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W yLach W ezuw iusza .
Od kilku tygodni pozostaje Wezuwijusz 

w pełnój, acz niezbyt silnój działalności, 
o którój możemy tu podać pewne szczegóły 
na podstawie sprawozdania złożonego aka
demii nauk przez p. W iet, konsula francu
skiego w Neapolu.

Potok lawy wydziera się z krateru, po
wstałego w roku zeszłym, wskutek gwał
townego wstrząśnienia ziemi, które zburzy
ło brzeg stożka centralnego od strony, zwró
conej ku Pompei. Krater ten obejmuje 
około 50 metrów kwadratowych i otoczony 
jest trzema otworami nieznacznemi. Lawa, 
spychana przez świeże masy, wydobywają
ce się bezustannie z wierzchołka, schodzi 
zwolna, przyspieszając chwilami bieg swój, 
gdy na drodze swój napotyka głaz jaki w iel
ki, lub też, gdy wulkan potężniejszą j <5j 
ilość wyrzuci; obecnie dosięgła już boga
tych winnic, rozłożonych pasem w Bosco- 
reale. W  nocy rozżarzone potoki lawy 
oświetlają na znacznój przestrzeni atmosfe
rę i górę, a z pewnego punktu, oddalonego 
o dwieście metrów od ogniska działalności

wulkanicznej obejmować można widok wca- 
łćj jego rosciągłości.

Dziewięć dymnic, czyli fumarol, które 
z początku były czynne, obecnie już gazów 
nie wydzielają; dymy zaś, wyrywające się 
z różnych miejsc lawy, nie przedstawiają 
żadnćj analogii z mięszaniną pary wodnój 
i gazów, która się zwykle wydobywa z We- 
zuwijusza. Są one zapewne objawem pa
lenia się krzewów, wyrosłych wpośród da
wnych pokładów lawy. Znaczna ilość to
piących się kamieni stacza się po pochyło
ści stożka i 1'ozbija, gromadząc się z każ- 
dój strony wschodniój części Wezuwijusza, 
a skutkiem tego potok lawy często zmienia 
swój kierunek. Od stóp stożka, lawa rzuca 
się jak nieprzerwany strumień ognisty, już 
to o silniejszem, już słabszem rozżarzeniu.

Krater jest zupełnie niedostępny, otoczo
ny jest bowiem głębokiemi przepaściami 
i skałami, które się od czasu do czasu zapa
dają. Niekiedy też daje się uczuwać pod 
nogami drżenie gruntu, a w chwilach tych, 
przy towarzyszeniu grzmotu podziemnego 
wypływ lawy staje się silniejszym. W  cią
gu dni ostatnich lawa rozdzieliła się na 
kilka gałęzi i masą bardziój zbitą schodzi 
po stoku zachodnim, zwróconym do Torre
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(lei Greoo. W niektórych miejscach żar 
jój jest nader silny, a szczyt rospalony jest 
gwałtownie.

Ponieważ to obecne przebudzenie się We- 
zuwijusza zwraca powszechną, uwagę, dołą
czamy do powyższej wiadomości treściwą 
historyją tego wulkanu, który, jako jedyny 
na lądzie stałym Europy czynny wulkan ze 
wszystkich jest najlepiej znany, zwłaszcza, 
odkąd pod kierunkiem Palmierego założo- 
nem zostało obserwatoryjum naprzeciwko 
krateru.

Na podstawie o średnicy około 12900 
metrów wznosi się W ezuwijusz stożkowato 
do wysokości 1200 metrów. Góra, której 
spadziatośó w wyższych częściach się zw ięk
sza, posiada dwa szczczyty, oddzielone g łę
boką doliną „Atrio del cavallo”. Jeden  
z tych szczytów tworzy stożek prawidłowy, 
drugi zaś stanowi ścianę półkołową, zwaną 
„Somma”, która jest szczątkiem brzegu da
wnego, daleko rozleglejszego krateru. Sta
ry ten krater zburzony został w części swój 
południowej zapewne podczas pamiętnego 
wybuchu z roku 79 po Chr., a pozostała na 
stronie północnej i północno - wschodniej 
część składa się z dwu wyniosłości; na 
mniejszej z nich właśnie zbudowane jest 
wspomniane wyżej obserwatoryjum, więk
sza zaś stanowi drugi szczyt góry, który 
z Neapolu widzieć można obok właściwego 
stożka wybuchowego, czyli sopki. Oprócz 
wszakże tego stożka centralnego na stokach 
góry, gdzie miały miejsce boczne wypływy  
lawy, usypało się kilka mniejszych sopek.

Monte Somma jest obecnie niezmienną 
już częścią wulkanu, gdy stożek środkowy 
postać swą i wysokość za każdym wybu
chem zmienia, a od r. 1631 uległ już pięcio
krotnemu przeobrażeniu. Cała Somma skła
da się z warstw zbitej lawy i luźniejszych 
tufów, czyli martwic, a zatem z materyja- 
łów, przez samże wulkan w kolejnych w y
buchach wyrzuconych. Przez warstwy te 
przebijają się promienisto rozłożone szcze
liny, przez które przedzierały się niegdyś 
potoki lawy w różnych kierunkach. Odkąd 
wszakże szczyt góry przybrał obecną postać 
ogólną, t. j. od roku 79, wydzierające się ze 
stożka środkowego potoki lawy napotykały 
tamę w otaczającej go od północy i od 
^schodu ścianie Sornmy, prądy lawy zbie

gały już tylko na północo-zachód, na za
chód i na południe, zawsze zatem ku mo
rzu.

Pod względem budowy gieologicznej 
i składu mineralogicznego stożek centralny 
i dawna Somma różnic istotnych nie przed
stawiają, starsze zaś tufy, występujące w tej 
ostatniój, posiadają też skład taki sam, jak 
i starsze jeszcze utwory, stanowiące podsta
wę wulkanu, a które i na polach Flegrej- 
skich potężnie są rozwinięte. Jestto sku
pienie drobnych cząstek mineralnych, już 
luźniej, już ściślej między sobą skupionych, 
pomięszanych z pumeksem i okruchami 
szklistemi. Luźne popioły, które wulkan 
za każdym wybuchem wyrzuca, mają ró
wnież skład takiż sam jak tufy, które pod 
wpływem przeobrażeń i roskładów budowę 
swą mniej, lub więcój zmieniły. W  popio
łach zarówno jak i w starych tufach wy
stępują dobrze wykształcone kryształy au- 
gitu, blendy rogowćj, leucytu.

Popioły zatem tworzą pierwotny mate- 
ryjał tufów, czyli martwic, same zaś biorą 
swój początek z rospylonój pod wpływem  
działań wybuchowych ognisto-płynnej la
wy, która na stokach tworzy zakrzepłe po
kłady. Ilości wyrzuconych popiołów przy 
niektórych wybuchach były olbrzymie; war
stwa popiołu, która zasypała Herculanum 
i Pompeję, dochodzi wysokości prawie 30 
metrów.

Tufy najdawniejsze, stanowiące podkład 
całej góry, posiadają barwę żółtą, a zawarte 
w nich szczątki muszli morskich prowadzą 
do wniosku, że pierwsze początki działal
ności wulkanicznej Wezuwijusza objawiły 
się przez wybuchy podmorskie. Położone 
wyżej tufy szare Bzczątków morskich już 
nie zawierają.

Obok materyjałów powyższych występu
ją wW ezuwijuszu utwory, powstałe pod 
wpływem wywiązujących się z wnętrza ga
zów. Śród substancyj lotnych, które zwła
szcza wybitne mają znaczenie przy wybu
chach właściwych, przeważa najsilniej para 
wodna; wraz z nią wydzierają się z wulka
nu: kwas solny, siarkowodór, kwas siarka
wy, dwutlenek węgla, wodór i azot. YY obec
ności tlenu atmosferycznego gazy te dają 
początek licznym osadom sublimacyjnym. 
Fumarole, czyli dymnice, to jest miejsca,



Nr 41. WSZECHŚWIAT. 643

gdzie się pary i gazy z wulkanu wyrywają, 
znajdują się nietylko w kraterze, ale wystę
pują i w lawie płynącćj; gazy uchodzące 
z krateru tworzą ów obłok charakterysty
czny, który i podczas słabszój działalności 
unosi się ponad wulkanem.

Zależnie od stanu wulkanu zmienia się 
charakter gazów uchodzących. Podczas ży- 
wój działalności Wezuwij usza występuje za
wsze kwas solny, a z dymnic świeżój lawy 
przez sublimacyją tworzy się sól kuchenna, 
która lawom takim nadaje pozór białości 
śnieżnój; barwa ta jednak ginie szybko, gdy 
sól rospuszcza się w wodzie deszczowój, lub 
w powietrzu wilgotnem. Gdy działalność 
Wezuwijusza ustaje, obfitość kwasu solnego 
słabnie, natomiast zaś silniej występuje 
dwutlenek siarki. Dwutlenek węgla znamio
nuje koniec wybuchu. Wraz z parą wodną 
z kraterów i dymnic wyrywają się różne 
łatwo lotne związki, a zwłaszcza chlorki 
metaliczne. Salmijak, czyli chlorek amonu, 
który się często na Wezu wij uszu napotyka, 
czerpie amonijak swój przeważnie z atmo
sfery, zdaje się wszakże, że pary salmijaku 
uchodzą też bespośrednio z krateru. Dzia
łaniem zaś kwasu siarkawego i siarczanego 
na powyższe chlorki tworzą się siarczany, 
jak  gips, sól gorzka, witryjole i ałuny.

(dok. nast.).
T. E.

R A M I
C Z Y L I

FOEBZTWA CHIŃSKA.
przez H. Lecom tea, 

profesora liceum Ś g o  Ludwika.

(Dokończenie).

Budowa łodygi. Zanim opowiemy mani- 
pulacyje, jakim poddają łodygi rami w ce
lu otrzymania z niój włókien, użytecz
ną będzie rzeczą wskazać budowę łodygi, 
bo właśnie cały proces odzierania kory 
i oddzielania gumy polega głównie na grun
townej znajomości tejże budowy.

Łodyga białćj rami przecięta poprzecznie 
w dolnej swój części w chwili zbioru za
wiera:

1. Cylinder wewnętrzny (fig. 4) utwo
rzony z drewna b otaczającego rdzeń m. 
(W  łodygach rami zielonćj (B. tenacissima) 
rdzeń absorbuje się zwykle i łodyga jest 
pusta w chwili zbioru).

2. Część (cylinder) zewnętrzną (fig. 4, 2) 
zawierającą włókna użyteczne (włókna ły 
kowe).

Dla nabrania dokładnego pojęcia o ukła
dzie pierwiastków tworzących tę warstwę 
zewnętrzną, zbadamy skrawek poprzeczne-

Fig. 4. Część przecięcia poprzecznego łodygi ram i 
białej (powiększona znaczniej.

go przecięcia w znacznem powiększeniu 
( f ig .  5 ) .

Warstwa zewnętrzna jest tedy utworzona 
z trzech warstw pomniejszych jedna na dru- 
gićj ułożonych, z których tylko jedna środ
kowa B zawiera włókna.

Warstwa zewnętrzna A  zawiera:
1. Naskórek (e) utworzony z jednój tylko 

warstwy komórek i pokrywający całą łody
gę; ten naskórek jest niekiedy wzmocniony 
przez jednę lub kilka warstw komórek kor
kowych.

2. Pięć do sześciu warstw komórek wy
dłużonych, na obwodzie łodygi o ściankach 
mocno zgrubiałych, jestto tkanka znana pod 
nazwą kolenchimy (c).

3. Kilka warstw komórek o ściankach 
cienkich (m ) dochodzących ku wnętrzu, 
aż do warstwy włókien. W tych komór
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kach znajdują się często kryształy szcza
wianu wapnia.

Warstwa środkowa, czyli włóknista B 
wynosi zwykle trzecią część grubości części 
zewnętrznej. Włókna wydłużone równo
legle do osi łodygi pokazują się na rycinie 
w przecięciu poprzecznem. Łatwo spo- 
strzedz, że są one odosobnione, lub zebrane 
w wiązki po dwa, lub trzy i że całość jest 
otoczona komórkami o ściankach bardzo 
cienkich. W łókna przeto nie tworzą war
stwy ścisłej i jednorodnej, jak to przedsta-

Fig. 5. Część zew nętrzna łodygi w przecięciu po
przecznem , powiększona 100 razy.

wił Wiesner. Zobaczymy później, że fakt 
ten nie jest bez znaczenia, ze względu na 
oddzielanie gumy od włókien.

Nakoniec warstwa najbardziej wewnętrz
na C jest utworzona w znacznej części 
z tkanki, której charakterystyczną częścią 
składową są rurki wydłużone równolegle 
do osi łodygi i zebrane w wiązki takie, jak p. 
Rurki te połączone końcami, oddzielone są 
jedne od drugich przegródkami poziomemi, 
opatrzonemi maleńkiemi dziureczkami (rur
ki sitowe). Wiązki rurek sitowych są umie
szczone, jak to pokazuje figura 5, w mięk
kiej parepchimie. Rurki sitowe, posiada

jące ścianki błonnikowe pewnej grubości, 
oznaczane były przez niektórych badaczów 
jako włókna wewnętrzne. W rzeczy samej 
rureczki te posiadają niekiedy pozór włó
kien, ale mają ścianki cieńsze, a pod wpły
wem odczynników, oddzielających gumę, 
skręcają się i plączą, tworząc kłębki (figu
ra 6, B). Dodać należy, że ich zawartość, 
obfitująca zanadto w materyje białkowate, 
jest trudną do przyjmowania barwników, 
bo nie może ona zabarwiać się w ten sam 
sposób, w jaki barwią się włókna łykowe.

Nakoniec miękisz jest połączony z dre
wnem (K) warstwą komórek prawidłowych 
i łatwo rozdzierających się (g). W  kierun
ku tej warstwy znanej pod nazwą miazgi 
(Cambium), czyli warstwy odradzającej, 
część zewnętrzna łodygi, a właściwie kora, 
oddziera się łatwo i oddziela od drewna.

Znaczenie rośliny w przemyśle. Sposób 
obchodzenia się z rami jest całkiem różny 
od postępowania ze lnem, lub konopiami. 
Obiedwie te rośliny najpierw poddają mo
czeniu, jestto rodzaj roskładu, wywołanego 
środkami naturalnemi, lub działaniem che- 
micznem; następnie przez połamanie i ros- 
szarpanie oddziela się mechanicznie włókna 
od wszelkich innych części łodygi.

Dla rośliny, o której mówimy, moczenie 
łodygi, a choćby tylko moczenie zewnętrz
nej powłoki tejże, nie okazało się wcale do
brem w skutkach. Ta konieczność mocze
nia odrzucana jest z kilku przyczyn: na
przód gruba warstwa kolenchimy (c), poło
żona pod naskórkiem, tamuje dostęp czyn
nikom, które służą do roskładu tkanek; po- 
wtóre, wszystkie części łodygi nie są jedna
kowo dojrzałe i różnego czasu potrzebują 
do rozmiękczenia. Dodajmy nawiasowo tę 
uwagę, że owo moczenie naturalne jest 
czynnością niezmiernie powolną, niejedno
stajną i bardzo niehigijeniczną, że z tych 
powodów należałoby ją zastąpić działaniem 
chemicznem.

Proces ogólny, jakiemu poddawaną bywa 
rami, jest następujący:

1. Zdejmowanie kory. Polega na ściąga
niu w postaci długich rzemieni (pasów) 
części zewnętrznej, czyli kory z warstwy 
drzewnej.

2. Odejmowanie gumy. Druga ta część 
procesu ma na celu uwolnienie włókien i od
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bywa się w części sposobem chemicznym; 
to działanie chemiczne uzupełnia jeszcze 
pewien rodzaj tarcia niezbędnego w tym 
razie, a przypominającego mechaniczne ła
manie lnu i konopi.

Zdejmowanie kory należy odbywać na 
gruncie, dla uniknięcia kosztów przewózki 
łodyg całych; głównie na łodygach zielo
nych, bo Buszenie wymagałoby starań kosz
townych, wielkiej przestrzeni i odpowie
dnich warunków klimatycznych. Ze wzglę
du na działanie chemiczne, późniejsze, po
dłużne pasy kory, otrzymywane z łodyg 
zielonych, przedstawiają, mniejsze trudności 
przy oddzielaniu gumy, niż te, które pocho
dzą, z łodyg suchych.

Oddzielanie kory może się dokonywać 
ręcznie, lub przy po
mocy maszyn.

W Chinach, gdzie 
koszty pracy ręcznej 
są bardzo nieznaczne, 
odbywa się ta opera* 
cyja rękami, we Fran
cyi, lu b  kolonijach 
francuskich nie da się 
już z a s t o s o w a ć  ten 
s p o s ó b .  Zastąpiono 
pracę ręczną działa
niem pary wodnej na 
łodygi zielone (p. Fa- 
vier), lub gotowaniem  
tychże łodyg w wo
dzie (p. Crozot). Oba- 

dwa sposoby okazały się w zastosowaniu 
łatwe i prędkie.

Sposób mechanicznego oddzielania kory 
zajmuje od bardzo dawna znaczną liczbę 
zręcznych mechaników; jednak niedokładna 
znajomość budowy łodyg przeznaczonych 
do obdzierania wprowadziła niektórych wy- 
nalasców na manowce. Z drugiej strony 
brak świeżych łodyg przy próbach sprawia, 
że często użyteczność danego wynalazku 
okazuje się całkowitem złudzeniem. Osta
tni dowód na to był na wystawie powszech
nej, gdzie znalazły się maszyny pp. Bar- 
bier, Favier, Landtscherr i Michott. Osta
tnia maszyna wydaje się prostą i niekosz- 
towną, składa się ona z czterech cylindrów  
łamiących o rowkach ślimakowatych, poza 
któremi są łopatki podwójne do odrzuca

Fig. 6. A. włókna (łyko
we) ram i; B. ru rk i sitowe 
tworzące kJgbek gdy mię- 
kisz nie jest oddzielony.

nia odpadków drzewa. Inne maszyny po
siadają tę samę zasadę, w inny tylko spo
sób są urządzone. Ilość jednak łodyg zu
żytych przy konkursie (7 do 30 kilo dla 
każdej maszyny) nie jest dostateczną, by 
wyrzec stanowczo o użyteczności tych ma
szyn. Konkurs podobny może mieć zna
czenie dopiero wtedy, gdy będzie się odby
wał w warunkach normalnych, to jest przy 
eksploatacyi rami.

W edług p. Fi-emy pasy podłużne otrzy
mywane przy obdzieraniu kory nie mogą 
być długo zostawione na powietrzu, bo wy
twarza się fermentacyja, która znacznie 
zmniejszyłaby wytrzymałość włókien, sta
nowiącą największy 
przymiot rami. Od* 
dzielanie gumy musi 
następować bezzwło
cznie po zdjęciu kory.

Oddzielanie gumy.
Ta operacyja ma na 
c e l u  wyodrębnienie 
włókien przez oddzie
lenie rozmaitych ży
wiołów, stanowiących 
tkankę pasów podłuż
nych, o t r z y m a n y c h  
przy obdzieraniu ko
ry. Teoryja odłącza
nia gumy musi konie
cznie opierać się na 
głębokiej znajomości Fig 7 Wł6kn0 rami bia. 
substancyi, tworzącej lej widziane: A. na prze-
sy k ie le t rn<Slinv D n  ci<iciu poprzecznem; B. SzK ieiet lo s l in y .  D o  wzdłuż; powigk.350razy.
rozwiązania tej tru
dności dopomogły badania p. Fi-emy i pp. 
Fi-emy i Urbain. Szkielet trwały, wyobrażo
ny na naszych rysunkach nie jest tak pro
stym, jakby się zdawało; każda błona składa 
się z dwu warstw celulozy, połączonych 
substancyją spajającą. Ta substancyja, mie
szcząca się pomiędzy dwiema warstwami 
celulozy, jest w znacznej części utworzoną 
z pierwiastków pektynowych, a mianowicie 
z pektozy pana Frómy.

Żeby rozluźnić tkankę pasów kory, trze
ba przedewszystkiem uczynić rospusz- 
czalnemi te składniki pektynowe i ku- 
tozę, która łączy między sobą komórki na
skórka; całe zadanie na tem polega, że
by wynaleść środek najtańszy, a zarazem
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najmniśj zdolny przekształcić celulozę włó
kien.

Chińczycy gotują, pasy kory z popiołem, 
a następnie suszą, je na dachach domów. 
Ta operacyja kilkakrotnie powtórzona, do
stateczną jest do odosobnienia włókien. Ten 
sposób jednak jako niezmiernie powolny, 
nie mógłby znaleść zastosowania w naszym 
przemyśle. Należało przeto wynaleść ciała, 
rospuszczające pektozę i kutozę zarazem. 
Przy moczeniu pektoza rospuszcza się przez 
działanie Bacillus Amylobacter; chemiczne 
sposoby mogą wywołać ten sam skutek. 
Tym sposobem, jak to wykazał p. Frćmy, 
kwasy przemieniają nierospuszczalną pek
tozę w pektynę, rospuszczającą się w wo
dzie; płyny alkaliczne wrące, a przede- 
wszystkiem słaby rostwór węglanu sody, 
rospuszczają także pektozę.

Próbowano wiele sposobów przemysło
wych w celu oddzielania gumy. Naj
ważniejsze proponowali pp. Yial, Koyer 
i Frómy, pp. Fr^my i Urbain, doradzali 
traktowanie pasów kory kwasem solnym, 
roscieńczonym i poddawanie ich następnie 
działaniu rostworu sody gryzącej. Moż
na wreszcie te wszystkie płyny zastą
pić rostworami najróżnorodniejszych soli 
alkalicznych; przy próbach w pracowni, 
szczawian amonu dawał wyborne rezultaty. 
Energiczne płókanie wodą, przy pewnem 
tarciu, musi następować po każdej z tych 
operacyj chemicznych, a to w celu oddzie
lenia części niewłóknistych.

N ie chcę zatrzymywać się dłużej nad kwe- 
styją, oddzielania gumy, która zdaje się być 
już całkowicie rozwiązaną, uczynię tylko 
jeszcze dwa małe zastrzeżenia, które nie są 
bez znaczenia.

Popierwsze, nie jest ścisłem powiedze
nie, że włókna są połączone zlepem, który 
należy rospuścić, by je  uwolnić. W  rzeczy 
samój włókna są połączone komórkami pa- 
renchimy i to jest jedyny zlep, jaki spaja 
wszystkie pierwiastki, które trzeba rospu
ścić. Dla zniszczenia parenchimy trzebaby 
użyć czynników takich, które rospuszczają 
celulozę i które działałyby na same włókna.

Powtóre, zaznaczyłem w jednym z po
przednich rozdziałów obecność rurek sito
wych, które łącząc się w nitki, tworzą także 
rodzaj włókien o cienkich ściankach. Te

utwory nie mogą być usunięte przez działa
nie wyłącznie chemicznych czynników. Naj
lepiej byłoby zeskrobywać przed odgumo- 
waniem wewnętrzną stronę pasów koro
wych i tego właśnie sposobu używają chiń
czycy, nauczeni długiem doświadczeniem. 
Z powodu natury swojej czysto białkowa
tej, substancyje te nie przyjmują żadnych 
barwników, tak jak włókna drzewnika (ce
lulozy), dlatego są tylko przeszkodą w przę
dzeniu i barwieniu.

Cechy włókien. Długość i średnica włó
kien zależy często u tego samego gatunku 
od rodzaju gruntu i rozmaitych warunków 
uprawy. Włókna rami białej są zwykle 
bardzo długie, 60—250 mm, a takie, co ma
ją więcój niż 20 cm długości, dość często się 
trafiają. Są one trochę nieprawidłowe i zwę
żają się stopniowo na znacznej odległości 
od końca. Prawie wszystkie włókna są 
spłaszczone i tworzą rodzaj wstęg, których 
szerokość zmienia się od 0,04 do 1,10 mm 
w środku, a grubość wynosi od 0,02 do 
0,05 mm (fig. 7).

Ścianki są lekko prążkowane, prążki te 
mają kierunek nieco łukowaty w stosunku 
do długości, miejscami widzieć się dają li- 
nije poprzeczne złamane, barwiące się s il
niej od reszty, mianowicie chlorkiem wa
pnia z jodem, który nadaje włóknom pię
kną barwę różową, będącą cechą właściwą 
prawdziwego drzewnika (celulozy).

Zapatrując się na te włókna z punktu wi
dzenia chemicznego widzimy w nich tę samą 
naturę, co we włóknach lnu i konopi, tak jak  
włókna bawełny okazały się czystym drzew- 
nikiem (celulozą). Barwią się one na niebie
sko, lub fijoletowo chlorkiem cynku z jo
dem, na różowo chlorkiem wapnia z jodem, 
a na brunatno kwasem fosfornym z jodem.

Siarczan aniliny, który barwi błonę na
czyniową na kolor blado-żółty, nie barwi 
wcale włókien „china grasse” (rami białej), 
ale włóknom rami zielonej nadaje słaby ko
lor żółty, co dowodzi, że włókna te są słabo 
zdrzewniałe.

Potaż nie działa wcale na włókna rami, od 
rostworu amonijakalnego tlenniku miedzi 
włókna pęcznieją bardzo, ale się w nim zu
pełnie nie rospuszczają.

Działanie kwasu siarczanego jest rozmai
te, stosownie do stopnia koncentracyi tego
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płynu. Kwas siarczany skoncentrowany 
rospuszcza włókna, nadając im barwę lekko 
żółtą, pochodzącą od ciał białkowatych, 
znajdujących się w zagłębieniach włókien.

Przy wszystkich tych działaniach sub- 
stancyja tworząca włókna wykazuje naturę 
czystej celulozy (rami biała), lub przedsta
wia słabe ślady zdrzewnienia (rami zielona). 
Skoro operacyja odgumowania przedłuża 
się zbytecznie, włókna rami stają się białe, 
tracą jednocześnie charakterystyczną swoję 
przezroczystość i swój pozór jedwabisty; 
mówi się wtedy, że są zbawełnione. Te 
zmiany są, zdaje się, w związku z pewnemi 
zaburzeniami na powierzchni włókien, któ
ra wydaje się wówczas mniej równą, a pręgi 
poprzeczne występują liczniej i wyraźniej.

Przyszłość rośliny. Francyja produkuje 
rocznie tylko 75 do 80 milijon. kg przędzy, 
a sprowadza 125 do 135 milijon. kg; wobec 
tych cyfr trudno wątpić o powodzeniu no
wej rośliny, gdyby była racyjonalnie pro
wadzona jej uprawa w kolonijach. Ame
ryka wkrótce zamiast przysyłać Francyi 
surową bawełnę, zarzuci ją towarami goto- 
wemi. Rami zatem stałaby się przedmio
tem uprawy kolonij francuskich, a dla prze
mysłu krajowego byłaby obszernem polem 
eksploatacyi.

W łókna rami posiadają nad konopiami 
i lnem niezaprzeczoną wyższość. Mają one 
piękny jedwabisty wygląd i wytrzymałość, 
jakiej nie mają ani len, ani konopie.

Rząd angielski wykonał próby porówna
wcze na wiązkach włókien nierozdzielo- 
nych* przy jednakowych warunkach długo
ści i ciężaru.
Konopie rossyjskie zanim pękły

wytrzymały c ię ż a r ........................... 80 kg
China g ra sse ..........................................125 „
Rami (Rhea) uprawiana w Anamie 160 „

Tablica poniżaj podana wykazuje rezul
taty innego szeregu prób i przekonywa nas 
zarazem o niezaprzeczonej wyższości rami 
nad lnem i konopiami; jest ona trzy razy 
wytrzymalszą od konopi '). Inny jeszcze

')  W ytrzym ałość 
w zgi ęc i u. . . .  100 36

Sprężystość . • 100 75
W ytrzymałość 

przy sk ręcan iu . . 100 95

kono- je- . ba- ram i ■» < len i,pit) a  wab wełna

25 13 12
08 400 100

80 600 400

przymiot potwierdza tę wyższość: jestto nie
porównana odporność na działanie powie
trza i wilgoci, co właśnie czyni ją znakomi
cie przydatną do fabrykacyi lin i żagli okrę
towych.

Po rozmaitych próbach, dziś roślina ta 
musi być niezawodnie wprowadzoną do 
przemysłu i zająć w nim kiedyś niepośle
dnie stanowisko.

Pierwsze niepowodzenia nie mogą niko
go zniechęcać, bo przyczyną ich był brak 
jednostajnego planu przy próbach uprawy 
i zużytkowania przemysłowego. 135 mili- 
jonów kg przędzy, które Francyja kupuje 
rokrocznie zagranicą, przedstawia podatek 
w okrągłej sumie milijarda; uprawa i za
stosowanie tej rośliny w przemyśle mogą 
Francyją od tego obronić ').

Tłumaczyła J. S.

ZADANIA

• CHEMII WSPÓŁCZESNEJ.

(Ciąg dalszy).

d. Prawdą jest, że dzisiaj wiadomości 
o budowie ciał zespecyjalizowały się i że 
wyprowadzamy je wprost z wartościowości 
(atomowości) pierwiastków. Ta siła przy
ciągająca tak zmienna bardzo, posiadająca 
już to jeden, już też kilka niejako biegunów 
zależnie od natury pierwiastku, oto, jak  
słusznie powiada W. Meyer, jedna z zagadek 
chemii współczesnej. Cóż to jest atomowość, 
co rozumiemy pod nazwą wartościowości? 
Jestto, powiada Kekuló, własność każdego 
prostego atomu przyciągania do siebie, dla 
nasycenia się, 1. 2. 3... n. atomów chloru lub 
wodoru, albo też ich równoważników w po
staci tlenu, siarki, azotu i t. d. I podobnie 
jak cztery atomy wodoru zdolne są do spo
jenia się z jednym atomem węgla, tak też 
dwa atomy tego ostatniego mogą się połą
czyć pomiędzy sobą, zużywając ze swoich

')  Bevue generale des sciences pures et appli- 
quees, N r 1, 1890 r.
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ośmiu dwie jednostki wartościowości i two
rząc tak łańcuch, szkielet węglowy cząstecz
ki, do którego przyczepia się 6 atomów 
wodoru (lub ich równoważniki) nasycają
ce, dopełniające cząsteczkę.

W  istocie, takim jest jeden z poglądów, 
które najbardzićj przyczyniły się do postę
pów chemii nowoczesnej.

Czyż jednak słuszną jest rzeczą całkowi
tą zasługę przypisywać słynnemu chemiko
wi, któregośmy właśnie wymienili?

Już w roku 1828 we wstępie do swego 
„Traitó de cliimie appliąuee aux arts” J. B. 
Dumas wyłożył zasady klasyfikacyi metaloi- 
dów. Klasyfikacyją tę oparł on głównie na 
własności każdej objętości, lub atomu tych 
pierwiastków do łączenia się z 1, 2, 3, 4 ob- 
jętościami, lub atomami wodoru. Prawda, 
że nie wymówił on wyrazu wartościowość 
(atomowość, atomicite), lecz czyliż ten gieni- 
jalny umysł w istocie nie wyprzedził w ten 
sposób o jakie czterdzieści lat znacznie no
wszych poglądów Coupera i Kekuiego? 
Później do nauki naszej w sposób bardziej 
formalny i specyjalny wprowadzone zostały 
wiadomości o wartościowości i wzajemnem 
nasycaniu się atomów. Lecz wiadomości te 
nie wystrzeliły naraz jak antyczna Minerwa 
z mózgu nowoczesnego Jowisza, wypada bo
wiem pamiętać, że długą i żmudną przecho
dziły one fazę młodzieńczości i że przed doj
ściem do owego nieskończenie prostego po
jęcia współczesnego przeszły one kolejno 
przez trzy następujące okresy:

1. Graham, Williamson, Berthelot, Wurtz, 
badając związki kwasu fosfornego, kwasu 
siarczanego, gliceryny, glikolu, kwasu mlecz
nego i t. d., wytworzyli podstawowe nasze 
sądy o wieloatomowości, lub wielozasadowo- 
ści kwasów i alkoholów.

2. Williamson i Wurtz potrafili następnie 
tę wieloatomowość całych cząsteczek prze
nieść na rodniki specyficzne, które w skład 
ich wchodzą, jak: fosfory 1, sulfuryl, gliceryl, 
etylen i t. p.

3. Wreszcie pojęcie „nienasyconości” ro
dników rosciągnięto do samych pierwiast
ków; piękny zaś ten pogląd zawdzięczamy 
współcześnie W urtzowi, Couperowi i Ke- 
kulómu. Lecz jeżeli temu ostatniemu nale
ży się zasługa w szczególności dlatego, że 
wyciągnął on ogólne wnioski z czterowar-

tościowości węgla i z własności tego pier
wiastku nasycania się sobą samym dla wy
twarzania otwartych lub zamkniętych łań
cuchów, to czyż godzi się zapomnieć o owTej 
bezustannej fermentacyi myślowej, owym 
pracowitym okresie dzieciństwa, który trwa 
od Dumasa do Kekuiego i obejmuje w so
bie Coupera, zbyt często zapominanego 
wynalascę nowoczesnego układu schema
tów? I  czyliż jest sprawiedliwem przypu
szczać, że piękna ta zdobycz jest ow^ocem 
wysiłku tego męża, który właśnie w czas się 
ukazał, aby być nareszcie zrozumianym 
i stanąć na czele walecznego legijonu, który 
kroczył za nim.

e. Zresztą te nowsze pojęcia o budowie 
(strukturze) cząsteczek ciał organicznych 
i mineralnych tkwiły w zarodku w teoryi 
substytucyi (podstawienia) Dumasa i jeśli 
niesprawiedliwością jest przypisywać Hof- 
mannowi (dość bogatemu w pracę i sławę) 
idee o amonijakach złożonych, to bardziej 
jeszcze jest niesłusznem twierdzić, że z jego 
(Hofmanna) badań wynikło jasne pojęcie 
„substancyi” w świadomościach chemików. 
Sądzę, że W. Meyer sam jeden tylko, nawet 
we własnym swym kraju, pozostanie przy 
twierdzeniu, że badania Hofmanna nad amo- 
nijakami złożonemi prześcigają swą donio
słością zasadnicze odkrycie substytucyi... 
Gdy w roku 1842 Dumas ośmielił się wygło
sić, że e l e k t r o  u j e m n e  p i e r w i a s t k i  
B e r z e l i j u s z a  m o g ą  w c z ą s t e c z k a c h  
o r g a n i c z n y c h  z a s t ą p i ć  j e d e n  l ub  
w i ę c ó j  a t o m ó w  wo d o r u ,  n i e z m i e -  
n i a j ą c  p r z e z  to ani  t r o c h ę  typu ,  
b u d o w y  c z ą s t e c z e k  i... że  w ł a s n o ś c i  
c i a ł  m n i ó j  z a l e ż ą  o d  i c h  s k ł a d u  
p i e r w i a s t k o w e g o ,  a n i ż e l i  od w z a 
j e m n e g o  u k ł a d u  częśc i . . .  że w b u d o 
w l i  c z ą s t e c z k i  o r g a n i c z n e j  k a ż d y  
a t o m  pod  w p ł y w e m  k a ż d e g o  z po
z o s t a ł y c h  u l e g a  p e w n ó j  mo d y f i k a -  
cyi ,  k t ó r a  w p ł y w a  na z a s a d n i c z e  
w ł a s n o ś c i  c i a ł a  i t. d.., wówczas Berze- 
lijusz w Szwecyi, a wraz z nim wszyscy che
micy niemieccy powstali przeciw tym „głup
stwom”. Lecz wszelka prawda stopniowo 
odnajdowała przystęp do umysłów. Ja
sność jój olśniła jak jutrzenka pięknych dni. 
Więcój zdziałała ona dla postępu chemii, 
aniżeli poglądy Wurtza i Hofmana na zło
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żone amonijaki. Bardziej posunęła ona na
przód naukę naszę, niż uczynić to zdołały te 
pokolenia ludzkie, które następnie mozolnie 
stąpały po ścieżce mistrzowsko wytkniętej 
przez wielkiego naszego inicyjatora.

/ .  Z tój budowy cząsteczek, tak jak ją, 
dzisiaj pojmujemy, wyłania się pogląd na 
organy cząsteczkowe (rodniki). Jednę z naj
ciekawszych i najbardziej użytecznych zdo
byczy chemii współczesnej stanowi dowie
dzenie, że każde ciało nietylko jest we wła
ściwy sobie sposób zbudowane, lecz że każdy 
rodnik, każdy członek takiego organizmu — 
cząsteczki coś wnosi do całości i użycza jój 
cech swoich. Pogląd ten czerpie swój po
czątek naprzód w pracach Berthelota nad 
eterami gliceryny, następnie w poszukiwa
niach Wurtza nad kwasem mlecznym. Po
średnio zaś wiąże się on z pojęciami Dumasa, 
a zwłaszcza Liebiga o rodnikach. Poglądy 
te z biegiem czasu wydoskonaliły się nad
zwyczajnie i dziś z łatwością rospoznać może
my w danym związku karboksyl, hydroksyl, 
karbonyl, oksetyl, amid, cyjan i t. d. i potra
fimy doskonale wyróżnić każdą oddzielną 
własność, każdą funkcyją, jaką organy te 
.w ciele spełniają. Gdyby W. Meyer zacyto
wał słynne imiona tych wszystkich, którym 
przedewszystkiem przypisać należy ojcow- 
stwo pięknych tych pojęć, z pewnością w ni- 
czemby nie uchybił Erlenmeyerowi, Kolbe
mu, Boutlerowowi, Odlingowi i Kekuiem u, 
których wyłącznie tylko przytacza.

g. Lecz wiadomości powyższe o urojonej, 
czyli schematycznej budowie cząsteczek mu
siały zczasem stać się niedostateczne. W sa
mej rzeczy, niema chemika, któryby wierzył, 
że ciała zbudowane są tak, jak to obecnie 
przedstawiamy na papierze, umieszczając 
wszystkie atomy na jednej płaszczyźnie. 
Stereochemija, czyli chemija ciał rospatry- 
wanych w przestrzeni, zrodziła się z tej po
trzeby widzenia w myśli ciał takiemi, jakie- 
mi być mogą w rzeczywistości, oraz obja
śnienia sposobem mechanicznym i przy po
mocy rachunku pewnych izomeryj i takich 
własności, jak nietrwałość, dysocyjacyja, 
zdolność rotacyjna. Wraz z W. Meyerem 
należy przedewszystkiem hołd oddać doko
nanym w tej mierze usiłowaniom Le Bela 
i van t’Hoffa; lecz może godziłoby się i tu 
przyznać przynajmniej, że niektóre próby

już wcześniej podejmowane były przez Lau- 
renta i Gaudina. A  prócz tego nie od rze
czy będzie i tutaj zapytać, czy te nowe my
śli o budowie ciał w przestrzeni powstały
by obecnie bez prac Pasteura, dotyczących 
gieometrycznej budowy kryształów kwasu 
winnego i czyliż w pobieżnym nawet wykła
dzie o tych nowych pojęciach i o zadaniach 
nowszój chemii można było przepomnieć te
go głębokiego myśliciela?

h. Jednem z najpiękniejszych naszych 
pojęć, jak słusznie powiada W. Meyer, jest 
to, że własności pierwiastków są peryjody- 
cznemi funkcyjami ciężarów atomowych. 
Zawdzięczamy je nadewszyatko tytanowi 
nauki rossyjskiej, Dymitrowi Mendelejewo- 
wi. Pod sądem tym najchętniej się podpi
sujemy. Niech nam tylko pozwolonem bę
dzie zacytować tu obok Newlanda i Lota- 
ryjusza Meyera, imiona Gladstonea, Duma
sa, Chancourtoisa, Lecoq de Boisbaudrana 
i Crookesa, których wraz z chemikiem nie
mieckim zapominać się nie godzi.

i. Tak zwane prawo funkcyj peryjodycz- 
nych Mendelejewa prowadzi nas drogą na
turalną do analizy spektralnej. Godnem 
jest zaznaczenia, że pierwsze doświadczalne 
potwierdzenie pomysłów Mendelejewa zna
lazło się w odkryciu galu przez Lecoq de 
Boisbaudrana i że wynika ono zupełnie nie
zależnie z teoretycznych rozważań nad pra
widłową zależnością pomiędzy długościami 
fal światła wysyłanego przez pierwiastki na
leżące do jednój naturalnej rodziny. Cyto
wane pi^zez W. Meyera imiona Kirchhoffa 
i Bunsena, twórców spektroskopii, tak są 
już popularne i taką otoczone sławą w umy
słach chemików, że nicby im nie ubyło 
skutkiem umieszczenia obok nich imion tych 
ludzi, którzy przygotowali, lub przewidzie
li to wielkie odkrycie: Fraunhofera, W olla- 
stona, Talbota, Brewstera, Iwana, Massona, 
Foucaulta. Pierwsi widzieli prążki widma 
i rospoznali te z nich, które charakteryzują 
wodór, węgiel i sód; drudzy zaś, jeszcze 
przed pracami uczonych z Heidelberga, wy
kazali, że iskra elektryczna, przeskakując 
pomiędzy biegunami, utworzonemi z rozmai
tych metalów, daje prążki charakterystycz
ne dla tych metalów. Bezwątpienia — wy
jaśnienie odwrócenia prążków widma słone
cznego i, co za tem idzie, zastosowanie tych
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faktów do badania chemicznego gwiazd jest 
zasługą Kirchhoffa; metoda analizy spektral
nej wyszła niewątpliwie z rąk dwu słyn
nych współpracowników, a Bunsen uświęcił 
ją., że tak powiem, przez swe odkrycie ru- 
bidu i cezu; czy wszakże i tu nie byłoby na 
miejscu przypomnieć owo stare wyrzeczenie 
fizyków: natura non facit saltus.

k. Wnioski, czerpane z rozmyślań nad 
prawem peryjodyczności pierwiastków che
micznych, nadają się do zaszczepienia w nas 
powątpiewań o nowoczesnym postulacie ab
solutnej specyficzności ciał prostych i wskrze
szenia owćj starożytnej hipotezy, że jedna 
pierwotna materyja, lub może niewielka licz
ba specyficznych materyj, tworzy tę mno
gość ciał, zwanych i uważanych przez nas 
za pierwiastki. Oto znów wielkie zagadnie
nie chemii współczesnej. W . Meyer mimo
chodem potrąca o nie; lecz nie przytacza on 
ani tak bardzo oryginalnych w tym kierun
ku poglądów Crookesa na metaelementy, 
ani też poglądów, wyłożonych przez Berthe- 
lota w dziele „Origines de l ’alchimie”. Rów
nież milczeniem pomija W. Meyer pomysły 
Helmholtza i W illiama Thomsona o wirują
cych pierścieniach eteru i atomach - wirach 
a także i pogląd najnowszy, według które
go zniknąćby powinna materyjalność eteru 
i być zastąpiona poprostu przez zdolność do 
przenoszenia ruchu w przestrzeni. W szyst
ko to czyż nie zasługiwało na krótką cho
ciażby wzmiankę w wykładzie o zadaniach 
chemii współczesnej?

I. Trudno chemikom dzisiejszym nie 
mówić o cudach syntezy organicznej. Nie 
przepomniał też o nich W . Meyer. „Zdaje 
się powiada on, że niema już nic na tej dro
dze niemożliwego od chwili sztucznego 
przygotowania alizaryny przez Graebego 
i Liebermanna, od indyga Baeyrea, koniiny 
Ledenburga, kwasu moczowego Behrenda 
i Horbaczewskiego, odtąd gdy Fischer i K i- 
liani wyjaśnili chemiją cukrów i t. d .”

Bezwątpienia są to piękne tryumfy: ża
den rozumny chemik nie zaprzeczy temu. 
Niech wszakże umysłowi, może z odmien
nych zbudowanemu cząsteczek, niż ten któ
rego sądy tu analizują, wolno będzie powie
dzieć, że wszystko to są wielkie i piękne 
odkrycia szczegółów. W ielkim uczonym, 
który pierwszy szeroko otworzył gościńce

syntezom chemicznym wówczas, gdy moż
ność sztucznego tworzenia produktów ro- 
ślinnych i zwierzęcych przez wszystkich 
prawie chemików była jeszcze zaprzecza- 
ną, czyż nie jest Berthelot? Tym, któ
ry wskazał drogę, jaką pójść powinien 
był Fischer dla osięgnięcia syntezy cukrów 
mannitu i pinnitu, czyż znów nie jest Ber
thelot — zupełnie jak Kekuló nieco później 
wskazał drogę, prowadzącą do sztucznego 
stworzenia alizaryny? I czyż nie wypada się 
dziwić, gdy widzimy, że szanowny chemik 
niemiecki, bezwątpienia zupełnie mimowol
nie, omija imię twórcy syntezy organicznćj, 
Berthelota? W stopniu znacznie mniej
szym czyż niema pewnej niesprawiedliwości 
w niezacytowaniu choćby pobieżnem pp. 
Friedela i Craftsa? Wartość ich pomysło
wych metod syntetycznych, tak ogólnych, 
tak płodnych, czyż ustępuje w czemkol- 
wiek oderwanemu odkryciu sztucznego 
otrzymania koniiny, kwasu moczowego, 
a nawet alizaryny?

m. A  pomimo to wszystko W. Meyer, 
którego zwłaszcza w podziw zdają się wpro
wadzać rezultaty praktyczne, urzeczywi
stnienie szczegółów raczej, aniżeli idee, z któ
rych te ostatnie się wykluły, kończy i to 
słusznie temi słowami: „Ani oderwanemi 
odkryciami, ani powodzeniami na drodze 
syntez chemija organiczna nie osięgnie naj
większych postępów. Trzeba nam koniecz
nie metody, któraby pozwoliła indywidua
lizować ciała”. Najzupełniej przychylam 
się do tego zdania. Pożądanem jest w isto
cie, ażeby nowe metody pozwoliły chemi
kom oddzielać i wyróżniać owe niezliczone 
związki, które w nader ścisłych ze sobą mię- 
szaninach składają ciała przyrody, martwe 
i żywe, ciała, tak zawiłe w swym składzie, 
żc nie umiemy ich rosczłonkować i zindy
widualizować, jeśli nie krystalizują, lub nie 
są lotne; do ciał takich należą np. materyje 
humusowe, białkowe, drzewnikowe, barw
niki naturalne, węglowodory o wysokich 
ciężarach cząsteczkowych i t. p. Pod tym 
względem metoda kryjoskopowa Raoulta 
pozwoliła chemii nowoczesnej uczynić wa
żny krok naprzód, ucząc określenia ciężaru 
cząsteczki ciał rospuszczalnych i W . Me
yer, przyznać to trzeba, oddaje sprawiedli
wość tej zasłudze Raoulta. Lecz mówca
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nie uwzględnia żmudnych pierwszych prac 
na drodze, która prowadzi chemika do in
dywidualizowania i zrozumienia związku 
chemicznego. Trzeba było kilku pokoleń 
na to, aby do dzisiejszego dojść poziomu 
w nauce naszej. Szybkie zapominanie prze
szłości, przecenianie zwłaszcza odkryć z dnia 
wczorajszego,mierzenie ich łokciem w miej
sce ważenia, ma swoje znaczenie: uwyda
tnia bowiem potrzeby dnia, podnosi śmia
łość młodych, popycha ich do prac szcze
gółowych, z których niejednokrotnie wy
strzelają nowe idee, upraszcza wreszcie, na 
korzyść teraźniejszości, historyją wiedzy. 
Lecz ma to i swoje złe strony, jest także 
niesprawiedliwością: przeszkadza bowiem 
patrzeć z wysoka, utrudnia obejmowanie 
wzrokiem wielkich dróg, torujących przej
ście do wysokich celów wiedzy, zaciera dla 
oka myśli ogólne i nie daje możności umy
słowi do odpowiedniego rozwijania się.

(dok nast.)
M aksymilijan Flaum.

TEORYJA QUATREFAGESA

o p o c M ie n iu  ludności p o ln e i f js i j ,
NOTATKA ETNOGRAFICZNA •).

Teoryją swą o pochodzeniu ludnoś:i po
linezyjskiej ogłosił Quatrefagea w pracy 
specyjalnie temu przedmiotowi poświęconej: 
„Les Polynósiens et leurs migi-ations”, 1864, 
którą to pracę streścił następnie w dziele: 
„L’Esp&ce humaine”, (stanowiącem tom 23

') W  Nr 38 W szechświata został umieszczony 
artykuł: „Skąd się wzięły ludy Oceanii11. Autor 
„przytacza nową pracę O. Sittiga o pochodzeniu 
ludów oceanicznych11, k tóra  w w ynikach swych zu
pełnie się zgadza z poglądami na ten przedm iot 
Qaatrefagesa, jako rzecz zupełnie sprzeczną z tem i 
poglądam i, a więc je obalającą; a nadto , p rzyp i
suje Quatrefagesowi, za wymienionym niem ieckim 
autorem , „nowo-zelandzką hipotezę1', chociaż Qua- 
trefages stale ją  odrzuca i zwycięsko zbija. Uwa
żam przeto za pożyteczne przedstaw ić tę notatkę.

I, Radliński.

znanego wydawnictwa: „Biblioth£que Scien- 
tifique Internationale'’), w rozdziale X V II  
(Migrations par mer: Migrations polynó- 
siennes, Migrations & la Nouvelle Zelande). 
Po upły wie lat kilkunastu przypomina ją 
znowu w odczycie, mianym na posiedzeniu 
publicznem Towarzystwa aklimatyzacyjne
go w r. 1877: „Migrations Polynesiennes”, 
oraz opiera się na niej w rosprawie: „Mao- 
ris et Morioris” (wzmiankowany odczyt oraz 
ta rosprawa wchodzą do dzieła: „Hommes 
fossiles et Hommes sauvages”, 1881). Na- 
koniec wyniki jej ostateczne podaje w osta- 
tniem swem dziele: „Histoire generale des 
Races humaines”, 1889.

To troskliwe rospowszechnianie przez 
Quatrefagesa swej teoryi o pochodzeniu lu 
dności polinezyjskiej, oraz wprowadzenie 
jej wyników do dzieła, stanowiącego uwień
czenie kilkudziesięcioletnich studyjów nad 
antropologiją i etnografiją, ma swoję pod
stawę zupełnie słuszną. Teoryja ta bowiem 
nie jest przygodną. Nie powstała ona na 
podstawie jakiegokolwiekbądź odkrycia, 
które dziś wzbudza podziw, a jutro tonie 
w zapomnieniu, lecz z zasad, które w nauce 
przedstawia autor, wypływa ściśle i jest po
niekąd tych zasad świetną ilustracyją.

Lecz nietylko sam autor przywiązuje do 
j  prac wymienionych tak wielkie Znaczenie.
| Śmiało rzec można, że stanowią one klucz 

do poznania dokładnego stosunków etno
graficznych Oceanii, a zarazem i do oryjen- 
towania się w pracach na tem polu innych 
badaczów. Quatrefages zebrał w nich skrzę
tnie i systematycznie uporządkował wszel
kie odkrycia i spostrzeżenia przez podróż
ników po Oceanii dokonane; zestawił w nich 
umiejętnie i ocenił trafnie wszystkie pomy
sły, oparte na faktach ujawnionych w nauce.

Gdy wyprawy gieograficzne nawet we 
wschodniej, najbardziej odosobnionej części 
Oceanii, nazwanej Polinezyją, nowych na 
tem polu odkryć już nie dokonywały; gdy 
mapa Oceanii przestała już być wogóle za
gadką, a oznaczenie na niój prądów mor
skich i stref panujących wiatrów odsłoniło 
tajniki nawigacyi po oceanie Spokojnym, 
nastąpił okres badań nad ludnością.

Już wskutek samego tylko ustroju fizycz
nego piątej części świata kwestyje etnogra
ficzne wzbudzały szczególniejsze zaintere
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sowanie. Px-zedewszystkiem zagórowało nad 
innemi pytanie co do pochodzenia ludności, 
czy jest ona autochtoniczną, czy też napły
wową; jeśli napływową, więc czy przybyła 
z zachodu, ze Starego, czy ze wschodu, 
z Nowego Świata?

Utrzymanie porządku chronologicznego 
w powstawaniu i upadaniu rozmaitych hi
potez ułatwi przedstawienie samej sprawy.

Pierwszą stawia G. E llis jeszcze w roku 
1829 '), według niego Polinezyja zawdzię
cza swą ludność Ameryce. W iatry i prądy 
morskie poczęści spowodowały przypadko
wą migracyją, poczęści ułatwiały dobro
wolną. Spostrzeżenie atoli następnie udo
wodnione i poparte faktami, że nic niema 
wspólnego pomiędzy Polinezyjczykami a lu
dnością amerykańską, naturalnie pierwo
tną, lub też za takową poczytywaną, zaró
wno w ustroju fizycznym, jak i obyczajo
wym oraz języku przypuszczenie Ellisa 
podkopało. Jakkolwiek bowiem w czasie 
bardzo odległym owo przesiedlenie się od
być się mogło, powinowactwo rasowe nigdy 
nie zaginęłoby bez śladu żadnego.

Następnie, znany ze swych poszukiwań 
po Oceanii śladów zaginionego przed laty 
trzydziestu kilku Lapórousea, a również 
i ze zgonu tragicznego w pociągu płonącym, 
Dumont d’Urvi)le wypowiada wniosek 2), 
że wyspy składające obecnie Oceaniją są 
resztkami przestrzeni lądowych, stanowią
cych przedtem przedłużenie Azyi w stronę 
południowo-wschodnią. Gdy wskutek opa
dnięcia lądu stałego nastąpiło zalanie tych 
przestrzeni przez fale oceanu, tylko wyży
ny dawniejsze i wierzchołki gór pozostały 
nad wodą. W takim przeto razie ludność 
obecna Oceanii przedstawiałaby szczątki lu 
dności dawniejszej, którą los szczęśliwszy, 
mieszcząc poprzednio po górach i wyży
nach, w katastrofie ogólnej ostatecznie 
oszczędził.

Lecz znowu przeciwko tej hipotezie wy
stępują fakty. Badania gieologiczne Oma- 
liusa i Dana wrykazują, że chociaż atole 
świadczą o obniżaniu się lądu, zato wielka 
ilość wysp, a wśród nich i Taiti, przedsta

>) Polynesian R esearches du ring  a residence of 
nearly six years in  the South-Sea Islands.

*) Yoyage de 1’A strolabe, 1834.

wia działanie odwrotne, a mianowicie pod
noszenie się powierzchni lądowej. A  nad
to, świat roślinny i zwierzęcy na Oceanii 
w swych okazach dawniejszych jest zupeł
nie różny od azyjatyckiego.

Przytem zaś, ludność Polinezyi od wysp 
Tonga do wyspy Wielkanocnej w jednym 
kierunku, od Nowej - Zelandyi do Hawai 
w drugim, należy do jednej rasy, mówi na
rzeczami jednego języka, co już podówczas 
przypuszczano na podstawie licznych spo
strzeżeń, a co następnie udowodnionem zo
stało w sposób niepodlegający żadnym po- 
wątpiewaniom. Przypuściwszy więc raz, że 
ludność Polinezyi stanowi szczątki tylko 
ludności lądu stałego niegdyś, a obecnie za
topionego, należy również przypuścić, że ów 
ląd, którego rozległość przewyższałaby roz
ległość Azyi całej, był zamieszkały przez 
jednę rasę, mówiącą jednym językiem.

Przypuszczenie to atoli wobec l-óżnoraso- 
wój i różnojęzycznej ludności Azyi byłoby 
niemożebnem. Zalana Azyja przedstawia
łaby zjawisko pod tym względem wręcz 
przeciwne. W stosunku bowiem do rozle
głości lądu wzrastają różnice wśród jego 
mieszkańców.

W  lat kilka po wystąpieniu Dumont d’Ur- 
villea z hipotezą zalania dawniej istniejące
go na miejscu Oceanii lądu stałego, odbyła 
się wyprawa naukowa na wyspy Polinezyj
skie, wysłana przez rząd Stanów Zjednoczo
nych. Brał w niój udział antropolog ame
rykański H. Hale. Otóż po odbytej podró
ży, która trwała lat cztery, występuje on 
z trzecią, wobec dwu zachwianych, hipo
tezą ').

H. Hale wykazuje możebność napływu 
ludności do Polinezyi z Azyi południowo- 
wschodniej, a właściwie z wysp, tę część 
Azyi otaczających. Nawet na poparcie swe
go wniosku kreśli na mapie Oceanii drogi, 
któremi ta migracyja mogła się posuwać, 
oznacza ważniejsze miejscowości, gdzie się 
po drodze zatrzymywać mogła.

W  miarę poznawania Oceanii, zaintereso
wanie się jój ludnością wciąż wzrastało. 
Częstsze i ułatwione podróże pozwalały

' )  U nited-States exploring expedition during$the 
years, 1838—1842.
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bardziej się zbliżać do wyspiarzy rozmai
tych, badać ich język, poznawać i zbierać 
podania miejscowe. Wysyłane na główniej
sze archipelagi misyje chrześcijańskie zaję
ły  się przekładami na języki miejscowe 
swoich ksiąg świętych. Powstawały więc 
słowniczki narzeczy miejscowych i zarysy 
gramatyk. W  1853 r. P. L. Gaussin wydał 
dzieło, uwieńczone przez alcademiją fran
cuską, o języku polinezyjskim, w którym 
poprzednio spostrzeżone przez podróżni
ków podobieństwo narzeczy stwierdza osta
tecznie i wykazuje na formach gramatycz
nych '). Praca ta do czasów obecnych sta
nowi podstawę studyjów lingwistycznych. 
W 1855 r. G. Grey, następnie wielkorządz- 
ca Nowój-Zelandyi, ogłosił swój przekład 
zebranych śpiewówhistorycznychMaorów 2). 
Treścią główną tych pieśni jest wędrówka 
z pierwotnej ojczyzny i zdobycie nowej. 
W  rok zaś później wychodzi obrobienie 
naukowe w tych pieśniach zawartych po
dań oraz ocena ich wartości, jako źródła do 
historyi wędrówek i kultury 3). W  1862 r. 
Jul. Remy wydał w Paryżu Historyją ar
chipelagu Hawajskiego, napisaną przez kil
ku hawajczyków a wydrukowaną na wyspie 
Mawi, w Lahainaluna w 1838 r. 4). W  roku 
1859 przepędza na Nowój-Zelandyi dzie
więć miesięcy znany przyrodnik niemiecki 
Ferd. Hochstetter. Oprócz badań nad ustro
jem powierzchni, nad florą i fauną miejsco
wą, zajął się zbieraniem pieśni i podań, któ
re ogłosił wkrótce w pomnikowem swem 
dziele 5).

Hochstetter nie przyjmuje żadnój z krą
żących hipotez o pochodzeniu ludności poli
nezyjskiej, również żadnej nie stawia swojej; 
z tego jednakże co utrzymuje o odosobnie
niu Nowej Zelandyi i jej mieszkańców, z te
go, jak wysuwa na pierwszy plan odrębność 
językową Maorów, a obniża znaczenie dla 
historyi ich podań, wnioskować się daje,

*) Du dialecte de T aiti, de celui des Iles Mar- 
quises, et en generał, de la langue polynesienne.

2) Polynesian Mythology and anoient trad itiona l 
history of the New-Zeeland race.

3) Die W andersagen der New-Seelander und der 
Mauimythos.

4) Ka Mooolelo Hawaii. H istoire de l’A rchipel 
Hayaiien. Texte e t traduction .

6) Neu-Seeland, 1863.

że się skłania do poglądów autochtonicz
nych.

Tak więc, w ciągu tych kilkunastu lat od 
wyprawy amerykańskiej, nagromadziło się 
sporo materyjału naukowego. Można było 
przystąpić do rozwiązania na ich podstawie 
kwestyi pochodzenia ludności polinezyjskiej 
już ze stanowiska ściśle krytycznego. W  ro
ku 1864, jak wiemy, wyszło dzieło Quatre- 
fagesa: „Les Polinesiens et leurs migra- 
tions” ').

Quatrefages jest w antropologii monogie- 
nistą. Rozwiązanie kwestyi zaludnienia Po- 
linezyi w tym lub innym kierunku wpłynąć 
mogło zbyt stanowczo na losy jego teoryj 
antropologicznych, by mógł pozostać oboję
tnym dla tej sprawy. Zainteresowanym więc 
będąc rezultatami kwestyi, sam przystąpił 
do jej rozwiązania.

Z trzech istniejących hipotez, najbardziej 
odpowiadała jego zasadom, a zarazem, dla 
swej trafności, zasługiwała na specyjalne 
zajęcie się, hipoteza Halea. Ją więc przyj
muje za punkt wyjścia dla siebie. Zgodzi
wszy się jednakże na pomysł Halea, hipo
tezę jego rozwija i uzupełnia zupełnie sa
modzielnie, opierając się na wszystkich w y
danych, a nawet niewydanych 2) źródłach. 

(dok. nast.).
I. Radliński.

Towarzystwo Ogrodniczo.

P o s i e d z e n i e  d w u n a s t e  K o m i s y i  t e o -  
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyto się d. 2 Października 
1890 roku, o godz. 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna N r 14.

') Uzupełniają to dzieło cztery mapy. Jedna 
z nich przedstawia plan wędrówek Polinezyjczy
ków nakreślony przez Halea, uzupełn iony przez 
autora. Inna zaś Stanowi podobiznę sławnej „K ar
ty Tupaii“ .

2) „LTamiral B ruat, 1’am iral Levaud, le generał
R ibourt avaient profite de leur sejour a  Taiti et
de leur autorite  meme pour obtenir des renseigne-
m ents precis aupres des derniers tem oins de la 
civilisation indigfene: Cea pieces inedites ayaient ete 
liberalem ent mises a ma dispo3ition“. Quatrefa- 
ges. M. P. p. 403.
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1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Dr J . Pruszyński mówił o ptom ainach i  tok- 
salbum inach, streszczając prace różnych chemików 
nad tym  przedm iotem . Prace te  znane są czytel
nikom W szechśw iata z artykułów, umieszczanych 
różnem i czasy w naszem piśm ie, a także ze sp ra 
wozdań o posiedzeniach Komisyi, na których kwe- 
styja ptom ain była już poprzednio poruszana.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

SPRAWOZDANIE.

Zasady elektrotechniki. Opracował H enryk Mer- 
czyng, kandydat nauk  fiz.-mat. i  inżynier komun. 
W arszawa, 1889 r. (164 rys. w tekście i mapa li- 
tografowana). Cena rs. 2 k. 70.

Liczne, a praktyoznie dziś tak  doniosłe zastoso
wania elektrotechniki, opracow ywane były dotych
czas w naszym  języku tylko w luźnych a r ty k u 
łach czasopism technicznych. Wobec tego ubó
stwa odnośnego piśm iennictw a naszego, pożądaną 
była książka, obejm ująca treściw y w ykład wszy
stkich główniejszych zastosowań elektryczności, 
a przeznaczona dla szerszego koła niespecyjali- 
stów, o średniem  w ykształceniu gim nazyjalnem , 
oraz dla tych , którzy, rospoczynając studyja elek
tro techniczne, p ragną wpierw  objąć główniejsze 
zarysy przedm iotu, aby odrazu nie gubić się w zbyt 
zawiłych jego szczegółach. Dla tego określonego 
koła czytelników, k tóre  jest najliczniejszem  w n a 
szych w arunkach m iejscowych, książka p. Mer- 
czynga stanowi cenny poradnik, którego p ro g ra 
mowy zakres ogólny je s t pedagogicznie uspraw ie
dliwionym.

Pierwszy, stosunkowo dłuższy rozdział książki 
obejm uje w ykład nauki o potencyjałach e lek try 
cznym i m agnetycznym , oraz zasady m iernictw a 
elektrycznego. Dział ten, k tó ry  znaleść można 
wzorowo opracow any w dziełach S. Thompsona, 
D aniella i E veretta, k tó rych  przekłady polskie po
siadamy, został też dość udatn ie  streszczony przez 
autora, a  to  zwłaszcza co do znaczenia t. zw 
„wymiarów*1 w układzie „bezw zględnych11 jedno 
stek elektrom agnetycznych. Spomiędzy przyrządów  
m ierniczych szczegółowiej opisana jest tylko b u 
sola stycznych, natom iast inne schem aty dla po
m iarów oporu i siły elektrom otrycznej podane są 
w  tekście może nieco zbyt treściw ie.

Rozdział drugi zaw iera opis schem atyczny kilku 
najw ażniejszych typów dynamom aszyny; m ieści on 
nadto odnośne wzory zasadnicze Froelicha, oraz 
opisy ogniw M eidingera i Callauda, ,,transfo rm a
to ra11 (typu D eri i Z ipernowskyego), a wreszcie b a r 
dzo pobieżną wzm iankę o „akum ulatorach11.

Do udatniejszych ustępów  książki p. Merczynga 
zaliczam rozdział trzeci „o oświetleniu elektrycz- I

nera i o kanalizacyi p rądu11. W rozdziale czw ar
tym  „teoryja przenoszenia energii zapomocą elek
tryczności11 jest też dość szczegółowo opracowana, 
ale zastosowania je j do kolei elektrycznych i do 
,,elektrolizy11, są zaledwie naszkicowane.

Ze względu, że telegrafy stanowią obecnie n a j
ważniejsze zastosowanie elektryczności, autor po
święcił tem u działowi stosunkowo najdłuższy (p ią
ty ) rozdział swej książki. Opisane są zatem szcze
gółowiej rospowszechnione u nas apara ty  Morsea 
i Hughesa i podane są też przystępnie zasady apa
ra tu  automatycznego Caselliego, telegrafu „wielo
krotnego11 Meyera, oraz schematów stacyjnych.— 
W reszcie opisy telefonów, mikrofonów, linij i sta- 
cyj telefonicznych, którem i autor zam yka swą 
książkę, wtłoczone są w zbyt ciasną ram kę, pom i
mo ich doniosłości technicznej.

Styl niniejszej pracy au to ra  jest wogóle jasny, 
pomimo przesadnej zwięzłości i n iektórych zw ro
tów cudzoziemskich. Od tego ogólnego kursu  w stę
pnego do elektrotechniki, o p rogram ie zbytnio 
przeładowanym  względnie do jego objętości, nie- 
właściwem byłoby wymagać wyczerpującej syste
m atyczności. Sądzę jednakże, że książka p. Mer
czynga zasługuje na  rospowszechnienie, ze wzglę
du na trudne zadanie uprzystępnienia elektrotech
niki, którego podjął się autor, a które rozwiązał 
wogóle udatnie.

A. U.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. IVI. Raciborski, Ueber die Osmundaceen 
und Schizaeaceen der Juraform ation , I tablica. 
O dbitka z E nglera , Botanische Jahrbiicher, X III, 
Bd. 1 Hf..

A utor zebrał bardzo interesujący m ateryjał, skła
dający się z przedstaw icieli flory kopalnej w łup
ku glinianym  (formacyja ju rajska) w okolicach 
Krakowa. M ateryjał ten  je s t bogaty, z jednej 
strony, w okazy i gatunki paproci, z drugiej zaś 
strony zaw iera wiele paproci z dobrze zachowa- 
nem i odciskami zarodni (Sporangium), co wogóle 
rzadko daje się spotykać u form kopalnych. W wie
lu miejscach au to r napotykał blaszki liści zwę
glone i czarne i nadające się do badań. Szcze
gólniej piękne okazy zebrał i opracował pan R. 
z grupy  Osmundaceae i Schizaeaceae. W  Grójcu 
pod Krakowem, między innem i, znalazł autor oka
zy, k tóre nazwał Oimunda Sturii, okazy z zaro- 
dniam i (Sporaphylle) tego gatunku kopalnego, opi
suje au to r wyczerpująco, podając kształty  liści, 
opis szczegółowy zarodni, ich wymiary, formę i b u 
dowę anatom iczną. Oprócz tego z dobrze zacho- 
wanem i zarodniam i autor znalazł Osmunda sp.,
O. m icrocarpa n. sp., Todea W illiamsonis Brogn 
i Todea princeps Prexl. Z wymienionych tylko 
co gatunków, p. R. opisuje szczegółowo trzy  osta
tnie. Spomiędzy Schizaeaceae, autor znalazł licz
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ne okazy z doskonale przechowanemi zarodniami 
Klukia esilis Phill. i  podał opis bardzo wyczerpu
jący  zarodni (Sporangium), zawierający budowę 
i sposób ich przyczepienia. W edług p. R. Klukia 
cxilis Phill. sp. je s t bardzo rospowszechniona 
w form. mezozoicznych, a szczególniej obficie wy
stępuje w Grójcu. Oprócz typowej formy, jeszcze 
p. R. odróżnił pomiędzy zebranem i okazami w Grój
cu odmianę panriflora; nadto znalazł dwa inne ga
tunki, K lukia Phillipsi, Brogn. sp. i K lukia acuti- 
folia L. e t H. sp. Wogóle w łupkach glinianych 
w okolicach Krakowa, autor znalazł 52 gatunki 
paproci kopalnych, z których 27 gatunków pło- 
nych (bez owoców). P racę p. Raciborskiego uzu
pełnia tablica rysunków, przedstaw iająca ogólną 
postać liści z zarodniam i, oraz zarodnie (Sporan- 
gia) powiększone ważniejszych gatunków, znale
zionych przez autora.

m O H l K h  H M iK G W A .

— sk. B ło n a oleju na wodzie. Ruch skrawków 
kamfory na powierzchni wody, jak  to  okazał van 
der M ensbrugghe, powstaje skutkiem działania 
zmniejszonego napięcia powierzchniowego wody, 
napojonej tą  substancyją. Aby ruchy kamfory za
chodziły żywo, pow ierzchnia wody winna być b a r
dzo czysta; samo już dotknięcie wody palcem wy
starcza, aby ruchy  te  przytłum ić, ponieważ po
w ierzchnia wody otrzym uje tłustą  powłokę, k tóra 
napięcie powierzchniowe zmniejsza tak  dalece, że 
ginie już różnica względem powierzchni przejętej 
kamforą. Potrzebna do tego ilość tłuszczu jest 
nader drobna, a ze względu, że pom iary takich 
wielkości cząsteczkowych przedstaw iają znaczenie 
ogólne, postanowił lord Rayleigh oznaczyć grubość 
tej powłoki tłuszczowej, czem też współcześnie zaj
m ow ał się i  p. Sohncke (W szechświat z r. b. str. 
573). L ord Rayleigh używał do swych doświad
czeń masy wody o powierzchni kołowej, mającej 
84 cm średnicy, Kropelka oliwy, osadzona na d ru 
ciku platynow ym , po zetknięoiu z wodą rospoście- 
ra  się po niej szybko, a  drobne pyłki i cząstki 
kam fory, k tóre  się tam  żywo poruszały, natych
m iast się uspakajają. L ord  R. oznaczał więo ilość 
oliwy, przy której ruchy kamfory prawie, ale nie 
zupełnie ustają. Grubość warstwy oliwy, którą 
można było oznaczyć z masy, ciężaru właściwego 
i pow ierzchni wody, przytłum iająca ruchy kam 
fory, przypada m iędzy 1 a 2 milijonowemi m ili
m etra, a praw dopodobnie ocenić ją  można na 1,6

(czyli 0,0000016 mm). Z  doświadczeń Sohncke- 
go najcieńsza w arstw a oliwy okazała się równą 111, 
oleju zaś rzepakowego 93 (N aturw . Rund.).

— sst. Zawartość soli w  wodzie oceanu A tlantyckie
go. Zawartość soli, albo słoność wody morskiej od

lat kilkudziesięciu jest przedm iotem badań wy
praw morskich; chodzi tu  głównie o wyśledzenie 
praw , jakim  ona podlega, wiemy bowiem, że jest 
zmienna. Ścisłe oznaczenie słoności powierzchni 
oceanu je s t rzeczą bardzo ważną, podobnie bo
wiem ja k  sama ona je s t wypadkową tem peratury, 
prądów i wiatrów panujących, nawzajem w pew
nych razach słoność może stać się ważnym czyn
nikiem fizycznym. Badania m orskie nie ustają 
w tym kierunku. Obecnie możemy zanotować w y
niki, otrzym ane przez d ra  Krummela na pokładzie 
niemieckiego statku Plankton w roku zeszłym. 
Dr Krummel określał zawartość soli najpierw  przy 
pomocy dobrego sprawdzonego areom etru, nastę
pnie to  samo sprawdzał drogą chemiczną przez 
m ianowanie chloru , wreszcie oznaczał współczyn
nik załamania światła.

Z p rac  Krumm ela wypada, że największa za
wartość soli na powierzchni A tlantyku północnego 
znajduje się w pobliżu 25° szer. półn. 35° dł. zach. 
od Gr. Poczynając stąd, ilość soli we wszelkich 
kierunkach się zmniejsza. Tym sposobem najwięk
sza słoność oceanu znajduje się trochę na połu
dnie od największości barom etrycznej i najm niej
szej wilgotności; Kriimmel tłumaczy to stosunkami 
prądów atmosferycznych morskich, które spraw ia
ją , że jeszcze na południe obszaru największego 
ciśnienia parowanie przeważa nad skromnemi de
szczami w tej szerokości, a tem  samem podnosi 
się słoność wody i maximum to  dochodzi do 37.5 
na tysiąc. Na północ od 45° szer. półn. zaw artość 
soli nie przechodzi 36 na tysiąc; pochodzi to  stąd, 
że z jednej strony padają tu  częściej deszcze, 
z drugiej tem peratu ra  powietrza je s t niższa, a  tem 
Barnem mniejsze parow anie i większe roscieńczenie 
wody na powierzchni morza. Mniejszą słoność 
wody między G renlandyją a mielizną Newfound- 
landzką przedewszystkiem należy przypisać wle
waniu się lekkiej wody z prądu Labradorskiego do 
Golfstreamu. Tam  gdzie te  p rądy  zbliżają się wi
dać zaraz nagłą zmianę w słoności, np. w dniu 2 
Sierpnia 1889 r. Krummel obserwował w pobliżu 
Newfoundlandu pomiędzy godziną 1-ą a 2-ą popo
łudniu nagły skok w słoności od 33,45 do 35,65 
na tysiąc przy zmianie tem peratury wody od 21° 
do 24°. Deszcze okazują w yraźny wpływ na sło- 
ność wody oceanicznej; Krummel mógł to snadnie 
zauważyć w obszarze p rądu  gwinejskiego na jesie
ni roku 1889: po ulewnych deszczach sprowadza
nych tu  przez południowo-zachodni monsun sło
ność spadała naraz nawet do 34,2 na tysiąc, p o 
czerń gdy wróciły dni bezdeszczowe, słoność w ra
cała do 36,5 na tysiąc. Podobne zupełnie zjaw i
sko miało miejsce J>rzy brzegach północno-zacho
dnich Brazylii, gdzie znowu zwykły tu taj brak  de
szczów podnosi ogrom nie słoność powierzchni m o
drzą. (Pet. Mitt., 7).
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W IADOM OŚCI BIEŻĄC E.

—  sk . Obserwatoryjum meteorologiczne na górze
Montblanc założone zostało przez p. J . Yallot w wy
sokości 4400 metrów. W ystawiony przez niego 
budynek składa się z dwu oddziałów, z których 
jeden  jest schronieniem , otw artem  dla wszystkich 
wędrowców, drugi stanowi właściwe obserw atory
jum  meteorologiczne, otw arte tylko dla uczonych. 
Przenoszenie m aleryjałów  na budynek trw ało Bześć 
tygodni, a  użyto do tego dwustu tragarzy, z któ
rych każdy potrzebow ał trzech dni, aby sig n a  go
rg wedrzeć. Roboty dokonane zostały przez sied
m iu ludzi, którzy tam  przebyw ali pod osłoną n a 
miotu, po pigciu jednak  dniach pobytu musieli zejść 
wszyscy bowiem byli chorzy. N astępnie wrócili 
znów i w ciągu trzech dni pracg swą, ukończyli. 
W nocy pod nam iotem  term om etr opadał do —9n C. 
W  schronisku są łóżka obozowe, kołdry, p rzy rzą
dy kuchenne, piece naftowe oraz zapasy żywności. 
W obserwatoryjum  mieszczą sig przyrządy piszące, 
utrzym ujące sig w biegu przez dwa tygodnie, 
a mianowicie: barom etr, term om etr, hygrom etr,

aktynom etr, anem om etr, chorągiewka, pluwijometr 
oraz statoskop, k tó ry  jest rodzajem barografu, k re
ślącym w powigkszeniu zm iany ciśnienia atmosfe
rycznego. Oprócz tego znajdują się inne jeszcze 
przyrządy, do bespośredniego odczytywania przez 
obserwatorów, jak  poligraf M areya, stygmograf, 
dynamograf, spirom etr i t. p. Budynek, aczkol
wiek drewniany, je s t dosyć dobrze zaopatrzony, 
przy zewnętrznej bowiem tem peraturze —12°, te r 
m om etr wewnątrz niego nie opada niżej zera, na
wet bez ogrzewania. Z obserwatoryjum  tego me- 
teorologija wiele zapewne będzie mogła skorzystać,

Posiedzenie 13-e Kom. stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocni
czych odbędzie się we czwartek dnia 16 
Października 1890 roku, o godzinie 8 wie
czorem, w lokalu Towarzystwa Ogrodnicze
go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. Dr zool. J. Nusbaum „Zagadnienia 

morfologii współczesnej".

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 1 do 7 Października 1890 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i  Rolnictwa w W arszawie).

-a
•a
Q

B arom etr 
700 mm T em peratura  w st. C.

U'00

£
Kierunek w iatru

Suma
opadu

D w a g i.

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

1 Ś. 48,8 47,6 47,3 15,4 22,8 17,4 23,1 13,0 72 W,WN,SW 2,2 D. wiecz; wich.
2 C. 43,1 43,1 44,5 17,0 12,3 8,7 19,0 7,2 73 w s ,w ,w 3,9 D. w n. i w dz., w. wich.
3 P. 50,5 52,3 49,0 8,2 11,0 8,4 12,0 5,5 75 w , w , w 0,6 Deszcz dr. popoł.
4 S. 41,0 42,8 45,6 10,6 15,0 11,7 15,5 7,6 77 W,NW,NW 12,7 D. w n., wich. popoł.
5N . 48 4 49,0 49,9 10,2 14,1 10,8 14,3 9,8188 NW,W,W 0,6 Deszcz dr. wiecz.
6 P. 49,1 48,2 47,4 12,4 15,2 14,1 15,3 11,0185 W, W, W 1,2 Deszcz w nocy
7 W. 47,2 46,6 45,1 12,1 13,7 10,8 14,0 10,8 84 WN,WN,W 2,2 Deszcz rano i wiecz.

Średnia 47,0 12,6 79 23,4 mm

UWAGI. K ierunek w ia tru  dany  je s t d la  trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach  na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś Ć .  W ybuch W ezuwijusza, przez T. R. — Rami, czyli pokrzyw a chińska, przez H. Lecomtea, 
prof. liceum Ś-go Ludwika, tłum . J . S. — Z adania chemii współczesnej, przez M aksymilijana Flaum a. — 
Teoryja Quatrefagesa o pochodzeniu ludności polinezyjskiej. N otatka etnograficzna, napisał I. R adliń
ski. — Towarzystwo ogrodnicze. — Sprawozdanie. — Wiadomości bibliograficzne. — K ronika nauko

wa. — W iadomości bieżące. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

Ho3BOjeHO IJeH 3ypoio. BapmaBa, 2 8  CcHTaSpa 1890 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, l i  26.




