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TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM. 
PRENUMERATA "WSZECHŚWIATA" 
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Z przesyłką pocztową : rocznic " 7 ,, 20 
l; wartalnie ,, l ,, 80. 

A clros 1~e<lab:cyi: 

ZASTOSOWANIE PRAW METEOROLOGII 
do celów praktycznych. 

(C)tlczyt wygłosz,my w so.li Resursy kupieckiej d. 27 -g•' 
l\ wietuia.l!llil r.) 

Jn7:ez D-ra J. Jędrzejewicza z P~ol1ska-. 

Kn.~lln. naulm ścisła., dopóki zn.jmnje się tyl
ko bndnnięm praw przyl'ouzonych hoz ich 
J:ll'n.ktyczncgo zn.stosow:min., pozostaj c własno
ścią szc:mplego kólkn, bndttor,y - ogół wtedy 
dopic~o zn.jmownó się ni~ zaczynu., kiedy spo
Ktrzega. mo2li wotić rmmltntów pru.ktycr.nycb, 
clo swych codzimmych potrzeb zastoso
wanych. 

Metcorologijn. prn.wio właśnie w tern przej
ściowom położeniu siQ znn.jdnjc; bn..tlaniu. jój 
obszerniejsze dn.tują: się ~mloclwie od początku 
bio~ll:ccgo stulecia; nieslycbn.ne trudności w 
wyprow:tdze11i u prn.w pogody spóźniły l'ozwój 
nauki, chou wyrn.z pogoda. jest w ustach kn.
~clogo, bo go interesuje ze wzg1ędn spraw i za
jęć codziennych: zdrowjn,, podróży, rolnictwa, 
ho.ntllil, o niema l każdój czynności. 
. Roz.pn.trzonie się w polvodn.ch zmin.n a.tmo
sfory?znych, 1u~prawiedliwi nn.m ten powolny 
postQp nn.ulti, któ1·ój prawa nn. nasy;c codzien
ne tyoio .ta.ki. wpływ· dohroc.zynny lub zgubny 
wywierać mogą. 

Komitet Redakcyjny stanowi:):: l'. P. D1·. '1'. Chn.łubillsld. 
J. Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. fłeikc, Dr. 
L. Dudruwicz, mag. S. Kro.msztyk, mn.g. A. SI6sn.rski. 

prof. J. Trcjdosiewicz i prof. A. Wrześniowski. 
Prcnumerowa6 możnA. w Redakcyl Wszechświata. i we 

wszystkich księgn.rnin.eh w kraju i 2:ngrn.niclk· 

Cn.łn. knla ziemakn., na którój mieszkn.my, 
otoczona. jest warstw~ gazów, zwa.nll! atmosfe
rą, grubą no. kil kn. mil, n. skłntlr~j ącą się głó
wnie · z powietrza., pary wodnej ulatmającćj 
si~ z niezliczonych strumieni, rzek i oceanów, 
oraz mn.łój ilości d w u tlenku węgla. Żywioł 
ton lekki, bo gazowy, ruchliwy nadzwyczn.j
nic, zostn.j e ciągle pod wpływem cicpłn sło
necznego i to w wa.r1~nkach, zmieniaj~cych si~ 
prawie z kn.~dą godzintl!; popołudniowe ·słońce 
rozgrzewa go, noc go ochład z n,; w j ednój czę
ści ziemi pn.nuje gorące lato, w drugiój zima; 
prócz tego nn. sn.mej ziemi znn,jdnjomy liczno 
powotly do niejednostajnego rozgrzewania si~ 
n.tmosfory, powody le~ącc w l'ó:lmych włn.sno
ścin.ch materyjn.łów, sldn.do.jq,oych powierzch
nię ziemi. P ifllsek pusty11 afrykn.i1slcich silnio 
bn.rdzo rozgrzewa. si~ o<l promieni słońon. i 
szybko ciepła ·swego udziela powietrzu, kielly 
tymcznsem lody i śniegi północy znżyw~ią to 
ciepło na powolne topnieuie, niedzieląc siQ 
niem prawie wcale z otn.czn.jąc~ atmosferą. 

· Skutlń tak niejednostajnego ogrzewania 
siQ tego olbrzymiego oceanu powietrznego HlłJ 

ł n.twc do przewidzonin.. Ga.z cie1)lejszy robi 
siQ lżejszym, wskntek tego wznosi się lm gó
rze, w miejsce jego naplywn. chlodniejszy; 
im. różnica ciepła większa, tom szybkość wzno
szącego się gazu znnozniojsza., 11 zatem i prąd 
chłodny, w miej soe jogo nn.plywnj ący l stn.j e się 
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gwaltonrnicjszym, tworzy si.ę wiate. Jeśli 
jeden 11l'!Jid nn.sycony był pn.rt~~ wodm1 i 
trn.fin, nn. chłodni cjszy, ]?!tra osadza się 
w ks~tnłcie chmur lnb deszczu, tn.k zupelnie, 

J'n.k sie osa.chn. wilO'oó powietrza nn. szklance . • o 

z r.imnfll wodą: wniesion~ latem do cieplego 
pokoju. Różn01·odne krzyżownuie się prądów 
powiotrzn. podtrzymuje się oln·otem całój lmli 
zicmski(\j, nkształtown.niem su.mój powierz
clmi ~iomi, górami wyniosłemi, które im ruch 
tam11ją, lub obszerneroi pln.s?:Ozyzmtmi ocea
nów, które im żn.dnój zapory nie sto.wia.jt~;. 

Cala ta masa. gazown. jest w ciągłym ruchu 
1 pionowym i póziomym; raz się nasyct1 wil
gocią parującą z wód i po oziębieniu oddaje ją 
ziemi w ks~tn-lcie deszczu lub śniegu: to zno
wu nnpclnia. się eloktryczuości~h tworzącą się 
pr~y pn.rown.niu wody i tej się pozbywrl. przy 
picrws~ój lepszój sposobności w kształcie pio
runów. Ruchy te odbyw.n.ją się jednocześnie 

nn. ogromnych obsznrach, obejmujących c~o 
krn.je lub części świn.ta i jrdr wszystkie potę-
7-ne cżynniki w nn.turze maj f1 swoje złe i do
hro strony; 1wn.wun, że burzn i wichry wiele 
s~kód zrządz:\ią, n.le bezwzględny spokój 
w atmosferże t1Lkby .f11 w: krótce zanieczyScił 
różnami szkodliwomi tloclatlmmi, że życic ro
śliu i r.wierząt '" w-ielu miejsonch byłoby nie
możebno '1\Lk tu jn.k i w cti.łej ~yjącej nn.tmze: 
rnoh, to życie.- spoczynek. to śmierć. 

;Jnlc ,jnż wspomniałem, pierwszą i nnj wn.
żniojszfll· przyczyną ruchów powiet1·zu. otu.c~m
jąccgo ziemię, je::~t ciepło sło!lca, togo ogólnego 
ogniskn życin. organicznego, inne przyczyny 
jn.k uieplo wewnętrzne ziemi, ciepłe ]?rądy 
mo1·skio i procosy chemiczne, oclbywn.jące się 

czy no, zienil, czy to głębiej w ziemi, z~j

mnją tu stn.nowisko <ll'llgorzędno, choć nie 
są be~ wpływu. 

Prosty wniosek : skoro znn.my przyczyny 
główne zmian atmosferycznych, nie powinni
śmy wątpić, że i pro.wn, tyoh zmian poznamy 
z ·czasom i rzeczywiście na tej drodze jesteśmy . 
Trudności główne napotylmmy tu w ob
s~erności zjawisk i ich łn,twej zmienno
ści 1n·zy ~ywiolc tn.k ruchliwym jak powie
t rze. Zaledwie zanw11~ymy pewne zmiauy 
pogody w .iednem miejsen i l'ltu~ibyśmy d;l.l
A~y ci~g zjawiskn i w innych miejscach o b:. 
scr.wownć, jn::; s-loi10e ~mjoniło poło~enie, miej
sce ogrzn.nc ochłodło lub odwrotnie, prti:<ly się 
zmieniły i. porozumienic z innomi m1ejscowo-

ścin.mi <l~je nam już tylko wiadomoM pt·ze
szloścl'- wprawdzie idzie nn.m i o to, o.1e je
szcze bn.rdriej zaJeży nnm n11 tom, rtby prze
widzieć co dalej będzie. 

Gdybyśmy wyobro.zili sobie jo.k:ieś i<lcn.lno 
oko, umieszczone wysoko ponn.d ziomią i 
atmosferą i pn.tt·ząoe no. ogół 7.mirL11, tlolcony
wającyoh się no. wielkich pry,osla·:r.enin.ch. wto
dy łatwiej by nam przyszlo obj[!:ć on.łośó i wy
pt·own,dzic wnioski. Zwią.zn.ni jednak nasz~ 
egzystencyją z powierzchnią naszego glohu, 
nawet marzyć o tcm nie moMmy. R.ązum je
dnak hubki, rzucający się nn. unjśmie1dze nn.
wet . pr?Jedsięwzięcitt i tu wynnlnzł sposoby 
i przyrządy, któremi się posiłkuje do wyrwa
nia. tnjomnic najwy~szym wnrstwom n.tmosfc
ry! w celu za.~ natychmiastowego. porozumie
ma się nn. wielkich obszn.ra.ch ziemi, pr~ybr:t-l 
do pomocy czynnik, który pod w7.gl~clem· 

szybkości~ jedną tylko myślą lmh:ką o lepsze 
walczyć może: to .iest elektryczność. 

Zn.danie, nhoó bard:r.o zttwile, · sp1·ownd~a si~ 
<.lo prostego celu; badania ciepła, jako pr:t,y
czyny wszelkich zmirm i ich mtstępstw otlno
śnie do wilgotności powietrza, kierunku wia
tru, wytworzonego niejednostajnem ogt·?.:J.
niem ró~nych miejscowości, ilości wody z uo
szczem i śniegiem spn.cln.jącój i. t. d. 

Do miorzenil1 cieph1 na. ziemi sln~y r.wyldy 
te1·mometr, kontrolę znś cicpht. wtLrstw gór
nych atmosfery un.je ua.m lmrometr: choć to 
nieco d~iwni e brzmi, bo inaczój ntb bn.romotr 
przyzwyczailiśmy się patrzeć, jednak tt11k jest 
w rzeczy samój. 1\ferknryjns?J w bn.rometrv.e 
wcisko.ny jest do próżnej , po~bn,wion~j powio
trzn. rurki, cię?iarem ealego ::;lnpa n.tmosfet·y 
znajdującego się nad nami. Gdy z jn,kiegokol
wielt powodu cieplejsze 11owictrze napływa 
do jednój miejscowości chocin~by w wysokości 
paru mil od ziemi, 'btwometr się zni~a. bo oio~ 
plejsze powietrze jest zawsze lżejsze i ju:'l nie 
takim ciężarem jak wprzódy ciśnie na po-

. wierzohnię merknryjuszu;. przeciwnie oziębic

nie górnych wo.rstw powiotrzn. powiększa jogo 
ciężat· i ciśnienie na merkuryj nsz, bo.rometr 
wznosi się wyMj. 'l'ym sposobom zn.nim nil.
ply,vn.jące u góry powietrze ciepło. zdoła dojśó 
do powierzchni ziem.i i wpływ swój na ogrza.
nie zwykłego termometru okazać, jn~ bn.ro
meti.· zniżaniem się nn. pn.rę dni wprzódy 
os~rzoga o tem oo się dzieje tn.m, dokąd ~n.dna 
:'lywn. istota dla przekonania si~ dojść nie jest 
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w stanie. Tym tylko sposobem barometr, 
względnie ocieplanie się górnych warst w powie
tr?.a, mote słutyó jako elementarna. wskazów
ka deszczu i pogody. Wiatr ciepły, znitający 
barometr, wieje najczęściej od morza, niesie 
z sobą duto wilgoci, mgły, stąd deszez pra
wdopodobny, wiatr zaś zimny i suchy, pod
wytszający barometr, przychodzi najczęściej 
od lądów ze wschodu i północy i najczęściej 

pogodę przynosi. 
N akonicc przyrządy mierzące wilgotność 

powietrza, ilość spadającej z deszczem wody, 
chorągiewki wskazujące Jdernnek wiatru, do
pełniają szereg środków, któ1•omi zmio.ny po
gody lHl.tłać znmierzu.my. 

Takiemi przyJ·zącJu.mi opo.trzeni ~po8tt·zega
czc, l'Oz~yptmi po l'c"l?.nyclt okolicuch zupi~ują 
starnonie o umówionych goclziunch w~zy~tkie 
Wiłpomniane zminny powicta·za.. 'fw01·zq się 

z tego ogromne nm~y cy fr, trudno z powodu 
iłofici do obj ęciu. j ednym rzutem oka. Dla uła
twieni:~ oht·nzn ogólnego r. estn.wiają się one 
razc~m , tworr.ąc ilu~ł~i Aa·mlnic. a to tym sposo-: 
hem: je~Ji }II'ZC:I. ::$0 clni Zt1pi r~r.cmy CmJzicń l:łto

picit ciep}n, np. o goclr.i nie l~ w poluduic, na
ttł..ępuio lłollumy wgzy~tkio ao <~yrr i podzieli
my Hum~ pl'r.cr. :w. ott·zymu.my aa·ednie ciepło 
polndni" cułego mictłiącl\. 

Cyfr11 to. śreuniu. j c.-Jt b lis l< n wiłzy,stkich 30tu 
dni. choć ou nich r ó~tH~ i chtLrnktcryzuje cały 
miesiąc, szczególnie w porówno.niu ~ innemi. 

Takie średnie czyli przeciętne, czy to ciepłn 
czy wilgoci, czy ~acbmurzenia, według woli 
motm1. tworzyć dziennie, miesięcznie: lub ro
cznie; przedstawiają one wo.rtości idealne, r ó
tne od lmt<lej z cyfr, a zblitone do wszystkich 
tem bardziej, im więcej czo.su do spostrzeteń 
utyto. Z takich średnich ilości tworzą się 

obrazy stnnu powietrza pewnej okolicy, a 
z długich okresów czasu obrazy ogólnych wa
runków klimatu. 

Do łatwiejszego objęcia obrazów klimatu 
pomagają wiele rysunki linii krzywych utwo
rzonych podług cyfr, jako rezultatów spo
strzeteń. 

. Jeśli na linii prostej, przedstawiającej zero 
01epł~,. odetniemy 12 równych części, przed
stawlaJqcych 12 miesięcy i nn. prostopadłych 
z tych 12 punktów wyprowadzonych zazna
czymy podług dowolnój , ale jednakowój skali 
średnie ilości ciepła w katdym miesiącu (zi- · 
m no ku dołowi, ciepło Lm górze) - z po łącze~ 

nia. końców tych linij otrzymamy krzywiznę 
wyobratającą przebieg ciepła całoroczny. Tak 
na fig. 1-ój widzimy przebieg ciepła. roczny 
w Lizbonie, krzywizna nic schodzi wcale pod 
zero, bardzo łagodnie ciepło podnosi się do 
17 ·5 stopni, równie łagodnie znita się w zimo
wych miesiącach do 9°, miejscowość to. nie 
posiada wcale zimy w j ej właściwem zna
czeniu. 

XII I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
J\rzywe temperatury rocznej. 

Figury 2 i 4 przedstawiają przebieg roczl}y 
ciepła w dwu miejscowościach jednakowo 
od bieguna odległych: Londynu nad oceanem 
i Nerczyńska pośród wielkiego lądu Azyi 
Odrazu rótni·cę obu krzywizn spostrzegamy. 
W Londynie rótnica zimy od lata. około 11° 
wynosi, gdy w Nerczyńsku krańcowe te tem
perotury o 37 ° stopni si~ rótnią. W N erczyń· 
sku wzrost ciepła postępuje równomiernie 
z pozornem wznoszeniem się słońca, bo tylko 
od tego czynnika zalety; w Londynie krzywi~ 
zna j est łagodniejsza; zale~ność od słońca, 
mimo tego ao.mego od bieguna oddaleniu, jak
by zatarta, ni~wyraźna. Czynnikiem tym ła
godzącym jaskrawe przejścia temperatury jest 
ocean. W ody ocean n rozgrzewają się od cie
pła słonecznego wolniej nit lądy i tym sposo
bom ło.god?J(\ lotnie upM.y, stygną równiot nie 
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tak łn.two jak stnły ląd, a konserwując częś<i 
letniego cie1)ht na ~imę czyni!l! ją równio~ 
mniąj ostrfli 

Oll tego dzia,lania oceanu zaleź!lJ różnice 

!lwn różnych rodz(\iów ldimn.tu - Londyn 
pt·ze<lstawin. typ klimatn morakiego z lagodną 
zirną i 11icgorąoom latem, kiedy Nerczyńsk 
w tój sn.m~j szorokosoi gioogmficz~ej leżfllcy, 
stn.lym lądem Azyi otoc;~ony, d~je obraz- kli
J.nn.tn 1(\:uowego, czyli kontyucntn.lnego z upal
nem. latom i Blll'OWfll zimfll. Nic w nim nie mo
«lyHknje dr.in.hmiu. sloucu.. stojącego w poln
Ilnie lt1~om hnrcbo wysoko, :L zimfll. h11rdzo 
nisko, dlatogo też Itrżywizna przebiegu ciepła 
o<hwiorci:ullu. w zupełności ruch pozorny 
slm'wa. 

'l'rzooi rod~~;aj klimn.tu tak zw~tnego przej
ściowego~· przedstawh1.j~ miejscowości pośród · 
lądów leżące, a niczupełnie pozbnwione ·dzia
ł:tnin. l:lgochnccgo ocol:!>nów. Krzywizna ciepła 
Warazn wy (fig. 3) przedstawia takie warnnki. 
vY n.rs~n.wa uHM.i bieguna ni~ N erozyńsk le~ą
·r.a, mn. trzy miei3il):ce letnie zupełnie jedno
stajne, krzyw1r.ua tych miesięcy prn.wie linijll: 
·prost11: twot·zy; zim<~ mu. znu.cznio łagodniej
sr.:ł; co wprost zn.lo~y od ogrzanych wiatrów 
ocormu Atln.utyc]<icgo, sięg~jll:cego swem d~ia
ła.nicm a.ż do nnsr.ego krajn. 

Podolmo krzywizny utworzone z cyfr śre
dnich: wilgotności dzieuućj, ilości pn.dn.j11:0~go 
tlc:;zczn i t. d. uhttwiaj!J! pozn:1nie jednym r:-m
tcm o1m zmia.n całorocznych, jn.kim to czyn
ni ki potllegu:ją;. 

1'ukio przedstawienie klimatu z wszystkieroi 
jego chnrakterystyoznemi cechami, to pjerw
~zo i unj wn:tniejs~e zestaw ieuie p mo meteoro
logóiV. K westyja. ldim:1tu jest ściśle związani): 
z kwcstyj!ll zdrowia. ludzkiego, a więc zarówno 
z h.igionf11 jnk i z medycyną. Dla pierwszej 
obraz klimn.tn wskaże pory właściwe do ochra
niania się czyto_.z.r)owodn nadmiernej wilgoci, 
czy zmienności nagłej ciepla, czy panujących 
w pewnych czasach szkodliwych wiatrów, 
wskn~o miejsca w miastn.ch mniej lub więcój 
.llo mieszkania odpowiednie. J a.ko l)l'zykłu.<l 
przytoczę rcznltnt spostrzeżeń w gubernii 
Płockiój czynionych. a stosujflicych się z nie
~nn.czne:rni zmianami do całego kraju, a mia
nowicie: M najczęstszy u nu.s i przewMmy 
kicmnek wiil.tt•u jest oll strony południowo
r.:tehodnićj. ·spostrze~enie to d:ln. . higieny 
w in l kich miast wn.tniejszem jest niz · się wy-

<lu.je; uozy ono, M naj~dt·owsze cz~ści wiel~ 
kich miast są właśnie w stronie połndniowo
z;achodnićj , bo najczęściój dostaj~ z wintrem 
z tej strony wi~jącym czyste powietrze pól, 
gdy win.tr ten })rzecbodząc cale miasto do 
pólnocno-v.~schodniój strori.Y jtlż z sobą tn.m 
przynosi pozbierane z miastn. do<btlri, nieza
wszo dla zdrowiu. korzystno. N1Lucza równiet. 
to spostrzo~enio, ~e wazellrio zn.lrłatly fahi·y
czue, wydające jakiebll:dź wyziewy szkodliwe, 
wedle · możności p·owinny być l)Omicszczn.nc 
w p1·zeci~mój stronie min~:;t:t. aby domięszki 
szkodliwe dln oduychrmiO:, były wydalanc 1.n.~ 
pomoc~ nt1jczęatszego wiatru wprost poza 
o brę u mieszlmlny. 

We względzie mędycyny olmtzy klimatu 
Sfli wa~nemi wskazówkami dl:1 miejsc kuro,cyj
nych. Według njch dobicrn.my dla naszych 
chorych odpowiedni stopie11 ciepła~ odpowie
dnifil ilość wilgooi, stosownie do rodzaju cho
roby, którój leczenio nn. warunkach klimaty
cznych polega. vY Mj kwestyi jeden wł!tsciwy 
lub nicwłaściwy wybór mo~e stńnowić o ~y
ciunajdl'M;szych n:1mosób, :t opiera on się przc
wMnie na s~ozegółowćj znajomości klimntu, 
znajomości opartój nn. cyfmch dingoletniem 
staraniem zebranych. 

Dlatego lm~do miejsce kuracyjne, ohuurzo
ne od nn.tury jakimkolwiek żywiołem doln·o
czynnyrri. dll.l zdrowit1lntlzkiego, albo .i ur. po" 
sin.(b albo się stn.rn. o posiadanie szczegóło
wych win.dom.ośoi swego klimatu - u. szc.r.c
gółów do poznn.nitt jest tu wiele. Sam sto
.Pieli ciepła josr.c~c o w:;wunlmch ogólnych 
nie decyduje, orgn.nizm lndzki, min.nowioie 
chory, jest bardr-o wrMliwy n~ zmiany cie
pła rano i wieczór: nn. ostry i suchy wiutr; je
den do oddychania wymaga powietrza ciepłe
go i wilgoci11: napeluionogo, hmym więcej ko· 
rzyści przynosi suche, ożywcze llowiott'!'.e 
górskie. 

Pom~jn.m szczegóły tój nu.tl?:wyczaj wa?.nój 
kweatyi', Sili one przedmiotem włn.ści.wój spe
cyjaluośoi; poznu.nie ich ści!)lo z konieczności 
nie jest do życzenia. 

Niedu.wno jeszcze, kiedy wMność tych wi~
domosci nietyle była. n~nn.n~ - nicjeden lll.l
mowoli stawał się nn. tym punkcie wytra
wnym meteorologiem, ba.uając, w~asnym inte
res.em powodown.ny, różne miejscowości~ któ· 
·re by jakiejś bli.slriej sercu· jego osobio ~drowie 
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i ~ycio oca.lió' mogły. Dziś ta wMmość powsze
.uhnie jest uznanfb cżego świety przykład mo.
my no. l!.:J.•zątaniu się · towarzystwa Tatrzn.ń

skiogo około tego przedmiotu, dotyczącego 
gór Karpaclcich. P raca tam ma przyszłość 
przed sob~, bo natura du~o dała, trzeba ją tyl
ko umieć odozytać. 
Witulomości kllmn.t.yozno, zbierano przez 

dłngi czas, nic pozosbtją bez związku nawet 
r. ckonomiją kraJową. Mam tu na myśli grad 
i szkody corocznie przez niego sprawiane. 
Srodków rtiapobicgająoych tej klęsce nie po
siadamy - jak przed ku.~dą siłą wy~sz1~ musi
my ust~pió; pokrycie strat tylko drogą wza
jemnego ubezpieczenia jest mo~liwe. Tu zaś 
zo.ohodzi ta szczególna. okoliczność, że grad 
w pewnych miejscowościach się tworzy, w in
nych go nie bywa, oo od uksztaJtowania 
grnntn zale~y. O ilo więc znajomość tn.
kich miojso czyli pasów gradowych może 
mieć wpływ na oryJontowltnie !:!l~ w spo
sobach ubozpieozonia, każdy z łn.twości~ to 
OSI~i. 

Badania tego przedmiotu dotyczące dopro
wadziły w ostatnich czuao.ch do ważnych 

wnios,ltów; wykazały ono, że ohmm·y burzowe, 
11rzcchodząc nnd lo.sami nn. wy11iosłyoh miej~ 
scn.ch rosn~ccmi, tracą w znncznój części wht- · 
sności tworzenia gradn i odwrotnie miejsca 
do~ychczas wolne od gra(lu, po wycięciu są
siednich lasów zaczęły nanowo tój klęski do
znn.wttć, dopóki wzgórza wyci~to nie porosły 
napowrót lasem. Statysty lm leśnictw w Szwaj
caryi dowodnie te wniosló stwierdza~ robitLe 
tym sposobem nadzieję, M z ozn.sem ~mniej 

szenie 5~ra.L . gru.dem spowodowanych nie nu. 
samem ubezpieczeniu opierać sję bodzie, alo 
tnkM nt~ bezwzględm:m zmniejszeniu burz 
gradowych przez właściwe lll'ządzanie gospo
darstw leśnych i obsiewanie lasami miejsc 
wyniosłych przez naukQ potemu wskazanych. 

Zdaje BiQ, że te ważne w :?iyciu codziennem 
zastoso-wania praw ldimu.ty'cznych j u:?i wy
atarczalyl>y, aby zachęcić do prp.cy na tem 
polu; ogół jednak powie nam: to dobrze, wie
cie co przez kilka lat było; skorzystamy w pe
wnym kierunku i z tego, ale potrzebujemy 
więcój, chcemy wiedzieć; co w najbliższej 
przyszłości będzie, . mamy ~bie.raó z boM z pól, 
mamy odbywać podró.M, wysyłać ładunki po 
lądach i morzach, ostrzegaj oie więc przed po
such~ deszczem lub burz(\. 

To druga częśó zadania trudniejsza od l1ier
wazej' al o i ta zaczyna.· wchodzić nn drogę 
ozynu. Potrzeba na.m przeclcwszystkiom 1)0-

znn.ć prn.wa burz, ich kierunek, szybkość i inne 
towarzyszące okoliczności. 

Wiemy, 2e główn~ przyczyn~ tych wszy!:!t
kich zjawisk jest ciepło słoiwa, spraWiajl)JCO 
niejednostajne ogrzanie atmosfery. NiomrL je
dnak na świeoie. skutku, któryby od jcd.nć,j 
p1·zyczyny zależał. Słońce samo także zmia
nom podlega; w ciągu lat 11 ilośćjego wybu
chów czyli tak zwanych plam d~le się Y.mio
uin., od największój do n[Ljmniejszćj ilości. 

Pl'of. Wolff z Zuryehn ścislemi i tlłngolctnic
mi spostrzeżcniu,mi swemi du?.o się przyczynił 
do wyjaśnienia tój kwestyi. 

W roku 1870 'było 'bardzo wiele pln.m mt. 
słońcu, ilość ichjednak co rok si~ zmniejsza.ła, 
tnk, że w roku 1875 i 76 bn.rdzo ma,ło ioh było 
widać; dziś ta ilość zaczyna wzrastać i okol o 
1•oku 1881-82, to 'jest po jodenu.stu latnoh 
przeszlo, dojdzie do stanu swego ma..xinmm. 
Odkrycie to nuprown.dziło na myśl o zwiflll.iku 
tych plu.m ze zmiaun.mi pogody na. ziomL -
Ka.żde nowo odkrycie wywoh~o zwykle bitr
dzo obszerne· wnioski, a umysły sldomie do 
cgzaltacyi, przesądzttją często w:t~oś6 swe
go odkrycitl, przyczcpittjąc siQ tylko do niego, 
a z.apominując o prn.wa.ch uauki ju~ zdoby
tych i dowiedzionych. Jn.k w medycynie' lut
~da.· now~t metodtt zasadna lub bezz;nsaduu. en
tuzyjn.zmuja zu.palonych z :.mnicclba.niom nzua
nych a nieodmiennych Jlrn.w, tn.k i tu w~:~zy:;oy 
rzucili si~ do przepowiadania pogody ze zmian 
plam słonecznych, zapominając, r.o zmiany te 
w norównauiu ze zmianami dzienncmi i rooz
nemi ciepltl słonecznego są zbyt mało, n.~ llo
piero p. Tritz, na żq,danio konknrsowo Tow. 
przyrodników w H1tarlem, zebrawszy od m~j
dawniejszyoh czasó'v spostrzc~enin, ostudził 
nieco zapał pseudo-meteorologów, wykUttaw
sży, że wybuchy na słońcu mają. wprtLwclzio 
wpływ widoczny na zboczenia igły mrLguoso
wój i ozęstsza tworzenie się zorzy półnoon6J! 
na cie:Pło rG!lś atmosfery ziomsldćj Wl}lyw. tou 
jest nadzwyczaj niezna.czny, naj wyżej w tom 
dają.cy się uczuć, M przy więlcszój ilości plum 
na słońcu, zimy bywaj~ nieco ostrll.icjsze, bta 
łagodniejsze. Według togo, powinnibyśmy l:!.iQ 

spodziewać z;im . surowszych w mljbliższych 
paru l;:tto.ch, skoro mn.x:imnm pla.m około roku 
1881- 82 przypada. 
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Księżyc nasz bliski s~siad, sił~ swego przy
ciągania sprawując przypływ morza, tem ła
twiój moM perturbacyj~ sprawić w tym lek
ki om i rnohliwem morzu gazowem, ja.kto zdają, 
się stwierdzać prace p. lli.·aszowskiego z Ro
manowa. s~ to jednak przyczyny modyfiku
jące a nio główne, ważne w połączeniu z in
nami, ale z zestawienio. ich wszystkich razem 
tylko rozumowe przepowiednie pogody utwo
l'zyć m.otna. Utywrtjąo znś do tego pojeclyń
czych przyczyn, popełniamy ten sam błą~, 
jn.lri potQpiamy w tych, co przepowiednio wy
prowadzić usiłują z lotu ptaków, lnzyku ~ab, 
siaclani:t na drzewach wron, kwitnienia wrzo
su i t. p. Nie ·ulega Wl\tpliwości, że wiele 
zwierz11t odmmwa wcześniej pewne zmiany 
w powietrzu ni~ cuowiek, jednak dzieje si~ 
to w kierunku jednostronnym i dopiero w 
ch wili, gdy zmiany już zachodzą, choć jeszcze 
nieaostrzegalne zmysłami ludzkiemi. N atnro.
listn nieuprzetlzony, nie spuszcza ich z uwagi, 
pozostaje jednak przy przekonaniu, że prze
llowiednie .zjawisk natmy tylko z rozumowój 
ich przeszłości wyprowadzone być mogą;, 

wszelkie zaś inne s~ fikoyjll:, ekstazą albo 
up1·zedzeniem. Postaram się dowieść, ćlo ja.
ltich ogromnych rezultató\V dojść mo:!iemy 
w przedmiocie przewidywania zmian atmosfe
rymmych, rozpatruj~c główny" ich powód, to 
jest niejednostajne rozgr.zowtmie się powio· 
trza od promieni słońct~. (Dok. nast.). 

SZCZĄTKI ORGANICZNE W METEORYTACH 
przez 

Józefa Bąkowskłego. 

Myśl, te nietylko nasz świat jest zamie
szkały, a.Io na innych istnieje równie~ jakieś 
tycie, tkwi oddawna vV' umysłach ludzkich. 
Przed kilkunastu ' laty spopularyzował j!ł! K. 
Flammarian w zajmującom swem dziele, któ
re pojn.wilo się także w polskim przekładzie, 
dokonanym przez J. Wagę pod tytułem: "Wio
lość światów zamieszkałych'(. Ozytajll:C te 
wzniosł~ myśli, trudno nie pogodzić się z zEt

patrywaniami astronoma francuskiego, nie
podobna tet przypuścić, aby tylko ·nasza zie
mia, zajmuj&oa tak podrzędne .stanowisko 

w wszechświecie, ~yciem była obdarzona. Czy 
wiadomo nam jednak, jakie istoty zamieszku
ją inne światy? 

Wprawdzie pisano o tem wiele, opisywano 
nawet mieszkańców ró2nych plan~t, mówiono 
o ich ~ajęciaoh i ,rozwoju umysłowym, ale jak 
dotll:d: bmk nam na to pozytywnych wiado
mości. O ile tylko nasza wy o bi•aźriia pozwaln, 
mo~emy snuć o tym przedmiocie najrozmn.it
s~e domysły i ~aludniaó światy istotami po
clobnemi mniej lub więcej do istot naszej 
ziemi. 
Że ka~d~ taką wiadomośó ostro~nie i nie

zbyt pochopnie przyjmować należy, mielismy 
tego nieraz p1·zykłady. Przed kilkudziesięciu 
laty pojawiła się był!\ nawet w niektórych 
pismach naukowych sensacyjna nowina, ~e 

znaleziono gdzieś, w Ameryce je~eli sie nie 
mylę, meteor, [t na nim rozpoznano rzeźb~ 
ludzi o <lwu głowach. Co to~ to wtedy o tych 
ludziach dwugłowowych nie pisano l Atoli 
wiadomoś6 ta, narobiwszy tyle hałasu w świe
cie naukowym, okazała się w końcu, jak tyle 
innych, wcale nioprawdziw~. 

Niemiecki uczony Widmanstl:l.dt zamva~ył 
na szlifach :telaza meteorycznego figury gieo
metryozno w kształcie kwo.drntów, prostoką

tów~ szerszych i wę~szych listewek, albo ró
wnolegle do siobie uło~onych, albo stojl\cych 
no. sobie pionowo, które w przeróżnej gma
twaninie wydawały sięjakby szcz~tki strzt\
skanego domu, albo jakby jaka wzorzysta 
tkanina. Bezpośrednio po. tem odhyciu, któ
re Widmansttt.dt zawdzięczoJ: przypadkowemu 
zwilMniu szlifn słabym kwasem solnym, po· 
jawiły si~ at·tykuły różnych badaczy, upatru
jących we własnych tego sa.mego 1·odzaju spo
strzeżeniach ślady sztuki mieszkańców innych 
światów. Najnowsze jednak badania. wyka
zały w tych zapatrywaniach fantastyczne ma-

. rzenia, udowodniono bowiem, M owe figury 
Widmanst!ł.dta zawdzięczaj!\ swe powstanie 
różnemu sto.sunkowi, w jnldm się żela.zo z-ni
klem poi~czyło, gdyż ró~ne alijaże w różnym 
stop~iu rozpuszczaj !l: się w kwasach, a nawet 
jeden, tak zwo.ny schreibsenit, w którego 
skład prócz tych dwu meta.li jeszcze fosfor 
w~hodzi, jest w słabych kwasach prawie nio-. 
rozpuszczalny i w,ystaj o ponad szlif wygładzo
ny ·w postaci listewek, je~eli go zmyto kilkil 
razy kwasem .solnym. Że się r~ecz ma. tak 
w samej istocie, okazano Iia ~ela.zie meteory~ 
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c.znem, w którego skład ni]del a.lbo wcale około 600 szlifów rozmaitych meteorów, po
nic wchodził, albo tylko w ba.rd~o małój ilo- chodzących z 18 ró~nych miejscowości i prze
ści, gdyż na takiem ~elu.zie figury Widmann- . chowanych w zbiorach w vVl.eduiu i ~ybin
st!l.dta siQ nie ukazują. d~e. Weinland twierdzi w swój pracy, że więk-

vV r. 1879 wydał w Ttibingen niejaki D-r sza część meteol·ów, z których Habn zdjął ko
Otto HahlJ. dziełko o 71 stronicach z 30 tabli- pije fotograficzne, m!t strukturę organiczną, 
cami litogl'uf., w którem stara się dowieść, a wiele przeważnie z resztek zwierzęcych się 
M w skład niektóry oh kamieni, jak granitu, składa. N areszcie sądzi nutor; że meteoryty 
gnejsu, serpentynu, bftzaltn, wreszcie w skład te podobne są . w wielu szczegółach do prtleou
ktLmieni i żelaza meteorycznego wchodzą tologicznych ko1·:tli, gftbck, szkn.rlupni, otwor
szczątki organizmów niższego rzędu i to t!tk nic i t. p. Swiat zwierzęcy tych meteorytów 
rośliny jakoteż zwie1·zęta. Badania te i dowo- żestawhL D-r 'Veinhtnd zupełnie podług dzi
dy, ju.kie Hahn · mt poparcie swego twierdze- siejszój systemn,tyki.. B.zQd Cytophort~ m~L być 
nitt przytoozyl, były tego rodzaju, że w:pra- wedlng niego przedstawiony przez gatunki: 
wi1tły w podziw kttżdego przyrodnika.. Jedni Phormiscus, Thyriscus, Giobrochns; rztJd gą
przyj~li otlkrycie Hahna z pewnem nieclowie· bek i otwornic przez gatunki: Urania, Pectis
rzuuie:r;n, dl'ndzy, uwa~ając je za prawdziwe, en:;, Ca.llaion, Glossisons, Cttrydion, Brochos
wysnnwtLli na tój podstftwie nu.jrozma.itsze phuem, Dicheliscus; 1·zęd .ko_r ali przoz g~tt. : 
wnioski naukowe. W rok póżniój wydał ten- Hahnin., On.lnmiscus, Bosea; 1·zęd lilijowców 
żo t3ttm autor drugą pracę podolmój treści, przez gu.t. : Eulophiscus, Enplooamus i Groby
gdzie, Ul'.Upcłninjrt:c niejako pracę poprzednią liscus. 
utrzymuje, M p{tleoutologiczne resztki orga- Zast~mawin.jąc się nad tym świ~ttcm orga
niczp.o, odkryte przez niego w meteorn,ch, na- nic~mym, przychodzi wkońcu D-r Wcinhtnd 
le~11 do rodimjn gąbek, korali i lilijowców. do wniosku, że meteorytynie pochod~1~ z ro.z
)?rof. H. Ka,rsten z Szufhuzy, obserwując te . bitych komet~ ju,k to sądził Schin.parolli, ale 
meteory pod mikroskopem, poparł twierdze- z jakiegoś świata, na którym życie zrtledwie 
nie Huhna i prżycbylił się mtłkowioie do jego wytw1trzać si~ poc~';rlo, <L poniewn,:;; ich szcz~~t
zd!tniiL. Sprawa, ta ·wielkiego nn.brała rozgło- ki orgtmic~no zgadz[Lj~1 się z sobll! pod wielu 
tiU, gdyż l)rof. K~trsteu znany był z s\vych względttmi, więc wszystkie meteoryty, spttclłe 
pmc jako badacz .sumienny. Niemieckie cza- na nnszą ziemię, należą do jednego cit~r1:1 nie
supismo "Dio Natnr", z którego te szczegóły bieskiego. 
zaczcrpn~liśmy,·. zamieściło było nawet. w ze- Niedawno temu ogłosił prof. A. JJitiHmlx 

szłym roku obszerniejszy artykuł pióra vrof. w "Bonner Zeitung" artykuł o hn.dn,uhteh 
Kttrstenn pod tyt1iłem: "Meteoryty i ich Hahmt i Weiula.uua nad s~czątkn.mi orgn.ui
szczątki organiczne", zalączając przytom kilka cznemi w meteorytach. Pocldając je snmicn
rycin . . Cv.ytaj!l;c pomieniouy artykuł, jnkote~ nej i umiejętnój krytyce, uw:tża Lrtrsa.ulx n~ecz 
przyp~ttrując l:)ję bliżej załączonym obrazkom, c11ł'll jako bujną fantazyj~\ wymienionych dwu 
zdt~wało się, ~e w r2;eczywistości mamy t1t do badaczy, którzy niezn!tjąc prac swoioh po
czynieni:t z bardzo ważnem odkryciem nau- przedników, zaliczyli do organizmów pewne 
kowem, o którcm, jak to mówią, nikomu się kształty w meteorytach zMVi:Wto,_ które jnż 
nawet nie śniło. Mimo to większa część przy- dawno za nieorg·i1niczne formy uzn:tno zo~tały. 
rodników wyczekująco 'vobec tej sprB.wy się Prof. Lasaulx· wyraża się wti:m sposób o mnic
zuchowywa.ła. Niechcąc . ani ~a ani przeciw · manyoh HtLhna i Wejnlan.d!t meteorytowych 
si~ oświadczyć, sądziło wielu, M rzecz ta wy- zwiei;zQtach:. "Niektóre meteoryty, prv.edsttt
magu. jeszcze dalszych i . gr~1ntowiiiojszych .. ~iają pod n1ikroskopem zbiory kuli~tydt cia
stndyjów. W r. b . . poruszył znowu tę sprawę łek, składających się z mięszn.niny różnych 
D-r D. F. Weinlancl w broszurce, wydanej minern.łów, ·jak oliwinu, ensttLtytu, nikh1, 
w Esslingen, w którćj nictylko stwierdza po- iskrzykn. magnetytowogo1 chromowego 2ela.zu 
dane przez H_ahna szczegóły, ule posuwa się i innych. Oin.łka te riaz~vu.ł nczo ny G. Rosć 
nawet dalej i oznacza dokładnie ws~ystkie .chondrytami i zaznaczył zar!tzcm ich nieorga
zwierzęce szcztttki, o których Hahn, tylko . niczny charakter. Liuzui badac~y stwierdzili 
ogólnikowo · się ~vyra~ił. .A:tito:.: miał bauać pot~ni w zupełności zu.p~ttrywanin, Hosógo; 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl



280 WSZECHŚWIAT. }(g 18. 

wykazuj!l:c przytam chemiczne, optyczne i mi
ncr~Jno własności tych ciałek. Kto tylko przy
putrżył się z uwn.g~Jt fotografijom w dziełku 
Halma i po1·ównał je z jego mikroskopowemi 
preparat ami, mógł z łatwością się przekonać, 
~o to meteorytowo szczątki zwierzęce zga
chają się co.łkiom r. chondrytami Rosego. Ko
rale Hahna i g!\ b ki W einlanda nie są więc 
niczcm innom jak mineralnami kuleczkami, 
w których altład wohod~ą: oliwin i cnstatyt; 
a jcMli to są rzeczywiście organizmy, to na
potykamy jonietylko w meteorytach, ale tak
~e w produktach wulkanicznych. Daubree i 
St. Meuruor, obaj znakomici badacze meteo
rytów w Pary~u otrzymywn.li takM ze stopie
nia oliwinu sztuczne meteoryty, w których 
widttó było takie same chondryty jak w me
teorach natmalnych, a zatem takie sn.me 
gąblri i otwornice Woinlanda. Dl11tego to Meu
nier, otrzymnwszy je w wysokićj t~mpern,tu

l'ii;e wy1·n.żn. się z sarkazmem o odlu-yciach 
Hahna i Weinlanda. Wytwory, h1dząco po
dobne do szczQ:tków organicznych, napotyka
my równie~ w wulkanicznych i zwykłych 
szkliwach, jak n. p. w obsydyjanie. Osłonki 
gąbek i korali zawierają w sobie zawsze w~
glau wapnia, a bardzo rzadko krzemowe po
łfl:czenia; w ~aduym zaś meteorycie nie wy
lu·yto dotfl:<l węglanu wapnia, ani toż niewia
tlamo dotychozo,s, aby w skład osłonek otwor
nic, gą,bek i korali wchodziły takie mineral:y: 
jak krzemian magnezu, oliwin i enstatyt. 
O· chondrytach, napotykanych w niektórych 

· metoora.ch, dałoby się tylko to powiedzieó, że 
ksz t altem i zewn~trzn111 strnkt.tl.l'ą tn.k · są po
dobne do nioktól'ych ni~azyoh zwierząt, i~ 

możn~by je wziąć za zwierzęta, gdyby tylko 
niemi byó mogły". 

Takto siQ rzecz ma z tomi szczątkami zwie
rzęcemi, odkryteroi w meteorach przez Hah
na i Weinlanda. Atoli w każdym razie jeatto 
zja.wislco niezwykłe, żo w świecie nie9rgaui
cznym powstajfil niekiedy komórkowate . wy
two1·y, znane nam tylko ze ~wiata organi.czne
go. Nioorgn.niczp.e komórkowate wytwory 

· . odkrył ju~ dawnićj .:b~r ~f. Traube z Wrocła
wia. i pokazywn.ł. jo w r. 1874 na zgromadze
niu przyrodników niemieckich, tłumacząc za

. razem, jak i z czego je otrzymał. · 
Nictylko D-r ~1·aube zajmował się tem.i 

cieknwemi baclamami, n.le w· bieiącym ro
ku podali o tym samym przedmiocie obszer-

niej s~~ rozp1·awę profesorowie Monnier i 
V ogt w czasopiśmie "J o urna l de !'Anatomie 
et de Physiologie" pod tytułem: Sztuczne wy
twory organieznój budowy. (Note sur la fa~ 
brioation artificielle des formes des elóments 
organiques). Panowie ci robili doświadczenia 
z rozmaitemi ciałami, jn.k z węglanami potasu, 
sodu i amonu, siarczanami miedzi, Mlaza, ni-

. kln, oyuku, magnezu i t. d. i otrzymywali 
wytwo1·y l.'O:t.imnitego kształtu, o budowie ko
mórkowa.tój, do organicznych oin.ł podobne. 
Wytwarzanic komórkowatej budowy nie jest 
więc wył~czn~ własnością świata orgu.niczne
go, a chocin,~ w ton sposób otrzymano ciała 
nie maj!\ nic wspólnego ~chondrytami Rosó
go, to przynajmniej dowodzQ:, ~o przy ich two-

. rzeniu si~ dziabjllt podohne sily, jakie wcho
dzą w grę przy powstawaniu chondrytów 
meteo1·ytowych, któro Hahn i W einland do 
świat~t zwierzęcego z~~tliczyli. 

ŻEGLUGA l\iORSKA 
i handel . mi~dzy-wyspowy 

KAROLIŃCZYKÓW CENTRALNYCH. 
(Notaty z pod1•uży po Ooecmie Wielh.-irn) 

przez 

Jana S. Kubarego. 

(Dnkoiu~zcnio). 

Oprócz tych niezb~dnyoh przedmiotów, 
H.ukczycy lubi[~!cy ~:~ię stroió, cenif!J wysoce 
ozdoby z lupiny orY.echa kokosowego, w wy
kończenitl któ1·yoh ln-aj owcy wysp niskich, 
mając obfitość palm kokosowych celują. Ró
wnież ozdoby z skorup muszli Spondylus i 
z Cassis nale~~ do naj droższych artykułów 
hancllu, wjmbianiem których słyną krajowcy 
wysp Etal w grupie wysp M:ortlocka. Prze
mysł tkacki istniej e ua wyspach Ruk i do
starcza tlmnin wyśmienitych, głównie · z włó
kien bananowych, ale przy ogólnem lenistwie 
produkcyjn. nie wystarcza na potrzeby krajo
we i Rukczycy z chęcill kupują tkaniny ni~
·az6j wartości. z włókna rośliny Hib:iacl.ls, tkane 
przez są'siadów. Wyspiarze z Poloot od bar
dzo dawnych już czasów zaopatrywali wyspę 
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Ruk w ~elazo, które sami nabywali na Baj
pan od Hiszpanów lub Guu.mozyków. 

W zamia.n z11 te pr~od.mioty Rukczycy płac~ 
łównie proszkiem kurkumowym, tkaninu.mi 

g . d b . b' bantmowami i niektól'eml oz o annwyra 1~ 
nemi na miejscll i cenioncmi szczególmc 
przo:z kraJowców wysp niskich. 

Proszek knrkumowy, zwany ,,Tcjk", bywa 
otrzymywany z głębów rośliny "Eong" (Cur
ouma oblongn,) i służy kraJowcom za kosme
tyk ogólny, który ceni~ nad wszystkie inne. 
Krajowcy pocieraj~ nim tw:~rze lub te~ cale 
ciało i u~ywu.j!l! go chętnie przy ko.żdój sposo
bności. 'rtl>ńcc, wojna., zgromnclzonia publiczne 
obojśó sit,; bez niego nie mogą, a cia.lu. 
znmrłych zostają nim grubo namaszczono. 
W żychl codzionnom mu on znn.czcnie monety 
wymiennój. Tojk z Ruk jest proszkiem Młto
go a~ do oxn.nżowcgo koloru, o zapachu u.roma
tyoznym, w porównaniu do . wyral:i!tne~o. na 
wyspie Jap, jest on .znn.ozmo dehkntme.Jszy 
i zm~jdujc się w haudlu.w p:tczkaoh trojulcie
go kształtu, stosownie do formy, w jo.ltioj był 
13\lt:lzony. P1tozki zwu.nc "pmi.uy" stt ks!iitn.ltu 
walców do jcduój stopy tlługich, do 4 co.li &'ru
bych i biorl~ swą nazwę od bambusu, któl'J tu 
zostn.je przynoszony fltlQ: morsk~. P u,czki t11r 

kio wM~:~ około 2 funtów. "Per" Sił plwzld 
okrągłe, kształtu orzecha. kokosowego, w któ
rego skorupie SI\: fo1•mowu.ne i zawartość ich 
równa się poprzednim. Obie to formy slużą 
za monet.,, wielk11; do z~tphtty hmtownój. 
"Óiek" jest kształtu ostrokrQgu j bywn, for
mowany w szczególnego ksztn.łtu orzechach, 
rozma.itćj wielkości, gdyż pu.czki tego ro<lzu,jn 
slu~~ za monetę zcbwkow~ i do wypołuiania. 
ró~nic drobniejszych w znmin.na.ch lumdlo
wych, Tcjk mthyty przez żegl:1rzy w Ruk, 
staje się cennym śt·odkicm znmieuuym na wy
s:pttch niskich i za1)ownio. przyuoszącemn go 
wiellc!}: korzyśó, gdyż wszyscy drobniejsi S!}:
aiedzi, niemogący podejmować sami podróży, 
nnbywają go z d.rugi6j ręki i r.bywn.j!l! znowu 
swym sąsiadom, bardziój oddalonym od cen
trum, życia wyspiarsldego. 

Po km·kmrue s~ ceniono wysoce tkaniny 
bananowe Rukczyków, które sta.nowi{\ na 
wyspaoĄ niskich przedmiot zbytku, · dostępny 
tylko bogatszjm. · Tkaniny te nic ró~nią ~ię 
od nukuorslrich robotą i Bfllrównie~ farbowa
no Mlto lubczasami na.Ruk i na kolor· czarny. 

Ka.rÓlińczycy u~ywaj~ swych tkanin nietylko 
na przepaski m~skie ("aroar" ua Ruk, "Ilu.h~
pol" na wyspach Mortlocka)i ale zszywn.jąc 
podłużne dwie sztuk i zostawiając w środku 
pr7.ejście wolne dla p1·zetknięcia głowy, otrzy
mujfl: ubiór ksztoJ.tu ornatu, lctórym polcry
WlLj~ całe cit~ło . Szczogólniój cenionym jest 
płaszcz l'Ukski (Óiorcm), zwany "manuczon": 
koloru czarnego, który bywn. obszywany ozdo
bnie czerwoneroi płatkn,mi muszlowerui i jest 
trndny <lo nabycia. 

Z ozdób wyr abinnych przez Rukozylców 
pożąclu.uc s~ pu,sy zWitne "pelt" i naręozniki 
"riri poun", które nu, Ruk wyrabiano s~ nic 
z skorup orzecha kokoso\vogo, lecz z cienkich 
bln.szek azlifown.uych i kory drzewn z l'Otlzu.ju 
Rhizophora. Ta, zmia.na mn.toryju.hl, dttjąplt 
wyrobom z tegoż gładkoM i pozór lepszy otl 
wyrobów wysp niskich, czyni wyroby rnk
skic 1)ożądauomi i POillatnemi. Pa.s męslti 
około 6 cali szer oki mu. cenę wysoką; w za
mhtnie równa on się wartości jednego no~a, 
lub dwu szuurków uu..<JzyjniktL zwanego "aH
sonrr", lu b w końon j ednój ozdobie głowy 

o • l' 
kształtu obr~czld lub uyjademu, zwam~J " l -

mam". 
Do nn.jcenniojszych 11rotluktów ha.ndh1 tu

.tqjijzcgo rmlo~y "]'omnk", skorupy mus~ li 
Spoudylus, r. którój wyrabio.jl\ si~ okr~głe 
plntki, przedziurawione w środku, tak: 9:0 je 
mo~na. nttwlckn.ć jak paciorki. Płu.tki to ztt

stQrmją miejsce drogich kamieni i utywane są 
prlLwic we wszystkich ozdoba.ch. Nawleczone 
na sznurki, dt~j 11: mLszyjniki cenione tem wy
żój, im pla.t.ki są wi~kszc i .grubsze. Pttsy, nn.~ 
r~c~nilń i zn.ns:uuico Lywn.j1~ niemi !ll':tJCSI~ 
chone, kouco grzebieni s& niemi zdobione, 
płaszcze obsypywano i każdy kra.j?wiec, choć 
nn.jbiedniojszy, stn.rn, siQ przypiąć gdziekol
wiek clo swego ubioru choó sztuk lólka. Ga
tunek Spoudylusa, dający "Fouruk" , ~yje 
w wodzie głębolóój i dostawanie jego jost tru
dne. Wyra.bianiem bla.szek assongowych zaj
mują się głównie kmjowcy z Etal w grupie 
Mortlocka, na wyspn.oh·Ruk za.ś, tylko jedna. 
wyspa Udot. Gdy wyroby tego rodzaju są 
bo.rdzo.trwalc i produkcyja ich sięga czasów 
nicpamiętnyoh, . w biegu tych, nagromn.dziły 

· się znaczno zu.pasy ozdób assougowych u wszy
. stkich wyspiarzy, tnk, ~o stn.nowią one obok 
proszku knrkum.y rodznj monety uznanej war
tosci, często zmieniającej właściciela. 
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Oprócz kurkumy i assongn maj eszcze ogól
nie uzmml.ls warto~<i s~yldkrct i wyroby~ nie
go. Tu nn.le~ą: okrągłe, płaskie obrf};czki 
zwune upnocz", noszone przez krajowców na 
pi<'rl'3i, szerokie obrączki ksztnłtu branaoletok 
"nnlmm~: i małe kółka i przyczepki do zau
s~mic, razmaitogo kształtu. Itukczycy czę
~oitl: otrzymujf}; szyldkret z północy, częśoht 
r.dnbywaj11: go sami~ chocit~:J: w ilości ograni
czonej, gdy2 la.gunu, rnkskn. nic sprrGyja utrzy
mnnin siQ żółwi. 
Dotąd wymieniono prMdmioty stanowią 

najgłówniejsze środld wymin.ny lmtjowców 
wysp Ituk, za ldóro ci ostatni otrzymują od 
swych sąsiu.dów J:llody ich przemy~łu. 

J{rnjowoy wysp Mortlockn., t. j. ln.gnn J~ta.l 
Lugunm: i Stttoan rzadko handlują z Rnk(lzy
kami bezpośrednio, pośrcclniozą tutaj wysJ:lin
l'l.C z Losa.p i Nema, którzy po drodze odwio
dz:tj~~ Namolnk i mtbytQ towr1.ry zanoez11 na 
wyspy Rnk. Mortlokczycy dosttLrcznjf!J sznur
lm 1wkosowogo (lyn), tkaniuy ~ Hibhwn, 
Mzczcgólniój ~cńskie "Aroar" i WYJ.·oby z slw
rupy kokosowój. Tk~miny Mortlokczyków od
rół~nit~~ siQ tylko wzol'em od sąsiednich. 
Czarne włókna tworz!J: tutaj liczne pasy ró
wnoległo i stosowme do ich liu~by i uło~enia, · 
lmżdy wzór otrzymuje ocldzieln~ nazwę. Lo
sapczycy, jnk równic~ mics~kańcy Namoluk, 
zajmując E~iQ głównie robieniem żugli , chętnie 
ntLbywaJą tkaniny mortlooJtie u}u. u:J:ytlm Włtlt
sncgo. Do wyrobów · kokosowych Mortlok
czyków nn.lożQ:: rmsy dltt mQMzyzn "IGnsrtk" 
.z paciorków kokosowych ozn.l'llych przcsadztt
nych Ml~emi i Mńskie "Kin" z białych i czar
nych płatków mi1s:dowych, ró~nego rodzaju 
nnszyjnikj, jak "sak" z zwykłych okrągłych 
płatków albo z obr~czek powstu..lyoh z przeci
nania łupiny orzecha zwanego "lotyl11

• "Teto", 
w kształcie szerokiego k(}łnierzu, z p!lciorków 
<hobnych i t. d. 
L~sapczyoy powiększają swe nabytki :r. po

łndnm p1·zez dodanie ~agli i wyrobów plecio
nych z włókna kokosu, mianowicie proc lub 
pętlic do l'ZUCI'Lniu. kamieni, gdyż Rukczycy Sf!i 

w wyrobach tego rodzaju barcl~o niczdat·ni. 
Krujowcy z Ruo, Murillłt, Namnin i Fa.na

nu dostrLrOZ!tją sznmków, mat pandanowych 
"ta"!'l.~n" ll~ywanych do zawijaniu, zmnrłyoh, 
tagh "amam" i wymbów z szyldkretu. 

Polo11t~zycy, trzymuj[\cy hn.ndel S!J:Siecl
nich wysp · w swem ręku, skupiaj~ powyMj 

wzmiankowane produkty i dodaj!~ do tego 811_ 

rowe tk;ttniny z Suk: ora~ wyroby zełttzno 
z wysp Maryja·ńskiob. No~o "ćiapa ćin.p", !lic
kiery "óilck" i clłuta "ćiole" były ZI"Lwszo do
brze płncono kurkum~). i wyrobami usson
gowomi. 

W YBJ:lY bn.l'tlziej na ZfLchócl położone slcu
pitLjtl się .nrt Ulcu.j i otrzymuj t~ kurkumę z Jap. 
Płody ich przemysłu przeohocl~~ nu, wschód 
tylko wyjątlco,yo pr~ez PoloiLtczyków. 

Rn.ndol zamienny KaroHńczyków nie jest 
wol~1ym i t~lko . w części Z!tspttkO:jn. potrzel1y 
ludow tnt<'Jszyoh. Op1·ócz trndności mocha· 
nieznych trtldó,j żeglugi i zależności bezlwon
uój od wpływu żywiołów, Jn·owu.dzonio hun
dhl tl'łtfil\ ll!'L przeszkody nicpodobne do prze
bycia,, w atosunlmoh ~połccznych ludów, m1~
jących z niego korzystać. J.1ndy to rozdzielono 
są, . ·na plemiom.t żyjąco z sob11 w stosnnlmclt 
zmiennych celwiecznój z1twiści, wojen i fals~y
wego polcujn, komnnikowtmie ~ię więc mt~ 

'miejsce · ghJwnio w ob'rębio stosnnków }llu
micJmych i rozdział protłu l\ tów handlowych 
między wy~:~py jest lmrdzo nicrówny. Żeglarze 
przybyw:~ąey nio mogrL ląclown6 dowol nie i 
SJ:lrzedawać pubEc:4nie; ka~dy z nich nm ::~wą 
r><.nvną micjscowosć, g(lzio miosrGlntilCy są mu 
u.lbo braómi wspólplcm]ounymi, albo przez 
małżeństwu, skojn.rzonymi pl'zyjnciólmi, któ
rym zbywn ~:~we zasoby. .To~eli ma t.akich 
miejsc ldlka, to sp~dza w każdom jlLkiś ozns 
i wmc~1 do domu, troskliwie omijtLjąc wszyst
kie inno miejscowości, gdziouy go mo~o cze
kała zclrtula i zni::~zczeuie. Ale ua wet i na zna
nych sobie miejscn.clt moM zastać stosunki 
chwilowo zmienione i dltttego przybyw:tjąoy 
~ogln.rz ztttl'zymujo siQ zawsr.o w oddttlenitl od 
br~cgu i ozelm mL znak J:lr~yjtt~ny. J c?.eli 
wszystko jest w por~ądkn, jeden z micszk:ui
ców wchodzi uo wody i płynie do nowoprzy
byłych, poozem następuje lądowanie. Gdy 
nikt. ~a brzegu się nie })Oknznjo, czółno po
dejrzywn. niebezpieczeństvro i szuka miejsc 
przyjaznych. 

Z biegiem czasu utwor~yły się pewne lito· 
sunki stałe, tt~k, :i.c ha.udel wyspiarzy ua si~ 
dzisiaj okroślió albo poclziolió na. stosunki 
hezJ:loś.reduio pomiędzy następujq,cemi miej
sco weśoin,m.i. 

Krajowcy z Mortlock i Nnmoluk ląduj~ 
zwykle na wyspie Toloas, k tórćj część z w a.-
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no. Knczua jest im przyjazną. Losapc21ycy 
mają stosunki stałe na wyspie Uman, na po
łudniowym brzegu wyspy Fefan, na połu
dniowym brzegu wyspy Toloas, na wyspie 
Eot i w miejscowości Sopu na wyspie U ola. 
Czółna z Pis odwiedzają północną CZQśó wy
spy Uola, Rudno na wyspie Fefan, wyspę P a
ram: Udot i niektóre miejscowości nn. wyspie 
Fo.yczuk, Murilla. i Ruo, tudzie~ Namuin, 
udają się na wysp~ U ola, a czółna z Fanance 
mają odbyt stały na wyspie Tsis. ·wszystkie 
czółna znohodnie z Poloat, Suk, Samatan i 
Ponnap rozdziehtją się zachodnią część wysp 
Fayczuk, mianowicie Illik, Pata i Olej i wy
spQ Rumurum. Z wymienionych tutaj miejsc 
towary rozohodzfll się na okoliczne wyspy gru
py, dajQ:o początek handlowi krajowemu dro
bnemu. 

W ostatnich latn.ch Knrolińozycy zetknęli 
si~ bli:tej z oywilir.ncyją, mi1mowicie z jej re
ligiją, i jej handlem. Zetknięcie to zaznacza 
uow~ epok~ ich bytu, pru.wdopodobnie epokę 
ich z~głady. Bli~sze przyJrzenie się objawom 
togo zetkniQciu. si~, byłoby może nie bez inte
resu, leo:ti rozsr.orzyłoby ~bytccznie gmnicc 
togo szkicu, lepićj wiec je odło2:y0 do cza:su 
innego. 

Pisune w Mpomp na Ponape. 

POCZĄTEK l SPOSÓB TWORZENIA SIĘ 

wód sł onych 
według odczylu p. Dieuiafaił, 

wygłoszonego w "Associa.tion scientitique de France". 

(Ciąg dnlsz.v.) 

Przy 2000 stopni ciepła, a nawet poniżej 
tej temperatury, ~wi~zki ohl01·n i siarki z tle
nem i wodorem nio istnieją, tuegaj~ dysocy
jacyi zupełnej. Zatem kwas siarczany,siar
kowodor, kwas solny - mogły wzi~ó począ,
te~ w czasach znacznie ju~ posuniętego osty
gmęcia ziemi. Wzmiankowane ciała, ajeszcze 
bardziej odpowiada.jQ:ce im sole, nie mogły . 
tak:te w taqnym: razie utworzyó się.jednocze
śnie. Tak, weźmy za przykład dwa., chlorki, 
które same stanowią główną masę materyi mi
neralizującej wodę morsk~; t, j. chlorek sodu i 

chlorek magnezu. Pierwszy z nich. znosi bar
dzo wysoką tempe1·aturę bez rozkład n, mógł 
się przeto utworzyć w czasach znacznego je
szcze rozpalenia. ziemi. Drugi jednak bezwąt
pienia mnsi byó utworem o wiele póżniqj
szym, gdy~ wiadomo, ~o nie wytrzymuj e on bez 
rozkładu nu.wot stosunkowo niskiój tempem
tury 100 stopni, je~eli znajduje się w zetkni~
cin z wodą. 

Z biegiem ozn.stl tomporatum ziemi zniż~tłn. 

się coraz btLrdziój, powłoka jój gazowa coraz 
podobniejszą się stawała w swym aleładzie do 
dzisiejszej, woda ze t~ tanu pary przeohodziht 
w st~m płynu i l'ozpuszczah1. w sobie sole już 
utworzone i to, które nicustn.nnio się tworzy
ły skutkiem działanifL zawartych w tój wodzie 
pierwotnej kwaśnych związków na slmly pic•·
wotnćj skorupy ziemskićj. Jnkie:t sole mogły 
powst1twaó w tym okresie? Bezw~tpienirb sole 
pochodzące od metali, których związki spoty
kamy w skuJ.noh, do najstar~:~zych warstw sko
rupy ziemskiój nale~ąoych, a więc sole litynu, 
sodu, potasu, magnezu i wapnif\, Wiemy znll, 
żo whtśoie te pięć motali ''" pohtczenia.oh 
z chlorom lub z aiu.rk~ i tlenom, t . j. w postaci 
chlorkó\V lub siarczanów, stanowi~ prawio ca
łość związków minero.lnych rozpuszczonych 
w dzisioj:Jzej wodzie mors.kićj. 

'l'aki jest dh1. mnie llOczątek soli rozpuszczo
nych w morzu: 'Vidzimy, M nie ma on ni~; 
wspólnego z wn~trzem ziemi. Moglibyśmy 
pójść dn.lej o krok j eszcze i wykazać, M nawet 
stosunkowe ilol!wi zawartych w wodzie mor
skiój oinł solnych, posłuszne wielkim pr:twom 
termochemii, Sf\1 jednym więoój dowodem na 
korzy~ó mego mniemanja. Obawjam się je
dnak, M zu.dalekobym. z~tszedł, dotykając tego 
ciekawego pr~edmiotn i pow1·a.cn.m do wbści
wego toku opowiadania. 

Taktody od pierwszej ghwili: w której wo
cl1• w stanie płynnym ukazola się na naszqj 
planecie, od chwili wiQc, w której tcmpern.tu
ra ziemi ~aledwie zni~yłu. się do 100 stopni 
ciepła według Oelsyjusza, w której to tempe
raturze, jak wiadomo, !l:aden orga.nizm ~t.yć 
nie mo~e, - skład chemiczny wody morskićj 
był mniój więoej taki sam jak dzisiaJ. Olida
wna już· natnru.liści przyjmujfil ton poghtd za, 
nieunikniony, ponieważ pozostałe w nn.jatar
szych nawet ~va.rstwach osadowych· szczą~ki 

· istot. :t:y~ych, w ogóluym planie orgauizacyi 
· nie ró~ni~ si~ od zbliżonych form, dzisi~i w mo· 
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rzu ~yjących. Nio mogły one przeto żyć w wa~ 
runkuch ~bytet~lmie od dzisiejszych ró~nych. 

Je~eli cu.lu. Hośó utworzonych siarczanów 
i chlorków od pierwotnych owych czasów 
zua.juowuht siQ w rozpuszczeniu w wodzio 
morskiój, to mamy pn:ecl sobQ: jeden tylko 
spo~ób obja&nicuia począ;tku i sposobu powsta
niu. pokładów solnych, które spotykamy w foi·
mn.cyjacb os11uowych, to jest, ~o powstnly ono 
l'.lklltldcm clobrowolnego wyparowaniu. wody 
w częściach mórz, oddzielonych od oceanu. 
Do tego wniosku doszedłem lJył oddtHVniL nic 
drog11 jakiójś spekulncyi ·rozumowój, lecz 
wprost pocjągnięty siłą, fnktów i pojQć, któro 
przytoczyłom powyżćj. Kiedy znś wniosek ton 
raz się przyoblekł w kszt!llty w yrnźne, ze b m~ 
'1om w~:~r.ystkie jogo uiev.miornio liczne i wn
żne uast~pstwa i poddałem nn.jściślcjszćj kon
t L·oli doświadczenia. Ntt tę wlnśnio t:~tronę 

myd• poszukiwn1'1, któr u. nic w sobie l;coruty
ozncgo nie ztnvicm, lec3 w Jmżtlej ch wj)i i 
z Wt-)zclkl1 ltttwośoh~: może byó poduMw. do
śwj:tdc:.mlnomu spru.wdzcniu, pl'agnę zwrócili 
łaslmw:1 uwagQ mego czyteluika. 

II. 

1-VeY.my pewn[}) ilość wody morskićj, u. nmio~ 
ściwszy jQ: w obs:-.ornem nn.czynin szkla.uom, 
pozwólmy, żeby zwolnn. pn.rown.la.. Po pe
wnym mmaio na dnie i boktt<~h !t.biornilut zobn.
cz;rmy mttly osad, złożony z węglu.nu wapuhL 
i b~1.nlzo nicznn.ozn6j ilości zwin:~ków mct:1.lu 
st1·ontn, zu.bn.rwiony na bln.do-żółtaw~ barwę 
śluda.mi wodn.uu ~clazu. i m:tngn.nu. Zlana s:po
nad tego osu.du wacht zachowuje doskonu.h1 
JH"zozrotlzystość, a pozostttwiowt do dttl~:~zego 
JlH.rown.uia, nie zmieni:t siQ pozornie aż do 
ch'\vili, lciedy z pierwotnćj jćj objętości 80/ 100 

zamiou.ił.o si~ na pu.rę. Z pozostałych 20% 
11ierwotnój objQtośoi zaczynu. torn.z osadzali siQ 
jn.k~tś' mrLtoryja sta-ht. J ej postać krystn.l1czmt, 
wh~sności i sk:Utd chemi~zny l)rzekouywnj~ 
nns, żo . jostto siarczan wapnirL v. dwiema mo
lekułami wody lrrystalizo.oyi, jaknn.jściślój 

, identyo~ny ~pospolitym w wioh1 miejscowo-
ściach gipaem. Osadzanie się gipsu tl:wa prz.ez 

, oziis pewien, :L mianowicie p1·zez chtg parowa
nia ośmiu jeszczo procentów pierwotnej_ obję
tości wódy, poczem , t~stftjo zupełnie, gdy z po
zostala, ilość p~yn1tju~ gipsu w sobie nie za-

wicra. Jeżoli j~ :movru znad osadu zlejemy, 
to mieć będziom roztwór cnlkowicie jednoro
dny i przęzroczysty, który przy clalszem p1t

rowaniu musi stracie 1/G swojćj obj~tośoi 
. (a więc joszcze ~/1oo pierwotnój), zanim za
cznie się z niogo wydzielać nowy osad. Tym 
ra.zem wychioln się chlorek sodu, sól kuchou
mt, któr~ po smaku i rozmaitych olmraktel'Y
stycznych właaności~tch bardzo łatwo rozpo
znać. Pl'zorwo. pomiędzy wydzieleniem się 
ostu.tuiqj czą~:>tlci gipsu, a pi01·wszym osadzo
nym kry~::~r.tn.lkiem soli kuchennej jest tak 
zmwzmt i prnwiułown., ~o w krajach, w któ
rych z wody mor13kiój wydobywaj~ sól ku:-
0hcunq, dla eolów przemysłowych (np. mt 
fl'iLlHmsldoh wybrzoż~teh morz1wh Śródziemno
go), lcorzy::~tiLjl\ z uiej, jak o ze .sposo.bu oddzie
lenia jednego z tych oia,ł od drugiego. · Płyn, 

z którego zttCzQłu. się osad~nó sól kuchenna, 
trncijoszc~o polowę s wój objQtości przez pa· 
rowrmio, ciągło osadznj{l:c czysty chlorek ~:~o
du. ]~ocz u~tt!tQpnie, to j ost wtedy, gdy z pier
wotnie uźytój wody morskiój llozo~>tuło zttlc
dwie 5/ 1oo nn. obj~tość, sklncl osadu zaczyna 
siQ zmieninu, ponieważ przyuywu. sittrczanma
gnozu; kiedy ~uś j eszczo 2/ 100 ZLLmieni:lo się 1m 
p~trę - osad przedstawitt stały slcl:ad chemi~ 
0zny (równtt ilość molekuł ,chlorku sodu i gjt~r
cz:l.uu mn.gnozn) i nosi mt.zWQ soli miQSz:\ućj. 
Nttkoniec, po oupurown.niu joszcze jednego 
procentu wody, ositulaj~ kryształy · zwi:1zku 
ważnogo w pr7.iomyślc, zvv:Luogo kn.rmt.litcm, 
n 7.iłożonogo z ohlorlm potasu i ohlorlm J)Ul

gnezu. 

Parowanic wolly nic moM postępować dtt

lój prliy z wy kl,vch w anmkm;h i po O:$!l:tlzcuiu 
się karnalitn, pozostaje plyn, ług pokrystali
czny, który zuwiom w ::Jobie głównie chlorek 
m:tgnozn. Sól t!L przyciąga wilgoć z powic
t rztt i w wodzie jest bttrdzo łatwo rozpn
szczn.lnu., sk11;d ro3twór jój nie wysycha. uigdy 
zupełnie. 

Jeżcli teraz 11rzodstn.wimy sobie, że pewmt 
ozQśó morzn., o.dorw amL ocl oceanu, wyschła, 
o ile tylko wyschnąć mogła, to zrozumiemy, 
20 na jój miejscu utworzyh~o siQ salina., w któ
rćj, idąc ocl doln: kolej pokładów jest nustę
puj%ett: 
Cionk~t WtLrstwa W1Lpniu1m ze ślacl~Lmi wo~ 

dn.m1 żcla:.m · , 
gips czysty; 
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sól knohonnn. czystt\; 
sól kuchenna z przym.iQszką sut.rczanu mn.-

g n mm; 
::;ól mi."Qsr-ana (związek ohlorkn soJ.n z sim·~ 

C)lltll(:)lll ffittg'llCZil) j 

!iól wj]gotniojr~c.tl! zloMna gJ.ównic z chlorkn 
mtLgno:m. 

Znatanowiwszy siQ nn.d powy?..szą tabJjczkq, 
z łntwością dojdziemy 1lo d wn następujących 
wniosków: pt·zotlew::;r.ystkicm, M w min.rQ te
go, jak od naj niżsr.yoh polrłaM1w przechodzić 
lu~dzicm do cot:tz wy?..szych, .materyje w tn.m
t.yoh zawarte h~dą występowały w corazto 
mnicjszćj ilości . Drng-i wniosek nwn.?..;un zn. 
r(nvnio prosty, jn,lc wn?..ny i proszę o zwróce
nie llttil szczególniejszej n wn.gi. Gdziekol wiek 
zuo.jdziemy jedno z ogniw nu.jwy?..szych przy
toczonego .pn:cd chwilą lańcnohll. pokłttdów, 
tn.m z znpclną pewnością pos:.mkiwać możemy 
pod niem wszystkich ogni w niższych. Od wra
OtLjq,o jeJ!mk ton wnio::~ok, clotl:tó musimy, Y.o 
występowanie jo<lnego z ogniw ni~l)zych nie
zn:w8ze jest połączone ~ występowaniem 

ogui·w wyższych. l)Olliowuż poJczas tworzenia 
się pokładów solnych łat·\vo ~darzyć się mo~ 
gło, ~o woJy, osauziwszy wn.pninlc i gips, n.lho 
to?. wn.pniak, gips i sól kuchenną czystą
ustępowa.ły skutkiem zmiany konfigurn.cyi 
gruntu z miejsca, na którem znajdowały się 
poprzednio. Znn.my więc - i to jest nawet 
przypndek nn.jpospolitszy - 1YokłaJ.y gjpsn: 
niezu.wieraj::}:ce wca.le soli kuchennej, lecz nit

nuwrót nie znamy nni j ech1ego pokładu soli 
kuchcnnój, pod lctórym nio znajdowalyby siQ 
warstwy gipsu. Nakouiet} istnieją te~ i wspn.
niało ilnstracyjo llo mugo wykładu; mówi~ tn 
o olbrzymich sn.linach Stn.ssfmtu w Prowincyi 
Sn.skiój i Kn..luszu, w G alicyi. Sn.liny te pr~ed
stn.wia.ją ukończony proces ·wypm·owanin wo
dy morskiej, które od początku do kol'tca od
lly'ło się spokojnie i bez rn·zoszkód w jodnem 
miejscu. 

Wspomnienie o pokładach stasfnrckich nn.
snwo. mi nu. myśl je<lcn .fu.kt, zdobyty przy ich 
badaniu. Oto w no.jwy~szój ich części, w stre
fie soli wilgotniej~cój nn. powietrzu, odkryto 
Cielmwy i W:l.?..ny uln. przemysłu minora.ł ·sta!il
fnrtyt. Sl.dau:i siQ on chlorku magnezu i ho
ranu magnezu, 11 t.cn ostatni z·wiązek, :6ło~ony 
z' boru, tleni.1 .i mn.gnczn, przeustawia dwie 
ciekfLwo włn,ści \Vości: j ost nierozpuszczn,lny 
w wodzie i przeto nie- powinien· się znajdować 

p.omiędzy ciałami, które wydzieliły się z roz
tworu wodnego i, co wa~niej,;za,, zawiern. bor, 
któt'Hgo związki hywają znajdowane pospoli
(:io w okolica<:h wulkanicznych. Obecnośó po
l();czcJi borowych l'zuoa zatem cie1i podejrzenia 
JUt moj(); teoryj~ tworxcnin, się warstw solnych 
w ło nie ziemi. Wszyscy g;ioologowio i in~ynic
rowio, htóJ•zy w jaldkolwiok sposób zetlmęli 
!iiQ z kwc::;t.yją lropah1 staafnrckich, uw[t:';a.ją 
obocno~6 w nich atn.sfnrtytu :m niezbity do
wód. przema.wiający mt korzyść jch wulkani
cznego pochodzenia. Nawet p. Bischof, jeden 
r. uczonych, którzy naJpilniój bn.dttli chemi
czną stronę pokładów stn.sfurckich, powiada, 
że "bot·tm nmgnezu, prawie culkiem nieraz~ 
pnszczn.lny w wodzie, gdyby się miał znaJdo
wać w p1orzu, istniąjącem nicgdyś na miej
~cn Jzi::>iejdzych pokładów, powinien byłosiąść 
tut sn.mym ich spodzie, nie zaś w wnrstwo.ch 
nnJbn.rtlziój górnych, gd~ie go wyłąc~nie znn.j
dnjomyu. 

Opiern.jąc się nn.. silnem przeświadc~enin, 
lttól'l'gn powody przytoczyłom poprzednio, M 
w gorących wnętrznoSciach ziemi nie mo.?..c 
:mn.jtlowaó się żn.dnn. z zn.jmujących nas mate
ryj solnych, posto.nowiłem zho.dać, czy wbrew 
wszelkim, z góry powziętym pr.r.ewidywaniom 
zw~ązld horn nie zno.jdą s]ę w ługach pokry
stalicznych od soli morslciej. Doświadczenj.n, 

przeprowadzone w wu.rzelnia.ch soli na polu-: 
dniu Fl'łtncyi, potwierdziły w sposób jn.lrun.j-
bn.rdziój . stn.nowozy to przypuszczenie. N je-; 

tylko, że związki boru znajdują się w tyQh 
ługach, locz nadto zbiornJą się w ostatnich ich 
czę~cin.ch i to w taldój ilości, ?..e· jedna lrropln 
P'ly u u wy!ittLruza do chemicznego wylu-ycin. 
bot·u zn.pomOC!ll wszystkich jogo charaktery
stycznych reakcyj. Tn.k wiQc, w .tym fu.kcie, 
który mógł był uchouzić zrt popurciQ zdanitL 
memu przeciwnego, zmtlnzl się jeden dowó(l 
,jeszcze, ważny i bo.rdzo dla mnie sta.nowczy, 
poniewrtż nietylko obecność zwi();zków boro~ 
wych, lecz i war!3twn., w ltt6r6j występ11jl\ 
w Stassfurcie: ~npe.łnie się zgadza. z tom, cu 
l>yó powinno według mej teoryi. Z tem spo
strzeżeniem wią2c sję ollrły szereg cieko.wyclt 
następstw, z któ\·ych jo,lne są, nttukowój im1·1 
prn.ktycznój ·no.ttn'y. I tu.k, ~wiązki boru, . 11)1. 

boraks, kwri.s borny, są wMilo tlltt przcmyshi', 
n. dotychc~as miejscowośnj, w kt6rych jo zna~ 
no, były ogmniozono co do liczby - dziś, j1t.k 
Bl\dzę, zwjązków tych mo~nn. .z widolrn.mi po-. 
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wodzenia poszukiwać we wazystlóch sa.linach i środkowój, szczególniej w Meksyku, n. nadto 
i w wodach lvszystkich zbiorn1ków słonych. w ma-łój ilości w Aft·yce, Iadyjach Wschodnich 

' Z drngiój stt-o.uy związki boru, występująco tt w części i w poludniowej Elwopie, z tego 
w przyrodzie, tracą prawo do nazwy produk- . te~ powodu u nns tylko w ciepln.rniach i mie
tów wnllcn.nicznych. W długim szercgn ba- szlmniach mogą być trzymane. Po!łiada . autor 
dtti1, dokonanych zbioroweroi siłami,. a mają- · piękny zbiór kaktusów, dokładnie zdete1·mi
cycb za p1-:zedmiot znaczną część Europy za.- nownny: z wielldm trudem zebru.ny i w znn
<:hoduiej i Afryki północnój, traktowałem . czriój części wyhodownuy własną ręką, głó

kwostyją r.wiązków borowych ze wskazanego · wnie te:ll pracę swo.itb przeznacza db nm:ito
pnnktn widr.enin, i dowiodłem, M obecność rów lmlctnsów, któr~y w mieszkaniach ,vy
ieh w wnt•stwu.eh solonośnych ~iomi je:~t chown.i1ców swoich mogą umieścić. W wspo
czQ<~tr:t i obfita.. mnin.nój Jll~.acy zn:~jllnh się cenne w~kazówki. 

W lut1htnia.ch moiuh, ldÓI'e bynn:imniój nie wyczcl'pnjąco mLpi>'l:tno, jn.k Hię zachować 
są.jc::Jzcze ultoJ,czonc i kt.ól·yoh otldzielne czę- w l'Ozm:lit)roh '·hwiln.eh. cz~·~to b:mlzo ·ltl'v
śoi od cztt:ill 1lo c~m:iu ogłn.sznm w ró~nych tymmyelt, 'odno<~ząeyeh si1,l 1lo hodowli · )mkt;t
pi.-:~nt:loh apccyjltlnyoh, ni o zamknąłem się ::~ów, · litLlój nul,Y do:hdtt~lt.:zonogo hoc.lowt:\', 
w kolo wznlj:tnkowttnyeh powy~~j . mtttc- który z ua.lą szer.ot•oAt.:h\ i ob,vw:tt.el.:;kicm p~
r yj. PL·zct.:iw nie. po"łng:njąo się jednn.kowo- ozuciem, po<hLjc Illijlcp.:~zc i naj:;kuteczniqj'::~zo 
mi metodumi , hn.cl:~rlmn pot·ównn.wcr.o wa1·- spoo=Joby hodown.nia. ulubionych ~:~woiuh roŚlin, 
l:!tw y i wody. za,wiot·:~jąco sole, z nfl:iści- w celt1 dójś(:j:t. wla:;ną. pmcą do· zbiorków 
Hlej:~zą uwttgą na, W:ixelkio ich CZQśCi sktndo- więk~zycb lnl> mniqjsxyclt. N:t. lm~dy.m kl'ók11 
we. tnie znnnc ju~ d:Lwni~j . ja.k i świe?.o JH'ZC- w pru.ey P· B. l)l'zehija zn:Ljomoś<i i wic11tio 
y,cm•de · :;po~tl'ZC'?.oric. Rczultn.tcm wszy::;tkich zu.milown.nio pt·zo,lmiotu, Zlh·owe pogl:Ny 
m yeh b:ul:Lil jc~t pcwnoM nieznohwia:na, 9.0 i ru.uy, spotyk1L siQ wielo oioku.wy~h szczegtJ· 
po•ui1:dzy Rkhidcm tych war"tw i tych wó<l łów, odHol:!zących t~iQ do hi::~tot·yi k:~kt11l'iów 
i:~ t. ni ejn nicjn:ll podobimi::~two . . lccz ja.lmnjści-~' w~góle i'~ W:Ll'.:!Zttwic. gico .. ~'l'; l:·liu:r.n(\go l'{)Z· 
:!tlcj~z:t. to~:;:tmo.\ó. Zobltll~"ymy ZL'O.:~ztą, ~c mJes~czcuta., bndow,y. n~yt.kow 1 t. p. 
pt·zyt•utln. przcd::~tawjn. n:Lm 11ja.wisk11: na kMro Dz1ell~o. ~:~ldttd:t ~:~ię ·z. c:r.Q.~Ci o~óli1ąj c~yli 
tt•?.cbn, t.ylko nmieć pn.tl'Y.yć, n:';eby zrozumie(\ wst.ęptu~J 1 ~lwu .spouy,Ju.lnych. !'tót·e :tntot• 
powl'.ltawnnic sn.lin w wyschlych lo~ysknch llltZ~Wl~ oudl.mlat~ll. W o w.:;tęl~llÓ,J częśCI za
mórz pienvotnego świnttt . . Spomiędzy mnó- znu:Jtl.mla.. czyto.lm.lm (LutoL' z o.J.e;~,yzną lmkti~
Htw:_h prr.ykło.dów zjawit~k tego l'O<hm.jn wy- sów, z hlt:~tot'YJą 10h odkt·ywuma, pożytktlmJ, 
biOl'Q opis pL'zemhm, oU.bywttjących· się . przy z budową. morfologicz~!\ i. n.nato~ic~uą, 
njśc1och H.odo.iul , w mm•zn Ko.sp~jskiem 1 z zo.stldamt s~stematy 1~1, - 1 Wl'BdZOie z ·s y
w mot·zu Mtntwcm. (d, n.) etemem przyJ9tym 1 pt·zeprowadzonym 

SPRA WOZDANIA. 

Rodzina Kaktusów przez Józefa Bergera. 
W ru·szt\ w a. 1882 r. 

Zamiłowany hodowca kaktnt:~ów p. J. Ber
ger napisał dziełko1 które jest nioz11przeczenie 
bardzo dobrym. nn.byt.ldem dla nn.szej, niezbyt 
bogntój . liter~ tury og~·odniozój. Autor . ,,Rodzi
ny kn.ktusów'~ poświęca si~ od lrillnłnastu la.t 
~ prn.wd2riwym r.n.pa.łem hodowli tej osobliwej 
grupy l'ośh~, · ·przedsta.wioiele .. któi·ój l'osną 
prawio wyłącznie w Ameryce :poJndniowój. 

w d~iełkn księcin. So.lm-Dyolm. 
Pierwsza. częśó speoyjn.lna czyli oddział 

pi~rwszy, poświęcony ,jeat s?Jczególowemn opi
sowi poj edyńozyoh rodzajów i wyliczeniu wa.
~niejszych gn.tunków. Naprzód cała rodzina 
lmktnsów podzielon~ zosta.la na dwa działy, 
z których ko.~dy rozpada się na plemiona, 
11 te na 1·odzt~ e, ka.~tly zu.ś 1·odzaj na skupie
nia, zło~on~ z gatunków. Opis rodzajów ob
obszerny, zawiera obarakterystykę zewnętrz
n~, czo.s kwitnięcia i rozmieszczenie gieogra
fic:me. Oha.ra.ktery,stylt~ skupień, na które 
1•odzaj się rozpada daleko krótsz11; pod nią 
znajduje się, wyliczenie gat1inków, opatrzo
nych nazwo.mi atltorów, oraz wżmianka o o} 
·czyźnie gatunku. H.ouzn.je i gatunki po wię
kszej czQśoi pl,lsia.daj~ .tnk~e i nazwy polskie. 
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- -W dt·11gićj części ( odclz'itLle th'ngim.) qpisn.un. 
jest hodowla lmktnsów o ile mo!ima. szcz.egó
łowo; część ta pod~ieloua jeat n11 14 parn.gt·n
fów i ~:\wiem w aobie wyczerpujące rn.uy po
czynn:jąc ocl prz,Yl'Z!):clzaniu. ziemi, polewn.nia 
i t. p. ti~ do chorób, ni.opr~y:jnoiól (szko<lników) 
spo:iobn pn.lwwauiu. i przosyłld. 

KoiJCzy tę Ci\ęść, lmnlzo in~ercanjącn. histo
ryjn. zbiOl'ÓW lmktu~ów W vVn.rszn,wie, któ1·e 
1u1tor JH'zoclrotlzi kolej no w por:~,ądku cln·ono
logicznym, opowi:ttł:~i:tc pocr.ątćk lm~uogo 

zbiot·n, jego rozwój,. wr.rost i dn.lsze losy mn:i~j 
lnh wiQcćj s:~,cr.ęśliwe; m·11~ wapom·inn. tn.k?.c 
o wa:.>.n.iqjszych zhior;tch cnt•op~j skich. Wresz
~:ie <lOlluny jo:':lt fLlf'tLbetyczn.v spis gn.tunlnhv 
i otlmi:m, przytoc~.onych w chielkn. 

Z pracy p. B. ezQść pt·a ktyczn:1.. ogt·od ni
c~za, jn.ko oprtl't:t 1m clo8wind czcnin i rozn
rnnyt:h komhinn.t·yj:wh. jost ho;.; z:Lt'%tltn. -
Mjccnniej~zn. d l:~ h()c lnjąc:ych 1m1on~.\r, nnj 
więcój te~ n:1. nią n.nto1· pt·zyci~ku lrł:'l.tlzio . -
Cr.~~ci zt'l.ś trn.litnjąc:(~j o hndowic. jfLko te~ 

!lzc:~.cgólow<\i a.r~ t.omn.tyce. mor.n:t ~u.rznoić 
zhytuil\ po ~ie~ność i mui.ó:j gnmto w no tmkto
wnnio, o Ci\em zresztą antor <lohr:r.e wio i zu.~ 
strr.cgn. w przed mo wje. 9.c pmcn . .i ego nie ro
ści' sohic pretcn:!yi do ści-Alośei bot11nioznój. 
Zrcszt~ usprn.wiedli wjn, n.ntortl. n:;iłowunie po
pnln.rnego przedt~t.;twieuia opisów swoich uh1-
hier1ców, dla łn.twie,jszego r.n.po;.;uu.niu. z niemi 
większego kółkn. czytelników i przel11.uia :m
miłowania cło hotlowli. Prn.cn. o "rodzinie 
kaktusów" nn.pisn.uu. j est zror.umin.le sposo
bem opisowym: go.wędziurskim, lJez ściśle 
przestrzeganych fo L·m reda,kcyjnych i stylo
wych: choć językiem c'zy::~tym. Nu. wiel\c~ po
~hwn.lę zasługuje zewnęt.rzna fo rmu. dziełlm, 
któro. się przedstawia. b:wdzo polminic. no. wet 
okazo.lo, pu.pior piQkny, ;lrnk c~ytelny, drze
woryty staro.unie wykonano i czysto odbite, 
szczególnie piękni e a nn.wet t'l.l' tystycznie od-
robiona okładkn. .A. S. 

KRONIKA NAUKOWA. 

- 'l' ak z w n. n y kom p a. s .f l o t' y. Osobliwn.. wln.
Bność rośliny . północno-a.męrykn.ńskif,j Silphiurn lncinin
tnm., n~tawiania. liści w kierunku po1udnika. tak, ie jeden 
koniec liścia zwr~a się ku północy, dt·ugi ku pofutlnto~ . 

wl, była W· ostatnich czasach przedmiotem stndyjów, 
w eolu wyjnfluienia bliżój tego 7Jawiskn. 

P. C. Stt~hl, przekonnl się, ie włn.sność powyi~zn. nie
tylko występuje u tiilphium Jacinin.l um, leoz t.n.k~e dłlj e 

SiQ znuwM.yt': u roślinki rosril):c6j w EuroJlin (a n •• wet 
w naszym łmtj n) Lu<.'t.uca scnriol:t, nn. ktbn3j tei rohił 
w ich~ tlo>;wintlt~zt•il, wyj:t8niajl):cych powyżŁ!j wRpomninne 
zjawisku. U oka;dtw Ltl.l:tura senriola czę/;ci~j n~~t suchym 
gnm<•ir, w mh',isru wystn.wionmn na ~ońcc, .możnn. łntwo . 

witlzi t!ć lli;ciu u ;t:Lwinne w płas1.c:.:yźnie połutlnilrn, ł~ za
tern rc'lwnolrglc! w?..!.l'IQdem ~;if'bic. Na je.łnt~j i tój Rnm6j 
t·nśl!nic czę~ć Ii:::t!i ;"wrn.e:t swnje wiert.chołki ku pohtdnio· 
w i, til'uga ~zęi;tll\lt p.iłnocy. 

ZjMri:;ka In pt·zypisuju p. St..'l.łtl hAiijutrop!zmowi i nie 
nwnin , n.łty 111ialy jnkllwlwiek zwią1.ok z mn.gnntyzmem 
zit·m!lldm. 'V l'(dll n!'it.nlcwznego rnz;;tt·zyg·nięein. Wl}lpli · 

wnśei, rohiJ łi l'·"-nu ch{ll'intle;~r-ni:L z <•gzomplttl'?.llllli fA\C
tucn I!Cnt·iuln, umiu!'zcznj:!C je w pnlwjn polużaluyril na 
l'ilłnoe i d ·•pn~ 7.(!7.:t.ittc w orlJIOWietlnich gtlllzinach świnUn 
s~ourc1.n••. Naalrn wystn.wlał tu roślinki 11:1 tlzlnln.nin 
i-wiltttt w gotłl.illnch pohlllninwych, lub oslnn :nł jo tak, 
alty śwlnrłn tłnclwddlo ntnn i nntl wiccznt'Aiłl i t.1. Nn, 
zasnthl n· n•lpnwiPtluio i nmi(ljQtnil.i slo.:;tlwanych t\ •. ~win.d
t'Z<'il1 prwkuuał R;ę p. St:thl, że zjnwi~ko ustn.wiania li{l.'i 
w pł:tfi7.Czyinie pnlnalnikr1, iż rl:ljP się potlci :jglli}Ć po.l 
clinltPiiosrrnpizm Dat'\\ i nn. i i t! ;~,j:~\l: illku to u Ln.dn<\1\ · 
Stlarinla "·y:.:lępuj t• tylkn \l')'l'nźni4l. nii. u innrt~h ru~li n 
z puwudn cznln~t·i 11:\ n;.tt~Żt•nin ~wiatłn. jrtk!f t:i. rośllnk:t 
posin. la. 

Dllliwin.tlc;wnia wykon:wc z Lactnc:~ s~nrinla, stnf;uj~~: 
~ię w z n pclnn.~t·i d n Sil)•hium ladniil.lnm i nawet. tłum n~ 

t'7.1} t~ nl;ołil•?.nnś::, 'l.o Pg'l.C!mplnrzCi ro :lll l~f!c M wnlno~ci 

olmzywały połnżr•nh• li ~l!i polut!nikn\\'l', nn. Pgzernpln
rz:ł.clt 7./l.Ś luulowanych w ngrotlnt·h, nni p. Gizr nni tf•ż 
p. Hnoknt·, ICJO polnioni:t ni1• spt·n.wdzili. 

Opdtez ll'Spnmni:~nych roślin, pnłnillniH Jl Ołutlnikowa• , 

jn,kkolwiok o wieli.\ nmi ej .wyt·n.inc uu6ti i'Wr·wn.~o u .Ailłn
)l~tppns l'U uig-innsa, Lll.CIUCil Rnlig:n t~ i Chontldlln. juncen. 
NieWI}Ipliwic, liczun. roślin· ?.Wn.nych kompasmnl florr, 
znn.cznio się powiększy, gdy nn. tę okolieznnść, szczogbl
nit~ u roślin rosnących nn. wilgotnych miejscaclt, wi~cej 
zwracać b~dą uwagQ. (Jonnischc Zęitscln·il't fllr Nntur-
wisscnsuho.ft. Bam! X V. S. 381). A. S. 

- p r o r. ·r. H. II ll X l c Y nn. ZIUI:l.tłzin porównn.w
czyeh U!l.lln.il, dokonn.nych Z cah~ Sumienności~ nn.ukOWQ: 
no.d cu~szkn.mi róiuych przedstawicieli rodziny psów 
(Oltnitlne), wyprowtLdzn. ciekawo wnioski rzuc~il}ce h·la.
tło na l'lldowód·tych zwierzqt. W pnt.ey sw6j (Ort thu 
cranial n.nd tlental cltarn.ktcrs of tbe Ca.nidae. Pt·oct~e· 
dings. Zllologlcal Sooiety. 1880 r. p. 238), autor biet·ze 
pod uwag~ ks1.tałty i rozmiat·y tak całych czaa~ek, jako~ 
tat ich sk.ładowych części, a. mi~dzy innomi i szcz~ki dol
n(;j. Uzębienie (fot·ma, ilość i rodzaj zębów)' bada ze 
szczegółnem stat·a.niem. Poró wny,vn. pomifidzy sobl): wie
le czo.sz~k różnych gatunków psów, wykazuje pokrc
. wieństwo nietylko jlomi~dzy żyjQ:ccml gatunku.mi On.ni
dne, alejea~eze i związek pomiędzy ni~szemi ognhvn.mi 

· żyj~J:c)'ch i k!\pa.lnemi szczątkami psrhv. 
JJzieło ozda.bin.ją liczne, wyborne rysunki, wznttl.~nia

jl):ce studyja.. fu~a.twinjQ.c.e zapoznanie siQ ze szczególn.mi 
ba.dnnego pr?.edmiotu. 
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Wszyst.kic gatunki· psów, rozdziela prof. Huxley no. 

dwie wielkie grupy: lisów (Alopeeoidn.e) i wilków (Tho
vidn,e), bior~c za typ pierwszej grupy lisa zwyczajnt~go 
(Oanis vulpos) za. typ znś clrugió.i, lisa połndniowo-nmc~ 
rylra.iuskiego (Cttnis azarae). l{llżlll} z tych grup roz(hie
ln. jo$r.cze na llHICL'Odontn. (wielko-zQbnc) i microdonta 
(drobno-z~bn"e), \V}H'O\~adzn.ji}C w t(~ ostn.tnil~ j esr.czo 
poddział nn. poclst.awie budowy szcz~lri cloln(•j. 

Do grupy lisów (Aiopecoidne) z:Liicza: Canis vulpeR, 
C. ruJvus, C.'argentatus. O. cinoreo-argentalus, C. litt.o· 
r11.lis, O. niloticus, O. fumoHcus, O. ondmn, C. zenl:L i O. 
lagopus Do grupy wilków (t110vidae) należ~: Ca.nis lu
pns (wilk) wszystkie odmiany psn. tłomowego (O llnmo
sticns), C. aureus (sznknl), O. nnthus, C. lntrnns, C. nnt
nrcticus, C. rnn.giellanicus, C. canel'ivąrus, O. simcnsis. 
C. clingo, C. sumn.triensis, C. primaovus. 

Rodzaj Otocyon,stnnowi pn:cjścio pomiędzy wspomniano
mi grupnmi, zbliża si~ najbardzi~j do wspólnego ich pnia, 
~~ tom samem, może być uważany zo. typ pienvotny if.y
illCY Canid:~.e. Otoeyon jest przytern spokrewniony z Je 
•ln loj strony z szopowaletni (Procyonidac), a z drugiój 
~>Łrony z dydelfami. Jakkolwiek pn.leontologija Oaoidnc 
jestjeszcze bn.rdzo niedoldndn11,, S7.ozątki tych· z\vier~ąt, 
znalezionu w t1·zcciorzQdowyeh formacyjach nieliczne, 
g·łównie bowiem znnno s~ chra roclznje Oynodictis i Am
J>hicyon, to jednak porówn:Lnie żyjl):cych gatunków, ze 
8;(CZQ:tlmmi kopalnami k:~.ic przypus1.czać, że pierwotny 
(znginiony) typ rodziny Oanidn.e nntsiał posiadać po 4 
zQby trzonowe Jll'awdziwe (molm·es) w każdój · szer.qce 
i z każduj stt·ony, jak u dydelfa. Pierwotny ten typ, 
JlOwinien był być nastopny (pll~ntigrada), pi~ciotlalcowy, 
musiał posiadać obojczyk i zacz~tki kośoi tot·ebnych 
(n przynn.jmnićj os epipubis); ze względu na obyozn.jo, 

zwierz~ takie muęiało byli owa.doierno i pokrewne 
z worl<Owntcmi. A, s. 

WIADOMOŚOI BIEŻL\CE. 
- Mamy przed sob7, sm11tno nnd m:lzolld Wyt':tz. Zll.· 

:vin.~lo~nienic: 'l'owarzyst\vo Nauk śelslyeh w Pa1·yiu 
1StlilCe Jll'ZCi;taJo. W nast.Qpnym numerze \Vszochświat1\ 
potlamy w całości protokuł ostatniego posiedzenia tej in
stytucyi, liłóm. obecnie już tylko n1~leiy tlo nHszych 
t>wiotnych WSJ)Omnieit. DWtl.naśoio tomów Pamiętnikn. 
i szereg dzieł z zn.hesu nauk fizye?.no-ma.tem~tycznyeh 
stanowi:~ "n.crc porennius'' pomnik Towarzystwa i jPgo 
B?.lachotncgo twórcy, ktll ry, niestety, nic znalM.ł po 80• 

bio nnstQpaów. 

- Autorów, życzących sobie, ażeby o ich pracaoh 
było umieszczone sprawozdanie we Wszechświecie, pro
simy o nadsyłanie tych prac do Redakcyi. 

'".I:'reść: Z~tstosown.nie praw meteorologii do ce
lów pl'aktyeznyeh (odc:~;yt wygłos1.ony w sali Resursy 
kiiJlieckit\j d. 27 Kwietnia 1881)1 przer. D-nt J. Jędrze
jowiczn .. - Szezl):tki ot·ganiczne w meteoryt.nch, przez 
JÓ?:efa B!J!kowsltiego. - Żegluga morsb i bamlei mię· 
dzy.wyspowy 1\n.rolii\czyktlw contrnlnych (notn.ty z po
dróiy po ocennie Wiulkim), przez Jana. S. Kubm·cgo 
(clokoilCr.enie). - Pocz~tck i sposób tworzenia ai~ wód 
słonych (ciąg da.IRzy).- Srir:~.wozdn.nie. -Kronika. nau
kowa. - Ogłoszenie. 

Wydn.wea E. Dziewulskl. Rellakl.ot· Br. Znatowicz. 

PAMIĘTNIK FIZY JOGRAFICZNY 
rrc>M II ZA. RO f-1: ~SS2. 

w tych clnin.ch opuścił pl'n.sę n. tom "Pn.m.iętniltn. Fizyjogmfic?D1Agou. Zn.wiern. V! (bin.lo 
I-ym (Mcteorologijo. i hidrogru.fijo.) prace pp.: KO'I.oalczykct O spo;;trzc:>.onio.oh metcorologi~l<m!oh 
w W n.t•szn.wio, Betlt:inwicza Ap. Zmienność tempemtury rocz nn. w W :wszn.wic, .J~~,·zP:Jl!WtCztl 
Spostrv.e~enin. stn.cyi Ploi1sld~j, Dziewulsieiego Nn.chyloni:t mn.gnctyczno w War;;~n.w10, B1~st·wo
?'nwsk-ie[JO Jeziorn. J:;,ęor.yńsko-'Vłodn.wskio, lJziewnlsk,iego Cr.:1t'ny StltW. - \V d~mle II. (GJeolo
gij:t z chemij~) prace pp.: Siemimdzkieuo Nas~e głn.zy nn.rzntowe, Kosi1lskieyo Kop11lme Olku
~kio, Ftisclut (tlnm. R~jchman) Nowe przyczynki do gieognozyi Polski, /(ontkiewicza .Spmwo· 
~dn:nic ~ b~dttń gieolog. w gub. IGeleckiej, Pawlewskit~yo Sól Bu:;lm, Zn(~tr~oiczc~ Rozb1~ry slrnl 
ta.trzn.ńsb:ich. - W dr.in.le III (Bot11nilra. i zoologij u.) prn.cc pp.: Cltal'ubi·Jislciego Grim~mc11c tn.
t t·ouses, Łapczy1isl..iego O roślinności okol-ic vY nr a~~ wy, Bnblnt górsko. i. Ze Sti:zem1eszyc tlo 
Solcn., Waleckiego .Mn.toryjaly do zoografii.Polski, Kow tlewskiego P1·zyoz,ynok t.lo hldt. ~at. 0~~
trichów, Sznu~la Stichopogon Dziedziolcii i P rzyczynek do terminologii owttduiczćJ ~olsk~eJ , 
Osterlojf'd O chrząszozn.oh krn.jowycb. - W dziale IV (Antt·opologijn.) prn.co pp.: Łumewsk11.go 
Mogiło. w Z11rnówcc, Glouiera Kurhany pou Wiszowcro, Dudrewicza o~msz1m z knrlutnn poci 
Wiiir.owem,. Kar.l'owioza Imiona niektórych plomion i ziem dn.wnój l!olsld. 

To.m .11 Pam. Fizyjogr. obejmuje 32 arkusze druku wielkiej ósemki (524 str.) i jest ozdobiony 
30 tablicami litografowanemi, oraz wieloma drzeworytami w tekście. 

~oano.s:cuo l'eKuypoiO. Bapmaua 14 Iro.1m 1882 r . Druk K. Kown.lewskicgo, Królewska. Nr. 23. 
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