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w szystk ich  k s ię g a rn ia c h  w k ra ju  i zagranicą..

A d r e s  R e d a k c y i P o d w a le  N r ,  2.

stępuje tu tem jaśniej, że nietylko chemija, 
ale i nauka o cieple stanowiła wówczas nową 
gałąź wiedzy, nie należy bowiem zapominaój 

: że po wielu usiłowaniach, datujących jeszcze 
od Galileusza, pierwsze istotne termometry 
zbudowane zostały dopiero w r. 1724 przez 
Fahrenheita, pierwsze zaś badania kaloryme
tryczne, mające na celu oznaczanie ilości cie
pła zużywanego przy topieniu, parowaniu i o- 
grzewaniu ciał, prowadzone były w latach 
1755—1760 przez Delucka oraz Blacka, a na- 

j  stępnie (1772) przez Wilkego. Lavoisier we
spół z Laplacem ulepszył metody kaloryme
tryczne i zastosował je do dochodzenia ilości 
ciepła, powstających przy paleniu różnych 

| materyjałów, a za przykładem jego, przy po
mocy metod coraz doskonalszych, badania te 
prowadzili dalej Rumford, Despretz, Dulong,

: Andrews, zwłaszcza też Favre i Silbermann, 
a w ostatnich latach Than, oraz Schuller 
i Wartba. Zebrały się stąd tablice liczb bar
dzo ciekawych, ważnych zwłaszcza pod wzglę
dem praktycznym, uczyły one bowiem, ile 
ciepła otrzymać możemy przez spalenie kilo
grama węgla, wodoru, siarki lub innej sub- 
stancyi. Nie poprzestano zresztą na samych 
tylko objawach palenia się ciał czyli łączenia 
się ich z tlenem, ale rozejrzano i różne inne 

| sprawy chemiczne; oznaczono ilości ciepła po

ZASADY TERMOCHEMII.
podał

Stanisław  K ram sztyk.

I.

Znaczenie termochemii nazwa jej dostate
cznie tłumaczy,—jest to dział nauki, traktu
jący o objawach cieplikowych, zawisłych od 
działań chemicznych.

Jakkolwiek nazwa termochemii dosyć jest 
nową, zasadnicze, elementarne jej fakty są 
stare i znane. Odwieczne przecież i zwykłe 
źródło ciepła stanowi palenie, to jest właśnie 
chemiczne łączenie się ciał, związek przeto 
objawów ciepła z chemizmem dawno już mu
siał zwrócić na siebie uwagę badaczy i rzeczy
wiście powiedzieć można, że termochemija 
uieledwie razem z chemiją powstała, pier
wsze bowiem na, tem polu badania zawdzię
czamy temuż mężowi, któremu miano ojca 
chemii nadawać zwykliśmy,—mówimy tu o 
Lavoisierze, który już w 1781 r. oznaczał ilo- 
s°i ciepła, jakie wytwarzają się przy paleniu 
r°zmaitych materyjałów. Zasługa jego wy
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wstającego przy łączeniu się różnych pier
wiastków między sobą, przy rozpuszczaniu 
metali w kwasach, lub przy tworzeniu się in
nych związków. Pracami temi oprócz fizyków 
wyżej wymienionych, zajmowali się Alluard, 
Desains, Ditte, Deville, Graham, Grassi, Hau- 
tefeuille, Hess, Longuinine, Person, Regnault, 
Troost, Woods i inni, a zwłaszcza Thomsen 
i Berthelot. Metod doświadczeń, jakiemi po
sługiwali się różni ci badacze, opisywać tu 
nie możemy, zależą one od tego, czy substan- 
cyje działające na siebie są lotne, czy ciekłe, 
czy produkty tych działań są gazowe, czy też 
stałe lub ciekłe, czy proces cały przebiega 
szybko, czy też prowadzi się wolno. J  akkol- 
wiek jednak różne w przeprowadzeniu, wszys
tkie te metody polegają na ogólnych zasadach 
badań kalorymetrycznych. Gdy idzie np. o 
ciepło powstające przy spaleniu węgla, to jest 
przy połączeniu się jego z tlenem, palimy od
ważoną jego ilość w kalorymetrze tak urzą
dzonym, że gaz, będący wytworem tego dzia
łania, przebiega przez rurę w wężownicę skrę
coną, która się mieści w odważonej również 
ilości wody. Gdy zachowano tu wszelkie o- 
strożności, aby wytworzone ciepło nie ulegało 
ubocznej stracie, wtedy wszystka jego ilość 
przechodzi na ogrzanie powyższej ilości wody 
i daje się obliczyć z przyrostu jej tempera
tury.

Doświadczenia te połączone są niekiedy 
z istotnemi trudnościami, a przedewszystkiem 
gdy przy nich wytwarzają się gazy lub też ule
gają one pochłonięciu. W  wielu razach oka
zał się bardzo korzystnym kalorymetr lodowy 
Bunsena, polegający na tej zasadzie, że ilość 
lodu stopionego pod wpływem wytwarzającego 
się przy danym procesie ciepła, oznacza się 
przez zmniejszenie jego objętości, gdy w stan 
ciekły przechodzi. Wiadomo bowiem, że lód 
przy topieniu objętość swoję zmniejsza, obję
tość jednego grama lodu w temperaturze 0° 
wynosi 1,09082 centymetra sześciennego, gdy 
w tejże samej temperaturze gram wody zaj
muje tylko objętość jednego cm. sześć., albo 
raczej według dokładniejszych oznaczeń Bun
sena 1,00012 cm. sz. Że zaś z drugiej strony 
wiadomo dobrze, ile ciepła lód do stopienia 
swego potrzebuje, ze zmniejszenia przeto jego 
objętości przy topieniu żądaną ilość ciepła 
łatwo obliczyć można.

Dodać należy, że oznaczenie zapomocą do-

| świadczeń bezpośrednich ilości ciepła towa
rzyszących różnym procesom chemicznym, na
potyka nieraz trudności tak wielkie, że bezpo
średnio przeprowadzić się nie da; okoliczności 
podobne zachodzą np., gdy dana reakcyja 
przebiega zbyt wolno, lub gdy powstające u- 

| twory zbyt są niestateczne i rozpadają się 
znów szybko. W takim razie uciec się trzeba 
do dróg pośrednich, które w dalszym ciągu 
poznamy.

II.

Jakkolwiek tedy— powiedzieć można—ba
dania termochemiczne rozpoczęły się już u 
schyłku zeszłego stulecia, a spostrzeżeń ró
żnych zebrała się obfitość dosyć znaczna, nie 
mogły one jednak doprowadzić do zasad ogól
nych; był to materyjał cenny, którego ważne 
znaczenie przewidywano, ale nie pojmowano 
jeszcze. I  nie mogło być inaczej, dopóki ob
jawy ciepła tłumaczono działaniem właściwej 
substancyi, zwanej cieplikiem, który dopływa
jąc do ciała, sprowadzał jego ogrzewanie, a 
uchodząc, powodował oziębianie. Cieplik tak 
pojmowany był czemś od istoty samego ciała 
odrębnem, związku jego z objawami powino
wactwa chemicznego dopatrzeć niepodobna 
było.

Związek ten stał się jednak jasnym i wyra
źnym skoro poznano, że ciepło nic może być 
substancyją materyjalną, wytwarza się ono 
bowiem przez tarcie, uderzanie, lub inną pra
cę mechaniczną, a przecież żadnym nakładem 
pracy z niczego substancyi wytworzyć nie 
zdołamy. Łączność ta zachodząca między 
pracą a ciepłem stała się punktem wyjścia 
nowego na istotę ciepła poglądu, zwłaszcza 
gdy dała się ująć liczebnie, gdy poznano zu
pełną równoważność pracy i ciepła, wyrażają
cą się liczbą 424 kilogramometrów na jednę 
ciepłostkę. Znaczy to, że praca potrzebna do 
podniesienia 424 kilogramów na wysokość je
dnego metra, przeobrażona w ciepło wystar
cza do ogrzania jednego kilograma wody o 1° 
termometru stustopniowego, albo nawzajem, 
gdy ciepło przeobraża się w pracę, wtedy je
dnostka ciepła czyli ciepłostka, t. j. ta ilość 
ciepła, której potrzeba by kilogram wody o 1° 
ogrzać, przetworzona w pracę, zdoła 1 kilo- 

i gram wynieść na 424 metry w górę. Liczba
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ta, stanowiąca jednę z najważniejszych da
nych fizycznych, znana jest pod nazwą równo
ważnika mechanicznego ciepła, choć należało
by mówić tu o równoważniku mechanicznym 
ciepłostki. Nie zmienia ona swej wielkości, 
gdy, jak  się to obecnie częściej czynić zwykło, 
w miejsce kilograma przyjmiemy gram za je 
dnostkę. Mimochodem zaznaczymy tu jesz
cze, że w nowym układzie jednostek w nauce 
używanych—jednostka pracy nazywa się ergą, 
nie zapuszczamy się wszakże w bliższe jej o- 
kreślenie, by nie odstępować zbytecznie od 
przedmiotu, który nas teraz zajmuje.

Praca każda na ruchu polega; przeobraże
nie jej także tylko źródłem innego ruchu być 
może, ciepło więc jedynie za objaw ruchu u- 
ważać możemy. Ruchu tego nie dostrzegamy, 
jest to ruch najdrobniejszych cząstek ciała, 

•które także zmysłom naszym uchodzą. Im 
szybciej poruszają się te cząsteczki, im więk
szą jest ich siła żywa, ich energija, tem cie- 
plejszem jest ciało, które się z nich składa; 
im wolniejszym jest ten ruch cząsteczkowy, 
tem zimniejszem się nam ono wydaje. Gdy 
ruch ten się wzmaga, ciało się ogrzewa; sty
gnie—gdy ruch ten słabnie.

Jakiego rodzaju jest ruch ten, zmysłom na
szym niedostępny, tworzyć możemy tylko hi
potezy mniej lub więcćj uzasadnione; w każ
dym razie rozmaitość jego warunkuje stan 
skupienia danego ciała. W  ciałach stałych 
cząsteczki wykonywać mogą jedynie ruchy 
drgające, wahadłowe, dokoła punktów swej 
równowagi statecznej, w gazach natomiast 
cząsteczki ożywione są ruchem postępowym, 
biegnąc po liuijach prostych, dopóki nie po
trącą o inne cząsteczki lub o stałą zaporę, po
czerń przybierają inny kierunek prostolinijny; 
stan ciekły znamionuje się ruchem cząsteczek 
częścią drgającym, częścią postępowym, każda 
z nich bowiem łatwo ulega wytrąceniu ze 
swego położenia, w którem odbywa ruchy 
drgające, a zatrzymana przez cząsteczkę inną, 
rozpoczyna je znowu w tem nowem położeniu. 
Bezwzględne zero temperatury, brak istotny 
ciepła, nastąpi więc wtedy, gdy wszelki ruch 
cząsteczek ustaje. Ponieważ prostolinijny 
ruch cząsteczkowy ciał lotnych powoduje ich 
prężność, ginie i ona zupełnie, gdy ruch ten 
a wraz z nim i wszelkie ciepło niknie. W  gra
nicach podpadających pod możność doświad
czeń naszych, prężność gazów ulega zmniej

szeniu o ’/2t 3, gdy temperatura o 1° się obniża; 
w przypuszczeniu, że zmniejszanie się to pręż- 

| ności zachodzi w tymże samym stosunku i w 
temperaturach najniższych, wnieść możemy, 
że ustaje ona zupełnie przy 273° niżej zwy
kłego zera termometrycznego, dla tego tem
peraturę — 273° uważamy za zupełny brak 
ciepła, jestto zimno bezwzględne, bezwzglę
dne zero termometru.

Poprzestajemy na ogólnikowych tych uwa- 
| gach wstępnych o teoryi mechanicznej ciepła; 

jakkolwiek są jednak pobieżne, wystarczają, 
by na ich zasadzie można było zdać sprawę 
z objawów cieplikowych, zachodzących przy 

1 procesach chemicznych,—wielkie bowiem teo- 
; ryje zalecają się i prostotą wielką. Zwrócić 
i nam tylko wypada uwagę, że rzecz o zachowa

niu energii, o przeobrażaniu pracy w ciepło 
obszerniej opowiedział w piśmie naszem p. 
Dziewulski i do tej też pracy odsyłamy czy
telnika w kwestyjach, w których tu na zbyt- 
niem poprzestawać musieliśmy streszczeniu ').

(d. c. n.).

ŻrCIE W  OTCHŁANIACH MORSKICH.
Mowa prof. H. N. Moseleya, prezesa sekcyi bijo- 
logicznój angielskiego Towarzystwa postępu 
nauk, wypowiedziana przy otwarciu, posiedzeń 
sekcyi bijologicznej pottczas zjazdu tegoż Towa

rzystwa w Montreal w Kanadzie.

przełożył

A. W rześniow ski.

Komitet urządzający zjazd Towarzystwa 
słusznie uczynił, wybierając zjawiska życia 
pelagicznego i głębinowego za jeden z przed
miotów dyskusyi obecnego zebrania. Nasze 
wiadomości pod tym względem nader szybko 
postępują. Jestto jeden z najobszerniejszych 
przedmiotów, budzących największe zajęcie za
równo fizyjologów jak zoologów, a w pewnym 
stopniu zwraca on na siebie uwagę botaników. 
Bliskość Stanów Zjednoczonych, którym nau-

' )  Ob. W szechświat, t. III z r. 1 8 8 3 , str. 81 
i nast.
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ka tyle zawdzięcza pod względem badania ; 
morza, usprawiedliwia wybór tego przedmiotu 
przez Towarzystwo angielskie zbierające się , 
po tej stronie Atlantyku. Za przedmiot swe
go przemówienia wybrałem niektóre bijologi- 
czne pytania, dotyczące otchłani morskich, 
gdyż tym zjawiskom szczególną poświęciłem 
uwagę jako uczestnik badań głębinowych pod
czas podróży okrętu Challenger.

Na nieszczęście fachowi fizyjologowie do o- 
statnich czasów mało zwracali uwagi na fizy- 
jologiją życia głębinowego. O ile mi wiado
mo, dotychczas żaden fizyjolog nic ani jasno 
przedstawił, ani dłużej badał liczne trudności, 
które spotykamy, usiłując wyjaśnić sposób, w 
jaki się odbywają zwykłe czynności fizyjolo- 
giczne u zwierząt kręgowych i innych, które 
przebywają w wielkich głębinach pośród nie
zwykłych warunków fizycznych.

Podczas mej podróży na Challengerze, gdy 
mnie głównie zajmowały odkrycia zoologiczne, 
których codziennie dostarczało dragowanie, 
otrzymałem list od mego szanownego nauczy
ciela prof. Ludwiga z Lipska, który przedsta
wił mi zjawiska życia głębinowego w zupełnie 
odmiennem świetle. Profesor zapatrywał się 
na zagadnienia otchłani morskich głównie ze 
stanowiska fizyjologicznego i zapytywał o 
szereg odnoszących się do niego zagadnień. 
Jedno z pierwszych pytań dotyczyło ilości tle
nu, zawartego w wodzie głębinowej. Znajo
mość stanu, w którym się znajduje gaz pochło
nięty przez wodę, jest dla fizyjologa pierwszo
rzędnej wagi. Pod tym względem, nader wa
żne wiadomości znajdują się w raporcie zna
komitego chemika prof. D ittm ara '). Z jego 
pracy wynika, źe wbrew dotychczasowym do
mysłom, obecność wolnego kwasu węglanego 
w wodzie morskiej jest rzeczą wyjątkową. 
Istniejący w niej kwas węglany znajduje się 
w postaci dwuwęglanów mniej lub więcej do
kładnie nasyconych. W powierzchownych 
warstwach wody ilość kwasu węglanego wzra
sta w miarę opadania temperatury i na od
wrót. W oda z głębin oceanów nie zawiera 
niezwykłej ilości wolnego kwasu węglanego.

Z uwagi na ciekawe odkrycie p. Jana Mur-

1) Official .Raport on the  Scientific Results of the 
V oyage of I I ,  M . S. C ha llenger, Physics and C hem i-
stry , tom  I .

raya '), że w pewnej głębokości skorupy 
skrzydłopławów (Pteropoda) zostają rozpusz
czone i z dna morskiego znikają, oraz że w 
pewnych dalszych głębiach ten sam los spoty
ka skorupki Globigeriny, prof. Dittmar utrzy
muje, że rozpuszczenie skorup nie zależy od 
obecności wolnego kwasu, lecz od rozpuszcza
jącej własności samej wody morskiej, która 
zabiera nadmiar węglanu wapnia, nawet będąc 
alkaliczną, jeżeli tylko ma dosyć czasu. Tak 
więc ilość kwasu węglanego zwykle znajdują
ca się w oceanach nie może być dla życia 
szkodliwą; według prof. Dittmara w głębiach 
oceanu muszą być liczne zbiorniki wody silnie 
napojonej kwasem węglanym, albowiem uwa
ża on, że główny zapas tego kwasu w wodzie 
morskiej pochodzi z wulkanicznych źródeł i 

! ‘wybuchów wydobywających się z dna oceanu, 
a ilość kwasu powstająca podczas gnicia mor
skich roślin i zwierząt, jest stosunkowo nic 
nieznacząca. Może Challenger spotkał taką 
okolicę nawiedzoną przez wybuch kwasu wę
glanego, gdy koło wysp Azorskich wydobył 
z głębi ogromną ilość martwego i poczernia- 

: łego koralu.
Teoretyczne maksymum ilości tlenu pochło

niętego przy normalnem ciśnieniu na po
wierzchni wody, według doświadczeń i obra- 
chowań prof. Dittmara, na jeden litr wody 
morskiej powinno wynosić w zimnych krai
nach przy 0° C. 8,18 centym, sześciennych, a 
pod zwrotnikami przy temperaturze 30° C. 
4,50 centym, sześć. Wypadki otrzymane do
świadczalnie z próbek wody zebranej podczas 
podróży na powierzchni morza, z rozmaitych 
powodów znacznie różnią się w szczegółach od 
ilości obliczonej, a przedewszystkiem z powo
du zmniejszenia ilości tlenu skutkiem utlenie
nia i oddychania. Głownem, a nawet jedy- 
nem źródłem azotu i tlenu wody głębinowej 
jest atmosfera i oba gazy zostają z niej po
chłonięte, tym więc sposobem ich ilość w głę
binie zależy od warunków temperatury i ciś
nienia na powierzchni, a nie w głębi. Można 
przypuszczać, że pewna ilość wody pochłonąw
szy odpowiednią ilość tlenu i azotu opada na 
dół niemięszając się z otaczającą wodą. Pod
czas tego opadania ilość zawartego w niej a- 
zotu pozostaje ta sama, gdy tymczasem zapas

' )  Porów naj W szechśw iat 1 8 8 2 ,  str. 1 0 4 .
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tlenu ciągle się zmniejsza skutkiem utlenienia 
odbywającego się w głębi bez wszelkiego zró
wnoważenia. Doświadczenia doktora Lant 
Carpantera dowiodły, że ilość pochłoniętego 
tlenu zmniejsza się w wodzie morskiej w mia
rę głębokości. Dotychczas nie można jeszcze 
dokładnie sformułować stosunku pomiędzy 
głębokością i zmniejszeniem ilości zawartego 
w wodzie tlenu, lecz wszystkie znane obecnie 
fakty nie potwierdzają dawniejszego wniosku 
pana I. Y. Buchanan, jakoby ilość tlenu do
chodziła do minimum w głębokości 800 sążni. 
Nie jest to obojętnem dla bijologii, albowiem 
bytność takiego pasa z najmniejszą ilością tle
nu była powoływana jako dowód szczególnie 
bogatego życia w tej głębokości pod powierz
chnią oceanu.

Prof. Dittmar znajduje, źe woda z dna 
morskiego nie przedstawia nic charakterysty
cznego pod względem pochłoniętych gazów, 
że niczem nie różni się od wody pośrednich 
głębokości. Jak  sądzę nie można było tego 
się spodziewać, albowiem ześrodkowanie na 
rzeczywistem dnie zapasów żywności, a tem 
samem ześrodkowanie życia mogło doprowa
dzić do innego wypadku. Gdyby w wielkich 
głębiach panował zupełny spokój wody, ilość 
tlenu mogłaby być sprowadzona do zera, lecz 
fakt, źe w żadnej zbadanej próbce wody nie 
znaleziono zupełnego braku tlenu, dowodzi is
tnienia pewnego ruchu i zmiany. Najmniej
sza ilość tlenu, jaką znaleziono w próbce wo
dy z głębokości 2 875 sążni wynosiła 0,65 cm. 
sześć, na litr. Nawet taka ilość może w zu
pełności wystarczyć do potrzymania życia, 
gdyż Humboldt i Provenęal przekonali się, 
że pewne ryby mogą oddychać w wodzie za
wierającej tylko trzecią część tej ilości tlenu. 
W innej próbce wody z 1 645 sążni było 2,04 
centym, sześć. Z drugiej strony aż 4,055 cm. 
sześć, znaleziono w próbce z 4 575 sążni, a 
4,39 cent. sześć, w próbce z 3 025 sążni. Nie
słychanie jest dziwnem, że w jednym razie 
woda z małej głębokości 300 sążni dała tylko 
1,65 centym, sześć, tlenu. Prof. Dittmar 
przypuszcza, że nie brakowało tu nienormal
nych wypadków, do pewnego stopnia bez wąt
pienia zależnych od niedokładności narzędzia 5 
użytego do nabrania, wody.

W  związku z cennemi poszukiwaniami pro- 
wadzonemi na pokładach Travailleura i Ta- 
lismana przez prof. Milne—Edwardsa i jego J

towarzyszów, francuscy fizyjologowie w osta- 
nich czasach rozpoczęli badania niektórych 
zagadnień życia głębinowego.

P. Regnard wykonał doświadczenia w celu 
oznaczenia wpływu na rozmaite organizmy 
wielkich ciśnień odpowiadających ciśnieniom 
głębokiego morza. Drożdże wystawione przez 
godzinę na ciśnienie 1 000 atmosfer, odpowia
dających głębokości 6 500 sążni, zmięszano 
z roztworem cukru. Pierwsza oznaka fer- 
mentacyi okazała się dopiero po upływie go
dziny, a mięszanina drożdży i roztworu cukru 
wcale nie fermentowała, znajdując się pod ci
śnieniem 600 atmosfer, odpowiadających głę
bokości koło 3 900 sążni. Wodorosty, nasio
na roślin jawnokwiatowych, wymoczki, nawet 
mięczaki i pijawki znajdowano w stanie nie
jakiego snu albo letargu skutkiem wystawie
nia na podobne ciśnienie; następnie powró
ciwszy do normalnych warunków bytu przy
chodziły one do siebie. Ryba Bez pęcherza 
pławnego lub z pęcherzem opróżnionym bez 
szkodliwych następstw może być wystawiona 
na ciśnienie 100 atmosfer, odpowiadających 
głębokości 650 sążni. W 200 atmosferach, 
odpowiadających głębokości 1 300 sążni ryba 
staje się odrętwiałą, lecz po usunięciu ciśnie
nia wkrótce powraca do życia. W 300 at
mosferach, odpowiadających głębokości mniej- 
więcej 2 000 sążni ryba umiera.

Te doświadczenia nadzwyczaj są ważne. 
Używane ciśnienia otrzymano zapomocą wo
dy z wyłączeniem powietrza, wyjąwszy tylko 
powietrze pochłonięte w zwykłych warunkach 
ciśnienia, tym więc sposobem otrzymane wa
runki fizyczne bardzo były podobne do rze
czywiście istniejących w głębokiem morzu. Są 
to pierwsze doświadczenia w tym rodzaju.

Nieco podobno doświadczenia prof. Pawła 
Bert są związane z zupełnie innem pytaniem 
wpływu na organizmy wody, znajdującej się 
pod ciśnieniem ścieśnionego powietrza. ‘Prze
konał się on, że młode węgorze raptownie 
zdychają pod ciśnieniem tylko 15 atmosfer i nie 
mogą żyć pod ciśnieniem 7 atmosfer. Wyka
zał on różnicę istniejącą pomiędzy warunka
mi wytworzonemi w tych doświadczeniach 
i warunkami istniejącemi w głębi morza, gdzie 
zapas tlenu zawartego w wodzie został za
czerpnięty na powierzchni pod ciśnieniem 
jednej tylko atmosfery.

W doświadczeniach nad zwierzętami, do
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konanych metodą Regnarda, oczywistą jest 
trudność polegająca na tem, że zapas tlenu 
w wodzie ściśnionej nie może' być odnawiany 
podczas doświadczenia i stopniowo zostaje 
zmniejszony przez oddychanie, stąd, dopóki 
w użycie nie wejdzie wielka ilość wody, pra
wdopodobnie bezużytecznem byłoby doświad
czać wpływu na rybę stopniowanego ciśnie
nia wywieranego przez wiele godzin. Praw
dopodobnie wypadki bardzoby się zmieniły, 
gdyby można było dać rybie czas wystarcza
jący na zastosowanie się do zmiany ciśnienia, 
gdyby można było naśladować warunki stanu 
natury, w których ryba zwolna przechodzi 
z jednej głębokości do drugiej. Wypadki 
dalszych doświadczeń p. Regnarda będą ocze
kiwane z wielką niecierpliwością.

Pytaniem najwyższej wagi, na które zwróco
no niemało uwagi, jest źródło pokarmu zwie
rząt głębinowych. Z pewnością znaczna część 
tego pokarmu pochodzi z powierzchni oceanu. 
Szczątki zwierząt pelagicznych powoli opada
ją nadół, tworząc podczas swego przejścia 
skąpo rozproszony zapas pokarmu dla zwie
rząt, które mogą żyć w pośrednich głęboko
ściach, lecz na dnie szczątki się gromadzą. 
Dla zwierząt pelagicznych bez żadnej wątpli
wości ostatecznem źródłem pokarmu są ro
śliny peJagiczne, których rozmieszczenie w 
głąb ogranicza przenikanie do wody morskiej 
promieni słonecznych; prawdopodobnie zwie
rzęta pelagiczne w znacznej części zależą od 
symbiotycznego połączenia radiolaryj z zoo- 
xantellą '). Znaczną jednak część pokarmu 
tych zwierząt tworzą szczątki zwierząt i roślin 
pochodzące z wybrzeży, czy to wprost z pasa 
brzegowego, czyli też z samego lądu za pośre
dnictwem rzek i przypływu morza. Ogromne 
ilości szczątków brzegowych wydobyto dragą 
z głębin w pobliżu lądów i zdaje się, że życie 
głębinowe’słabnie w miarę oddalenia od wybrze
ży. Na nieszczęście nasza znajomość pelagicz- 
nego życia roślinnego dotychczas bardzo jest 
niedokładna i należy się spodziewać, źe bota
nicy zechcą zająć się tym przedmiotem i zbiorą 
wiadomości co do gieograficznego rozmieszcze
nia i obfitości rozmaitych morszczyn, tricho- 
desmium, okrzemków7 i innych wodorostów, za
mieszkujących powierzchnię morza. Wówczas

' )  Porów naj W szechśw iat, 1 8 8  2 , s tr . 2 5 3 ~  2 5 5.

będzie możliwem bliżej oznaczyć stopień, w ja
kim te rośliny mogą tworzyć wystarczający za
pas ostatecznego pokarmu dla większej części 
fauny pelagicznej, a przez jej pośrednictwo 
i dla fauny głębinowej. Pytanie nadzwyczaj jest 
ważne, albowiem, jeżeli głębie morskie nie- 
posiadając żadnego własnego źródła pokarmu, 
główny zapas otrzymywały z wybrzeży i po
wierzchni lądu już w pierwszych chwilach 
dziejów zamieszkania kuli ziemskiej przez 
zwierzęta, wówczas jakaś fauna głębinowa 
zaledwie mogła istnieć przed należytym roz
wojem fauny i flory brzegowej i lądowej.

Bez względu na to, czy pierwiastkowego 
pokarmu więcej dostarczają rośliny brzego
we i lądowe, czyli też pelagiczne, zdaje się 
być rzeczą pewną, że pokarm dochodząc do 
dna jest po największej części martwą mate- 
ryją i sądzę, że długie, ale cienkie, wtył poda
ne zęby wielu ryb głębinowych, podobne do 
zębów wężowych, bardziej są używane jako 
pomoc przy połykaniu całkowitych innych 
ryb spadających z góry w martwym stanie, 
a tem samem najlepiej zużywają przypadko
wo zdarzającą się strawę, aniżeli do chwyta
nia i zabijania żywej zdobyczy.

W  1880 wypowiedziałem myśl,że gnicie ma- 
teryj organicznych, jakie się pospolicie gdziein
dziej odbywa, może wcale nie istnieć w głębi 
morza, albowiem możebnym jest tam brak ba- 
kteryj i innych mikrofitów wywołujących gni
cie. Niektóre ciekawe pod tym względem do
świadczenia przedsięwziął w ostatnich czasach 
p. Certes. Do nalewek siana, mleka, chleba 
i innych pożywnych rzeczy pomięszanych z 
wodą morską, w których poprzednio zabito 
wszelkie żyjące istoty, z właściwemi ostrożno- 
ściami dodawał on głębinowego mułu i głębi
nowej wody przywiezionej przez Travailleura 
i Talismana. Niektóre doświadczenia odbywa
ły się w przystępie powietrza, inne w próżni. 
W pierwszym razie prawie we wszystkich do
świadczeniach po pewnym czasie rozpoczęło 
się gnicie, zwłaszcza po ogrzaniu mikroorga
nizmy rozwijały się, gdy tymczasem w ostat
nim razie płyny bez żadnego wyjątku pozosta
wały jałowemi, dowodząc jak się zdaje, źe 
mikroby żyjące w braku powietrza nie istnie
ją  w głębokich morzach. Inne mikroby, któ
re się rozwinęły w obecności tlenu, może z po
wierzchni opadły na dno i zachowały swą ży
wotność, chociaż w istniejących tam fizycznych
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warunkach mogą nie być zdolne do czynnego 
życia i rozmnażania się. P. Certes ma doko
nać dalsze doświadczenia w warunkach ciśnie
nia i temperatury jaknajbardziej zbliżonych 
do warunków istniejących w głębiach mor
skich. W  tych głębiach zwykły obieg zmian 
chemicznych materyi wywołanych przez ży
cie nie jest kompletny, bo niema roślin, któ- 
reby przerabiały produkty rozkładowe. Tak 
więc te ostatnie, przy braku w wodzie głębi
nowej szybkich zmian, muszą się tam groma
dzić i mogą być spożytkowane dopiero po 
wzniesieniu się w pasie brzegowych do po
wierzchownej warstwy wody.

( d .  7 i . ) .

OSTATNI ROK PODROŻ!
PO E K W A D O R Z E

(Z  M A P Ą ) 

przez

Ja n a  Sztolem ana.

Cz. II, EKW ADORCZYK.

„ E l  i n d i o“.

Chciałbym zatrzymać na chwilkę uwagę 
czytelnika przy pierwotnym mieszkańcu Sier
ry ekwadorskiej, któremu zwykle wprost dają 
nazwę ,,indio“ czyli ,,indyjanin“. Wyraz „in- 
dio“ w ustach potomka hiszpanów przybiera 
zupełnie toż samo znaczenie co „lach“ w u- 
stach rosyjanina, co ,,szwab“ w ustach pola
ka, co ,,cham“ w ustach naszego szlachcica. 
Pod zwykłą nazwą etnograficzną kryje się 
tam tyle wzgardy, tyle lekceważenia, że trzeba 
dopiero długi czas na miejscu przebyć, aby 
módz to dokładnie zrozumieć. ,,E1 indio“, 
ten paryja amerykański, uważa się tam na ró- ! 
wni z bydlęciem, skoro nawet w urzędowych i 
dokumentach chrzczą ich wspólnem mianem 
„bagajo“, nazywając tylko jednych większemi, 
a drugich mniejszemi. Ponieważ nie chcę 
brać na siebie odpowiedzialności za to, co po
wiem, przytoczę naprzód ustęp z dzieła O. 
Yelasco, który jako ekwadorczyk należący do

klasy przeważającej musi być podwójnie bez
stronnym.

Uczciwy ten, choć w pewnych razach może 
zbyt dający się powodować fantazyi autor, 
zbijając mniemanie pisarzy europejskich, jako
by indyjanin amerykański upośledzonym był 
bardzo na umyśle wskutek wpływów klima
tycznych, tak się odzywa:

„W całem królestwie (Quito ') niema dla 
nich (indyjan) ani jednej szkoły, gdzieby mo
gli nauczyć się czytać lub pisać, nie mogą nic 
studyjować, gdyby nawet potemu ochotę oka
zywali; całe ich wykształcenie jest w ręku 
proboszczów, którzy mając nieraz do czynie
nia z licznemi osadami, odwiedzają każdą 
z nich raz na rok tylko. Nawet tam, gdzie 
proboszczowie mają sobie oddaną jednę tylko 
wieś lub osadę, całe wykształcenie zasadza się 
na tem, źe przy pomocy indyjanina zwanego 
rezador 2), zwykle ślepego, uczą się na pamięć 
jak papugi, wyrazów modlitwy, której nigdy 
nie rozumieją. Rzadko kiedy tłumaczy się im 
znaczenie tych modlitw i stara się, by je zro
zumiano. Jakżeż więc mogą wyjść ze stanu 
głupoty i ciemnoty, niećwicząc swych zdolno- 
ści?“ 3).

Dalej mówiąc o wójtach (alcaldes) gmin 
indyjskich, tak się odzywa: „Niech tylko brak 
czego będzie z winy ich, lub bez niej, płacić 
za to muszą karami, doznając często obelg, 
a nawet cierpiąc kary cielesne, jak to nieraz 
sam widziałem1* 4). A  dalej:

„Mogę zaręczyć, jako świadek naoczny w 
wielu bardzo razach, że niet.ylko hiszpan, 
lecz metys lub murzyn, a często nawet dziecko 
wymierza im policzek lub dopuszcza się innych 
obelg, choćby nawet bez racyi i powodu” 5) .

Tak się wyraża człowiek należący do ary- 
stokracyi miejscowej, jako w drugiem poko
leniu pochodzący z rodowitego hiszpana, w 
kraju, gdzie nawet duchowieństwo patrzało 
na indyjan z pogardą, stawiając ich niemal 
na równi ze zwierzętami. Prawda, że od o

*) Rzecz była p isana w końcu zeszłego wieku, kiedy 
jeszcze kolonije hiszpańskie w południowej A m aryco po
dzielone były n a  wicekrdlestwa (vireynatos).

2) Rezar hiszp.=m odU <5 się.
3)  V elasco ,' H istoria natural del reino de Q uito, 

s tr. 1 9 1 .
4 ) T am że s tr . 1 9 3 .
5)  T am że str. 1 9 4 .
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wego czasu upłynęło z górą lat sto, że się sto
sunki zmieniły bardzo, źe rząd z monarchicz- 
nego zamienił się na republikański, co konie
cznie pociągnąć musiało i zmianę w zapatry
waniach się kastowych. Czy jednak w zupeł
ności martwe słowo prawa stało się ciałem, 
czy dziś indyjanin posiada w takim stopniu 
przywileje, jak jego współziomek biały?—na 
to twierdząco odpowiedzieć nie mogę. B arba
rzyński stosunek prawowitego właściciela kra
ju  do jego zaborcy o tyle się polepszył, że 
dziś może on korzystać przynajmniej ze szkół, 
co mu nieraz pozwala wybić się na wierzch 
i zająć jakieś wybitniejsze miejsce w społe
czeństwie. Nieraz spotkamy księdza, adwokata, 
notaryjusza czystej krwi indyjskiej, lecz za
wsze będą to wypadki izolowane, dowodzące 
tylko, że indyjanin posiada także zdolności 
umysłowe, które wymagają tylko odpowied
niej kultury, aby stanąć niemal na poziomie 
rozwoju umysłowego u europejczyków. Cała 
jednak masa indyjan (a przecież oni znaczną 
część narodu ekwadorskiego stanowią) nie 
wyszła jeszcze poza koło, jakie im nienawiść 
hiszpańska i wstrętny sposób zapatrywania 
się zdobywców naki-eśliła. Zamknięto ich w 
tej zagrodzie kastowej, z której tylko od czasu 
do czasu zdoła się wyrwać jakiś osobnik, aby 
miejsce obok białych zająć. I  tu jednak będą 
zawsze na niego patrzeć jak  na obcego; jego 
ciemna krew stać mu zawsze będzie na prze
szkodzie do zlania się z rasą białą, musi więc 
chcąc niechcąc zbliżyć się do rasy mięszanej, 
do owych „obywateli drugiego rzędu“, gdzie 
go może także z pewną niechęcią przyjmą, 
gdyż i tu arystokratyczne poglądy panują. 
„El indio sucio“ (indyjanin plugawy) jest tu 
zawsze i wszędzie paryją, na którego trzeba 
patrzeć z podejrzeniem, gdyż z ciemną; jego 
krwią pulsuje zbrodnia i występek, a conaj- 
mniej głupota. Biedny! Co za los fatalny 
ludzkości, że mając drogę wytkniętą przez 
chrześcijanizm, trzymać się musi wstrętnego 
prawa zwierzęcego walki o byt, które bodaj 
zawsze aż po sam koniec będzie kierowało je
go krokami. Wysiłki jednostek, wzniosłe ich 
dążenia do uregulowania życia ludzkości na 
innych warunkach—nic nie są w stanie zrobić. 
Wszędzie panuje prawo silniejszego i, rzecz 
niepojęta, to co u jednostki uważa się za zbro
dnię, dla narodu nie jest zbrodnią.

Indyjanina wyzuto z ziem, które do niego

od niepamiętnych czasów należały i kazano 
mu na nich pracować, gdybyż to jeszcze w 
charakterze najemnika; zobaczymy, że i na 
wolnej ziemi amerykańskiej niewolnictwo jesz
cze panuje. Boliwar bił się o wolność czte
rech narodów po to, aby w 60 lat później 
większa część narodu wolności nie zaznała. 
Lecz taki to już porządek rzeczy.

Przyjrzyjmy się, co to jest indyjanin ekwa
dorskiej Sierry i jak on żyje?

Indyjanin z gór Ekwadoru już na pierwszy 
rzut oka wyróżnia się od pomorskiego „mon- 
tubio“. Posiada wzrost niski, plecy i pierś 
szeroką, nogi nieco krzywe na zewnątrz, sto
sunkowo krótkie, lecz suche i nadzwyczaj ży
laste, łydki jego, gdy po górach idzie, niosąc 
ciężar jaki, zdają się być z bronzu wykute. 
Stopa jest szeroka, bardzo na podbiciu wyso
ka o podeszwie grubej i twardej. Wogóle rę
ce i nogi indyjan są niewielkie w stosunku do 
ciała. Grłowę posiada indyjanin niewielką o 
twarzy szerokiej, policzkach bardzo wystają
cych. Oczy zwykle nieco skośne, nos orli lub 
często przypłaszczony o nozdrzach szerokich. 
Czoło z boków ścieśnione i niskie tembar- 
dziej, że włosy czarne i szczeciniaste zarasta
ją  je po bokach i od góry. Kobiety są zna
cznie wysmuklejsze i posiadają prawie zawsze 
wzrost mężczyzn. Ręce i nogi mają nader 
małe, a bardzo jest dla nich rzeczą charakte
rystyczną, że zwykle stopy palcami ku środ
kowi stawiają. Pięta ich nadto nie jest w tył 
podaną, czyli że tylny profil łydki, aż po sam 
koniec pięty stanowi prawie liniją prostą. 
Kostka mało wydatna. Kolor indyjanina 
sierrańskiego wpada bardziej w oliwkowy, niż 
u indyjan pomorskich.

Cała postać indyjanina wskazuje, źe jest on 
typowym góralem, od wieków przystosowanym 
do chodzenia z łatwością po najbardziej stro
mych spadkach. Stopa szeroka i wysoka 
a krótka, doskonale służy do podnoszenia cię
żaru ciała przy pięciu się w górę; a krzywe 
i krótkie stosunkowo nogi ułatwiają ich za
dzieranie. Pierś szeroka i wypukła znamio
nuje płuca bardzo rozwinięte, co przy chodze
niu po górach jest weczą niezbędną. Nic 
więc dziwnego, że przy takim składzie ciała 
indyjanin może odbywać bardzo długie i for
sowne marsze, niosąc nadto ciężar, który nie-



UL
W

. 
G

łć
w

cz
ew

sl
ae

cj
o 

w 
W

ar
sz

aw
ie

.



10 WSZECHŚWIAT. Nr 1.

kiedy do 100 funtów dochodzi. Istnieje w 
Peru i Ekwadorze podanie, że Inkasowie tych 
krajów jadali w Cuzco i Quito świeże morskie 
ryby. Obliczywszy, źe z Babahoyo (skąd ryby 
pochodzić mogły) do Quito lądem jest około 
80 leguas (po 5 wiorst) i że w gorącym klima
cie ryby psują się bardzo prędko, zdumieć się 
musimy niepospolitej szybkości marszu. Pres- 
cott ‘) podaje, że poczta peruwijańska robiła 
150 mil angielskich (około 262 wiorst) na do
bę. co, przyjąwszy nawet, że każdy z rozsta
wionych ludzi robił tylko 10 wiorst (2 leguas), 
jest rzeczą prawie niedouwierzenia dla osób, 
które znają Kordylijery, a jednak fakt ten 
podawany jest przez wielu historyków i trady- 
cyja jego przechowała się po dziś dzień zaró
wno w Peru jak i w Ekwadorze. Nawet dziś 
nietrudno jest spotkać się z doskonałymi bie
gaczami. Słyszałem o jednym z nich w Peru, 
który drogę z Huayabamba do miasta Cha- 
chapoyas robił w ciągu niespełna 12 godzin, 
gdy konno trzeba było użyć na przebycie od
ległości dzielącej te dwa punkty 3 a przynaj
mniej 2 dni, jadąc szybko o ile na to droga 
bardzo nierówna i zła pozwala. Znaną zre
sztą jest rzeczą, że po drogach nierównych, 
gdzie nieustanne spadki zmuszają nas do 
zwolnienia marszu, pieszy' idzie prędzej od 
konia lub muła, może bowiem skracać sobie 
drogę omijając ciągłe wężykowate zakręty, 
których koń trzymać się musi, gdyż nie jest 
w stanie wspinać się po spadkach tak stro
mych jak człowiek. To też zwykle w miej
scach, gdzie droga w górę .wężykiem prowa
dzi, spotykamy ścieżki od zakrętu do zakrętu 
prowadzące i skracające tym sposobem dro
gę dla pieszych. Ścieżynki te w miejscowem 
narzeczu zwą się ,,deshechos‘\

Ubiór indyjanina sierrańskiego wcale nie 
jest wyszukanym. Na koszulę z grubego płó
tna bawełnianego (lJencillo) nakłada charak
terystyczne poncho, rodzaj kołdry z podłużną 
dziurą po środku, służącą do przesunięcia 
głowy. Poncho takie, utkane z grubej miej
scowej wełny, jest zwykle brudno-białego ko
loru, w ciemno-granatowe lub czarne podłuż
ne paski. Indyjanin tak się zżył z tym pier
wotnym ubiorem, że go nawet przy robocie

’ ) P rescott, H istoria de ia conquista de] P e ru .—  
Traduccion espafiola. M adrid , 18 5 3 .

nie porzuca, pomimo, źe mu ruchy rąk u tru 
dnia. Tylko gdy się spać kładzie, zdejmuje 
je z ramion i okrywa się niem jak kołdrą. 
Szerokie, do połowy łydek dochodzące spodnie 
z tegoż samego co i koszula materyjalu, oraz 
niewielki filcowy kapelusz dzwonkowatego 
kształtu, dopełniają ubioru indyjanina. Za
możniejsi jednak z nich w dnie świąteczne u- 
biór ten zmieniają nieco: poncho wTówczas kła
dą kolorowe—zwykle w czerwone i zielone 
szerokie pasy, a spodnie według mody z oko
lic Piobamba kładą sukienne, bardzo obcisłe 
i z rozcięciem od dołu sięgającem do połowy 
łydki. Kapelusza zaś używają wtedy także 
filcowego, lecz wysokiego, w kształcie głowy 
cukru i z szerokiem rondem.

Sposób noszenia włosów bywa zwykle różny 
w rozmaitych okolicach, najczęściej jednak 
obcinają włosy na całej głowie krótko przy 
samej skórze, pozostawiając tylko rodzaj pej- 

| sów zwieszających się przed uszami; lub też 
j  strzygą tylko krótko tylną część głowy, pozo- 
' stawiając włosy przedniej Części w rodzaju 

grzywki, która im czoło pokrywa. W prowin- 
cyi jednak Cuenca, szczególniej zaś w okoli
cach miasta Cariar indyjanie, zwani powsze
chnie sacha-runas ’), czyli indyjanie leśni 
(choć nie należy ich bynajmniej mięszać z in- 
dyjanami lasów porzecza Amazonki) nigdy 
włosów nie przystrzygają, a gdy im niekiedy 
przez psotę ostrzygą, uważają to za najwięk
sze nieszczęście.

Kobiety indyjskie zbierają powszechnie ca
łą kosę w jeden warkocz, którego jednak nie 
zaplatają, tylko obwiązują raz przy razie pas
kiem bawełnianym, pozostawiając końce wło
sów swobodne. Tworzy się tym sposobem ro
dzaj kiszki dość grubej (gdyż wogóle kobiety 
indyjskie posiadają włos bujny), ku końcowi 

: której rozstrzępia się swobodny koniec kosy. 
Włosy przedniej części głowy i skroni nie są 
w warkocz ujęte, lecz zwieszają się po bokach 
twarzy, zakrywając nieraz znaczną jej część.

Ubiór kobiety, zarówno jak  i mężczyzny 
jest nadzwyczaj prosty, a składa się z koszuli 
z bawełnianego lub wełnianego płótna, na 
którą zamiast poncha zarzucają kawał weł
nianej płachty ciemno - brunatnego koloru,

' )  Sacha q u ic h .= la s ;  runa —  nazwa kicztiaóska <la- 
I w ana powszechnie Indy janom .
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którą zwą poindyjsku glikla lub dzigla. Dru
gą podobną płachtą obwiązują się w biodrach, 
a ta im zamiast sukni służy, zwieszając się 
poniżej kolan. W biodrach nadto przewiązu
ją  się szerokim pasem, sięgającym aż do po
łowy wysokości piersi, a naszyjniki z koloro
wych szklanych- perełek dopełniają ubioru. 
Kobiety indyjskie kapeluszy nie używają.

Wszystkich indyjan ekwadorskiej Sierry 
podzielić można na wolnych, posiadających 
własne a raczej gminne grunty i najmujących 
się do roboty jako wolni parobcy, oraz na t. z. 
conciertos, których los niczem się prawie nie 
różni od losu niewolników. Tych ostatnich 
jest bodaj nierównie więcej w regijonie gór
nej Sierry od indyjan wolnych. (d. c. n.).

JtOFJESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.

A kadem ija U m iejętności w  K rakow ie.

Posiedzenie Wydziału matematyczno-przyrodni
czego, z d. 20  Grudnia 188Ł r.

Po przyjęciu protokułu z poprzedniego po
siedzenia, p. sekretarz Wydziału zawiadamia 
o pracach nadesłanych od 20 Listopada, a 
mianowicie:

P. prof. dr. Mertensa, O niezmiennikach 
jednej i dwu form dwulinijowych alternują- ! 
cych.

P. Kaź Obrębowicza, O ciśnieniu złożonem.
P. Wł. Kretkowskiego. O pewnych zaga

dnieniach gieometryi kulistej.
P. dr. J . Schramma, O działaniu bromu 

na parabromotoluol;—wreszcie odczytuje spra
wozdanie pp. Frankego i Zajączkowskiego o 
pracach p. Stodółkiewicza.

Poczem dr. J . Rostafiński wykłada treść 
swej rozprawy: Commentatio de plantis quas 
Capitulare de villis imperialibus Caroli Magni 
comraemorat. Jako źródło do historyi hodo
wli roślin w Polsce.

Na posiedzeniu administracyjnem między i 
innemi odesłano prace pp. Mertensa, Bara
nieckiego, Kretkowskiego, Schramma, Stodół
kiewicza i Rostafińskiego do Komitetu redak
cyjnego, rozprawę p. Obrębowicza oddano do 
referatu dwu członkom Akademii.

Wreszcie wydział jednomyślnie zatwierdził 
wybór p. dr. Ludwika Stiede, profesora ana
tomii w Dorpacie na członka Komisyi antro
pologicznej.

Zaznaczono, że w tych dniach opuszczą pra
sę dwie nowe publikacyje naszego wydziału : 

Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział 
matematyczno-przyrodniczy. Tom IX . Kra
ków, 1884, 4-to str. 218 z dwiema tablicami 
litografowanemi.

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wy
działu matematyczno-przyrodniczego Akade
mii Umiejętności. Tom X II, Kraków, 1884, 
8 vo str. 336 i X L  z dziesięcioma tablicami 
litografowanemi.

K raków , 20  G rudnia 1 8 8 4  r.
Dr. .]. 11.

KALENDARZYK' ASTRONOMICZNY
na Styczeń 1885.

Słońce przechodzi z gromady Strzelca do 
gwiazd Koziorożca; w d. 1 Stycznia odległość 
jego od ziemi jest najmniejsza; wysokość zaś 
nad poziomem Warszawy w południe d. 5 
dosięga 15°13', d. 15 zwiększa się do 16°44', 
w d. 25 do 18°54', a w końcu miesiąca wynosi 
20°30'.

Wschód słońca w Warszawie:

Dnia 5 Stycznia o godzinie 8 minut 11 
» 15 „ „ 8 „ 5
n 25 „ ,, 7 n 53
„ 31 * 7 „ 45

Zachód:

Dnia 5 Stycznia o godzinie 4 minut 1
15 4 15

„ 25 „ „ 4 „ 32
„ 31 „ „ 4 „ 43

Długoić dnia:

Dnia 5 Stycznia god. 7 minut 50
„ 15 „ „ 8 „ 10
„ 25 „ „ 8 „ 39
„ 31 „ „ 8 „ 58
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W chwili południa na kompasie, zegary po
winny wskazywać:

Dnia 5 Stycznia godz. 12 min. 6
15 „ „ 12 „ 10
25 „ „ 12 „ 13
31 „ „ 12 „ 14

Odmiany księżyca:

Pełnia D. 1 o godz. 6 min. 50 rano 
Ostat.kwad. „ 8 „ 5 „ — „
Nów „ 16 „ 2 „ — .,
I-a kwadra „24  „ 2 „ 50

»Pełnia „30 43 wiecz.

Księżyc najdalej od ziemi d. 13, najbliżej 
jej d. 29, na równiku d. 6 i 21.

Planety.

Merkury w gromadzie Strzelca; wschodzi 
d. 10 o godz. 7, d. 20 o godz. 6 min. 28, d. 31 
o godz. 6 min. 33 z rana; zachodzi we dnie; 
przed wschodem słońca przy dobrej pogodzie 
może być dostrzeżony.

Wenus w gromadzie Niedźwiadka, nastę
pnie pomiędzy gwiazdami Strzelca; wschodzi 
d. 10 o godz. 6 min. 10, d. 20 o godz. 6 tn. 30, 
d. 31 o godz. 6 m. 40 z rana; zachodzi we 
dnie; po swoim wschodzie może być widzialna.

Mars w gromadzie Strzelca, następnie po
między gwiazdami Koziorożca; wschodzi we 
dnie, zachodzi d. 10 o godz. 4 m. 40, d. 20 o 
godz. 4 min. 45, d. 31 o godz. 4 min. 50 z wie
czora; z powodu bliskości słońca gołem okiem 
niedostrzegalny.

Jowisz w gromadzie Lwa; wschodzi d. 10 
o godz. 8 min. 20, d. 20 o godz. 7 min. 33, d. 
31 o godz. 6 min. 40 z wieczora; zachodzi we 
dnie; świeci przez całą, noc i łatwo dostrze
galny.

Saturn w gromadzie Byka; wschodzi we 
dnie, zachodzi d. 10 o godz. 6, d. 20 o godz. 5 
min. 17, d. 31 o godz. 4 m. 35 z rana; bez 
trudności widzialny.

Z gwiazd stałych dosięgają swojego naj
wyższego stanowiska nad poziomem, czyli 
przechodzą przez południk, około godz. 9 wie
czorem d. 15 Stycznia. Na północnej stronie 
poziomu niektóre gwiazdy Smoka i małej Nie
dźwiedzicy; w zenicie gwiazdy Woźnicy, na 
południe od zenitu gromada Byka z Plejada

mi, nad południową stroną poziomu gromada 
Oryjona.

W obecnej porze świecą na niebie dwie ma
łe komety, niedostrzegalne gołem okiem; a 
mianowicie kometa Wolfa odkryta we Wrze
śniu r. z. i peryjodyczna kometa Enckego, po
wracająca co półczwarta roku. K .

Towarzystwo ogrodnicze warszawskie.

Posiedzenie Komisyi teoryi ogrodnictwa i  nauk 
■przyrodzonych -pomocniczych.

Drugie posiedzenie Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodzonych pomocniczych 
odbyło się 18 Grudnia 1884 r. o godzinie 8 
wieczorem, w lokalu Redakcyi Ogrodnika 
Polskiego. Po odczytaniu protokułu posie
dzenia poprzedniego, Komisyja postanowiła, 
aby protokuly posiedzeń podpisywał, w imie- 

| niu Komisyi, przewodniczący i sekretarz. Na
stępnie sekretarz odczytał sprawozdanie dele- 
gacyi wystawowej, która zaprojektowała na 

: mającą się odbyć wystawę ogrodniczą w roku 
1885 r., z dziedziny nauk przyrodniczych 5 
konkursów z odpowiedniemi nagrodami. Na 
skutek listu przysłanego na imię prezesa Tow. 
Ogrodniczego, w kwestyi wydania katalogu 

: informacyjnego dzieł ogrodniczych, Komisyja 
upoważniła kilku członków do przedstawienia 
projektu wydania wspomnianego katalogu.

W  dalszym ciągu p. J . Boguski zwrócił u- 
wagę Komisyi, że obecnie w Ameryce krząta
ją  się około ułożenia międzynarodowej b iblio
grafii meteorologicznej, że należałoby zatem 
zająć się przesłaniem redakcyi wspomnianej 
biblijografii prac meteorologicznych wydanych 
w Warszawie. O załatwienie tej kwestyi zwró
cono się do redakcyi Pamiętnika Fizyjografi- 
cznego.

W  końcu p. Jan  Sztolcman odczytał „Ozna
czeniu gieografii zwierząt w ogólności'1.
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KRONIKA NAUKOWA.

(Teohnologija).

— O d d z i e l a n i e  m y d ł a  od  ł u- 
g u. Według wskazówek „Fabryki produktów 
chemicznych" w Berlinie, wydzielone zapomo
cą soli kuchennej zwykłemi sposobami mydło, 
może byó oddzielone od ługu przed zupełnem 
ostygnięciem płynu zapomocą odśrodkowców 
(centryfug) na gorąco w przeciągu 4 a najwyżej 
‘20 minut. Jak  podaje fabryka, ziarniste my
dło jest zupełnie oddzielone od ługu, zawiera 
tylko nieznaczną ilość chlorku sodu, użytego 
do wysalania, posiada mniejszą ilość wody, 
jest znacznie twardszem od mydła otrzymy
wanego zwykłemi sposobami, reaguje takie 
mydło zupełnie obojętnie. Takie mydło, o- 
trzymane w odśrodkowcach potrzebuje być 
jeszcze bardziej oziębionem. Oziębienie to 
można dwojako uskutecznić i to w krótkim 
bardzo przeciągu czasu. Albo w samych od
środkowcach, dopuszczając na nie strumień 
wody zimnej, albo też mydło w naczyniach od
powiednich umieszcza się w zimnej przestrze
ni. Jeżeli mydło było otrzymywane wysala- 
niem słabych roztworów, ze słabych ługów, 
wtedy pożądanem jest dać mu się odstać, o- 
siąść, aby można było wprowadzać na odśrod- 
kowce mniejsze ilości płynnych domięszek 
ługu. Tym sposobem udaje się nawet otrzy
manie mydła z oleju kokosowego: przez zmy- 
dlenie otrzymuje się produkt dobrze się od
dzielający, wolny od ługu, zawierający bardzo 
mało soli, twardy, z małą zawartością wody i 
zupełnie obojętny. B. M.

N a w o z y  s z t u c z n e  w Nowym 
Yorku proponują w następujący otrzymywać 
sposób. Surowe fosforany (fosforyty) grubo 
zziarnowane mięszają z gruboziarnowanym 
dolomitem lub wapniakiem i mięszaninę wy- 
paląją. Produkt wypalenia miele się na mą
kę i wyciąga słabym kwasem mineraluym; 
płyn się fiUruje, otrzymany filtrat zgęszcza 
parowaniem do suchości, sucha pozostałość 
tworzy nawóz. Fosforyty znajdują się u nas 
w lubelskiem, w Gałicyi, na Wołyniu.

B. M.

(Bijologija).

— B a d a n i a  n a d  b i j o l o g i c z n ą  
r o l ą  k w a s u  f o - s f o r n e g o  podjęte 
przez A. Maireta wykazały, iż znajduje się on 
w związku z odżywianiem i pracą mięśniową 
i układu nerwowego i z odżywianiem ogólnem. 
Trzy te czynniki w różny sposób wpływają na 
wydzielanie kwasu fosfornego. Podczas gdy 

! układ nerwowy przy czynności swej zmniejsza 
ilość fosforanów, alkalijów i azotu z moczem 
wydalonych, powiększa zaś ilość fosforanów 
ziem alkalicznych, mięśnie w odwrotny spo
sób oddziaływają, zwiększają one ilości fosfo
ranów alkalicznych i azotu, zmniejszają zaś 
ilość fosforanów alkalijów. Ogólne wreszcie 
odżywianie wywiera w tym samym kierunku 
wpływ na obadwa rodzaje fosforanów i na a- 
zot. (Comptes rendus 99, 282). St. Pr.

(Botanika).

— P o l y p o r u s  S c h w e i n i t z i i  j a 
k o  s z k o d n i k .  P. Magnus w jednem z bo
tanicznych czasopism niemieckich opisuje 
szkody, jakie sprawia na drzewach grzyb Po
lyporus Schweinitzii Fr. Autor obserwował 
go w r. 1874, w którym-to czasie pokazał się 
na korzeniach sosny Weymutha w ogrodzie 
botanicznym w Berlinie. Grzybnia wkrótce 
przeniosła się z korzeni na pień, wznosząc się 
coraz wyżej i tworząc wielkie owocniki. Gdy 
te ostatnie zjawiły się na pniu na wysokości 
wzrostu człowieka, można już było wtedy zau
ważyć chorobliwy stan drzewa, które ostate
cznie, przez grzyb wyniszczone, w r. 1881 zu
pełnie uschło. Autor obserwował tegoż grzy
ba wegietującego na sośnie i modrzewiu i spro
wadzającego na nich podobne zniszczenie.

W. M.

— A. Jorissen znalazł, źe w nasionach, a 
nawet we wszystkich częściach lnu zwyczajne
go (Łinum usitatissimum) znajdują się ślady 
kwasu pruskiego. Poddając analizie chemi
cznej nasiona tej rośliny kiełkujące w ciemno-

| ści, autor zauważył, że zawierają one znacznie 
; większą ilość kwasu pruskiego, niż te które
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nie kiełkowały, a to pokazuje, źe sam kwas 
odgrywa pewną rolę przy kiełkowaniu. Mącz
ka lniana i młode rośliny przy gotowaniu w 
wodzie dają zaledwie ślady kwasu, ale dysty- 
lat wydaje silny zapach 'olejku gorzkich mi
gdałów. Stąd można przyjąć, że młode pędy 
zawierają amigdalinę, która przy kiełkowaniu 
powstaje. Glukozyd ten również w ciemności 
powstaje przy kiełkowaniu nasion migdałów 
słodkich, które przed kiełkowaniem zaledwie 
ślady jego zawierają. Podobnie jak amigda- 
lina tworzy się i solanina przy kiełkowaniu. 
Glukozydy te nie są, według autora, materyja- 
łami zapasowemi, za jakie dawniej były uwa
żane, ale są produktami rozkładu cząstek 
ciał białkowych, tworząc przejście od albumi- 
noidów do wodanów węgla. W. M.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

P. Ernest H art zaproponował, aby dochód 
z wystawy higijenicznej, jaka się w ubiegają
cym roku odbyła w Londynie, został obróco
ny na założenie pracowni higijenicznych 
(health laboratories), a właściwiej—pracowni i 
zajętych sprawami zdrowia. Myśl tę p. H arta 
bardzo popiera artykuł wstępny w ostatnim 
zeszycie angielskiej „N ature;t i wyraża na
dzieję, iż zostanie ona wprowadzoną w życie, 
ponieważ potrzeba podobnych pracowni w An
glii daje się czuć bardzo dotkliwie. Zadaniem 
ich ma być bakteryjologija w naj obszerniej- 
szem znaczeniu, jakoteż i czuwanie nad czy
stością i higijenicznością materyjałów spożyw
czych.

Fundusz, jaki projektują poświęcić w tym 
celu wynosi według p. H arta 30 000, a we- * 
dług „Nature‘‘ 15 000 funtów (300 000— 
150 000 rubli). J . J . B .

— Na jednem z niedawnych swych posie
dzeń Akademija nauk w Paryżu otrzymała za
wiadomienie, że królestwo Wielkiej Brytanii 
przystąpiło do komisyi międzynarodowej miar 
i wag, zawiązanej na zasadzie konwencyi 20 
Maja 1875 r. Takim sposobem komisyja ta, 
której prace z różnych względów przedstawia
ją  ważną doniosłość, jest przedstawicielką na
stępnych państw: Anglii, Austro-Węgier,

Belgii, Danii, Francyi, Hiszpanii, Konfedera- 
cyi Argentyńskiej, Niemiec, Peruwii, Portu
galii, Rosyi, Rumunii, Serbii, Szwajcaryi, 
Szwecyi i Norwegii, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki północnej, Włoch, Turcyi i W e
nezueli, ogół tych krajów posiada 421440396 
mieszkańców.

Układ miar metrycznych obowiązującym 
jest w czternastu państwach; państwami temi 
są: Anglija, Austryja, Belgija, Francyja,
Hiszpanija, Konfederacyja Argientyńska,— 
Norwegija, Peruwija, Portugalija, Rumunija, 
Serbija, Szwajcaryja, Wenezuela, Włochy. 
Dopuszczanym jest w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, w Szwecyi i Turcyi.

W komisyi międzynarodowej nie wszystkie 
jednak państwa uczestniczące mają swoich 
przedstawicieli, jest bowiem tylko czternastu 
członków; komisyja sama obiera nowych 

! członków w razie wakansu. Niewątpliwie 
w razie otworzenia się pierwszego wakansu 
miejsce to otrzyma reprezentant Wielkiej 
Brytanii. S. K.

ROCZNICE W IP A D K O W  J1AQK0WYCH.

W  r. 1 8 8 5  upływ ają następu jące  liczby la t od 
daty  w ypadków  w ażnych w historyi nauk przyrodni
czych:

O d śm ierci A rystotelesa (3 2 2  pr. C h .)— 2 2 0 7 .
Od śm ierci K a ja  Sekunda P lin iju sza  au to ra  , ,H istoria 

n a tu ra lis“  (7 9  po C h .)— 1 8 0 6 .

Od śm ierci G ebera w ynalascy wielu przetw orów  i m e
tod postępow ania w chem ii (w 76 5 po C h .) —  1 1 2 0 .

Od urodzenia się A lberta W ielk iego (A lbert g rab ia  
(na Bolstaedzie) pierwszego alchem ika europejskiego 
( 1 1 9  3 )— 6 9 2 .

Od d a ty  u łożenia pierwszego polskiego kalendarza 
(n a  r .  12 5 0 ) , przechow anego w archiw um  kapituły 
k rakow skiej —  6 3 5,

Od daty  nap isan ia ,,V itelionis Polon ii Perspectiva 
m a g n a 11 (około 1 2 7 0 ) , przechow anej w biblijotece me- 
dycejskiej we Florencyi, oko ło— 6 15 . ’

Od założenia uniwersytetu praskiego (1 3 4 8 ) — 5 3 7 .
Od pierw otnego założenia uniw ersytetu K rakow skiego 

przez K azim ierza  W ielkiego ( 1 3 6 4 ) — 52  1.
Od pow tórnej fundacyi uniw . krakow skiego, odtąd 

nazw anego Jag iellońsk im , przez W ładysław a J a g ie ł łę  
z funduszu zapisanego przez królowę Jad w ig ę  ( I 4 0 o )  
— 48 5 .

Od daty  pierwszych prób druku ruchom em i czcion - 
kam i dokonanych przez G uttenberga (1 5 3 6 )  —  4 4 9 .
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Od urodzenia się K opernika (  147 5)— 4 1 2 .
Od odkrycia A m eryki ( 1 4 9  2 )— 3 9 3.
Od założenia  uniw ersytetu W ileńskiego przez S tefa

na B atorego (1 5 7 8 ) — 3 0 7.
Od w ykrycia praw ruchu w ahadłow ego przez G ali

leusza (1  6 0 2 ) — 2 8 3 .
O d odkrycia logarytm ow  przez N apiera o f M erchi- 

stoun ( 1 6 1 4 ) — 27  1.
Od odkrycia krążen ia  kw ri przez H arveya (1 6 I 9) 

— 2 6 6 .
O d pierwszych doświadczeń T orricellego i V ivianie- 

go z barom etrem  ( 1 6 4 3 ) — 2 4 2 .
O d założenia T ow arzystw a K rólewskiego w Londy

nie (1 6 6 2 )  — 2 2 3 .
O d nałożenia  paryskiej A kadem ii nauk ( 1 6 6  6)—  

2 1 9.
O d w yprow adzenia praw  ciążenia przez Newtona 

(1 6 8  7 )— 1 9 8 .
O d ogłoszenia L ineusza ,,System a n atu rae“  (1 7 3 0 )  

— 1 5 5 .
O d  pierwszych dośw iadczeń z gazem  (dwutlenkiem 

w ęgla) dokonanych przez B lacka (1 7 5 7 ) — 12 8.
O d  odkrycia m aszyny parow ej przez A dam a W atta  

(1 7 6 9 )— 1 16 .
O d odkrycia tlenu przez T riestleya ( l  7 7 4 ) — 1 1 1.
O d w ygłoszenia zasad teoryi tlenowej przez Lavoi- 

siera (1 7  7 5 )— 1 10 .
O d odkrycia wodoru przez lorda C avendisha (1 7 8 5 ) 

— 1 0 0 .

O d odkrycia stosu przez Yoltę (1 7 9 5 )— 9 0 .
O d wygłoszenia, zasad dzisiejszej a tom istyki przez 

D altona ( l  80  l ) — 8 4 .
O d odkrycia polaryzacyi św iatła przez Malusa 

(1 8 0 8 )  —  7 7 .
Od og łoszenia p raw a A vogadra ( 1 8 1  1 )— 7 4.
O d  założenia uniw . królewsko-warszaw skiego (1 8  16)

—  6 9 .
O d w ydania „ L e  reg n e  an im al“  C uviera ( 1 8 1 7 ) -— 

68.
O d odkrycia elektrom agnetyzm u przez O ersteda

( 1 8 2 0 ) — 6 5 .
O d syntezy m ocznika, dokonanej przez W oehlera 

( 1 8 2 9 )  — 5 6 .
O d zbudowania pierwszej kolei żelaznej (m iędzy L i- 

verpoolem  a  M anchestrem ) przez Stephensona (1 8 3 0)
—  5 5.

Od odkrycia indukcyi m agneto-elektryeznej przez 
F a ra d a y a  ( 1 8 3 2 )— 5 3.

O d  urządzenia pierwszego telegrafu  elektrycznego 
przez G aussa i W ebera (1 8  3 3 )— 5 2 .

O d w ygłoszenia teoryi m echanicznej ciep ła  przez J .  
K . M ayera ( 1 8 4 2 ) — 4 3 .

O d pierwszej wystawy powszechnej w Londynie 
( 1 8 5 1 ) — 3 4 .

O d odkrycia analizy spektralnej przez B unsena i 
K irchhofa  ( 1 8 5 9 ) — 2 6 .

O d daty  pierwszego wydania ,,O rig in  of species” 
przez D arw ina (1 8  5 9) —  2 6 .

O d otw orzenia Szkoły Głównej W arszaw skiej (1 8  62) 
 2 3 .

Treść: Zasady term ochem ii p o d a ł S tanisław  K ram 
sztyk.— Życie w otchłan iach  m orskich p. M oseleya prze
łożył A . W rześn iow ski.— O statni rok  podróży po E k w a
dorze przez J a n a  S zto lem ana.—  Korespondencyja W szech
św iata.— K alendarzyk A stronom iczny. — Towarzystwo o- 
grodnicze w arszaw skie.— K ronika naukow a. W iado
mości bieżące. — Bocznice w ypadków naukow ych.—  
O głoszenia.

Wydawca E. D ziew ulski. Redaktor Br. Znatow icz,

Ogłoszenia.
Opuścił prasę IY  tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego“ 

zaw iera 2 4  rozpraw y napisane przez 22  
autorów, pomieszczone na 4 4 0  stronicach 
formatu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta 
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 
w tekście. 0— fi

NAKŁADEM KSIĘGARNI

PAPROCKIEGO I S KI
w W A R S Z A W IE , 

C h m i e l n a  N r 8, 
wyszła z druku Część I  dzieła,

Prof. Silv, P. T H O M P S O N A
p. t.:

J) r
przekład

J. J. B o g u s k i e g o .
Przedpłata na całość składającą się z dwu 

części, objętości około 30 arkuszy druku wy
nosi Rs. 2 kop. 50. z przesyłki), Rs. 3 ,— po 
wyjściu Cz. II, cena podwyższoną zostanie.

Przedpłatę przyjmują wydawcy oraz wszys
tkie księgarnie krajowe i zagraniczne.

12—10
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Dla użytku lekarzy i studentów medycyny

wydane zostały i z n a jd u ją  się w handlu  :

J . COHNHEIM A

Odczyty z patologii ogólnej,
Przekład z Ii-go przerobionego wyd. z 1882 r.

T rzy  to m y :  tom I, str. 608, — Tom II, 

str. 262,—Tom III , str. 340. Spis alfabe- 
tyczny str. 20. Ogółem 7 6  i  p ó ł a rk u szy  j  

druku. Cena rs. 5.

1 8 8 5
R O K  X X

GAZETA LEKARSKA,
pismo tygodniowe, poświęcone wszystkim gałęziom nauk lekarskich, wychodzi w Warszawie, 
w objętości l ‘/ 2—2 arkuszy druku tygodniowo przy stałem współpracownictwie następujących

lekarzy, współwłaścicieli Gazety:
L. Andersa, T. Andersa, K. Chełchowskiego, B. Chrostowskiego, T. Dunina, A. Elsen- 

berga, A. Fabiana, W. Gajkiewicza, B. Gepnera, W. Groszterna, T. Heringa, H. Hoyera, M. 
Jakowskiego, R. Jasińskiego, F. Jawdyńskiego, W. Kamockiego, St. Kondratowicza, E. Kor- 
niłowicza. Z. Kramsztyka, S. Kwietniewskiego, A. Malinowskiego, W. Matlakowskiego, W . 
Mayzla, E. Modrzejewskiego, L. Nenckiego, H. Nussbauina, J . Pawińskiego, J . Peszkego, E. 
Przewoskiego, J . Przybylskiego, M. Reichmana, A. Sokołowskiego, T. Żery.

Cena wynosi. W Warszawie rocznie rs. 5, półrocznie rs. 2 kop. 50.
Na prowincyi, w Cesarstwie i Zagranicą: rocznie rs. 6, półrocznie rs. 3.

Wydawca: Dr. Stanisław Kondratowicz (Warszawa, ul. Marszałkowska, nr. 49), Redaktor od
powiedzialny: Dr. Władysław Gajkiewicz (Warszawa, ul. Marszałkowska, nr. 45).

P p . P re n u m e ra  to r 6 w, k tó r zy  w n ie ś li p rze d p ła tę  ty lk o  po kon iec roku  
przeszłego , u p ra sza  s ię  o w czesne odn o w ien ie  p r e n u m e r a ty , je ż e l i  życzą  sobie 
aby im  p ie rw sze  n u m e r y  „W szech św ia ta"  za ra z  po w y jś c iu  b y ły  w ysłan e .

J łed a k cy ja  z a w ia d a m ia  Z a rzą d y  c zy te łn i i  księgozb iorów  s to w a rzyszeń  
uczącej s ię  m ło d z ie ży , że w  ro k u  b ie żą cym  , , W szechśw ia t“ będzie im  d o s ta r 
cza n y  w  ra z ie  żą d a n ia  za  po łow ę cen y  p re n u m e ra c y jn e j, t . j .  roczn ie  za  r u b li  
sr. 5  z  p rze sy łk ą .

„ W szechśw ia t“ p r z y jm u je  og ło szen ia ,  k tó rych  treść  m a  ja k ik o lw ie k  
zw iązek  z  n a u k ą , n a  n astęp u ją cych  w a ru n k a ch :

Za 1 w ie rsz  zw yk łeg o  d r  u ku  w  szpa lc ie  albo je g o  m ie jsce  p o b ie ra  s ię  za  
p ie r ie szy  ra z  koi). ? i  p ó ł,  « «  sześć n a stęp n ych  r a z y  kop. 6, za da łsze kop. 5.

4o3BOjewi UensypoH). RapinaBa 21 ^CKitOpa 1884 r. D ru k  J .  Bergera, E lek toralna N r. 14.

S. J A C C O U D

Wyktad patologii szczegółowej.
Przekład z YH-go wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytami i tablicami 

ohromolitografieznemi.

T rzy  to m y:  tom I, str. 928, — Tom II, 
str. 984,—Tom III , str. 961. Ogółem 185  

a rk u szy  druku. Cena rs. 13.

Skład główny w Księgarni 
G E B E T H N E R A  i  W O L F F A .
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