozpuszczalne w  wodzie 
i nie ścinają się w  niej naw et w temp. 
wrzenia. Działanie p tyaliny w żołądku 
ustaje po zetknięciu z sokiem żołądko
wym, a cukier gronowy, jako rozpusz
czalny w  wodzie, razem z peptonam i 
dyfunduje przez błonkę wyściełającą żo
łądek i przedostaje się do naczyń limfa- 
tycznych. B,eszta pokarmu ugnieciona 
i zwilżona w żołądku, w  postaci gęstej 
naw pół ciekłej masy przechodzi do 
dwunastnicy. Tu zaraz na początku 
drogi miesza się z wydzielinami dwu 
gruczołów w tej części „kanału pokar
mowego “ swe produkty zlewających, 
wTątroby i trzustki, mianowicie z żółcią 
i sokiem trzustkowym. Żółć jestto  ciecz 
słabo zasadowa, składająca się z wody 
zawierającej około 9—17° 0 części s ta 
łych, mianowicie soli sodowych, kwasu 
glikocholowego i taurocholowego i cho- 
lesteryny. Sok trzustkow y jest cieczą 
ze składu podobną do śliny. Pod w pły
wem tych  dwu cieczy reakcya z kw a
śnej, jak ą  była w  żołądku, staje się za
sadową; tłuszcze rozpryskują się na  
drobne kuleczki i tw orzą emulsyą, zdol
ną do przenikania przez błonki i do 
otworków naczyń chłonnych (limfatycz- 
nych), którem i dwunastnica i dalszy c iąg  
je lit cienkich są usiane, oprócz tego część 
tłuszczów rozpada się na kw asy i g li
cerynę. Tak np. tłuszcz stearynow y 
C3H 5(C18H 350 2)3 daje kwas stearynow y 
C18H 3g0 2 i glicerynę C3H 5(OH)3 podług 
ró w n a n ia :
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C,H5(C18H350 2)3 -\- 3H20  
=  3C)8H 36Oo +  C3H 5(OH)3 ; 

następuje tedy, jak  widzimy, uwodnie
nie; reakcya ta, wspólna i innym tłusz
czom, trafiającym  się w  pokarmie, mar
garynowemu C3H 5(C]GH 31Oo)3 , oleinowe
mu C3H 5(C18H 330 2)3 , ułatw ia przedosta
nie się pokarmu przez błonki, albowiem 
gliceryny są rozpuszczalne w wodzie. 
Mączka, k tóra ocalała z pod wpływu 
ptyaliny, przechodzi w dalszym ciągu 
w cukier pod działaniem soku trzustko
wego, a białko pod wpływem tego soku 
daje peptony, takie same jak  w żołądku. 
W szystkie te pochodne zostają wsysane 
do naczyń chłonnych. Reszta zaś nie 
strawionego jeszcze pokarmu przedosta
je się do kiszek grubych; tu  już odbywa 
się nietyle trawienie, ile fermentacya. 
W sysanie idzie tu  w  dalszym ciągu, ale 
ponieważ żadne wydzieliny gruczołowe 
pokarmu nie zwilżają, przybiera on kon- 
systencyą coraz bardziej zbitą, aż zosta
ną resztki stanow iące kał.

Przem iany tedy, którym  pokarm ulega 
w  „kanale pokarmowym" redukują się 
do uwodniania (w znaczeniu chemicz- 
nem) i przybierania takiej postaci, dla 
której jest możliwe przenikanie do dal
szych części organizmu. Z nierozpusz
czalnych związki sta ją  się rozpuszczał - 
nemi albo też zostają rozdrobnione na 
malutkie kulki (emulsya) i w takim  sta
nie jako limfa przedostają się z naczyń 
lim fatycznych do krwionośnych, lub też 
w prost do tych ostatnich. Po nich, już jako 
część składowa krwi, przedostają się do 
płuc, gdzie krew  zapomocą ciałek czer
wonych nabiera tlenu, wstępującego ze 
składową częścią tych ciałek, hemoglo
biną, w  związek nietrw ały. Z płuc krew 
rozbiega się po wszystkich tkankach or
ganizmu, zostaw iając tu  soki pożywne. 
Tu następuje utlenianie pochodnych po
karm u kosztem tlenu przynoszonego z he
moglobiną. Utlenianie postępuje stopnio
wo i nie zawsze w  jednakowym  stopniu. 
Pow staje cały szereg nowych związków, 
które sta ją  się na pewien czas składową 
częścią danego organu, aż zanim nie 
ulegną doszczętnemu utlenieniu i wymy
ciu przez tę  samę krew, k tóra je  przy

niosła; natom iast krew  zostaw ia nową 
dawkę związku zam iast zużytego, k tó ra  

j  znowu ulegnie temu samemu losowi 
i t. d. Z takich pośrednich stopni u tle 
niania, które na pewien czas stanow ią 
części składowe poszczególnych narzą- 

! dów, spo tykam y:
1) pochodne białka: leucynę C6H 13N 0 2, 

tyrozynę C9H u N 0 3, kwas glikocholowy
i 0 mH „ N 0 8, taurocholow y CaGH 45N30 , , 

hemoglobinę, keratynę, chondrynę i w ie
le innych związków; wszystkie one na 
drodze stopniowego rozpadu i utleniania 
się dają w  końcu dwutlenek w ęgla C 0 2, 
mocznik CO(NH2)2 i wodę. Mocznik na 
powietrzu rozkłada się : CO(NH.,)„ -)- H.,0 
=  2NH3 - f  C 0 2;

2) pochodne mączki i innych w ęglo
wodanów trafia ją  się w organizmie jako 
glikogen, dekstryna i inne; wszystkie 
w końcu dają C 0 2 i H 20  ;

3) pochodne tłuszczów spotyka się 
w organizmie jako  cały szereg kwasów, 
gliceryn i t. d.; i te w  końcu stopniowego 
utleniania dają, podobnie jak  węglowo
dany, C 0 2 i H jO .

Dalsze więc przemiany ciał pokarmo
wych w organizmie redukują się do roz
padu i utleniania. W  pierwszych latach 
życia organizmu utlenianie odbywa się 
nie tak  energicznie i zawdzięczając te 
mu gromadzi się m aterya nieutleniona 
i zaczyna stanowić środowisko, w k tó 
rem proces coraz bardziej potężnieje, aż 
w wieku „dojrzałym" organizmu, w  k tó 
rym przeciętna w aga wynosi 70 kg—50 
wody i 20 leg części stałych, dochodzi 
do takich rozmiarów, że cała m aterya 
przyjęta zostaje wydzielona napowrót 
w postaci utlenionej. Organizm człowie
ka dorosłego przyjmuje w przeciągu 24 
godzin przeciętnie około 563 g m ateryi 
stałej, w  której przypada :

na związki zaw iera jące:
białkowe 133 g 66 g w ęgla i 20 g

na węglo- [azotu
w odany. 330 g 132 g węgla

na tłuszcze 70 gr 56 g węgla
na sole mi

neralne . 30 g

563 g 254 g węgla
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•Oprócz tego do organizm u razem z po
karmami lub osobno w stępuje około 
2 430 g wody. Podczas oddychania or
ganizm ludzki wchłania około 780 g 
tlenu, który zostaje asym ilow any w e
w nątrz i służy do przem iany przyjętego 
pokarmu w te  ciała, w  których postaci 
zostaje wydzielony z organizmu, m iano
wicie :

1) w  postaci dw utlenku w ęgla około 
918 g, z których najw iększa część, bo 
około 900 g, wychodzi podczas czynno
ści oddychania przez płuca, a reszta 
około 18 g przez skórę:

2) w  postaci mocznika około 33 g 
i  związków stałych innych, z k tórych 
około 10 g zostaje wydzielone przez j 
skórę, około 32 g przez kanał moczowy, J 
a reszta w  postaci kału;

3) w  postaci wody około 2 600 g, z k tó 
rych 450 g przez płuca, około 530 g przez 
skórę, a reszta pi’zez kanał moczowy.

Z powyższych liczb widzimy, że cały 
niemal węgiel przyjęty w  postaci pokar
mu zostaje wydzielony ja.ko dw utlenek | 
w ęgla (około 240 g w ęgla odpow iadają
cych 918 g C 0 2). Azot również niemal 
cały zostaje wydzielony w  postaci mocz
nika i paru innych związków. Co zaś | 
do wody, to nietylko zostaje wydzielona 
cała przyjęta ilość, ale jeszcze około 
170 g utworzonej skutkiem  reakcyj w  or- j  

ganizmie. Przem iany, k tóre odbyw ają j  

się w  organizmie człowieka i zw ierząt j  

tak  wyższych, jak  też i niższych, gdzie 
m ają przebieg analogiczny, jak  widzimy, 
redukują się do uwodniania i utleniania, j  

Towarzyszy im wyładowanie ciepła. Za- j  

wdzięczając usiłowaniom Stohmana i Ber- i  

thelo ta mamy dość dokładne pom iary j  

w tym  kierunku. W yładow anie ciepła I 
następuje już w kanale pokarmowym, 
gdzie się odbywają, jak  wiemy, reakcye ( 
uwodniania pokarmu. Tak np. przejściu 
mączki w  cukier tow arzyszy wyładowa- j  

nie około 200 cal. na molekułę gram o- i 

wą. Głownem jednak źródłem ciepła | 
zwierzęcego jes t utlenianie. Nie będzie
my rozpatryw ali ilości ciepła w ytw arza
nych w poszczególnych reakcyach, od- i 
bywających się w  organizm ie zwierzę
cym. Termochemia uczy, że ilość ciepła

wydzielanego skutkiem przejścia jednego 
związku w drugi nie zależy od tego, ja 
kie etapy reakcya przebywała, czyli że 
niezależnie od sposobu, w  jak i jeden 
związek przeszedł w  inny, ilość ciepła 
wyładowanego podczas tej przemiany 
jes t zawsze jednakowa. Czy spalimy 
węgiel w prost na dwutlenek w ę g la : 
C -f- 0 2 =  C 0 2 , czy też najpierw  na CO, 
a dopiero CO na C 0 2, ilość ciepła w y
ładow anego podczas przemiany C w C 0 2 
zawsze będzie się rów nała 97 cal. *).

I. C -J- 0 2 =  CO.) -}- 9 1 cal.
II. c  4 - O =  CO *+ 68 cal. GO +  O 

=  C 0 2 -j- 29 cal.

Czyli że ogółem otrzymamy również 
97 cal.

Czy więc będziemy sumowali poszcze
gólne ilości ciepła, wyładowywane na 
rozm aitych etapach przejścia np. w ęglo
wodanów w organizmach w C 0 2 i H.20 , 
czy też przyjmiemy pod uw agę ciepło 
spalania odrazu na te  pochodne, o trzy
mamy wielkości jednakowe, a m ianowi
cie :

Zupełnemu utlenieniu białka na C 0 2, 
H 20  i CO(NH2)2 odpowiada podług Ber- 
thelo ta około 9 500 cal. na molekułę g ra 
m ową podług wzoru Lieberkiilma lub 
około 3300 cal. podług wzoru Schiitzen- 
bergera, co wyniesie około 6 cal. na 
gram  białka.

U tlenieniu cukru C ^H ^O ,, na C 0 2 
i H 20  odpowiada około 1350 cal. na czą
steczkę gramową, co wynosi 4 cal. p ra
wie na gram.

Utlenieniu pochodnych tłuszczów: kw a
su stearynowego około 2 700 cal., oleino
wego 2 682, m argarynowego około 2 400 
cal. na molekułę gram ową czyli od 9 do 
9,6 cal. na gram.

Odrazu rzuca się w  oczy ta  okolicz
ność, że mamy tu  do czynienia z daleko 
większemi ilościami ciepła, niżeli w świe- 
cie mineralnym. Jeżeli sprowadzimy

*) Cal. oznacza tu kaloryą wielką, czyli 
ilość ciepła niezbędną do ogrzania 1 kg wo
dy od 0° do 1° C, jest ona prawie dziesięć- 
kroć większa od przytoczonej wyżej podług 
Ostwalda.
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ilości ciepła w ytw arzanego podczas re- 
akcyi do jednostki masy ciał reagujących, 
t. j. do 1 y, to okaże się, że w  świecie 
mineralnym przypada na wodziany czę
ściej spotykane od 1 do 4 cal. na 
siarczany od 1,5 do 4,2 cal., na węglany 
od 1,5 do 2,6 cal., a wiemy, że to  są 
związki najwięcej ciepła podczas tw o
rzenia się wyładowujące Zasób tedy 
energii wolnej w  świecie zwierzęcym 
jes t znacznie większy, aniżeli w  mineral
nym, nic więc dziwnego, że spotykamy 
w nim taką  ruchliwość i zróżnicowanie 
form, plastyczność m ateryi ten św iat 
budującej, tembardziej, że zapas energii 
jest stały, albowiem ciągle się odnawia. 
Tak np. organizm ludzki produkuje 
w  przeciągu doby około 2 300 cal., tedy 
m a z czego czerpać na pracę fizyczną 
i ma czem pokrywać stra ty  ponoszone 
wskutek promieniowania, przewodnictwa 
ciepła i t. d. Odpowiednio znaczne ilości 
w ydzielają się i w pozostałym świecie 
zwierzęcym podczas przemian m ateryi 
asymilowanej. Ta ostatnia jes t więc 
nosicielką, akumulatorem  energii. Fabry
ką m ateryi pokarmowej dla św iata zwie
rzęcego jes t św iat roślinny. Organizmy 
roślinne m ają własność budowania związ
ków, zawierających znaczne zapasy ener
gii wewnętrznej; dzieje się to  w  taki 
sposób, że w czasie powstaw ania związ
ku ze składników nietylko nie w yłado
wuje się energia wew nętrzna związków 
reagujących, ale przeciwnie wchłania 
się energia środowiska zewnętrznego, 
mianowicie tej kąpieli słonecznej, w  k tó
rej reakcye te się odbywają. Synteza 
związków, bogatych w- energią we
w nętrzną odbywa się tylko w pewnych 
częściach organizmów roślinnych, prze
ważnie w  koronie liściowej; bezpośred- 
niem ogniskiem tej reakcyi jes t chlorofil. 
Z iarnka chlorofilu skąpane w energii 
słonecznej rozkładają dwutlenek węgla, 
asymilując węgiel, a tlen zwracając 
atmosferze. Asymilujące węgiel części 
rośliny m ają się do całości organizmu, 
jako organy przygotowujące pokarm. 
Przygotow ują mu żywność jednak w ta 
kiej postaci, że bezpośrednio w ciągnięta 
być nie może, albowiem mączka, białko,

tłuszcze, będące produktam i asymilacyi, 
w takiej postaci, w jakiej powstały, nie 
mogą przechodzić przez błonki komórek, 
i przedostać się do soków krążących 
w organizmie i będących głównym trak 
tem łączącym poszczególne organy i ich 
części. Najpierw tedy te ciała ulegają 
takim  zmianom, że się stają rozpuszczal- 
nemi w  wodzie. Jestto  proces podobny 
do zachodzącego w kanale pokarmowym 
człowieka, mianowicie przemiany hydro- 
lityczne : mączka przechodzi w cukier, 
białko w peptony i t. d. Tylko, gdy 
komórka zwierzęca stara się utrzymać 
ciągle jednakow y stan, więc gdy przy
gotowuje jakikolwiek produkt, usiłuje 
go wydzielić, albowiem nagromadzenie 
go zagraża życiu samej komórki, w ro
ślinach komórki są zdolne do gromadze
nia zapasów w sobie i wobec tego nie 
cały zapas zasymilowanycłi związków 
ulega natychm iast przemianom i rozcho
dzi się po organizmie, spotykamy więc 
w  samych komórkach asymilujących 
nieraz znaczne zapasy mączki lub ciał 
białkowych coraz się zwiększające, aż 
nieraz rozpierają komórkę. Okoliczność 
ta  jest w  związku z peryodycznością 
funkcyj życiowych u roślin i z peryo- 
dycznem rozrastaniem  się samego ciała 
rośliny. Np. gdy rozw ijają się pączki, 
procesy życiowe w roślinie przebiegają 
energiczniej i zapasy w tedy rychło zo
stają  spożytkowane. Charakter przemian, 
które się odbywają w ew nątrz organiz
mów roślinnych jes t zasadniczo podobny 
do przemian u zwierząt. Tak samo 
następuje utlenianie i rozpadanie się 
związków złożonych i tak  samo tym 
procesom towarzyszy wyładowanie cie
pła. Daje się to zwłaszcza bezpośrednio 
spostrzegać w  okresach energiczniejsze
go wzrostu roślin. Tak np. podczas 
rozwTijania się pączków u Arum macula- 
tum tem peratura podnosi się o 9° C 
ponad tem peraturę środowiska, u niektó
rych zaś roślin podzwrotnikowych naw et 
o 25°. Przemiany, odbywające się w  or
ganizmach roślinnych, nie są jeszcze dość 
ściśle ujęte w liczby i wzory chemiczne, 
nie możemy ich zatem scharakteryzować 
dokładniej. U tlenianie odbywa się jed-
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nak mniej energicznie, aniżeli w organiz
mach zwierzęcych, natom iast ciało rośli
ny do samego końca jej życia w zrasta. 
Gdy roślina przestaje istnieć, jako orga
nizm, zwala się jako  m artw a bryła na 
ziemię i wchodzi jako  część składowa 
do litosfery, w zbogaca sta łą  skorupę j  

ziemską znaczniej aniżeli szczątki zwie- | 
rzęce. To też litosfera posiada już 
w  wierzchnich w arstw ach pewien zapas 
zw iązków  organicznych, przysporzony 
je j życiowrością biosfery, Sąto te  w łaś
nie związki humusowe, hum inowe i inne, 
k tóre tak  są cenione w rolnictw ie, 
a wynoszą np. w  czarnoziemie do 10°/o 
i 12° 0 nieraz. Zw iązki te pokryw ają 
cieńszą lub grubszą w arstw ą całą niemal 
powierzchnię kuli ziemskiej i tu  podle.- j  

g ają  dalszym przemianom, aż przechodzą [ 
w  C 0 2, H 20  i N H 4(OH) w yław iane przez 
pulchną w arstw ę związków m ineralnych 
powierzchni.

W obec rozpatrzonych zjaw isk zaryso
w uje się przed nam i obraz następujący. 
S ta ła  kula ziemska składająca się w  głę
bi z cięższych pierw iastków , zastępow a
nych przez tem  lżejsze im bbżej do 
powierzchni, na jej bezposredniem odsło
nięciu, czyli w  w arstw ach dla nas do
stępnych składa się z litogenów  O, Si, 
Al, Na, K, Ca i t. d. Od tej stałej 
skorupy, niby jej wyrosty, w  tysiącach 
odprysków ruchomo lub nieruchomo po
łączonych z macierzą, piętrzy  się biosfe
ra  składająca się z jeszcze lżejszych { 
pierw iastków  C, N, H  i wspólnego obu- I 
dw u frakcyom O. Sw oją olbrzym ią po
wierzchnią biosfera nurza się w  kąpieli 
gazowej, w yciągając z niej i  w chłaniając 
części składow e—O, H 20 . To samo czyni 
litosfera i bezpośrednio, ja k  widzieliśmy 
wyżej, ale biosfera rozw inąw szy swoję 
powierzchnię możliw e najpotężniej, czy
n i to daleko doskonalej. Organizm y czy 
mechanizmy, jakby je  ze względu na 
służenie kierunkowi nazw ać należało, 
ciągle się odnawiają. W ydaw szy nowe 
pokolenie raz lub wielokrotnie, p rzestają  j  

wreszcie istnieć jako  jednostki biosfery, 
zw alają  się bezwładnie na ziemię i wcho
dzą do składu litosfery. W  przeciągu 
więc swego istnienia stale się zm ieniały

t
\ w  C 0 2 , H20  i NH^OH, tylko, że wyrów

nyw ały s tra ty  przez asymilaćyą coraz 
nową, gdy zaś przestały istnieć jako 
organizmy, ostatecznie i w  zupełności 
w  te  związki przechodzą. Rezultatem  
tego nieustającego biegu przem ian są te 
ogromne m asy węglanów  przeważnie 
wapnia, które widzimy dziś w  postaci 
kredy, opoki i innych skał, spotykających 
się w  formacyach wszystkich niemal 
epok geologicznych, a które stanow ią do
niosłą część najbliższych ku powierzchni 
w arstw  litosfery. Oprócz tego w szyst
kie niemal skały okruchowe, które na 
św iatło dzienne w ystępują lub w ystępo
wały, zaw ierają mniejszą lub większą 
ilość węglanów, a w arstw y, dziś bezpo
średnio z atm osferą się stykające, na 
całym niemal obszarze oblicza ziemskie
go zaw ierają (nieraz do kilkunastu %) 
związki organiczne, którem i litosfera się 
wzbogaciła zawdzięczając działalności 
biosfery. Możemy tedy uważać biosferę 
za frakcyą litosfery, przystosowaną jak- 
najekonomiczniej do niweczenia powłoki 
gazowej i zespalania jej z litosferą. 
Możliwość tak  znakomitego zróżnicowa
nia się, jakie w  niej widzimy, biosfera 
zawdzięcza własności budujących ją  
pierw iastków  łączenia się w  szeregi 
związków, zasobnych w energią w e
w nętrzną i przez to samo zdolnych do 
tysiącznych przemian w zależności od 
najdrobniejszych impulsów. Taka rów 
now aga niestała jest przyczyną owej 
plastyczności czyli zmienności m ateryi 
„żyw ej“. W yładow ania energii w ew nętrz
nej, towarzyszące przemianom, powodują 
tę  ruchliwość, k tóra cechuje „istoty ży 
we" i zaznacza w  naszej świadomości 
różnicę głęboką między przyrodą „żyw ą“ 

j a „m artw ą“. J a k  widzimy jednak, za- 
I chodzi tu  różnica tylko w ilościach 
i energii, w  k tó rą  są uposażone obadwa 

śwdaty. W ęgiel i azot tak  samo skła
dają się na m ateryą żywą, jak  m artwą, 
z tą  tylko różnicą, że w  żywej układają 
się w  .związki bogate w energią w e
w nętrzną i bardziej złożone, gdy zaś 
te związki zaczną ulegać przemianom, 
wśród których ilość energii wewnętrznej 
się zmniejsza, m aterya staje się „mar-
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tw ą “. Taki przebieg przemian stanowi 
treść „życia“ w  biosferze z tym  tylko 
dodatkiem, że oprócz rozpadania się 
i wyładowania energii następuje jeszcze 
przyczepianie tlenu. Cała tedy frakcya 
naszej planety, zwana biosferą, dąży do 
utlenienia się i rozpadnięcia na C 02, 
H 20  i N H 40 H  i do wejścia w takiej 
postaci do składu litosfery. Ja k  widzie
liśmy, takie same przemiany, sprowadza
jące  się do utlenienia i uwodniania, 
zachodzą i w litosferze samej. Biosferę j  

tedy możemy rozpatryw ać jako frakcyą J  

naszej kuli, wyspecyalizowaną w czyn
ności zespalania się z atmosferą, litosferą i 
i hydrosferą w  celu zlania tych po- j  

szczególnych frakcyj naszego planety 
w  ciało stałe o możliwie najdoskonal- 
szem skupieniu czyli minimum powierzch
ni (kula) i minimum energii.

Józef Sioma.

bEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 15 lutego, 3-cie w r. b.
Po przeczytaniu i przyjęcia protokułu po

siedzenia poprzedniego p. K. Jabłczyński m ó
wił „o klasyfikacyi związków nieorganicz
nych1'.

Na wstępie prelegent zaznaczył że w kla
syfikacyi swej nie ma na cela względów ency
klopedycznych, tu  bowiem alfabetyczne na
w et wyliczanie może wystarczać, lecz klasy- 
ficyą związków nieorganicznych podejmuje 
z punktów  czysto naukowych' i pedagogicz
nych. Jak  z jednego tak  i z drugiego punk
tu  widzenia należy przyjąć za zasadę, aby 
szczegóły były podporządkowywane pod ca- ( 
łość, aby więc one nie zaciemniały całości, 
aby nie były same przez się przedmiotem f 
wykładu, lecz aby raczej stanowiły tylko 
przykłady szerzej pojętych uogólnień.

Następnie prelegent przeszedł do krytycz- | 
nej oceny obecnego systemu klasyfikacyjnego j  

w chemii nieorganicznej i przedstawił ujem
ne strony w ykładu tejże gałęzi wiedzy. W ła
śnie wysuwanie szczegółów na plan pierwszy, | 
to  wyliczanie związków z ich własnościami, j 
ten  brak łączności między związkami, sąto 
wady, k tóre należy usunąć. Taki np. chlorek j 
sodu więcej ujawnia podobieństw do chlor
ku potasu niż do sodu metalicznego, a jed
nak z tym  ostatnim  stoi w jednym  rzędzie.

P relegent więc podaje zupełnie inny po
dział związków nieorganicznych niż dotych
czasowy na pierw iastki i ich związki. Jako 
.zasadę przyjął system stosowany w chemii

organicznej, w której olbrzymi stosunkowo 
materya! rozklasyfikowany został na niewiel
ką ilość grup; jestto  system podziała w edług 
rodników, t. j. połączeń atomowych, przecho
dzących w niezmienionej formie z jednego 
związku w drugi, jak  np. rodnik w odorotle
nowy OH i t. p. Stosując ten system, p o 
dzielić można związki nieorganiczne na na
stępujące np. kategorye : pierwiastki, związ
ki wodorotlenowe, związki wodorosiarkowe, 
dalej związki wodorodwutlenowe, następnie 
wodorki, oddzielnie chlorki, bromki i jodki, 
oddzielnie azotki, fosforki i arsenki, dalej 
węgliki i krzemki i t. p. Niektóre z tych 
grup zostały już opracowane.

Powyższy sposób pozwala na traktow anie 
całego szeregu związków bez ich wyliczania, 
a ten uogólniający sposób otworzyć może 
nowe widnokręgi badaniom, nasunąć nowe 
myśli.

W ykład p. Jabłczyńskiego dał powód do 
ożywionej i zajmującej dyskusyi.

Z kolei przewodniczący, p. Br. Znatowicz, 
z okazyi kończącego się trzechlecia obecnego 
prezydyum scharakteryzował pokrótce dzia
łalność Sekcyi i prace jej na 42 posiedze
niach minionej kadencyi. Wygłoszono komu
nikatów 56, w tem 27 referatów, 7 demon- 

l stracyj, 8 prac oryginalnych, 14 treści histo- 
| rycznej i ogólnej.
j “ Mówca widzi postęp w rozwoju Sekcyi 
| w różnych kierunkach, szczególniej w więk- 
j szej jedności, skupieniu sił i zainteresowaniu 
! się. Sekcya dała dowód żywotności w prze- 
j prowadzeniu sprawy term inologii chemicznej 
j i w projekcie uczczenia pamięci prof. M.
| Nenckiego.

Całe prezydyum Sekcyi prosi stanowczo 
o zwolnienie go od obowiązków i wybór 
nowego.

P. Wł. Leppert dodaje do zasług Sekcyi 
j podjęcie sprawy założenia pierwszego pisma 

chemicznego u nas (Chemik Polski), a oce- 
I niając wysoko trudy prezydyum proponuje 

uczczenie go przez powstanie, co zebrani 
czynią jednomyślnie. P. Leppert gorąco za
prasza przewodniczącego p. Znatowicza o zgo
dzenie się na ponowny wybór; p. Zn. dzię
kując stanowczo odmawia i zaprasza p. J . 
Leskiego do przewodniczenia wyborom. Na 
asesorów powołani zostali pp. Bielecki i K u
jawski.

Na 25 oddanych kartek  wyborczych odda
no głosów 23 za p. W ł. Leppertem, jako 
przewodniczącym, 21 za prof. Boguskim, jako 
jego zastępcą, i 15 za p. K. Jabłczyńskim, 
jako sekretarzem. W ybór przyjęto oklaskami.

ROZMAITOŚCI.

—  C iekły opał w żeg lu d ze. Jak podaje do w ia
domości „Transport11, parowiec Clam, nale
żący do Tow. Shell Transport C-o, a kursu-
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jący między Londynem a Filadelfią, od dwu 
la t ■wyrugował węgiel i zastąpił go innym 
środkiem opałowym—cieczą palną. S tw ier
dzono, że 18 tonn nafty  dostarcza więcej cie
pła niżeli 28 tonn węgla, a zawdzięczając 
nowszym ulepszeniem pieców je s t nadzieja 
osięgnięcia naw et jeszcze lepszych rezulta
tów. Używanie nafty jako  środka opałowego 
pozwala nadto na znaczne zaoszczędzenie rąk  
roboczych i miejsca. Towarzystwo zasila 
statk i naftą z Borneo; wyniki są tak  dosko
nałe, że ten  sposób opalania ma być zapro
wadzony jeszcze na 18 parowcach.

(R. S.). F. A.

—  B an icya sa ch aryn y . Ten produkt, na k tó 
r y m  pokładano ongi nadzieje, że nietylko 
zastąpi w zupełności cukier, ale znajdzie 
większe naw et rozpowszechnienie, skazany 
je s t  obecnie we Francyi na banicyą zupełną 
w drodze prawodawczej. Na mocy decyzyi

komisyi budżetowej Izby deputowanych, k tó 
ra  uchwaliła zakaz używania sacharyny, przy- 
jąw szy tę  uchwałę jako poprawkę do praw a 
finansowego, ma być ten p rodukt używany 
tylko w celach lekarskich i poza obrębem  
aptek, skąd może być wydawany tylko na 
zaordynowanie przez lekarza, nie ma się 
nigdzie znajdować. Zakaz ten nie został 
wywołany bynajmniej przez trujące własno
ści lub szkodliwość sacharyny—nie je s t ona 
tylko pożywną i w tym właśnie względzie 
m ogłaby być szkodliwą, gdyby miała w yru
gować z użycia codziennego cukier, a mogło
by to  łatwo się stać, albowiem oprócz tanio
ści ma jeszcze w porównaniu z cukrem tę 
przewagę, że je s t słodszą, bo,wiem gram  
sacharyny słodzi tak, jak  350 gramów cukru, 
czyli 350 razy więcej.

F. A.

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. 19 do 25 lutego 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologiczną) przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 
700 m m  4-

TEMPERATURA w  st. cV-
*U)0
B asO -3

KIERUNEK 
WIATRU 

Szybkość w  me
trach na sekundę

SUMA
OPA- U W A G I

7 r- 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Naj w. Najn. > u r* '(fi

19  Ś. 57,1 57,7 58,7 — 4,1 — 2,0 — 1,8 ° , i — 4,5 91 s e -°,s e 20,s e 5 _
20  C. 6 1,6 64,2 — 3,3 — 2,0 —3,7 —0,1 — 4,4 «4 SE',SE9,SE7 --
21 P. 63,6 64,2 64,0 — 4,6 0,6 —2,8 1,6 —5,° 63 SE9,SE7,SE1’ -- a
22  S. 62,0 61,1 59,8 —7,2 —0,6 —2,6 2,1 —8,0 71 S r’,S3,SE3 -- |X] znika
2 3  N. 58,4 57,5 56,i —5,6 1,0 — 1,4 3,o —7,0 70 S7,SE1,SE3 --
24 P. 53,7 52,7 52,3 — 4,6 °,3 —0,1 i ,4 —5,5 88 S ł,SEf>,S:i --

#  cały dzień z p rzerw a- 
[mi; g )

25 W. 5°,° 4»,5 45,6 —2,o 0,0 - 0 ,8 0,6 —2,1 88 E^E^E3 3,2

Ś re d n ie  57,6 79 3 ,2

TREŚĆ. M eteorologia na przełomie stuleci. Streszczenie odczytu A. Betzolda, przez W ł. G.— 
O świetle. Odczyt publiczny M. Lutosław skiego. — Biosfera a św iat mineralny, przez J. Siomę 
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