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A. L  A C E  O I  X.

O S T A T N IE  D N IE  H ERKULANUM  
I PO M PEJI.

W yjaśnione na podstaw ie kilku współczesnych 
zjaw isk wulkanicznych.

Dwie głośne katastrofy, które w ciągu 
kilku lat ostatnich zdarzyły się na An
tylach i we Włoszech, zwróciły uwagę 
powszechną na wielkie zjawiska wulka
niczne, wprowadziły na porządek dzien
ny kilka nowych zagadnień, pozwoliły 
zbliżyć się do rozwiązania wielu innych 
kwestyj spornych oddawna. Ożywiły po
nadto sprawę, zajmującą w równej pra
wie mierze historyków, archeologów i ar
tystów', jak  i geologów—mówię o znisz
czeniu Herkulanum i Pompeji.

Badałem na miejscu w ciągu wielu 
miesięcy ostatnie wybuchy Góry Pelće 
i Wezuwiusza, i postanowiłem rozpatrzeć, 
w jakim stopniu mogą one rzucić świa
tło na historyę ostatnich dni miast umar
łych Kampanii.

Wybuch wulkanu polega na wydziela
niu, zazwyczaj gwałtownem, gazu, pary

wodnej i materyi w stanie płynnym, któ
re wydobywają się z głębi przez szczeli
nę otwartą w ziemi, wraz z jej odłama
mi uniesionemi nazewnątrz.

Wybuch Wezuwiusza w roku 1906  dał 
nam ciekawy przykład, łącząc w sobie 
zjawiska niszczycielskie, towarzyszące za
zwyczaj wybuchom i będące skutkiem 
wylewu lawy, ze zjawiskami, które są 
rezultatem gwałtownych eksplozyj gazów.

Dnia 7 kwietnia, pod wieczór, rozwarła 
się szczelina u podstawy stożka, otwie
rając ujście wielkiemu potokowi lawy. 
Potok ten szybko spłynął po obnażonych 
stokach wulkanu, wpadł na pola upra
wne, przeniknął do miasteczka Boscotre- 

■ caze, burząc lub wdzierając się do do
mów i w ciągu kilku godzin zamienił zie
loną i ludną dotychczas okolicę w pusty
nię czarną, pokrytą żużlami. Prawie wszy- 

! scy mieszkańcy mieli czas ratować się 
; ucieczką.

Tegoż wieczoru po gwałtowych grzmo
tach wzniosły się pociski z rozpalonych 
do czerwoności materyj z ponad krateru 
w tak krótkich po sobie następujących 
odstępach czasu, że wydawrały się cią- 
głemi, tworząc olbrzymie fontanny ogni- 

[ ste. Cały szczyt góry był w ogniu. Około
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godziny 11-ej wulkan ucichł na kilka mi
nut, ale wkrótce zaczynają się nowe wy
buchy, a gwałtowność ich wciąż wzrasta. 
Obraz zmienił się zupełnie: zamiast świe
cącej fontanny wznosi się ogromny słup 
ciemnych wolut, przerzynanych olbrzy- 
miemi błyskawicami.

Po północy wstrząśnienie ziemi daje 
się odczuć we wszystkich gminach, ota
czających górę. Od kilku godzin lapilli 
padają bez ustanku na północne i półno- 
co - wschodnie stoki wulkanu, zagrażając 
miasteczkom Ottajano i San - Giuseppe. 
Ten deszcz kamieni staje się coraz bar
dziej silny. Nieszczęśliwi mieszkańcy 
wpadają w szał; w noc ciemną, oświetla
ną jedynie błyskawicami, najroztropniejsi 
opuszczają swoje domostwa, pod gradem 
pocisków szukają i znajdują ratunek 
w ucieczce; wahający się, bojaźliwi, cho
rzy zamykają się w domach; inni, wresz
cie, jeszcze mniej świadomi, spieszą się ■ 
ukryć w kościołach.

Pod uderzeniem lapilli pękają szyby 
w oknach; pod ciężarem bezustannie gro
madzących się mas poddają się i zapa
dają dachy, pociągając za sobą niższe 
piętra lub całe kawały murów, i zasy
pują gruzami 200  nieszczęśliwych. W  je 
dnym tylko kościele San-Giuseppe zginęło 
zgniecionych 94 osób.

0  świcie lapilli zastępuje pył, który 
pada bezustanku w ciągu wielu dni je- j  

szcze.
W czasie wybuchu grunt został pokry

ty warstwą małych czarnych żużli, g ru
bą na cały metr prawie; chaotyczny ich 
układ pozostaje w rażącej sprzeczności 
z prawidłowem uwarstwieniem drobnego 
popiołu, który je  przykrywra. W ulkan 
wyrzucił 150 metrów swego szczytu; ścia- 
ny jego zapadły się w przepaść szeroką 
i głęboką. Drobny popiół je s t  właśnie 
pyłem, powstałym ze ścian wulkanu na 
skutek następujących po sobie wybu
chów.

Do roku 1902 zdawało się, że obawiać 
się należy objawów zniszczenia tylko te 
go typu wywołanych wybuchami wulka
nów. W  tym czasie Góra Pelće w spo
sób brutalny pokazała nauce nowe, stra- j

szniejsze jeszcze niebezpieczeństwo, gro
żące ludzkości.

Góra ta uchodziła za wulkan prawie 
że wygasły. U stóp jej w przecudnem 
położeniu powstało miasto handlowe, peł
ne uciech, St. Pierre, o którem z zachwy
tem i wzruszeniem opowiadają ci wszy
scy, którzy kiedykolwiek zwiedzali ten 
piękny kraj, jakim je s t  Martynika.

W początkach kwietnia dają się za
uważyć zwiastuny przebudzenia się dzia
łalności wulkanu w starym kraterze wy
schłego jeziora (Etang Sec). Natychmia
stowo rozpoczyna się wyrzucanie drobne
go popiołu, które wkrótce staje się coraz 
obfitszem. Z przedmiotu ciekawości, j a 
kim było narazie obudzenie się wulkanu, 
staje się ono przedmiotem ogólnego za
niepokojenia; objawy jeszcze poważniej
sze piętrzą się z szybkością przerażającą. 
Jesteśmy w przededniu katastrofy.

Wieczorem 8-go maja jakiś dziwny sta
tek wszedł do portu Ś-tej Łucyi, wy
sepki, leżącej na południe od Martyniki. 
Żelazny kadłub, pozbawiony masztów, 
dymił ze wszystkich stron, a wydawał 
się pokrytym całunem śniegu. Po po
kładzie, zasypanym szczątkami, wlokło 
się z trudem kilka straszydeł o ludzkiej 
postaci.

„Ktoście wy i skąd przybywacie?1' — 
wołano z tłumu, przerażonego gromadzą
cego się u przystani.

„Nie poznajecie nas?“ — odpowiedział 
głos drżący, wznoszący się z tego okrę
tu-widma,,— „Przybywamy od bram pie
kielnych. Telegrafujcie po świecie, że 
St. Pierre przestało istnieć".

To nie opowieść Edgara Poe, lecz hi- 
storya jaknajprawdziwsza, historya ka 
pitana statku Roddam, który przywiózł 
z portu St. Pierre ze swej załogi kilku 
zaledwie dogorywających, ostatnichświad- 
ków dramatu nieprawdopodobnego, a je 
dnak prawdziwego.

Tegoż właśnie dnia koło 8-ej zrana, 
kiedy wysoki słup pary i popiołu wzno
sił się ku czystemu niebu, nagle dał się 
słyszeć grzmot przerażający i olbrzymia, 
szara, kłębiąca się masa, przerzynana bły
skawicami, wyleciała z krateru, kierując 
się ku równinie.
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Padła na miasto. Pod jej uderzeniem 
wszystkie statki, stojące w przystani, po
szły na dno lub pochyliły się na bok. 
Potem nastała dusząca ciemność. Ten 
dziwny obłok ogarnął miasto swym pło
miennym oddechem i zatrzymał się o kil
ka kilometrów dalej, odrzucony przez 
gwałtowny wiatr wsteczny.

Mówiono później, że pewien majtek, 
rzuciwszy się do morza, kilkakrotnie da
wał nurka, aby się uchronić przed żarem 
popiołów, a kiedy przyszedł do siebie, 
ze zdumieniem stwierdził, że miasta już 
nie było. Opowiadanie to bodaj czy jest 
przesadzone.

Wystarczyło jednej minuty, aby obłok 
ten odbył swą drogę i dokonał zniszcze
nia. Większa część miasta, ta od strony 
wulkanu, znikła całkowicie i przetwo
rzyła się w falistą równinę, pokrytą b ry 
łami, pochodzącemi z wulkanu. Reszta 
St. Pierre leżała w gruzach i tworzyła 
jedno olbrzymie palenisko.

28 000 trupów, czyli cała ludność bez 
wyjątku, leżała pod gruzami lub dogo
rywała na powierzchni. Działanie obło
ku niszczycielskiego było tak ściśle ogra
niczone w przestrzeni, uścisk jego tak 
śmiertelny, że zaledwie 160 rannych ze
brano na granicy jego, i 2 zaledwie w sa
mem mieście.

Obłok pozostawił ślad po sobie w ru
inach, oszczędził jednak częściowo mury 
równoległe do swej drogi. Kto uniknął 
zgruchotania lub okaleczenia, ten udusił 
się natychmiastowo parą i palącym po
piołem.

To przerażające zjawisko, nowe dla na- [ 
uki o wulkanach, lub raczej poraź pier
wszy stwierdzone, miało pozostać niewy- 
jaśnionem aż do czasu, kiedy w kilka 
miesięcy później powtórzyło się i pozwo
liło mi dokonać dokładne badania.

Dzisiaj, po sześciu latach nie mogę bez 
wzruszenia wspominać pewnego epizodu, 
jednego z wielu, z tej wyprawy, tak ob
fitującej w sceny tragiczne i potężne wra
żenia. Było to o zmierzchu pewnego sty
czniowego wieczora. Kopuła lawy, po
woli wznosząca się z krateru, dawała 
znaki wzmożonej działalności. Jej rosną
ca w oczach, wysoka igła, przypomina- |

jąca dzwonnicę katedry, poczynała czer
wienieć, przeistaczając się niby w latar
nię morską, olbrzymich rozmiarów. Sta
l iśm y -p an i  Lacroix, mój współpracownik, 
kapitan Perney i j a —na dachu lochu for- 
tecznego, który miał nam służyć za schro
nienie w razie niebezpieczeństwa, i uwa
żnie baczyliśmy na wszystko, co się dzia
ło w wulkanie. Naraz, z dobrze znanego 
nam wszystkim punktu kopuły, wysko
czyła kłębiąca się szarawa kula i pom
knęła po stokach z niebywałą szybko
ścią. Zrazu ścisła, zdawałoby się, jak 
skała, poczęła się wkrótce rozdymać 
składające ją, zbite kłęby wolut, tocząc 
się jedne za drugiemi na powierzchni 
ziemi, rozszerzały się we wszystkich kie 
runkach. Nie upłynęło minuty — a ma 
lutka kula zamieniła się na ścianę, mkną 
cą z szybkością pośpiesznego pociągu 
ścianę, mającą przeszło 3 000 metrów wy 
sokości, która wciąż rosła wzdłuż i wzwyż, 
przybierając w zapadającej ciemności 
kontury fantastyczne, aż wreszcie, do- 
sięgłszy morza, w odległości 7 kilo
metrów od miejsca wyjścia, została roz
bita przez wiatr, powoli rozdzielając się 
i zamieniając na niewyraźny deszcz po
piołów, który wkrótce zmieszał się z mro
kami nocy.

Był to jeden z tych pałających obło
ków, któreśmy znali dobrze, gdyż widzie
liśmy już ich wówczas wiele i częstokroć 
bardzo blisko. Wiedzieliśmy, co zawiera 
w sobie jego wnętrze: parę wodną, ga
zy, popiół, drobne kamyki i głazy cyklo
powe. Wiedzieliśmy, jaka była wysokość 
jego temperatury, jaka  była jego potęga 
mechaniczna, i wymierzyliśmy szybkość 
jego biegu. Byliśmy zbyt daleko, aby 
obłok mógł nas dosięgnąć, a jednak, jak- 
gdyby wszystko to było dla nas czemś 
nowem, pod jednem i tem samem wra
żeniem, bez głosu, staliśmy w milczeniu, 
które nas otaczało, w milczeniu przery- 
wranem jedynie przez dochodzące z od
dali wycia przerażonych murzynów, któ
rzy w niewielkiej ilości powrócili do opu
stoszałej okolicy. Nie byliśmy w stanie 
oderwać wzroku i myśli od szarej równi
ny St. Pierre, rozścielającej się u na
szych stóp i od owego obłoku, który w
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swym majestatycznym pochodzie wy
obrażał dla nas bezlitośną śmierć, a za
razem niósł ostateczne rozwiązanie tru 
dnej zagadki, dla której zbadania przy
byłem na Martynikę.

Oto charakterystyka dwu form, jakie 
posiadać może niszczycielska działalność 
wybuchów wulkanicznych. Której z nich 
przypisać należy zasypanie Pompeji? To 
pytanie mam zamiar tutaj roztrząsnąć.

Na kwestyę tę światło rzucić mogą 
obserwacye geologiczne i dokument współ
czesny, owe dwa słynne listy Pliniusza 
do Tacyta.

5 kwietnia r. G3 naszej ery gwałtowne 
trzęsienie ziemi nawiedziło Kampanię, 
zniszczyło w znacznym stopniu Herkula 
num i prawie całkowicie Pompeji. W ro
ku 79 wybuch Wezuwiusza, pierwszy za 
czasów historycznych, przerwał roboty 
nad odbudowaniem tych dwu miast.

Pompeji leżały u stóp wulkanu w po
łożeniu prawie jednakowem z tem, jakie 
zajmowało St. Pierre wr stosunku do Gó
ry  Pelóe. Skutkiem wybuchu ziemia zo
stała zasypana na grubość prawie 3 me
trów małemi kawałkami białego pume
ksu, które ze swej strony przykryte zo
stały szeregiem następujących po sobie 
cienkich, prawidłowych warstewek na- 
przemian popiołu i lapilli. Jest to układ 
materyałów, wyrzuconych na Ottajano; 
pumeksy odpowiadają żużlom nocy z 7 
na 8 kwietnia r. 1906; ich nagromadze
nie przedstawia taką samę chaotyczną 
budowę. W arstewki popiołu i lapilli od
powiadają drobnemu popiołowi, spadłemu 
podczas następujących po sobie eksplozyj 
z tegoż wybuchu. Nie może być wątpli
wości, że sposób powstania osadów w obu 
wypadkach je s t  jednakowy.

W  ruinach Pompeji, również jak  w Ot
tajano, niepodobieństwem je s t  dopatrzeć 
się jakiejkolwiek symetryi w dziele zni
szczenia; zawalenie się z góry na dół wi
doczne je s t  wszędzie, gdzie nie może być 
mowy o wpływie trzęsienia ziemi. Jak 
i w Ottajano, niema naogół śladów dzia
łania ognia; w kilku zaledwie miejscach 
znaleziono ślady pożarów bardzo słabych, 
mimo obfitość materyałów łatwo palnych, 
lub mogących uledz przemianie pod wpły

wem ognia. Niema więc wątpliwości, że 
produkty wulkaniczne w chwili spadania 
były zimne lub conaj wyżej posiadały bar
dzo niewysoką temperaturę.

Wszystkie te spostrzeżenia dowodzą 
równoległości w skutkach obu wybuchów 
z roku 79 i roku 1906 i, co za tem idzie, 
tożsamości ich przyczyn. Badania zwłok 
ludzkich, znalezionych w Pompeji potwier
dzają ten wniosek. Można je liczyć na 
jakieś 2 000; je s t  to dziesiąta część całej 
ludności; większość jej miała czas urato
wać się ucieczką.

Szkielety odgrzebane z pumeksów na
leżą do ludzi, którzy zostali zgnieceni 
w ten sam sposób, jak  w Ottajano. Po
równania niemożna rozciągnąć na tych, 
których znaleziono w warstwach popiołu, 
gdyż w r. 1906 nie stwierdzono ani je 
dnego wypadku śmierci podczas ostatniej 
fazy wybuchu. Mnóstwo odlewów, znaj
dujących się w muzeum pompejańskiem, 
oddaje z zadziwiającą dokładnością kształt 
a nawet wyraz twarzy ofiar i świadczy 
o ich uduszeniu, spowodowanem praw
dopodobnie przez wdychanie drobnego 
pyłu.

Co zaś dotyczę gwałtownych pozycyj, 
widocznych na kilku innych, na których 
widok doznają wzruszenia ludzie czułego 
serca, to, zarówno jak  u wielu ofiar z St. 
Pierre, nie mają one tragicznego znacze
nia, jakie im zazwyczaj przypisują: po
wodem ich są skurcze post mortem.

Tłum. Cz. Łopuski.
(Dok. nast.).

Y. D W ELSH A U Y ER S - DERY.

CZY MASA MATERYALNA CIAŁ 
JE S T  ZMIENNA? *)

I.

Czy fizyka nowoczesna dowiodła rze
czywiście, że to, co w mechanice nazy-

')  Kevue G enerale des Sciences. Z eszy t z 15 
lis topada 1908 roku.
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wamy masą, je s t  zmienne wraz z pręd
kością, i tym sposobem zwaliła cały 
gmach tej umiejętności aż do podstaw? 
Naszem zdaniem, nie. Świeżo odkryte 
zjawiska radyoaktywności dały początek 
nowym teoryom i pojęciom, które zamiast 
przez wyrazy nowe, jakby nakazywała 
roztropność, zaczęto wyrażać przez te r 
miny dawne, zmieniając w ten sposób 
ich znaczenie pierwrotne. Wynik był ten, 
że te same wyrazy nabrały u różnych 
autorów znaczeń różnych i że nieraz tru
dno bywa zdać sobie dokładnie sprawę 
z ich myśli. Zwłaszcza w mechanice 
z okazyi wyrazów masa i bezwładność, 
a nawet wyrazu materya, anarchia ta 
ujawnia się w sposób bardzo widoczny. 
Tak np., biorąc bezwładność materyi za 
jakąś siłę, za jakiś opór, niektórzy doszli 
do wniosku, że opór ten jest zerem, co 
je s t  prawdą, i do drugiego jeszcze wnio
sku, że masa materyalna jest zerem, co 
je s t  oczywistym absurdem.

W artykule o dynamice elektronu zna
komity badacz Henryk Poincare wyświe
tlił dokładnie różnicę pomiędzy znacze
niem wyrazu masa w fizyce nowoczesnej 
a znaczeniem tego samego wyrazu w me
chanice.

„Z prac teoretycznych Abrahama wy
nika, że ciałka katodalne—tak mówi Po- 
incaró — obdarzone bezwładnością podwój
ną: popierwsze, bezwładnością właściwą, 
a powtóre, bezwładnością pozorną, wyni
kającą z samoindukcyi, a wywierającą 
takie same skutki, będą posiadały masę 
całkowitą pozorną, złożoną z ich masy 
rzeczywistej oraz z pewnej masy fikcyj
nej pochodzenia elektromagnetycznego. 
Rachunek wykazuje, że ta masa fikcyjna 
zmienia się z prędkością i że siła bez
władności samoindukcyi nie jest nieza
leżna od tego, czy prędkość pocisku ro
śnie, maleje lub też zmienia kierunek; 
to samo daje się więc powiedzieć o sile 
bezwładności pozornej całkowitej. A za
tem masa pozorna całkowita nie jest ta
ka sama, gdy siła rzeczywista, przyłożo
na do ciałka je s t  równoległa do jego 
prędkości i usiłuje zmienić jej wielkość, 
i gdy siła ta  jest prostopadła do prędko
ści i usiłuje zmienić jej kierunek. Na

leży więc rozróżniać masę całkowitą po
dłużną i masę całkowitą poprzeczną. Zre
sztą, te dwie masy całkowite zależą od 
prędkości1'... „Rachunki Abrahama dają 
nam poznać prawo, wedle którego masa 
fikcyjna zmienia się w zależności od pręd
kości; doświadczenie Kaufmanna daje 
nam poznać prawo zmiany masy całko
witej. Porównanie tych dwu praw po
zwoli nam więc oznaczyć stosunek masy 
rzeczywistej do masy całkowitej... W y
nik jest mocno zadziwiający: masa rze
czywista je s t  zerem".

Konkluzya naturalna byłaby, zdaniem 
naszem ta, którą wskazuje Lucyan Po
incare (La Physiąue moderne, 1906, str. 
297): „Elektron uważać należy za prosty 
ładunek elektryczny, pozbawiony mate- 
ry i“. Dodajmy, że, uważając w rachun
ku bezwładność jako siłę, musimy dojść 
w końcu do wyniku, że jest ona zerem, 
ponieważ, wprost przeciwnie, przedstawia 
ona tylko bezwzględną niezdolność do 
opierania się działaniu jakiejkolwiek siły 
poruszającej. Nie znaczy to oczywiście, 
aby masa miała być zerem.

Ale, pisze jeszcze Henryk Poincare, 
„rozciągnięto na wszystkie ciała to, cze
go dowiedziono jedynie dla ciałek kato
dalnych. To, co nazywamy masą byłoby 
tylko pozorem; wszelka bezwładność by
łaby natury elektromagnetycznej. Ale 
wówczas masa nie byłaby już stała, lecz 
wzrastałaby z prędkością... Zasada B  me
chaniki nie byłaby już prawdziwa". To 
znaczy, że przyśpieszenie nie byłoby już 
równe ilorazowi z siły poruszającej przez 
współczynnik zwany masą. Rozpatrzmy, 
jak  mechanika ma interpretować po
wyższe teorye i wywody.

II.

Mechanika teoretyczna opiera się cał
kowicie na aksyomacie bezwładności ma
teryi, dobrze zrozumianym w całej swej 
rozciągłości. Pomiar masy ciała oraz jej 
niezmienność są tego bezpośredniemi kon- 
sekwencyami. A zatem, gdyby dowie
dziono doświadczalnie i w sposób niezbi
ty, że masa mechaniczna ciał, które sa
me zmianie żadnej nie ulegają, zmienia 
się zależnie od prędkości czy od czego
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kolwiek innego, to dowiedzionoby zara
zem, że materya nie je s t  bezwładna; że, 
przeciwnie, je s t  ona obdarzona jakąś wła
snością wewnętrzną, która pozwała jej 
nadawać sobie samej ruch bez pomocy 
jakiejkolwiek interwencyi zewnętrznej, 
że wyposażona jest w to, co nazywamy 
silą. Być może, nie je s t  to niemożliwe; 
jednakże dalecy jeszcze jesteśmy od mo
żności przewidywania warunków tego 
nieznanego stanu rzeczy. Natomiast jest 
rzeczą pewną, że zachwiałoby to całą me 
chaniką zwyczajną, jak  zachwiałaby się 
geometrya, gdyby dowiedziono, że przez 
jeden punkt można poprowadzić dwie 
prostopadłe do tej samej prostej.

III.

Na nieszczęście w wielu dziełach zapa
nowała teraz moda używania bez różnicy 
wyrazu masa zamiast wyrazu ciężar i od
wrotnie. A przecież nie są to wielkości

p
równe, ponieważ P  nie je s t  równe , a

nawet nie są to wielkości tej samej na
tury. Albowiem dla jednego i tego sa
mego ciała ciężar P  zmienia się w zale
żności od miejsca, gdzie się ciało znaj
duje (długość geograficzna, szerokość,

wzniesienie), gdy tymczasem masa

przedstawiająca siłę poruszającą, jaką 
wywrzeć należy, by w jednostce czasu 
nadać ciału temu jednostkę przyśpiesze
nia, je s t  ilością bezwzględnie niezależną 
od miejsca zajmowanego.

Jednostka masy nie je s t  ta sama, co 
jednostka ciężaru.

Dwadzieścia franków je s t  to pewna su
ma pieniędzy, wyrażona we frankach; ale 
dwadzieścia franków za metr tkaniny jest 
to pewna cena, wyrażona w jednostkach 
ceny.

Dwa metry je s t  to odległość, wyrażona 
w jednostkach odległości, ale odległość, 
przebyta na sekundę je s t  to prędkość, 
którą wyrażamy w jednostkach prędko
ści.

Przyrost prędkości je s t  to także pręd- ; 
kość, wyrażona w jednostkach prędkości, ; 
ale przyrost prędkości, przypadający na j

sekundę, je s t  to przyśpieszenie, które wy
raża się w jednostkach przyśpieszenia.

Wysiłek P , który będąc przyłożony sam 
jeden do punktu materyalnego, nadaje 
mu na sekundę przyśpieszenie g je s t  to 
siła poruszająca, równa ciężarowi tego 
punktu, która wyraża się w kilogramach. 

p
Ale -  przedstawia siłę poruszającą,

przypadającą na jednostkę przyśpieszenia 
nadanego punktowi i je s t  ilością, która 
mierzy masę punktu; je s t  to więc masa, 
mierzona w jednostkach masy.

IV.
Materya je s t  bezwładna. Taki jest 

aksyomat fundamentalny mechaniki te
oretycznej. Materya, nie może nic sobie 
ani nadać ani też odjąć sama przez się 
bez pomocy interwencyi obcej; nie może 
także w niczem sprzeciwić się działaniu 
przyczyn zewnętrznych, usiłujących zmie
nić stan jej ruchu i to bez względu na 
ich rodzaj (przyciąganie powszechne, cie
pło, elektryczność i t. d.). Przyczyny te, 
zwane siłami, mogą być mierzone skut
kami, wywieranemi na materyę, ponie
waż ta ostatnia—i właśnie pod tym wzglę
dem nazywamy ją bezwładną—nie może 
przeszkodzić temu, by skutek był zawsze 
równy przyczynie.

Jakkolwiek drobna będzie siła wypad
kowa, do ciała przyłożona, ciało to podda 
się jej, nie mogąc oprzeć się jej żadnym 
sposobem. Bezwładność nie jest zdolno
ścią opierania się siłom zewnętrznym; 
je s t  to, przeciwnie, absolutna niemożność 
opierania się, zwiększania lub zmniejsza
nia działania sił zewnętrznych. Jest to 
cecha bezwzględnie negatywna, nie mo
gąca posiadać mniejszego lub większego 
natężenia, nie zaś wielkość, nadająca się 
do pomiaru. Jeżeli, jak  w twierdzeniu 
d’Alemberta, mówimy o siłach bezwład
ności łub o reakcyach bezwładności, to 
przez to rozumiemy poprostu siły fikcyj
ne, równe lecz skierowane przeciwnie 
względem wypadkowych sił, działających 
na różne punkty uważanego układu.

Ruch ciał jest skomplikowany. Skła
dają się one z ciałek bardzo drobnych, 
powiązanych ze sobą siłami wewnętrzne-
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mi międzyatomowemi, co nie pozostaje 
bez wpływu na ruchy poszczególne, wy
konywane przez różne punkty pod dzia
łaniem sił zewnętrznych. Tak np., gdy 
drąg tłoka je s t  ściśnięty pomiędzy siłą 
czynną a oporem, różne jego punkty ma- 
teryalne są przemieszczone jedne wzglę
dem drugich mimo sił sprężystych, w grę 
wprowadzonych, i siła poruszająca nie 
może nadać przyśpieszenia drągowi, nie 
wykonawszy uprzednio pracy, niezbędnej 
do wytworzenia tych odkształceń. Tym 
sposobem siła poruszająca rzeczywista, 
t. j. ta, której zadaniem jedynem jest 
poruszanie drąga, wynika nie tylko z 
dwu sił zewnętrznych względem drąga, 
t. j. z siły czynnej i z oporu, ale także 
z sił sprężystych, wprowadzonych w grę 
przez tamte dwie siły.

Nadto, z wyjątkiem wypadku szczegól
nego, który, być może, nigdy nie zdarza 
się w praktyce, ruch ciała pod działa
niem sił zewnętrznych powikłany bywa 
obrotem i ruchem postępowym, co z ko
nieczności sprowadza także komplikacye 
w wypowiadaniu kilku twierdzeń mecha
niki.

To też, mimo niebezpieczeństwo pe
wnych uogólnień późniejszych, ośmielony 
przykładem, danym przez Henryka Poin- 
carćgo, nie będę tu rozpatrywał ciał zło
żonych lecz jedynie punkty materyalne 
odosobnione, niezdolne do obrotu dokoła 
siebie samych i nie mogące ulegać od
kształceniom, tak, aby wszelkie działanie 
siły zewnętrznej sprowadzało się do wpły
wania na kierunek i wielkość prędkości 
ruchu—tych dwu czynników, zależnych 
od kierunku i wielkości siły poruszającej 
lub wypadkowej, działającej na punkt 
uważany, ponieważ o materyi przypusz
czamy, że jest bezwładna.

Oczywiście, punkt nieskończenie mały 
poddany być może siłom równie małym, 
ale zgodnie ze zwyczajem nie będziemy 
uważali na to ograniczenie, ponieważ nie 
wpływa ono na to, co mamy do powie
dzenia.

Wreszcie, przypuszczamy, że uważane 
punkty materyalne poruszają się w pró
żni bezwzględnej bez obawy napotkania 
punktów sąsiednich i przeszkodzenia im,

nie ulegając przyciąganiu Newtonowskie
mu, które, zresztą, jest tylko jedną z po
między sił zewnętrznych. Mechanika te
oretyczna stanowi swe prawa w sposób 
ogólny, nie biorąc tego przyciągania za 
podstawę, nie mając na względzie natury 
fizycznej lub pochodzenia sił, w grę wcho
dzących, biorąc pod uwagę jedynie wiel
kości ich i kierunki.

V.
W tych warunkach z aksyomatu bez

władności materyi wynika bezpośred
nio, że:

1-o Jeżeli punkt (lub ciałko materyal
ne) odosobniony w przestrzeni, nie sta
wiającej oporu, jest swobodny, jeżeli nie 
ulega działaniu żadnej siły zewnętrznej, 
to nie może nic zmienić sam przez się 
ani w kierunku, ani w prędkości swego 
ruchu i porusza się po linii prostej ru
chem jednostajnym o prędkości v.

2-o Jeżeli punkt materyalny, posiada
jący prędkość v w pewnym określonym 
kierunku, jest poddany sile poruszającej 
F' podłużnej, to jest działającej w tym 
samym kierunku, to siła ta nie będzie 
miała żadnej mocy do wytworzenia zbo
czenia; tor pozostanie więc prostolinio
wym. Siła F' będzie zużytkowana w ca
łości na zmianę wielkości prędkości, na 
nadanie pewnego przyśpieszenia i .

3-o Ponieważ materya jest bezwładna, 
przyśpieszenie to i  jest z konieczności 
proporcyonalne do siły poruszającej F ,  
która je wytworzyła. Jeżeli ta siła jest 
stała, to tak samo stały będzie i jej sku
tek czyli przyśpieszenie.

4 -o Pośród wszystkich wielkości siły 
poruszającej podłużnej jest jedna i tylko 
jedna, która na jednostkę czasu nadaje 
uważanemu punktowi przyśpieszenie je 
dnostkowe. Niech m będzie tą  wielkością 
specyalną dla pewnego określonego ciał
ka. Można utrzymywać, że siła F ,  któ
ra ciałku temu nadaje przyśpieszenie, ró
wne i  jednostkom, je s t  i  razy większa 
od m, która nadaje mu przyśpieszenie je 
dnostkowe. A więc:

F' =  m i.
Ta sama siła poruszająca podłużna F', 

działając na inny punkt ruchomy, nadaje
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mu przyśpieszenie j  jednostek, odmienne 
od 7'. Wnioskujemy stąd, że siła mu k tó 
ra nadałaby mu przyśpieszenie jednostko
we w jednostce czasu, równa je s t  

F>

A zatem, wielkość ta  nadaje się do 
charakteryzowania różnych punktów ma
teryalnych pod względem działania sił 
poruszających zewnętrznych. To, co me
chanika nazywa masą punktu, jest pro- 
porcyonalne do tej siły m, zdolnej do na
dania mu jednostki przyśpieszenia w je 
dnostce czasu. Można obrać jednostki 
siły i masy w taki sposób, by jedna i dru
ga miały tę samę miarę. Tak też uczy
niono w praktyce.

Nie będę tu usiłował określać pojęcia 
masy, ani też pojęć siły, materyi, czasu, 
prędkości, pracy i t. d. Człowiek dziki 
i dziecko, którzy kiedykolwiek podnosili 
ciężary i rzucali pociski, wytworzyli so
bie pojęcie dość jasne o masie na pod
stawie wysiłków, jakich wymaga poru
szanie ciał i nadawanie im mniejszej lub 
większej prędkości. Wychodząc stąd, me
chanice pozostaje tylko dostarczyć spo
sobu mierzenia masy oraz wyszukać od
powiednią jednostkę.

Zauważymy tylko, że masa, tak mie
rzona, nie może w żaden sposób zależeć 
od wielkości prędkości v ciała ruchomego, 
ponieważ, podczas działania siły podłuż
nej stałej, prędkość zmienia się. U trzy
mywać zatem, że masa punktu materyal- 
nego zmienia się z jego prędkością, jest 
to negować zasadę bezwładności, je s t  to 
twierdzić co najmniej, że materya może 
stwarzać lub niweczyć ruch bez pomocy 
sił.

5-o Jeżeli siła poruszająca F"  działa 
prostopadle do kierunku prędkości v, to 
nie będzie ona miała żadnej mocy do 
zmienienia wielkości tej prędkości, która 
pozostanie równą v; zostanie natomiast 
zużyta całkowicie na zmianę kierunku 
tej prędkości, na wytworzenie zboczenia, 
na zakrzywienie toru. W  tym razie na
zywamy ją  poprzeczną. Pod tem dzia
łaniem wszystko odbywa się tak, jak  
gdyby siła F '  nadawała ciału ruchome
mu przyśpieszenie chwilowe w kierunku

prostopadłym do toru, w stronę ku środ
kowi koła ściśle - stycznego. 1 można 
wykazać, że to przyśpieszenie 7" rówma

V̂
się — , gdzie r  jest promieniem koła 

ściśle-stycznego.

M v

W samej rzeczy, punkt materyalny M  
biegnie z początku wzdłuż prostej z pręd
kością początkową v. Dobiegłszy do pe
wnego punktu A , ulega on działaniu siły 
F n, która zmienia o kąt nieskończenie 
mały a kierunek jego prędkości, nie zmie
niając wielkości tej prędkości, poczem 
punkt materyalny pójdzie już wzdłuż A C . 
W  myśl samej że zasady bezwładności 
przyczyną tej zmiany może być tylko 
siła, działająca w kierunku przyśpiesze
nia 7" z natężeniem m?". Otóż, założyw
szy na rysunku A B  =  v  i A C  =  v, zoba
czymy, że B C  przedstawia co do wielko
ści i kierunku przyśpieszenie 7', nadane 
przez siłę F" w jednostce czasu.

Mamy więc:
- f = B C = 2v Sin 4 -

i przeto:
F '=  m. 2v S in

Aby wyrugować nieskończenie małą a, 
wprowadźmy zależność 

v =  a  r ,
a otrzymamy:

F "  = m
Sin

u
a
"2

ir
m  — 

r

ponieważ a jest nieskończenie małe.
Widzimy więc, że istnieją dwa różne 

przejawy bezwładności: jeden, dotyczący 
wielkości prędkości, drugi—jej kierunku.

Przyśpieszenie prędkości 7', wytworzo
ne przez siłę poruszającą podłużną F ,  po
siada ten sam kierunek, co prędkość v 
i je s t  niezależne od wielkości tej prędko
ści. Daje ono poznać masę przez ró
wnanie:

Ł  
i

=  m
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Atoli przyśpieszenie 7", nadane przez 
siłę poprzeczną F", nie zmienia wcale 
wielkości prędkości u; ma ono kierunek 
prostopadły do tej prędkości oraz wiel
kość proporcyonalną wprost do kwadratu 
tej prędkości i odwrotnie do promienia 
krzywizny. Na mocy aksyomatu bez
władności materyi przyspieszenie daje 
również poznać masę przez równanie:

F" ś—  =  m 
Y

To nie masa zmienia się z prędkością 
w tym wypadku, ale przyśpieszenie. Je 
dnemu i temu samemu punktowi mate- 
ryalnemu bezwładnemu jedna i ta sama 
siła nadaje zawsze to samo przyśpiesze
nie i to we własnym swym kierunku bez 
względu na to, czy punkt ten jest w ru
chu ęzy też nie. Jeżeli siła podłużna F' 
równa je s t  sile poprzecznej F \  przyśpie 
szenie podłużne 7' będzie równe przyśpie
szeniu poprzecznemu 7" a zatem równe
u3
r

I jeżeli siła F  działa ukośnie, to skła
da się ona z dwu sił prostopadłych F ' 
i F "  wedle prawa 

F =
a ponieważ F  —  my, przyczem masa nie 
zmienia się skutkiem tego, przeto mamy

7 =  j / y ' 2 +  y " 2.

Gdyby dla jednego i tego samego pun
ktu istniały dwie masy: jedna poprzecz
na a druga podłużna, to z tego samego 
powodu istniałaby nieskończoność mas 
ukośnych i nazwa ta straciłaby wszelkie 
znaczenie.

6-0 Myśl, że bezwładność jest siłą, 
która daje się mierzyć, daje początek 
godnemu pożałowania zamieszaniu. Tak 
np., co może oznaczać wyrażenie „poko
nać bezwładność14 ciała—powiedzmy, pun
ktu materyalnego. Jeżeli siły zewnętrz
ne do tego punktu przyłożone, równowa
żą się wzajemnie, to nie wpłyną one w ni- 
czem na stan jego ruchu. Jeżeli prze
ciwnie, mają one wypadkową F, t. j. siłę 
poruszającą F, to siła ta wywrze cały 
swój skutek w myśl aksyomatu bez
władności, i skutkiem tym będzie przy-

F
śpieszenie nrędkości 7  =  — w kierunku

samejże wypadkowej. To nie bezwład
ność jest pokonana, ale składowe wypad
kowej, a to, co zostaje, wypadkowa, je 
dyna siła poruszająca, z konieczności 
zmienia ruch.

Wyrażenie „zmierzyć bezwładność cia- 
ła “ jest równie niezrozumiałe. Utrzymy
wanie, że masa jest miarą bezwładności 
upoważnia do zapytania: „Czemżeż więc 
jest ta ilość, którą nazywamy bezwładno
ścią?" Masa punktu materyalnego mie
rzy wysiłek, niezbędny do tego, by pun
ktowi temu w jednostce czasu nadać je 
dnostkę przyśpieszenia. Powiedzieliśmy 
już, że to, co w twierdzeniu d’Alemberta 
nazywamy reakcyami bezwładności, są 
to siły fikcyjne, równe i przeciwne wy
padkowym sił zewnętrznych, działających 
na każdy punkt uważanego układu. Są 
to więc nietylko że fikcye, ale nadto 
ilości dowolne, niezdolne do charaktery
zowania punktów materyalnych, ponie
waż siły zewnętrzne dane są dowolnie.

Nawet takie wyrażenia utarte, jak 
„bezwładność ciała sprzeciwia się wszel
kiej zmianie jego prędkości" kryją w so
bie niebezpieczeństwo, pozwalając mnie
mać, że bezwładność jest jakąś siłą we
wnętrzną, która sprzeciwia się działaniu 
wszelkiej siły poruszającej zewnętrznej. 
Byłoby bardziej zgodne z aksyomatem 
fundamentalnym powiedzieć, że niezdol
ność owa, zwana bezwładnością, oznacza, 
że wszelka zmiana ruchu ma za przyczy
nę siłę poruszającą zewnętrzną i że sku
tek tej siły jest ściśle równy swej przy
czynie.

VI.

Mechanika teoretyczna nie bierze pod 
uwagę ani natury, ani pochodzenia sił, 
lecz jedynie ich wielkość i ich kierunek. 
Jednakże wypada uwydatnić pewne od
rębności niektórych sił (tarcie, opór 0- 
środka), które powstają wtedy tylko, gdy 
zachodzi ruch i z jego powodu.

Gdy ciało porusza się w ośrodku, s ta
wiającym opór, czy to w jednym z pły
nów, jakiemi zajmuje się mechanika zwy
czajna, czy też w polu magnetycznem, 
jak  je określają fizycy i t. p., natenczas 
wskutek zakłóceń, wnoszonych w to po
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le, powstają reakcye jego, które sprzeci
wiają się ruchowi ciała (tarcie, samoin- 
dukcya i t. d.). Innemi słowy, ciało poru
szające się albo raczej siła, która je  po
rusza dostarczyć musi tego, co jest nie
zbędne do odsuwania cząstek elementar
nych, z których składa się ośrodek, 
wbrew siłom wiążącym te cząstki, a to 
właśnie pozwala uważać dany ośrodek, 
jako coś, co stawia opór ruchowi danego 
ciała.

Opór ten, który je s t  oczywiście zerem, 
gdy ciało je s t  w spoczynku w ośrodku, 
uważanym jako będący również w spo
czynku, z konieczności rośnie wraz z 
prędkością 1) ciała. A ponieważ materya 
je s t  bezwładna, przeto w końcu wyczer
pałaby ona tę prędkość i zatrzymałaby 
dane ciało, gdyby nie interwencya siły 
zewnętrznej F. Gdy ta siła F  jest ściśle 
równa i wprost przeciwna oporowi R  o- 
środka bez względu na jego naturę (przy
ciąganie, elektromagnetyzm, czy też co 
innego), to niema żadnej wypadkowej, 
któraby wywołała zmianę ruchu; innemi 
słowy, niema żadnej siły poruszającej, 
działającej na ciało ruchome, i prędkość 
jego z konieczności pozostaje stałą, a tor 
prostoliniowym. Można więc utrzymy
wać, że, gdy ciałko porusza się po linii 
prostej i jednostajnie w ośrodku, stawia
jącym opór, to znaczy, że je s t  ono pod
dane sile zewnętrznej F, ściśle równej 
oporowi R  ośrodka, czyli że F  — R  =  0 
czyli, że niema siły poruszającej.

Jeżeli ta równowaga nie zachodzi, to 
dwie te siły mają wypadkową czyli siłę 
poruszającą / ,  równą F  — R , zależną od 
prędkości, ponieważ opór R  je s t  funkcyą 
prędkości, nawet w razie, gdyby siła F  
była stała. W tedy jedynie ta siła poru
szająca /  regulować będzie przyśpiesze
nie •/ wedle zasadniczego prawa bezwład
ności: f =  m?.

A zatem siłę zewnętrzną F  przedstawi 
nam równanie:

F  =  /  -J- R  — m'[ -|- R.

') P rzypuszczam , że przed zakłóceniem  ośro
dek je s t  w  spoczynku, aby módz nie zajm ować 
się prędkościam i w zględnem i.

Gdy siły zewnętrzne F  i R  naogół 
zmieniają się, siła poruszająca /  zmienia 
się również, a zatem zmienia się i y; ale 
m, masa ciała ruchomego pozostaje nie
zmienną, będąc ilością bezwzględnie nie
zależną od sił, które działają na ciało ru 
chome.

Jeżeli prędkość tego ostatniego jest 
bardzo wielka, opór R  jest także bardzo 
wielki i, aby przyśpieszenie ? było do
stępne dla naszych metod mierzenia, trze
ba, żeby siła zewnętrzna stała się ogrom
ną, zwłaszcza gdy chodzi o prędkości 
3 0 0  0 0 0  kilometrów na sekundę. Czy 
przez to masa m jest mniej niezmienna?

Możnaby wprowadzić masę fikcyjną >x, 
któraby była masą ośrodka, gdybyśmy 
mu przypisali to samo przyśpieszenie ?, 
co i ciału ruchomemu, zakładając

R

skąd:
F  =  /  - f -  R  =  ( m  - f  |J.) 7

Byłby to sposób czysto matematyczny 
wyrażania oporu ośrodka. Atoli ta masa 
|j., czysto fikcyjna, zmienna z prędkością 
v byłaby zupełnie odmienna od masy rze
czywistej m samego ciała ruchomego. 
Należałaby ona raczej do ośrodka. Ciało 
ruchome, poruszając się, przesuwa cząst
ki M, z których składa się ośrodek, na
dając im przyśpieszenie x, jak  to czyni 
kil statku, posuwający się w wodzie. 
Trzeba więc, by siła zewnętrzna F, która 
posuwa ciało ruchome, dostarczyła tego, 
co je s t  potrzebne, do wykonania tych 
przesunięć, a więc dostarczyła £ M x=R, 
t. j. oporowi ośrodka, który zawsze mo
żna przedstawić w postaci iloczynu (j.?, 
przyczem dane jest skądinąd. I siła 
zewnętrzna F  daje się więc przedstawić 
jako suma dwu ilości jrf i my. Tylko 
że w rzeczywistości masa prawdziwa ciała 
ruchomego m w niczem nie zależy od 
masy fikcyjnej średniej jj. cząstek ośrod
ka, wstrząśniętych posuwaniem się ciała 
ruchomego. Masa fikcyjna ;x, przeciwnie, 
zależy od prędkości i od przyśpieszenia 
ruchu cząstek w ośrodku. Wyraz masa 
je s t  nie na miejscu, gdy chcemy oznaczyć 
opór jakiegokolwiek pola.

j
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VII.
K o n k l u z y a .  Używając wyrazu bez

władność w znaczeniu zbyt mało ścisłem, 
by można było oprzeć na niem metodę po
miaru, oraz używając wyrazu masa w zna
czeniu całkiem odmiennem aniżeli to czy
ni mechanika teoretyczna, nowe doktry
ny fizyczne nie dowiodły wcale, by masa 
rzeczywista ciał miała być zmienna i nie 
zachwiały bynajmniej gmachu tej umie
jętności; niemniej przeto grożą one wy
wołaniem w nauczaniu jej pożałowania 
godnego zamętu, przed którym ostrzedz 
ma obowiązek ten, kto go jasno widzi.

Tłum. S. li.

GRANICE ŻYCIA.

(Dokończenie).

Jakiż los czeka to kosmozoon, które 
popychane ciśnieniem światła błądzi 
w przestrzeniach wszechświata? Dążąc 
nazewnątrz od ziemi, spotka i przejdzie 
naprzód drogę Marsa, potem innych pla
net, wreszcie Neptuna, zanim wyjdzie 
z granic systemu słonecznego w drodze 
ku innym gwiazdozbiorom. Jeżeli przyj
miemy ciężar właściwy tych kosmozoów 
za równy ciężarowi właś. wody (co jest 
bardzo bliskie rzeczywistości), to nie tru
dno obliczyć, że drogę Marsa przecięły
by one po 20 dniach, Jowisza po 80, 
a Neptuna po 14 miesiącach; do najbliż
szego systemu słonecznego, do a Centau
ra, doszłyby po 9000 lat. Tak mówią 
obliczenia. Zachodzi jednak najważniej
sze pytanie, czy warunki, wśród jakich 
znajduje się w swej drodze zarodnik, nie 
zabiją w nim jego energii życiowej. Po
mijając podanie o pszenicy egipskiej, 
która miała wieki przeleżeć w grobow
cach egipskich i nie ulraciła zdolności 
kiełkowania, oraz bardzo wątpliwe odkry
cie Baudoina (Baudoin znalazł w gro
bowcach bakterye, które przetrwały 800 
lat bez utraty  energii życiowej), pomija
jąc  te zbyt daleko idące przypuszczenia, 
wiemy, że nasiona i zarodniki bakteryj

mogą prowadzić życie utajone w ciągu 
lat 20. Czas sam zatem nie wywiera 
wpływu rozstrzygającego, gdy chodzi 
o przeniesienie zarodników z ziemi na 
najdalszą planetę. (Do przedostania się 
na Neptuna wystarcza 14 miesięcy). Tru
dniej się rzecz przedstawia, gdy przej
dziemy do owy&h tysięcy lat, które za
rodnik przebyć musi, by się dostać do 
innego układu słonecznego. Czy w tych 
wiekowych wędrówkach, wśród obszarów 
zimnych (w okolicy Neptuna t= —220°C) 
nie utracą one swych sił życiowych— 
zdolności do rozwoju? Odpowiedź na to 
ważne pytanie znajdujemy w doświad
czeniu. W Anglii w instytucie Jennera 
(Londyn) umieszczano spory bakteryj 
w wodorze ciekłym (t= —252°C) — pomi
mo przebycia 20 godzin w tych nadzwy
czajnych warunkach, bakterye zdolności 
rozwojowych nie utraciły. Następnie Mac- 
fayden (Londyn) wykazał, że mikroor
ganizmy są w stanie przebyć w tempe
raturze ciekłego powietrza ( (= —200°C) 
6 miesięcy bez utraty energii życiowej. 
Obecnie podobne doświadczenia dają je 
szcze pomyślniejsze pod tym względem 
wyniki. Sprawa utraty zdolności rozwo
jowych zależy prawdopodobnie od prze
mian chemicznych; a jest rzeczą powsze
chnie znaną, że na przebieg reakcyj che
micznych w wysokim stopniu wpływa 
temperatura. Również wiadomo, że z pod
niesieniem temperatury o 10°C funkeye 
życiowe wzrastają w stosunku 1:2,5, ze 
zmniejszeniem się ciepła o tyleż—maleją 
w tym samym stosunku. W temperatu
rze — 220°C natężenie ich je s t  miliardy 
razy niniejsze, aniżeli w 10°C. Oblicze
nia mówią, że zmiany w funkcyach ży
ciowych, jakie w J0°C zachodzą u nas 
(na ziemi) w ciągu dnia jednego,—w tem
peraturze—220°C potrzebowałyby 3000000 
lat.

Jednakowo ma się rzecz z niebezpie
czeństwem wyschnięcia, na jakie zdaje 
się być narażony zarodnik wśród pustych 
przestrzeni wszechświata. Badania B. 
Schrodera wykazały, że pospolity na< 
pniach drzew wodorost, Pleurococcus Vul- 
garis, wytrzymał. bez utraty życia prawie 
absolutną suchość (w eksykatorze ze stę
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żonym kw. siarczanym). Zarodniki i na- I 
siona mogą wytrzymywać suchość jesz- ! 
cze dłużej. W tak niskich zaś tempe
raturach, jak  — 220°C, wyparowywanie 
w przestrzeń je s t  nieskończenie powolne, 
zatem i wysychanie odbywa się nadzwy
czaj powolnie. Z powyższego oczywisty 
wniosek, że niesłychanie niska tempera
tura przestrzeni wszechświatowych, dzia
łając powstrzymująco zarówno na spra
wy chemiczne, mogące zniweczyć zdol
ności rozwojowa zarodników, jak  i na ich 
wysychanie, konserwuje niejako ich siły 
życiowe, a nie zabija ich, jakby się to 
na pierwszy rzut oka wydawało.

Jeszcze jedno niebezpieczeństwo, wpra
wdzie pozorne, czyha na kosmozoa. 
W  swych wielkich wędrówkach są one 
wystawione na silne działanie światła 
słonecznego. Dawniej bowiem twierdzo
no, że najsilniej załamujące się promie
nie świetlne zabójczo oddziaływają na 
spory. I rzeczywiście doświadczenia zda
wały się to twierdzenie popierać. Były 
jednak one jednostronne; spory bowiem 
poddawano próbom tego rodzaju w śro
dowisku wilgotnem (Marshall, Ward). 
Roux takie same doświadczenia robił 
w środowisku pozbawionem powietrza. 
Otóż uczony ten wykazał, że spory wą
glika, zabijane szybko przez światło w wa
runkach zwykłych, w środowisku pozba
wionem powietrza wcale nie wykazują 
tej wrażliwości. Niektóre zarodniki są 
wogóle nieczułe na światło. Przykładem 
może być Tyrothrix Scaber, spotykany 
w mleku, który cały miesiąc może żyć 
w świetle słonecznem. Roux twierdzi, że 
zabójcze działanie promieni słonecznych 
na zarodniki bakteryj polega na wywo
łanych przez nie przemianach utlenienia. 
W przestrzeniach wszechświata pustych, 
pozbawionych atmosfery, niema warun- ; 
ków, umożliwiających ten proces. Zresztą 
i samo światło słoneczne słabnie w mia
rę oddalania się od ziemi; do a Centaura 
dochodząc, je s t  ono 20 miliardów słabsze 
niż u nas. Nie możemy dziś więc, wo- ; 
bec tych nowych zdobyczy wiedzy, twier
dzić, jakoby światło słoneczne zabójczo 
oddziaływało na krążące we wszechświe- j

cie kosmozoa. Zgadzają się dziś na to 
wszyscy wybitni botanicy.

Mikroorganizm, owa spora, jest zatem 
zdolny przezwyciężyć te wszystkie nie
bezpieczeństwa i trudy, które go czekają 
w drodze z planety na planetę i dalej. 
Pytanie tylko, w jaki sposób zostanie on 
uniesiony w przestrzenie, gdzie działają 
nań jedynie siły ciśnienia promieni świe
tlnych, w jak i sposób przezwycięży cią
żenie do ziemi, lub wogóle do planety 
macierzystej?

Odpowiedź nie tak trudna, jakby się 
zdawało. W górne regiony atmosfery 
kosmozoa mogą być uniesione przez prą
dy powietrza, a to wskutek swych ma
łych rozmiarów i lekkości. Kropla wody 
o średnicy 1/50 m m  spada z szybkością 
4 cm na sekundę. Zarodnik bakteryi 
o średnicy 0,00016 m m  spadać będzie 
z szybkością 83 mm  na rok. Przez p rą 
dy atmosferyczne mogą być uniesione do 
100 km, nad ziemią, lecz powyżej 100 
km  prądy powietrza nie są w stanie 
ich transportować. Musimy szukać in
nych sił. Za takie uważamy siły elek
tryczne. Wiedza współczesna dowodzi, 
że w najgórniejszych warstwrach atmo
sfery są one dostatecznie silne, ażeby, 
przezwyciężywszy ciążenie ku rodzimej 
planecie, unieść kosmozoon dalej w sze
rokie bezbrzeżne przestrzenie, gdzie za
rodnik odbyw^a bieg dalszy już tylko pod 
działaniem ciśnienia światła.

To działoby się z zarodnikiem unie
sionym nazewnątrz od ziemi J) ku dal
szym planetom i dalej jeszcze poza ob
szary naszego układu słonecznego. Nie
co inaczej musimy rozumować, chcąc 
objaśnić przenoszenie kosmozoów z zie
mi na planety wewnętrzne (Wenus, Mer
kury). Za przenosiciela w tym razie na
leży uznać pył kosmiczny, w niezmierzo
nych ilościach dążący do słońca. Cząste
czki jego są znacznie większe, aniżeli za
rodniki bakteryj — mogą więc porywać 
spory błądzące w górnych warstwach

*) Rozum iem  pod tem  ruch zarodnika od zie
mi do p lane t zew nętrznych układu słonecznego; 
Marsa, Jo w isza  i  t, d.
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atmosfery i unosić je ze sobą ku słońcu. 
Po drodze pył kosmiczny może spaść na 
Wenus lub Merkurego, jeżeli wejdzie 
w sferę przyciągania jednej z wymienio
nych planet, zasiewając je przyniesione- 
mi zdała kosmozoami.

Przyczepionym do cząsteczek pyłu ko
smicznego sporom mogłaby grozić śmierć 
wskutek ogrzewania się tych cząsteczek 
z chwilą wejścia w atmosferę planety. 
Tak źle jednak nie jest. Wielkie wy- 
promieniowywanie tych maluchnych czą
stek zapobiega ogrzaniu się ich powyżej 
100°C, a szybkość ich spadania jest tak 
duża, że trwa ono bardzo krótko. Po
nieważ zarodniki znacznie dłużej mogą 
przetrwać w temperaturze 100°C, przeto 
można twierdzić, że podczas spadania na 
planetę unoszącego je pyłu kosmicznego 
nie koniecznie muszą zginąć, przeciwnie, 
że mogą opaść nieuszkodzone zupełnie, 
lub bardzo niewiele.

Pod wpływem i działaniem tych roz
maitych czynników zarodniki bakteryj 
mogą być uniesione z ożywionych planet 
w przestrzenie wszechświata, mogą opa
dać na inne ciała niebieskie i w dogod
nych tam spotkanych warunkach, lub, 
wyrażając się słowami Richtera, w razie 
trafienia na planetę dojrzałą,—mogą za
początkowywać nowe na niej życie. Oczy
wista, że w tych wędrówkach, wśród 
strasznych niebezpieczeństw, tylko bar
dzo nieliczne kosmozoa są w stanie speł
nić swe wielkie zadanie. Olbrzymia wię
kszość ich ginie.

Tyle mówi teorya panspermii w oświe
tleniu Svantego Arrheniusa. Czy jest 
prawdziwą, okaże przyszłość. W każdym 
razie wnosi ona do nauki nowy pogląd, 
odmienny od poprzednich, starając się 
go oprzeć na znanych zjawiskach i pra
wach fizycznych. Tem samem rozszerza 
nasze poglądy i skłania do dumań nad 
rozwiązaniem wielkich zagadek wszech
bytu.

B r. Rydzewski.

Kalendarzyk astronomiczny na luty r.. b.

M erkury  może być dostrzegany w p ier
wszych dniach m iesiąca wieczorem , w stro 
nie południow o-zachodniej, nizko. Zachodzi 
1 -go o godz. 6 m. 20, 6 -go o 6 m. 2 wiecz., 
a już  l i  go je s t w połączeniu dolnem ze 
słońcem  i, sku tk iem  tego , bezw zględnie n ie
widzialny. W trzeciej dekadzie M erkury 
świeci rano na niebie południowo - wschod- 
niem , wschodząc 20-go o godz. 6ł/4 rano, 
28-go o godz. 6 rano.

W enus świeci stosunkow o dość niepozor
nie w prom ieniach zorzy porannej, w scho
dząc przed 7-ą rano. W końcu miesiąca 
p lanety  ju ż  tru d n o  zobaczyć.

Mars wschodzi około godz. 4 rano. P o 
rusza się szybko na w schód przez dolną 
część gw iazdozbioru W ężownika, zaś w koń
cu  m iesiąca przechodzi do Strzelca. J e s t  ła 
tw y  do odróżnienia po silnym  blasku i czer- 
wonawein zabarw ieniu. Średnica ta rczy  obej
m uje 6".

Jow isz 28-go je s t w przeciw staw ieniu ze 
słońcem; wschodzi na początku  m iesiąca o 
9-ej i w końcu  o 7-ej wieczorem; porusza 
się ruchem  w stecznym  w gwiazdozbiorze 
Lw a. P lan e ta  ta  sam a rzuca się w oczy 
swoim blaskiem . Średnica ta rczy  obejm uje 
41"— 42".

S a tu rn  zachodzi, w środku  m iesiąca, około 
godz. 9-ej wieczorem. Porusza się na wsohód 
na pograniczu gwiazdozbiorów R yb i W ie 
loryba.

Ilość znanych planet „w ielkich" pow ięk
szyła się o jednę. O to z A m eryki nadeszła 
wiadomość o w y kryc iu  przez prof. P ickerin- 
ga „w yraźnych dowodów istnienia p lanety  
pozaneptunow ej“ , k tó re j w spółrzędne, na po
czą tk u  r. b. m iały być a = 7 h 47m , 3 = - j-2 l° .  
N iepow szednie to  odkrycie dokonane zostało,

1 w edług wszelkiego praw dopodobieństw a, na 
drodze fotograficznej, lecz bliższych szcze
gółów dotychczas brak ; m ają być one po
dane w R ocznikach O bserw atoryum  H ar- 
w ardzkiego. Z góry  powiedzieć można, że 
w odkrycie to  włożono ogrom pracy  oraz 
praw dziw ie am erykańskiej energii.

Pełnia 5-go, o 10-ej rano.

T. Banachiewicz.

KRONIKA NAUKOW A.

Nowe działanie prądu elektrycznego. T e
orya  elektronów  przyjm uje, że p rąd  elek try-



7 8 w s z e c h ś w i a t

ozny w przew odnikach m etalow ych polega j 
na rh c llu  atom ów  e lek tryczności dodatniej 
w k ie ru n k u  nom inalnym  prądu , odjem nej w j  
k ie ru n k u  przeciw nym . W ychodząc z ta k ie 
go poglądu, należałoby się spodziew ać, że i 
w m iejscach, gdzie k ie ru n ek  p rąd u  nagle ! 
się zm ienia (w m iejscach  ostrego  zgięcia 
przew odnika m etalow ego), m ożna będzie do- j  

św iadczalnie w ykazać is tn ien ie  ow ych ato- j  

mów elek tryczności (elek tronów ): e lek trony  
poruszające się w m eta lu  ze znaczną szyb
kością nie zdołają w sk u tek  bezw ładności 
pójść za zgięciem , ale opuszczą m etal. M. 
C antorow i udało  się w y k ry ć  zjaw isko odpo
w iadające zupełn ie  tem u  obrazow i p rąd u  
e lek trycznego . P ły tę  szklaną o bardzo os
try m  brzegu  pokry ł c ien iu tk ą  w arstew ką 
złota; gdy tę  w arstew kę łączył z b iegunam i 
b a te ry i e lek try czn ej, p rąd przechodził w ten  
sposób, że na ostrym  brzegu  m u s:ał się za
łam yw ać. R ów nolegle do ostrego  b rzegu  w 
odległości około 3 m m  u staw ił d ru t izolo
w any połączony z w oltm etrem . D ru t był 
początkow o naładow any, w chw ili jed n ak  
gdy  prąd  przez w arstew kę zło ta  został zam 
kn ię ty , na ty ch m iast d ru t  z w oltm etrem  t r a 
cił ładunek . P ły ta  fo tograficzna ustaw iona 
w  odległości około 2 m m  od b rzegu  p ły ty , 
eksponow ana przez 30 m inu t podczas gdy 
prąd  przechodził przez w arstew kę  złota, o k a
zyw ała w yraźny  obraz b rzeg u  p ły ty . Z w y
g lądu  obrazu w ynika, że e lek tro n y  opusz
czają w pew nym  określonym  k ie ru n k u  p rze
w odnik m etalow y i, tra fia jąc  na p ły tę  fo to 
graficzną, w yw ołują obraz brzegu , k tó ry  
opuściły . C an to r zapow iada dokładne po
m iary szybkości i k ie ru n k u  ru c h u  ow ych 
elektronów , pom iary , k tó re  m a zam iar w y
konać w próżni; badanie zachow ania się ty c h  
w ysy łanych  elek tronów  w poiu e lek trom a- 
gnetycznem  przyczyni się rów nież w znacz
nym  stop n iu  do rozszerzenia naszych  w ia
domości o istocie p rąd u  elek trycznego .

J . L . S.

(B erichte der deu tschen  physikalischen 
Gresellschaft, 1908 INa 20).

Fosforescencya zwierząt. Z w ierzęta, po
siadające w łasność fosforeseencyi, można po
dzielić na dwie ka tego rye : tak ie , k tó re  w y
dzielają nazew nątrz  su b stan cy ę  fosforyzują
cą, zachow ującą swoje w łasności przez k ró t
szy lub dłuższy p rzeciąg  czasu  (fosfo
rescencya zew nątrz-kcm órkow a), oraz tak ie , 
u  k tó rych  w ydzielina pozostaje w ew nątrz 
organów  p ro d u k u jący ch  ją  (fosforescencya 
w ew nątrz-kom órkow a). N iek tó re  g a tu n k i Co- 
pepodów  m orskich, badane przez G iesbreoh- 
ta , są typow em i p rzedstaw icielam i pierw szej 
k a teg o ry i. Doflein w spom ina o pew nym  g a 
tu n k u  O stracoda, k tó ry  w ydziela z g ru czo 

łu, m ieszczącego się w głowie, sub stan cy ę  
fosforyzującą. Do tejże kategory i należą pe
wne robak i i m ięczaki, k tó ry ch  wydzielina 
zachow uje przez d ługi czas zdolność św ie
cenia nazew nątrz organizm u. G iesbrecht 
zdołał w ywołać świecenie na ciele Copepoda, 
w ysuszonych od trzech  tygodni.

O rgany  św iecące n iek tó ry ch  ryb  zajm ują 
pośrednie m iejsce m iędzy w spom nianem i 
dw iem a kategoryam i. W edług  B rauera  m ac
ki u  O nchocephalidae i O eratiidae m ają zna
czenie gruczołów  z przew odam i i otw oram i; 
w innych  rodzinach przew ody coraz bardziej 
zanikają, a oprócz tego brak  otw orów  ze
w nętrznych; wreszcie u  M yctophidae organ 
św iecący tw orzą kom órki spłaszczone, w y
pełniono substancyą  w ydzielniczą; b rak  tu  
jed n ak  zupełnie jam y  środkow ej oraz p rze
wodów.

U  wielu m eduz (O ceania scin tillans i in.) 
kom órki o wyglądzie gruczołow ym , lecz zu 
pełnie zam knięte, zaw ierają w ew nątrz sub 
stan cy ę  św iecącą; te  sam e stosunk i znajdu
jem y u  wężowideł w plam kach  św iecących  
(O phiopsila annulosa i aranea, A m phiura fi- 
liform is i sąuam ata), zbadanych niedawno 
przez M angolda, S terzingera i R eichensper- 
gera. W e w szystkich  przypadkach  fosfo- 
rescency i substancyą  św iecącą je s t nie cy- 
toplazm a, lecz p ro d u k t w ydzielniczy przez 
nią w ytw arzany .

Ce. St.
(Rev. gen. d. Scien.)

Dwojaka spermatogeneza u Scutigera.
O ddaw na wiadomo, że u  n iek tó ry ch  ow a
dów istn ie ją  dw a rodzaje jaj: z jednych  ro z
w ijają się sam ce, z d rug ich  sam ice. Filo- 
ksera  np. w ydaje m ałe jaja, z k tó ry ch  po
w stają  w yłącznie sam ce, i duże, z k tó ry ch  
rozw ijają się sam ice.

K ilka la t tom u stw ierdzono rów nież u  in 
nych  zw ierząt istn ien ie  dw ojakiego rodzaju 
plem ników : plem niki większe i m niejsze. 
S p o ty k a  się to  zwłaszcza u  m ięczaków (np. 
P alud ina , M urex), krocionogów  (Scolopendra) 
i u  owadów (np. Pygoeza).

Praw dopodobnie, istn ienie dw ojakich ele
m entów  rozrodczych pod w zględem  m orfo
logicznym  i fizyologicznym  lub ty lko  pod 
ty m  osta tn im  je s t bardziej rozpow szechnio
ne zarów no u  sam ic, ja k  i u  sam ców  roz
m aity ch  gatunków , niż do tychczas p rz y p u 
szczano.

N iedaw no w łaśnie A ncel i Bouin s tw ie r
dzili ta k ą  dwojakość u  S cu tigera . U  k ro 
cionoga tego istn ie ją  plem niki w iększe, bo
g a te  w ch rom ałynę i m niejsze, ubogie w ten  
u tw ór. Obadwa rodzaje plem ników rozw ijają 
się w jąd rze , w m iejscach ściśle określonych 
i różnych.
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Szkoda jednak , że badania w spom nianych 
uczonych  n ic nie mówią o zachow aniu się 
tjrch  dw u rodzajów  plem ników  w chwili za- 
p ładniania ja jk a , ani też  o w pływ ie, jak i w y
w ierają na rozwój zarodka z p u n k tu  widze
nia płci.

Cz. St
(Rev. scient.)

Zapłodnienie jaj zapomocą wyciągów ro
ślinnych i zwierzęcych. W  badaniach sw o
ich nad sztucznem  zapładnianiem  jaj, Loeb 
s ta ra ł się dowieść, że zapłodnienie, równie 
jak  inne procesy  życiowe, je s t zjawiskiem 
w yłącznie chem icznem , a wpływ  plem nika ! 
na ja jko  może być zastąpiony przez pewne j  
sub stan cy e  m ineralne, sole, kw asy i t. p. ; 
O becnie słynny  biolog am erykański dąży do 
bliższego poznania is to ty  tego zjawiska.

Gdy plem nik  przeniknie do ja jka , p o k ry 
wa się ono, ja k  wiadomo, błoną, a następnie 
dzieli się na  2, 4, 8 części i t. d. Brózdko- j  

w anie ja jk a  zdołano o trzym ać drogą stoso- j  

wania rozm aitych  czynników  fizycznych i 
chem icznych, lecz, ponieważ nie w ytw arzała 
się na  pow ierzchni ja ja  wspom niana błona, 
rozwój by ł n iezupełny. Podobnież i Loeb 
oddziaływ ał na ja ja  w dwojaki sposób: jeden 
doprow adzał do w ytw arzania  się błony, d ru 
gi zaś do brózdkow ania. Z fak tu , że do w y 
tworzenia, b łony najlepiej nadają się roztw o
ry  tłuszczów , Loeb doszedł do wniosku, że 
is to tn y  w arunek  pow staw ania ja j stanowi 
rozpuszczanie się tłuszczu, a ściślej mówiąc 
lipoidy (lecy tyna?) ja jka. Jeżeli rozpuszcza
nie się to  ogranicza się ty lko  do pow ierz
chni ja jk a , następ u je  wówczas rozwój błony 
ch arak te ry s ty czn e j; jeżeli zaś sięga głębiej, i 
to  ja jko  podlega cytolizie. A by spraw dzić j  
w spom niane przypuszczenie, należało zba
dać, czy w szystk ie  czynniki rozpuszczające 
lipoidy i czy w szystk ie substancye wywo
łu jące  zw ykle cytolizę, zdolne są do w ytw o- j 
rżenia błony, a następnie  i brózdkow ania 
ja ja  niezapłodnionego. j

Loeb um ieścił niezapłodnione ja jka  jeżow 
ca w wodzie m orskiej, do k tó re j dodał od- | 
robinę saponiny; po 5 m inu tach  na powie
rzchni ich ukazała  się błona. Gdy pozosta- j  
wiono ja ja  w te j m ieszaninie, rozpuszczanie 
się lipoidów następow ało w ew nątrz kom órki, j  

ja jk a  zaś podlegały cytolizie. Po starannem  
jednak  obm yciu ja j, natychm iast po u k sz ta ł
tow aniu  się błony, a następnie  po przenie- j  

sieniu  ich do wody m orskiej w większości ! 
przypadków  rozw ijały się larw y.

Sole żółciowe (taurocholan  i glikocholan j  

sodu), działające jako  czynniki cy to lityczne, i  

dodane do w °dy m orskiej, w k tó re j znaj
dują się niezapłodnione ja jk a  jeżowca, pro- j 
wadzą również do pow staw ania błony.

Bardzo ciekaw y je s t jeszcze inny sposób 
partenogenezy. Do wody m orskiej dodaje 
się parę kropel surow icy krw i królika; nie
zapłodnione ja jk a  jeżow ca, um ieszczone w tej 
m ieszaninie, n a tychm iast okryw ają się błoną, 
a następnie przeniesione do czystej wody 
m orskiej dają b lastu le, gastru le , a wreszcie 
przekształcają  się w larw y. W iadomo, że 
surow ica krw i z jednego zwierzęcia działa 
cy to litycznie  na ciałka krw i drugiego. S u
row ica więc królika, praw dopodobnie, działa 
cy to litycznie  na niezapłodnione ja jk a  jeżow 
ca, podobnież ja k  saponina.

Prow adząc badania w tym  k ierunku , Loeb 
stw ierdził, że inny w yciąg roślinny, solanina, 
działa w ten  sam sposób, jak saponina na 
ja jk a  jeżowca i m orskiego robaka pierście- 
niowatego, Polynoe. W tym  ostatn im  przy
p ad k u  pozostaw anie jaj w ciągu 2 m inut 
w wodzie, do k tó re j dodano saponiny lub 
solaniny, w yw ołuje pow staw anie błony, a na
stępn ie  rozwój larw , k tó re  zresztą niedługo 
żyją. Jednem  słowem trak tow an ie  ja j w y
ciągam i roślinnem i, saponiną i solaniną, w y
wołuje tak ie  same działania, jak  przenikanie 
do ja jka  plem nika.

W edług Loeba możliwem jest, że plem nik 
m a na swojej pow ierzchni, m iędzy innem i, 
pew ną substancyę rozpuszczającą tłuszcz; 
nie je s t to  niemożliwe ze w zględu na zna
czną zaw artość tłuszczu  w główce plem ni
ka. Z drugiej s tro n y , tw orzenie się wrze
ciona (pierw sza oznaka brózdkow ania) może 
być następstw em  rozpuszczania się lipoidów, 
pew nych p roduktów  rozkładu  lecy tyny .

Cz. St.
(Rev. scient.)

Wiadomości bieżące.

Nagrody z zapisu Natansona. K om itet 
zarządzający Kasą pomocy dla osób p racu 
jący ch  na polu naukow em , im ienia J .  Mia
nowskiego, podaje do wiadomości, że z za
pisu  Jak ó b a  N atansona, przyznane zostaną 
w r. 1909 dwie nagrody pieniężne.

Jed n a  nagroda przyznana będzie za na j
lepszą p racę z dziedziny n auk  ścisłych (m a
tem atyka , nauki przyrodnicze włącznie z bio- 
logicznemi), ogłoszoną drukiem  w języku  
polskim w latach: 1905, 1906, 1907 i 1908; 
druga za takąż pracę w dziedzinie nauk  spo
łecznych, filozoficznych, praw nych lub tym  
podobnych. Zgodnie z U staw ą Kasy Pom o
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raniem  usiłow ał zebrać, dla poddania ocenie, 
prace, ogłoszone drukiem  w w ym ienionym  
okresie; dla un ikn ięcia  jed n ak  m ożliwych 
przeoczeń, prosi o sk ładanie p rac , o k tó ry ch  
mowa, w biurze K om itetu  lub  na ręce je 
dnego z jego  członków.

.v  ' ).

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od l/I  do 10/1 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

cy i stosow nie do zastrzeżeń , uczyn ionych  
przez zapisodaw cę, pow yższe nagrody  udzie
lone byó mogą jedyn ie  poddanym  rossyj- 
skim , m ieszkańcom  K ró lestw a Polskiego, 
w K rólestw ie urodzonym .

K om ite t zarządzający K asą w łasnem  sta -

D
z

ie
ń

Barometr red. 
do 0° i na c ięż
kość. 700

Temperatura w st. C els.
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 

w §•

mm

UW AG)

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P- 9 w.

i 70,1 69,6 69,7 -10,5 -10,2 -12,0 - 9 .9 -12,3 e 2 N, n 3 1 0 # 10 4 0,0 *  7 a. polatyw .

2 70,1 69,6 68,6 -14,2 -10,7 -10 ,0 -10,0 -15,5 N, n w 3 W , 10 1 0 = 10 —

3 65,5 64,4 64,1 - 9 , 7 - 5 . 8 - 2 , 2 - 2 , 0 -12 ,0 w 5 S W 3 w 2 10 10 1 0 = 1,1 op. z m gły

4 61,2 59,7 58,7 0,4 1,3 2 ,0 2,0 - 2 , 4 sw, W 5 W 4 1 0 = 1 0 = 1 0 = 1,8 =  cały dzień

5 58,5 59,6 61,4 1,8 2,4 1,3 2,4 1 ,0 K W , n w 5 1 0 = 1 0 = 1 0 = 1,4 • drobny

6 59,7 58,2 55,9 0,6 2,2 1.8 24 - 0 , 2 w, W 5 w 4 1 0 = 1 0 = 1 0 = 0,7 • w  nocy

7 50,5 49,6 48,3 1,4 - 0 ,3 1,1 2,0 - 0 , 4 W 5 W 6 W 5 1 0 = 1 0 # 10 0,7 • w  nocy; #  1 p.

8 41,7 39,2 37,(i 0 ,6 1,5 0 ,8 2,0 —0,4 S4 sw 5 W5 10 10 1 0 # 8,3 # 7 a 15, #  4 p .  i 9 p .

9 44,4 46,1 48,4 - 1 , 4 - 0 ,1 - 0 , 2 1,0 —2,0 w, W , W3 2 10 10 0,2 w nocy

10 48,7 50,0 51,2 0,0 0,4 —1,2 0,5 - 1 , 6 w 4 N W , W 3 10 1 0 # 10 0,8 10 a. i  1 p.

Śre-
dnie 57,0 56,6! 56,4 -3,°1 -1 ,°9 •1 ,°9 -1,°0 -4,"6 2,8 3,9 3,2 9,2 10,0 9,4 —

Stan średni barometru za dekadę ]/a (7 r.—j- 1 p ~}~9 w. ) =  756,7 mm 

Temperatura średnia za dekadę: ( 7  r.—f ~  1  P - ~ [ _ 2 X 9  w ) = — 2 ° , 2  Cels.
Suma opadu za dekadę: == 10,0 mm
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Br. Rydzew skiego. — K alendarzyk  astronom iczny na lu ty  r. b. — K ronika naukowa. —‘W iadomości 
bieżące.—B uletyn  m eteorologiczny.
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