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PROFESOR GUSTAW PIOTROWSKI.
nap isa ł

Dr. H e n ry k  D obrzycki.

W  dniu 31 Grudnia ubiegłego roku zmarł 
w Krakowie w sile wieku, bo mając lat 54, 
Gustaw Piotrowski, doktor medycyny, b. rek
tor wszechnicy Jagielońskiej, oraz dziekan 
wydziału lekarskiego, profesor fizyjologii i 
kierownik pracowni fizyjologicznej, członek 
Akademii umiejętności, Towarzystwa lekar
skiego krakowskiego i wielu innych. Umiło
wawszy naukę całą, siłą. rozpoczął Piotrowski 
wcześnie zawód naukowy, pracując wytrwa
le pod kierunkiem takich badaczy jak Briicke, 
Ludwig i Helmholtz. Nauki lekarskie stu- 
dyjował nieboszczyk na wszechnicy wiedeń
skiej, gdzie w r. 1856 stopień doktorski otrzy
mał. W tym to roku poznał Piotrowskiego 
Czermak, ówczesny profesor fizyjologii w K ra
kowie, który przybył do Wiednia w celach 
naukowych. Oceniwszy odrazu zdolności i 
pracowitość Piotrowskiego, ^zaproponował mu 
asystenturę przy katedrze fizyjologii w Kra
kowie. Chociaż widoki materyjalne dla mło
dego pracownika jako dla polaka były podów
czas nie świetne, przyjął jednak Piotrowski 
propozycyją mając nadzieję, że sobie zapewni 
możność samodzielnej pracy i że będzie miał 
najlepszą sposobność przyczynić się do rozwo- 
ju  wiedzy ojczystej; były to bowiem czasy w 
których byt wszelkich instytucyj naukowych w 
podwawelskim grodzie, był niezmiernie ciężki { 
i w których trzeba było na nowo wszystko bu
dować, pracownię fizyjologiczną urządzać, 
przyrządy kompletować i o nowem pomieszcze
niu myśleć. Przybywszy w r. 1857 z Czernia
kiem do Krakowa zmuszony był Piotrowski j  

przesłużyć rok cały bez żadnego wynagrodzę- j  

nia, w którym to czasie pracując wraz z Czer
niakiem ogłosił wspólnie z nim pracę: „O
trwaniu i ilości skurczeń serca z królika wyję- 
tego“ oraz swoją własną p. t. „Nowy odczyn
nik dla istot białkowatych11. Rozprawy te 
wyszły po niemiecku w sprawozdaniach z po
siedzeń wiedeńskiej Akademii umiejętności.

Gdy pod koniec tegoż roku Czermak K ra
ków opuścił, zamianowano jego zastępcą a 
następnie profesorem Józefa Albiniego z 
Wiednia, który w końcu r. 1859 o uwolnienie 
zupełne się podawszy ułatwił Piotrowskiemu 
zajęcie profesorskiego stanowiska. Jakoż w 
roku 1860 Piotrowski na posadzie profesora 
fizyjologii zatwierdzonym został. Od tej to 
chwili rozpoczyna się nieprzerwana działal
ność jego ku podźwignięciu pracowni fizyjolo
gicznej i zdobycia dla niej warunków lepszego 
bytu, te bowiem, w których pracownia zmuszo
ną była istnieć, tak były niedostateczne, że o 
daniu możności pracowania szerszemu kołu 
uczących się mowy być nie mogło. Jak  wy
trwale w tym kierunku Piotrowski pracował 
i ile gabinetowi oraz pracowni fizyjologicznej 
już w pierwszych latach jego profesury przy
było, dowiedzieć się można z dzieła p. t. „Za
kłady uniwersyteckie w Krakowie, przyczynek 
do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci 
pięciuset-letniego istnienia uniwersytetu kra
kowskiego poświęcony“ r. 1864. Rozdział X I 
tegoż dzieła od str. 385 do 414 ręką Piotrow
skiego skreślony, zawiera historyją rozwoju 
krakowskiej pracowni fizyjologicznej bardzo 
szczegółowo przedstawioną i poprzedzoną filo
zoficznym poglądem autora na zadanie badań 
doświadczalnych wogóle. Uzupełnieniem po
wyższego rysu, do r. 1864 doprowadzonego,

| jest wiadomość również przez Piotrowskiego 
i podana w książce p. t. „Upominek dla uczest

ników I I I  zjazdu lekarzy i przyrodników pol
skich" (str. 111—116) r. 1881. Naukowe pra
ce Piotrowskiego są liczne, a wszystkie są 
pracami doświadczalnemi dokonanemi już to 
przez niego samego, już też wspólnie z inny
mi, których imiona zaszczytnie się w nauce 
zaznaczyły. Prawie wszystkie były współ
cześnie ogłaszane popolsku i poniemiecku, 
w sprawozdaniach z posiedzeń Akademii umie
jętności wiedeńskiej, w Roczniku Tow. nauko
wego krakowskiego, w Przeglądzie lekarskim 
krakowskim lub Pamiętniku krakowskiej A- 
kademii umiejętności. Oprócz dwu wyżej 
przytoczonych były one następujące:

Ueber Reibung tropfbarer Fliissigkeiten, r. 
1860 wspólnie z Helmholtzemdokonana.

Sposób uskuteczniania rozbiorów ilościo
wych chemicznych zapomocą piknometrów 
(r. 1861).
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O wykazaniu cukru gronowego w moczu 
prawidłowym (r. 1862).

Kilka uwag nad stosunkami krążenia so
ków w wątrobie (r. 1862).

Rozkład białka na części składowe już da
wniej otrzymane z tłuszczów (r. 1862).

O przyczynach krzepnienia krwi (1862).
O drażnieniu nerwów zapomocą prądu ele

ktrycznego pochodnego powstałego przez o- 
twarcie prądu pierwotnego (r. 1862).

O chyżości z jaką się stan czynny w ner
wach udziela (1862);—te ostatnie trzy prace 
były dokonane wspólnie z O. Widmanem.

O oznaczeniu ilościowem ciałek krwi (1863).
Uwagi nad pojemnością komórek sercowych 

i równowagą krążenia krwi (1863).
Kilka słów o leczeniu wodowstrętu elektry

cznością (1864).
Przyczynek do nauki o trawieniu skrobi 

(1864).
O miejscu, w którem prąd elektryczny łań

cuchowy zamykany i otwierany stan czynny 
w nerwach ruchu wznieca (1865).

O wpływie nerwu błędnego na serce (1867).
Przyczynek teoretyczny do nauki o stoso

waniu oka (1867).
Przyczynek do nauki o achromatopsyi— 

(1868).
O mikroskopach i teleskopach odmiennej 

nieco od dotychczas używanej budowy (1870).
O chyżości rozchodzenia się światła w so

lach (1874).
O stosunku pomiędzy ciężarem gatunko

wym a składem chemicznym ciał stałych nie
organicznych *) (1879).

Z  dzieł systematycznych napisał Piotrowski 
obszerny bo 463 stron obejmujący tom, zawie
rający fizyjologiją czynności odżywczych.— 
Była to część pierwsza dzieła p. t. „Fizyjolo- 
gija ludzka w zarysie1*, którą zamierzał był 
napisać i pojawiła się w r. 1865 jako jego wy
kłady akademickie. Z  przytoczonego spisu 
prac i ich przestudyjowania przekonywamy się, 
że Piotrowski wszechstronnym był badaczem 
i że wiedza jego daleko sięgała poza granice

przedmiotu, który wykładał. Piotrowski bo
wiem jako umysł szerszy, nietylko doświad
czalną uprawiał fizyjologiją, lecz z równem 
zamiłowaniem pracował nad najważniejszemi 
kwestyjami z dziedziny chemii, optyki fizyjo
logicznej i czystej fizyki. Nie była mu też ob
cą i matematyka wyższa, bez której ścisłego 
badacza pojąć trudno, a tym sposobem Piotro
wskiego raczej za przyrodnika aniżeli wyłą
cznie fizyjologa uważać należy, co usprawie
dliwia w piśmie naszem obszerniejsze zasług 
jego wspomnienie.

Pracując wytrwale na jednem miejscu lat 
27, Piotrowski zżył się ze społecznością nau
kową Krakowa, będąc już to współkolegą wie
lu ludzi naukowo pracujących, już też wy
chowawcą niejednego pokolenia młodych pra
cowników. Jakie zaufanie wśród kolegów i 
całego społeczeństwa zjednać sobie potrafił, 
dowodzi tego najlepiej wybór jego na rektora 
uniwersytetu, dziekana wydziału lekarskiego 
oraz posła do rady państwa, w której lat kilka 
zasiadał. Złamany na duchu przez śmierć 
najstarszego swego syna, zgnębiony utratą 
majątku i ciężką chorobą, nie mógł w ostat
nich latach Piotrowski z dawnym zapałem na
uce się oddawać, atoli to co już przedtem dla 
niej zdziałał zapewniło mu zaszczytne miejsce 
w dziejach ojczystej oświaty.

„Przez śmierć przedwczesną Piotrowskiego, 
pisze Przegląd lekarski krakowski, uniwersy
tet nasz doznał straty dotkliwej, tem dotkliw
szej o ile w naszych biednych stosunkach nie 
tak prędko powetować się dającej'1. My do
damy, że nietylko uniwersytet krakowski lub 
Akademija umiejętności, lecz kraj nasz cały, 
cała społeczność polska przez śmierć Piotro
wskiego wielką poniosła stratę. Cześć wy
trwałemu a krwawo przez los doświadczonemu 
pracownikowi.

*) Bliższe szczegóły  bibliograficzne znajdzie czytel
nik w Słowniku lekarzy polskich Kośraińskiego, zeszyt 
I I I  str. 3 8 9.
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Z A SA D ! TERMOCHEMII.
podał

S tan is ław  K ram sztyk .

(C ią g  dalszy).

I II .

Łączenie się chemiczne ciał polega oczywi
ście na zbliżeniu, skupieniu rozdzielonych po
przednio, różnorodnych atomów. Atomy, któ
re poruszały się zgoła jedne od drugich nie
zależnie, po połączeniu się wzajemnem, skupio
ne w jednę cząsteczkę, mogą odbywać ruchy 
w ciaśniejszych już tylko granicach. Gdy 
węgiel płonie, z atomów węgla i tlenu powsta
ją  cząsteczki dwutlenku węgla; wyobrazić tu 
sobie można, że atomy węgla wystawione są 
jakby na bombardowanie atomów tlenu, a jak 
przy każdem zwykłem uderzaniu praca me
chaniczna przeobraża się w ciepło, tak tu 
mamy zamianę pracy mechanicznej w cie
pło.

Jaśniej jeszcze rzecz ta się przedstawia, 
gdy idzie o rozdzielenie chemicznie związa
nych atomów, gdy cząsteczka dwutlenku wę
gla rozerwaną być ma na węgiel i tlen; trze
ba tu pokonać owo wzajemne przyciąganie 
się atomów, które je zmusza do poruszania 
się w oznaczonych tylko granicach. Aby 
więc atomom nadać ruch tak żywy, aby się 
rozdzielić i niezależnie poruszać mogły, trze
ba znacznego nakładu pracy, który im naj
dogodniej w postaci ciepła dostarczymy; roz
kład więc związków chemicznych wymaga 
doprowadzenia z zewnątrz ciepła, które tu 
w pracę chemiczną przechodzi.

Przy łączeniu się tedy ciał następuje w o- 
gólności wywiązywanie, przy rozkładzie ich 
wiązanie się ciepła; jestto zasada równowa
żności pracy chemicznej i ciepła, odpowiada
jąca zupełnie zasadzie równoważności pracy 
mechanicznej i ciepła; a według tego pierw
sza, naczelna zasada termochemii da się wy
razić krótko :

„Ilość ciepła, rozwijająca się przy jakiej
kolwiek reakcyi, stanowi miarę sumy wyko

nanych przy tem  prac chemicznych i fizycz- 
nych“.

Rzecz tę wyjaśni nam bliżej odwołanie się 
do przykładu dostępniejszego. Aby ciężar 
podnieść w górę, trzeba było ponieść nakład 
pewien pracy; praca ta wszakże straconą nie 
została, przechowuje się ona w owym cięża
rze, który teraz na podporze jakiejkolwiek 
spoczywa. W ciężarze tym mamy złożony 
pewien zasób siły żywej, energii; w tej chwili 
jest ona jakby uśpioną, j est potencyjalną, mo
żliwą tylko, ale w danej chwili działanie swe 
istotne ujawnić może. Dosyć usunąć podpo
rę, a ciężar spada: energija możliwa, poten- 
cyjalna zamienia się w istotną, w energiją ru 
chu, w siłę żywą. Co tu na prostym przy
kładzie, odbywa się w przyrodzie wszędzie; 
przy każdym objawie fizycznym, chemicznym, 
życiowym wreszcie, mamy ciągłe przeobraża
nie się energii potencyjalnej w energiją ruchu, 
lub nawzajem siły żywej, energii ruchu w e- 
nergiją potencyjalną.

Gdy ciężar podnosimy w górę, znamy pra
cę, jakąśmy tu wykonali, mamy tedy zasób 
energii, jakiśmy w nim złożyli. Ale znamy 
go także i w innych, bardziej zawiłych pro
cesach.

Według uwag poprzednio przytoczonych 
przyjmujemy, że punkt bezwzględnego zera 
przypada przy —273° termometru stustopnio- 
wego; bryła przeto lodu, ważąca—dajmy—ki
logram, przy — 273° nie zawierałaby wcale 
ciepła. Ponieważ dla ogrzania kilograma 
lodu o 1° potrzeba 0,5 ciepłostki, przeto, aby 
temperaturę tej bryły lodowej podnieść do 0°, 
trzeba jej dostarczyć 0,5X273 t. j. 136,5 cie- 
płostek. Możemy przeto powiedzieć, że ki
logram lodu w temperaturze 0° posiada zasób 
ciepła, wynoszący 136,5 ciepłostek.

Przez doprowadzenie dalszych 80 ciepło
stek lód ulegnie stopieniu, otrzymamy kilo
gram wody, posiadający już zasób ciepła 136,5 
+ 80—216,5. Wodę tę ogrzewamy dalej; 
każda dostarczona ciepłostka podnosi jej 
temperaturę o 1°, w temperaturze więc 100° 
kilogram wody posiada zasób ciepła, wyraża
jący się sumą 136,5+80+100=316,5. Gdy 
znów dalej wodzie tak ogrzanej doprowadzi
my jeszcze 536,7 ciepłostek, przejdzie ona w 
parę o temperaturze 100°. W tym jednak 
razie zasób jej ciepła nie wzrósł o wszystką 
tę ilość ciepła 536,7, znaczna bowiem jej
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część zużytą została na wykonanie pracy ze
wnętrznej, mianowicie na przezwyciężenie ci
śnienia atmosfery przy znacznem powiększe
niu objętości wody w przejściu jej w stan lo
tny. I poprzednio już wprawdzie, gdy przy 
ogrzewaniu rozszerzał się lód a następnie wo
da, praca zewnętrzna była wykonywana, była 
ona jednak tak drobną, że można ją  było po
minąć, tak samo jak wypuściliśmy z uwagi 
również drobny zasób pracy, który znów wo
da zyskała z zewnątrz, gdy objętość jej ule
gła zmniejszeniu przy topieniu lodu i przy 
następnem ogrzewaniu wody od 0° do 4°.

Wielkość ciśnienia atmosferycznego jest nam 
znana, łatwo więc obliczyć można zasób cie
pła potrzebny na wykonanie tych prac ze
wnętrznych, nie o to nam jednak teraz idzie; 
przykład ten potrzebnym był nam tylko do 
przedstawienia, że każdemu ciału przypada 
pewien zasób ciepła, zależny od warunków, 

w jakich to ciało się znajduje, od jego tem
peratury, objętości, od ciśnienia, jakiemu jest 
poddane. Dla uniknienia nieporozumień na
leży tu zresztą mówić nie o zasobie ciepła, 
ale raczej o zasobie energii; nie wszystka bo
wiem ilość dostarczonego ciepła pozostała cie
płem istotnem, działającem na nasze nerwy 
lub na termometr, ciepło wyłożone na stopie
nie lodu lub na ogrzanie wody przeobraziło 
się w inny rodzaj energii, zużytem zostało na 
pokonanie spójności cząsteczek ciała, ale przy 
przeobrażeniach odwrotnych znów jako cie- 
pło wystąpić może. Wszystek ten zasób ener
gii ocenialiśmy tu w jednostkach ciepła, w 
ciepłostkach.

Według rachunku powyższego kilogramo
wi lodu w temperaturze 0° przyznaliśmy za
sób energii wynoszący 136,5 ciepłostek. Obli
czenie to wszakże zgoła jest niepewne, nie 
wriemy bowiem czy i w najniższych tempera
turach lód zachowuje ciepło właściwe 0,5, 
które znamy z doświadczeń prowadzonych 
w bardzo ciasnych dostępnych nam grani" 
cach. Z tego juz powodu nie możemy dla 
żadnego ciała oceniać bezwzględnego zasobu 
energii; znać tylko możemy dokładnie różni
cę zasobu energii, jaka przypada ciału w 
dwu różnych jego stanach. Różnica ta np. 
dla kilograma wody w temperaturze 100° i ki
lograma lodu w temperaturze 0° wynosi 80 +  
100=180 ciepłostek. Gdy wodę tę oziębimy 
do 0°, różnica jej energii względem lodu wy

nosić będzie tylko 80 ciepłostek; jest to ener- 
gija potencyjalna, która się oswobodzi i wy
stąpi jako ciepło, gdy wreszcie wodę tę za
mrozimy.

Powinowactwo chemiczne ciał różnoro
dnych jest właśnie taką energiją potencyjalną, 
taką siłą prężną, do działania gotową. Jak  
w ciężarze na podporze złożonym, jak w wo
dzie. którą zamrozić możemy, tak i w rozdzie
lonych atomach węgla i tlenu przechowany 
marny pewien zasób energii, który się ujawni, 
skoro usuniemy hamujące* jego działanie 
przeszkody. Gdy szło o ciężar podniesiony 
w górę, przeszkodą taką była podpora; gdy 
mowa o energii chemicznej przeszkody są in
nej natury.

Aby atomy i cząsteczki uledz mogły zło
żonej w nich energii potencyjalnej, występują
cej tu w postaci powinowactwa chemicznego, 
muszą być rozmieszczone swobodnie i znaleść 
się w sąsiedztwie atomów i cząsteczek innego 
ciała; obie zatem części składowe, wchodzące 
w związek, winny być przepro wadzone w stan 
znacznego rozdrobnienia, pospolicie przez roz
puszczenie lub stopienie, a często i ogrzane, 
dla podsycenia ruchu atomów i cząsteczek. 
Wtedy dopiero siła prężna, czyli energiją po
tencyjalna powinowactwa chemicznego ujawnić 
się może i przechodzi w siłę żywą, która tu 
jako ciepło występuje.

Aby przytoczyć przykład energii chemi
cznej, zważmy mięszaninę 1 grama wodoru i 8 
gramów tlenu w temperaturze 0° i pod ciśnie
niem 760 mm. Gazy te razem stanowią mię
szaninę piorunującą i posiadają w tym stanie 

| pewien zasób energii. Mięszaninę tę zapal- 
| my, przez przepuszczenie np. iskry elektry- 
j  cznej, gazy wejdą w związek chemiczny, a re

zultatem połączenia tego będzie woda, którą 
znów do temperatury 0° doprowadzić mo
żemy.

Przy procesie tym wywiązuje się pewna 
ilość ciepła, którą przejmie środek otaczają
cy; według doświadczeń Favrea i Silbermanna 
wynosi ona 84462 ciepłostek (gramowych); 
praca tedy wykonana przez to połączenie 
chemiczne, różnica energii między gazem pio
runującym a wodą wynosi 34462 ciepłostek.

Nie wszystka ta jednak ilość ciepła jest wy
nikiem li tylko zachodzącej tu pracy chemi
cznej. Wiadomo bowiem najpierw, że przy 
połączeniu tlenu z wodorem następuje zmniej
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szenie objętości,—dwie objętości wodoru i je
dna tlenu (co właśnie odpowiada stosunkowi 
na wagę 1: 8) wydają, dwie objętości pary wo
dnej, zmniejszenie to zachodzi tedy w stosun
ku 3 : 2. Przy połączeniu więc gazów pier
wotnych wykonana została praca zewnętrzna, 
która również wytworzyła pewną, lubo nie
wielką ilość ciepła; ciepła tego nie możemy 
zrzucać na karb wykonanej pracy chemicznej 
i z ogólnej ilości wywiązanego ciepła wytrą
cić je należy.

Nie dosyć na tem—wytworzona przez połą
czenie para wodna, stygnąc oswobadza ciepło, 
uwalnia je także, gdy skrapla się w wodę o 
temperaturze 100°, a i woda wreszcie w ozię
bianiu się do zera w dalszym ciągu oddaje 
ciepło otoczeniu. Okoliczności te fizyczne 
dobrze są znane i pod rachunek podciągnąć 
się dają. Gdyby gazy pierwotne przed połą
czeniem miały temperaturę, dajmy 200° i gdy
byśmy wytworzoną parę wodną do tej samej 
tylko doprowadzili temperatury, wywiązałoby 
się tylko 29 040 ciepłostek, różnica energii 
między gazem piorunującym a parą wodną 
byłaby mniejszą.

Gdy jednak usuniemy zupełnie wpływ pra
cy zewnętrznej, gdy np. warunki doświadcze
nia chemicznego tak prowadzimy, aby ogólna 
objętość ciał występujących przed i po połącze
niu zostawała jednaką, to zachodzące tu obja
wy cieplikowe dają jedynie różnicę energii te
go systemu ciał przed i po połączeniu. Po wy
trąceniu więc ilości ciepła wywołanych przez 
działania natury fizycznej, reszta daje nam 
miarę wykonanej pracy chemicznej.

Praca ta  jest przeobrażeniem energii po- 
tencyjalnej, która występowała jako powino
wactwo chemiczne;—powinowactwo więc che
miczne nabiera tu znaczenia ścisłego, staje 
się siłą, której wielkość ocenić się daje z ilo
ści wywiązanego ciepła.

Zjawisko wszakże łączenia się ciał różnoro
dnych nie zachodzi w sposób tak prosty, ja 
keśmy to wyżej dla większej jasności przed
stawili, nie polega ono na wzajemnem tylko 
rzucaniu się ku sobie cząsteczek, na łączeniu 
się swobodnych już zupełnie atomów. I  w cia
łach zupełnie jednorodnych, w pierwiastkach, 
atomy wiążą się w skupienia, w cząsteczki 
czyli molekule. Najdrobniejsza cząsteczka 
wody, H ,0 , składa się z dwu atomów wodoru

i jednego atomu tlenu. Powstawanie wody 
nie wyraża się równaniem prostego połącze
nia H 2 +  O =  H 20 , ale jest następstwem 
przebiegu bardziej zawiłego:

co znaczy, że dwie cząsteczki wodoru z jedną 
tlenu wydają dwie cząsteczki wody.

Połączenie przeto tlenu z wodorem poprze- 
| dzonem być musi przez rozpad cząsteczki tle

nu a rozerwanie to wymaga nakładu pracy; 
ostateczny więc rezultat, wyrażający się w o- 
swobodzeniu 29 000 ciepłostek, jest różnicą 

| między ilością ciepła wywiązującą się przy po- 
j  łączeniu atomów wodoru i tlenu, a ilością cie

pła potrzebną do rozerwania cząsteczki tlenu- 
Tak samo powstawanie kwasu solnego nie 

| daje się uzmysłowić prostym wzorem H + C l=  
j  =HC1, ale przedstawia się zapomocą wyra

żenia:

H ) Cl) _  H ł H )
H f  +  Cl} — CIS +  C1J

wywiązujące się przeto przy reakcyi tej ciepło 
i stanowi ilość ciepła rozwijającą się skutkiem 

połączenia się wodoru z tlenem, zmniejszoną 
o tę ilość jaka się zużywa na rozkład cząstek 
wodoru i chloru.

Już najprostsze te przykłady uczą wyra
źnie, że ilość wywiązanego ciepła stanowi tyl
ko rezultat ogółowy, będący sumą licznych 
objawów szczegółowych, fizycznych i chemi
cznych, których po większej części ująć od
dzielnie nie potrafimy. Ilość więc ciepła, o- 
swabadzająca się przy powstawaniu danego 
związku, uważaną być może za względną je
dynie miarę sił fizycznych i chemicznych przy 
procesie tym występujących, z której istotna 
wielkość wchodzącego tu głównie w grę powi
nowactwa chemicznego odcyfrować się dokła
dnie nie da. I  w tem jednak ograniczeniu 
dane termochemiczne przedstawiają ważne 
znaczenie, zarówno ze względów teoretycz
nych jak i praktycznych.

(d. c. n).



Nr. 2.

ŻYCIE W  O T M i A C B  MORSKICH.
Mowa prof. H. N. Moseleya, prezesa sekcyi bio
logicznej angielskiego Towarzystwa postępu 
nauk, wypowiedziana przy otwarciu posiedzeń 
sekcyi bijologicznej podczas zjazdu tegoż Towa

rzystwa w Montreal w Kanadzie.

przełożył

A. W rześniow ski.

(Dokończenie)

Wielu ciekawych rezultatów można się spo
dziewać z opracowania histologii zwierząt 
z wielkich głębin, a mianowicie z opracowa
nia organów zmysłów. Dotychczas bardzo 
mało pod tym względem przedsięwzięto, bez 
najmniejszej wątpliwości z powodu, ż.e okazy 
głębinowe są zadrogie, aby mogły być w tym 
celu zużywane. IT pewnej ryby wydobytej 
przez Challengera z głębiny, nazwanej Inops 
Murrayi, oczy są dziwnie spłaszczone i zaj
mują całą górną część pyska. Nie posiadają 
one ani soczewki ani tęczówki, a według spo 
strzeżeń p. Jana  Murraya, oraz według prze
glądu jego preparatów przezemnie dokonane
go, siatkówka składa się z warstwy długich 
pręcików, z bardzo cienką warstwą włókien 
nerwowych, o ile się zdaje bez pośredniej war
stwy komórkowej i innych Pręciki są ułożo
ne wr sześciokątne wiązki, których wolne koń
ce spoczywają na odpowiadających im, wyra
źnie ograniczonych sześciokątnych polach na
czyniówki. Prawdopodobnie siatkówki ryb 
głębinowych wykażą niezwykłą budowę, co 
może dopomódz do fizyjologicznego wyjaśnię* 
nia lunkcyi ich rozmaitych części składowych. 
Ze względu na nadzwyczaj ważną kwestyją 
dotyczącą natury światła niewątpliwie istnie- I 
jącego w głębiach oceanu, niepodobna przy- j  

jąć świeżego a zadziwiającego przypuszczenia | 
proi. Yerrill, że światło słoneczne przenika do 
największych głębokości, a pomiędzy 2 000 a 
3 000 sążni może przenika z natężeniem wy- 
równywającem światłu naszych niektórych 
nocy półksiężycowych. To przypuszczenie jest i

w zupełnej niezgodzie z wypadkami wszyst
kich doświadczeń nad przenikaniem światła 
słonecznego do wody morskiej, jakie dotych
czas fizycy ogłosili, z wypadkami, które natu- 
ralistów powstrzymały od przyjęcia takiego 
rozwiązania zagadnienia.

Postępy w badaniu fauny głębinowej po
twierdzają dawniej postawione wnioski, że 
niepodobna oznaczyć jakichbądź następują
cych po sobie pasów głębinowych, wyróżnia
jących się obecnością szczególnych skupień 
zwierzęcych. W regijonie głębin morskich 
zawartość sieci wyciągniętej z dna nie dostar
cza żadnych wskazówek, według których mo- 
żnaby oznaczyć głębokość dna w zasiągu co 
najmniej 2 500 sążni. Niektóre skupienia 
zwierząt wydają się charakterystycznemi dla 
znacznych głębokości, lecz ich przedstawiciele 
walczą w daleko płytszych warstwach. Tak 
prawie wszyscy przedstawiciele holoturyj Ela- 
sipoda znajdują się w znacznej głębokości, a 
ich liczba zmniejsza się ku wybrzeżom, lecz 
jednego z nich znaleziono w głębokości tylko 
100 sążni. Z drugiej znowu strony Pourta- 
lesidae ciągną się w górę blisko do 300 sążni, 
a Phormosomae, uważane przez Lovena za 
formy typowo głębinowe, sięgają powyżej 
100 sążni, oraz przez blisko spokrewnione 
Asthenosoma są reprezentowane w wodzie głę
bokiej tylko 5 sążni. Jak  to dawniej wyka
zano, wiele jest rodzajów, a nawet gatunków 
sięgających od pasa brzegowego do wielkiej 
głębokości.

Niemożność oznaczenia pasów głębinowych 
znakomicie powiększa trudności napotykane 
przy usiłowaniu oznaczenia przybliżonej głę
bokości, w której powstały pokłady gieologi- 
czne. Dr. Teodor Puchs w starannej pracy 
o wszystkich pytaniach mających związek z 
tym przedmiotem, usiłował określić, które 
warstwy gieologiczne należy uważać za utwo
ry głębinowe, wszakże, ponieważ uważa' on, że 
fauna głębinowa zaczyna się od 100 sążni i 
rozciąga się do wszelkich głębokości, przeto 
jego pracy można jedynie przyznać wartość 
przy oznaczeniu czy pewien osad należy do 
głębiny 100 sążni, czy więcej; jestto rzeczą 
małej wagi jako wskazówka głębokości staro
żytnego morza, albo też rozmiarów podniesie
nia lub opadnięcia dna morskiego. Jan  
Murray wykazał, źe głębokość, w której w dzi
siejszych morząc li powstał osad głębinowy
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można przybliżenie oznaczyć, badając ich mi
kroskopowy skład i stan zachowania zawar
tych w pokładzie skorup i igiełek pelagicz
nych i innych zwierząt.

Do najważniejszych, dotychczas mało opra
cowanych pytań dotyczących życia w oceanie, 
należy życie w pośrednich warstwach wody 
pomiędzy powierzchnią i dnem. Nadzwyczaj 
potrzebne są dalsze badania dokonane z przy
rządami podobnemi do tych, których używał 
prof. Aleksander Agassiz, t. j. z siatką lub 
naczyniem, które można opuścić do pewnej 
głębokości zupełnie zamknięte, następnie o- 
tworzyć, podnieść na pewnej przestrzeni i zno
wu zamknąć przed wyciągnięciem na powierz
chnię. Największa niepewność i różność zdań 
panuje pod względem pytania, czy pośrednie 
warstwy wody są wogóle zamieszkałe przez 
zwierzęta, a jeżeli tak jest, do jakiej rozcią 
głości. Te pośrednie warstwy wody stanowią 
znakomicie większą część oceanów. Jeżeli 
głębokość pasa powierzchownego zamieszka
łego przez bogatą faunę pelagiczną oznaczy
my zgruba na 100 sążni, a głębokość pasa 
zamieszkiwanego przez zwierzęta na dnie prze
bywające także na 100 sążni, przeciętna zaś 
głębokość oceanu wynosi mniej więcej 1 880 
sążni, tedy pośrednia warstwa wody, o której 
pod względem warunków życia jesteśmy obe
cnie w największej niepewności, w rzeczy sa
mej przedstawia przeszło ośm dziewiątych 
masy całego oceanu. Z wielką ostrożnością 
należy wnioskować o głębokości przypisywa
nej rozmaitym zwierzętom w niektórych roz
prawach urzędowego dzieła o wyprawie Chał 
lengera. Naukowa komisyja wyprawy na ka
żdej butelce zawierającej okazy zapisywała 
tylko głębokość, z której wydobyto sieć zawie- 
rającąfokazy.

W  wielu razach sądząc według natury oka
zu, niemożliwą jest rzeczą żeby mógł pocho
dzić nie z dna, lecz w wielu innych wypad
kach jest zupełnie możliwem, że pewien okaz 
mógł wejść do sieci w jakiejś pośredniej głę
bokości, albo tuż pod powierzchnią, o czem naj
lepiej mógłby sądzid autor monografii, w któ
rej opisano okaz, gdyby ze znajomości zwie
rzęcia można było jakiekolwiek wyprowadzać 
wnioski. We wszystkich wątpliwych razach 
proste podanie głębokości należy przyjmować 
z zastrzeżeniem.

Jak  dawniej, w początku obecnego peryjo-

du badań głębinowych, naturaliści idąc za po
glądami Edwarda Forbes, nadzwyczaj byli 
skłonni odrzucać najoczywistsze dowody ist
nienia na dnie morskiem w wielkich głęboko
ściach gwiazd morskich i innych zwierząt, tak 
obecnie w pewnych kółkach jak się zdaje po
wstała przeciwna dążność, prowadząca do 
mieszczenia w wielkich głębiach zwierząt mo
żliwie z powierzchni pochodzących, a to na 
mocy dowodów niedostatecznych.

Ze względu na skład fauny głębinowej, do 
najbardziej charakterystycznych jej rysów na
leży powszechny brak form paleozoicznych, 
wyjąwszy tylko przedstawicieli mięczaków i 
ramieniopławów (Brachiopoda), oraz godnym 
uwagi jest brak przedstawicieli Nautilidów i 
Ammonitidów, tak niezwykle obfitych w da
wnych peryjodach, jako też fakt, źe najdaw
niejszy ramieniopław Ligula znajduje się tyl
ko w płytkiej wodzie.

W głębinach niema przedstawicieli najbar
dziej charakterystycznych korali paleozoicz
nych jak Zaphrentis, Cystiphyllum, Stauria 
lub Goniophyllum. Cyathonanidae mają mo
żliwych przedstawicieli w Gruyina, opisanej 
przez prof. Marcina Duncana, oraz Haplophyl- 
lia i Duncania, opisanych przez zmarłego hr. 
Pourtales, lecz Cyathonanidae są najmniej 
typowemi i charakterystycznemi przedstawi
cielami tak zwanych Rugosa. Pourtales słu
sznie powątpiewał, czy ułożenie przegródek w 
cztery systematy zamiast sześciu może być sa
mo przez się uważane jako znamię korali B,u- 
gosa, a u Haplophyllia i Duncania można 
raczej uważać, źe przegrody są pozbawione 
wszelkiego liczebnego układu, aniżeli źe oka
zują ugrupowanie poczwórne. Dalej, w osta
tnich czasach zapomocą przecięć rozpatrzy
łem budowę miękich części okazu Duncania, 
łaskawie ofiarowanego mi w tym celu przez 
prof. Aleksandra Agassiza i przekonałem się, 
że ze względu na szczególny układ podłu
żnych mięśni przegrodowych i ze względu na 
odznaczenie głównych przegród, koral ten w 
istocie rzeczy zgadza się z rodzajem Caryo- 
phylla i ze wszystkiemi żyjącemi Madrepora- 
ria, których anatomiją w odpowiednim sto
pniu zbadano.

Niema dalej w głębinach przedstawicieli 
dawnych Alcyonariów tworzących zbite polip- 
niki, jak Helioporidae i pokrewne formy, nie
ma Palaeocrinidów, Cystoidea lub Blastoidea,
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niema Palechinoidea, Trilobitów, niema form 
pokrewnych Limulusa, ani ryb kostołuskich 
(Ganoidei). Niema dalej w głębinach innych 
form prarodzicielskich, niewątpliwie bardzo 
starożytnych, chociaż w gieologii nie wspo
mnianych, jak lancetnik (Amphioxus lanceo- 
latus). Można się spodziewać, że gdyby mo
rza za czasów paleozoicznych były zupełnie 
zaludnione, znaczna część przedstawicieli tego 
wieku mogłaby tam zachować życie przy bra
ku najpotężniejszych fizycznych czynników 
zmienności, które odznaczają pas brzegowy.

Z dotychczasowych badań głębinowych 
zdaje się wynikać, że prawie wszystkie dzisiej
sze formy brzegowe mogą się zastosowywać 
do warunków życia głębinowego i niema po
wodu, dla któregoby formy paleozoiczne nie 
miały tak samo postępować, gdyby warunki 
głębinowe były podobne do obecnie istnieją
cych, bo w głębinach zachowała się znaczna 
ilość form z czasów kredowych. Jednakże 
w rzeczy samej najwięcej zabytków form bar
dzo starożytnych znajduje się w płytkiem mo
rzu lub słodkiej wodzie, jak Heliopora, Limu- 
lus, Amphioxus, ryby dwudyszne (Dipnoi) i 
kostołuskie.

Ze względu pochodzenia fauny głębinowej 
trudno powątpiewać, źe prawie w całości po
wstała ona z fauny brzegowej, która musiała 
istnieć przed nią i może dała początek całej 
faunie lądowej. Chociaż fauna brzegowa, o- 
raz jej potomek fauna lądowa, bez wątpienia 
z biegiem czasu przyczyniły się do powstania 
fauny pelagicznej, chociaż bardzo jest pra- 
wdopodobnem, że pierwsze ślady życia mogły 
powstać w płytkiej wodzie wybrzeży, wszakże 
jest rzeczą możliwą, że w pelagicznych warun
kach bytu rozwinęła się większość najdawniej
szych typów życia zwierzęcego. Prawie wszys
cy obecni mieszkańcy pasa brzegowego we 
wczesnych stadyjach rozwojowych powracają 
do pelagicznych warunków bytu, albo w ra 
zach gdy stadyja te zaginęły można wykazać, 
że kiedyś istniały. Te pelagiczne larwy w wie
lu razach tak są do siebie podobne w istot
nych rysach budowy, pomimo pochodzenia od 
rodziców wprawdzie spokrewnionych, lecz w 
stanie dojrzałym bardzo pomiędzy sobą od
miennych, że koniecznie trzeba uważać je za 
o rmy prarodzicielskie. Gdyby te larwy pow 
stały drogą niezależnych zmian podczas wcze
snych stadyj rozwoju rozmaitych form dojrza

łych jako środek dopomagający do rozprosze
nia gatunku, musiałyby daleko bardziej różnić 
się pomiędzy sobą. Rozmaite dawne swobo
dnie pływające formy pelagiczne, obecnie po 
największej części występujące jako larwy, 
stopniowo zastosowały się do życia u wybrze
ży i uległy rozmaitym zmianom uzdalniają
cym je do opierania się uderzeniom fali u 
brzegów, oraz do opierania się niszczącemu 
działaniu przypływu, co wspólnie z innemi o- 
kolicznościami życia u wybrzeży, działało jako 
silny impuls do dalszego rozwoju i wyróżnie
nia. Niektóre formy rozwinęły twardą sko
rupę i skielet jako ochronę; inne zapewniły 
sobie siedzibę świdrując skałę i muł; inne 
przyczepiły się i tym sposobem oparły się 
zmywaniu przez falę. Ciekawym przykładem, 
który mało pozostawia wątpliwości są wąso- 
pławy (Cirripedia). Cyprisowa larwa pąkli 
(Balanus) będąca oczywiście pelagicznego po
chodzenia i powstała z Naupliusa, przytwier
dza się głową do skał i rozwija stożkowatą, 
twardą skorupę, zapomocą której opiera się 
fali w miejscach, gdzie nic innego istnieć nie 
może. W ten sam sposób larwa Planula, bę
dąca paleozoiczną formą jamochłonnych, wy
daje rafę koralową i rozmaite inne formy spe- 
cyjalnie odpowiednio zmienione przez brzego
we warunki bytu. W podobny sposób szkar- 
łupnie, mięczaki, mszanki (Bryozoa), skoru
piaki w rozwoju osobnikowym powtarzają swe 
przejścia od form pelagicznych do brzego
wych.

Ponieważ prarodzice wszystkich niemal 
zwierząt przechodzili przez stadyjum życia 
brzegowego, po większej części poprzedzonego 
peryjodem pelagicznym, przeto dokonywane 
obecnie badania w nadbrzeżnych laborato- 
ryjach morskich rzucają potoki światła na 
wszystkie zasadnicze zagadnienia zoologii. 
Z fauny brzegowej musiała się odbywać sto
pniowa wędrówka do głębin morskich, lecz 
prawdopodobnie działo się to dopiero po zu
pełnym rozwoju fauny brzegowej , gdy 
trzeba było znosić potężny ucisk w walce o 
byt. Dalej, ponieważ znaczną część obecnego 
pokarmu zwierząt głębinowych składają 
szczątki brzegowe, przeto życie w pasie brze
gowym musiało się bujnie rozwinąć wprzód 
nim w sąsiednich głębszych okolicach mógł 
się znajdować wystarczający zapas pokarmu. 
Zapas tego ostatniego mógł dojść do obecnej
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obfitości dopiero po rozwinięciu się lądowej 
roślinności i lądowych zwierząt. Taki waru
nek z pewnością istniał podczas peryjodu wę
glowego. Zupełny brak w głębinach mor
skich przedstawicieli form paleozoicznych, po
zwala przypuszczać, że w razie istnienia głę
bokich oceanów za czasów paleozoicznych al
bo nie były one wcale zaludnione, albo w ma
łym bardzo stopniu, że ożywiona wędrówka 
do głębin rozpoczęła się dopiero podczas pe
ryjodu drugorzędowego. Wybuchy dwutlenku 
węgla z wnętrza ziemi, które według prof. 
Dittmara mogły być dostatecznie obfite dla 
wyjaśnienia obszernych osadów węgla i wapie
nia, mogły być na dnie morskiem za czasów 
paleozoicznych obfitsze aniżeli obecnie i czy
niły głębie morskie mniej lub więcej nie ■ 
mieszkalnemi.

Prof. Loven w swej świetnej świeżo wyda
nej monografii o PoUrtalesii, rozwodzi się nad 
ważnością pasa brzegowego i nad nieskończo
nością istniejących tam czynników „zdolnych 
powołać do gry dążności do zmian w każdym 
gatunku wcielone'4. Mówi ou o pochodzeniu 
fauny głębinowej od fauny brzegowej. Nie 
podobna iść tu za nim w najważniejszych jego 
spekulacyjach. W jednym jednak przedmio
cie odważę się wyrazić odmienne zdanie. Uwa
ża on formy brzegowe bezkręgowych jako wę
drujące do głębin w sposób następujący: ich 
swobodnie pływające larwy są przypuszczalnie 
uniesione prądem daleko od lądu, a następnie 
ukończywszy rozwój opadają na dno, gdzie 
bardzo mało zostaje przy życiu i wyrasta. Za
ledwie można pojąć, aby zwierzę zwłaszcza w 
młodym i delikatnym wieku, mogło nagle za
stosować się do ogromnej zmiany warunków 
bytu objętej przejściem z życia brzegowego do 
głębinowego. Mnie się wydaje bardziej pra- 
wdopodobnem, źe przejście zwierząt z płyt
kiego morza do głębokiego było nadzwyczaj 
powoine i rozpościerało się na długi szereg 
pokoleń, które mogły wędrować w głąb jaki 
mniej więcej sążeń na stulecie, w części drogą 
powolnej wędrówki form dorosłych, w części 
drogą krótkich wycieczek larw. Tylko tym 
sposobem, prawie nieznacznem stopniowaniem, 
zwierzęta, o jakich tu mowa, mogły być uzdol
nione do wytrzymania zupełnej zmiany świa
tła, temperatury i otoczenia.

OSTATNI l i  PODROŻY
PO E K W A D O R Z E

przez

J a n a  Szto lem ana.

Cz. II, EKW ADORCZYK.

„ E l  i n d i o“ .

(C iąg  dalszy,).

Okolice Riobamby, oraz pobliskich miaste
czek zamieszkane są po większej części przez 
indyjan wolnych, którzy najwięcej zgrupowali 
się w probostwie Lichto (w Ekwadorze piszą 
Licto), gdzie około 14 000 indyjan liczą, za 
niem idą probostwa Riobamba, Lycan, Yacu- 
quies i inne. Wogóle prowincyja Riobamba 
liczy najwięcej indyjan z całej republiki, to 
też i charakter miejscowości jest bardzo ory
ginalny w tej części Ekwadoru, dzięki właści
wościom indyjskiego otoczenia. Jedziemy np. 
drogą z Riobamba do Peuipe, droga dość sze
roka prowadzi między dwoma żywopłotami 
z aloesu, który tu w znacznej ilości uprawiają. 
Na jałowym napozór gruncie rozsiane są poła 
pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, łubinu. Tu 
i owdzie wznoszą się drzewa wiśni amerykań
skiej zwanej kapuli (Cerasus capuli), których 
zwieszające się gałęzie nadają im pozór drzew 
płaczących. Wiśnia ta wraz z pewnem drze
wem akacyjowem, zwanem tu guarango '), 
a w Peru taya stanowią prawie jedyne drze
wa w tym wysokim regijonie (9 000' n. p. m.), 
chociaż w ostatnich czasach zaczęto bardzo 
uprawiać eukaliptusy sprowadzone z Australii 
i dostarczające znakomitego materyjału bu
dowlanego. W wielu więc miejscach spotyka
my szkółki tych użytecznych drzew, głównie

')  Nie trzeba go uiięszać z guarango  peruw ijańskiem , 
które je s t  bardzo różne.
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na gruntach osób prywatnych, a nie na gmin
nych zaprowadzone.

Dom indyjski z okolic Riobamby jest nad
zwyczaj charakterystyczny, jestto poprostu 
wysoka strzecha z jęczmiennej lub pszennej 
słomy, osadzona wprost na ziemi, miejsce więc 
ścian zastępuje sam dach, wewnątrz zaś domu 
miejsca znajdziemy bardzo niewiele, tyle tylko 
ile potrzeba do urządzenia niewyszukanej ku
chni, składającej się z kilku kamieni i niepo- 
siadającej żadnego dymnika oprócz drzwi, o- 
raz do ulokowania jednego lub dwu tapcza
nów, za łoża służących. Kilka garnków gli
nianych i innych najprostszych naczyń ku
chennych dopełnia umeblowania tego niewy
szukanego domostwa. Gdy ogień do gotowa
nia rozpalą, dym tu taki, że osoba nieprzy- 
zwyczajona uciekać musi na zewnątrz, jeżeli 
się udusić lub oczu sobie wypłakać nie chce.

Podróżnika uderza szczególniej, jak indyja
nie w wyborze miejsca pod swe domostwa 
dróg wielkich unikają. Skoro tylko potemu 
okazyja się nadarzy, budują dom jak można 
najdalej od drogi, a jeżeli warunki gruntu po
zwalają na to, ukrywają go w jakim parowie 
lub pomiędzy krzakami. Robią to zaś głó
wnie z obawy przed białymi, którzy czyto ja 
ko zwykli podróżni, czy też jako wojskowi 
podczas częstych rewolucyj dopuszczają się 
zwykle z biednym indyjaninem czynów samo
wolnych, tratując mu dobytek, często nic zań 
niepłacąc. Szczególniej przemarsze wojsk 
są dla nieszczęśliwych wielką plagą, wymaga
ją  bowiem wówczas od nich koni lub mułów, 
zabijają kury lub barany, a narobiwszy szkód 
takich, odjeżdżają dając nieraz w nagrodę 
poszkodowanemu właścicielowi policzek lub 
nawet baty.

W czasie rewolucyi roku zeszłego, czyny 
takie powtarzały się bardzo często. Prawda, 
że tak między wodzami, jak i między prostem 
żołnierstwem, trafiają się ludzie dobrego ser
ca, lecz wieluż tam jest szubrawców, nawet 
złoczyńców, dla których kradzież i rozbój był 
zawsze rzemiosłem, nic więc dziwnego, że się 
czynów samowolnych z nieszczęśliwym indyja
ninem dopuszczają. Nieraz, gdy ludzki ofi
cer dowie się o jakiem nadużyciu, każe po
szkodowanemu stratę wynagrodzić, lecz nieza- 
wsze ludzcy oficerowie znajdują się na miej
scu samowoli, gdyż przemarsze odbywają się 
zwykle w rozsypkę, niewielkiemi grupami,

z kilku ludzi złożonemi. Oficerowie jadąc 
konno, spieszą na noclegi, aby dłużej wypo
cząć, a za niemi pojedyńczo lub partyjami 
cjągnie źołdactwo, które napotkawszy po dro
dze chatę indyjanina nie zawaha się krzy
wdy mu wyrządzić. A zresztą nierzadkie są 
i urzędowe nadużycia. Trzeba ludzi do prze
noszenia parku, któż pójdzie jeżeli nie indyja
nin? Trzeba koni lub mułów dla wojska, 
biedak musi ich dostarczyć, gdyż czło
wiek zamożny zawsze ma stosunki, a przez 
stosunki wszystko się robi w Ekwadorze. P a
miętam w Kwietniu 1883 roku przygląda
łem się wymarszowi wojsk rewolucyjnych z 
Alausi do Sibamba. Około 40 indyjan ciężko 
obładowanych amunicyją, ciągnęło pod silną 
eskortą, każdy z nich dźwigał około 100 fun
tów ładunku. Po wieleż oni zarabiają? -spy
tałem się stojącego obok mnie oficera.—Po 
dwadzieścia cztery godzin na dobę,—była cy
niczna odpowiedź wojaka, który przez to da
wał do zrozumienia, że nic nie zarabiają.

Innym znów razem znajdowałem się u ko
mendanta placu w Alausi, gdy wprowadzono 
trzech indyjan, którzy płacząc i do kolan kła
niając się dowódzcy, skarżyli się, że im kilka 
koni zabrano, a jak się tam wyrażają zrekru- 
towano, co się bardzo często równa zupełnej 
utracie zwierząt, gdyż albo je właściciel od
bierze w najopłakańszym stanie, wychudzone, 
podbite, poranione ładunkiem lub siodłem, 
albo też, co gorsza, a co się często zdarza., 
żołdak, któremu jakie bydlę powierzono, 
sprzeda je za bezcen, gdy mu już dłużej słu
żyć ono nie może. Zwykle więc nieszczęśliwy 
właściciel, aby zupełnie dobytku nie stracić, 
ciągnie za wojskiem, porzucając dom, rolę, 
żonę, dzieci, a wystawiając się przytem na 
częste obelgi ze strony żołdactwa i tracąc 
czas drogocenny, tracąc pracę, tracąc chleb 
powszedni.

Komendant placu widocznie człowiek bar
dzo dobry i rozsądny przytem, nie wiedział jak 
się wykręcić, powiedział więc im tylko, że to 
nie od niego zależy, więc żeby poszli do komi
sarza policyi, na którego głowie spoczywa re
krutowanie koni lub ludzi, była to więc tylko 
jałowa wędrówka od Anaasza do Kaifasza. 
Ot masz pan opłakane skutki naszych rewolu
cyj, powiedział pułkownik, gdy indyjanie z 
płaczem odeszli,—podczas których najwięcej 
cierpi biedak. Wiem doskonale, jaką się tym
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indyjanom krzywdę wyrządza, zabierając im j  

konie lub muły, które może dla nich jedyny 
dobytek, jedyny środek do zarobienia na 
chleb powszedni stanowią. Lecz jakaż na to 
rada? Rada na to taka, żeby rewolucyi nie 
robić, a do tego potrzeba zreformować do sa
mego gruntu wychowanie i pojęcia przynaj
mniej dwu pokoleń, co przy niestałym rządzie 
republikańskim jest rzeczą niemożliwą, przy
najmniej w południowej Ameryce.

(d. c. n.)

SPRAWOZDANIE.

Przyczynek do ieoryi krąienia soków u roślin, 
■przez dra E. Godlewskiego prof. w Duhlanach, 
Kraków, 1884. Osobne odbicie z I X  t. Pam. 

wyd. matem. Akad. Umiej, (z tablicą).

W pracy swej wyjaśnia autor jednę z na j
zawilszych kwestyj z fizyjologii roślin, jaką 
jest przyczyna ruchu wody w roślinie. Cała 
ilość wody, jakiej roślina do budowy swych 
tkanek potrzebuje, oraz zużywa przez wyparo
wanie, pobieraną jest z ziemi przez korzenie 
roślin. Z ziemi pobierają wodę młode, deli
katne korzonki, które je przeprowadzają do 
coraz starszych w ten sposób, źe bezpośrednio 
z ziemi pobierają wodę włoski korzonkowe i 
naskórek, z komórek naskórka przenika woda 
do komórek miękiszu korowego, dalej do ko
mórek otaczających cylinder środkowy korze
nia. Z komórek woda wydzielaną zostaje do 
naczyń i cewek cylindra środkowego, któremi 
płynie w górę aż do łodygi nad powierzchnię 
ziemi. Tkankami drzewnemi woda rozchodzi 
się w roślinie, dostaje się do najwyższych jej 
szczytów, za pośrednictwem nerwów wchodzi 
woda do liści, wsiąka do komórek miękiszu 
i naskórka liściowego, a następnie pod wpły
wem ciepła słonecznego, zamienia się w parę 
i ulatnia w powietrze. Ze podnoszenie wody 
w roślinach odbywa się w tkankach drze
wnych, na to zgadzają się wszyscy botanicy, 
ale w jaki sposób woda w tkankach drze
wnych się podnosi, przy pomocy jakich sił do
chodzi do szczytów drzew często na 50 me
trów wysokich, na to pytanie niema zadawal- 
niającej odpowiedzi. W kwestyi wyjaśnienia 
przyczyn tego ruchu wody, istnieje wielka ró 

żnica zdań pomiędzy botanikami, istnieje kil
ka teoryj często wprost sobie przeciwnych.

Autor z całą ścisłością wytrawnego bada
cza, przechodzi kolejno w swej pracy wszyst
kie ważniejsze teoryje, rozbiera je krytycznie 
z właściwą sobie sumiennością, wykazuje trze
źwo słabe strony danej teoryi, krytykuje bez
stronnie i ostatecznie dochodzi przez logiczne 
rozumowanie do swej własnej teoryi, która 
najlepiej tłumaczy wiele faktów przeczących 
teoryj om innych botaników. Przedewszyst- 
kiem rozpatruje prof. Godlewski jednę z naj
bardziej rozgłośnych teoryj, teoryją imbibicyj 
ną, której twórcą jest prof. Sachs. Według tej 
teoryi, ruch wody w drzewie odbywa się nie 
wewnątrz naczyń i komórek drzewnych, ale 
tylko w ich błonach, pomiędzy molekułami 
tychże. Siłą podnoszącą wodę ma być na- 
siąkliwość zdrzewniałych błon komórkowych. 
W dalszym ciągu rozbiera autor prace wy
kazujące słabe strony teoryi imbibicyjnej i za
wierające dokładną krytykę tej teoryi, a mia
nowicie prace Hartiga, Bohma i Hohnela. 
Po krytycznym rozbiorze i odrzuceniu argu
mentów, które zwolennicy teoryi imbibicyjnej 
na jej poparcie przytoczyli, autor zestawia i 
bliżej rozpatruje różne fakty, przeczące najzu
pełniej wspomnianej teoryi. Opierając się 
z jednej strony na zasadach fizyki, z drugiej 
zaś na pracach R. i Th. Hartiga, Bohma i 
Hohnela, autor przychodzi do wniosku, że te- 
oryja imbibicyjna ruchu wody jest wręcz nie
możliwą do przyjęcia i z dzisiejszem stanowi
skiem nauki niezgodną — udowodnionem bo
wiem zostało, że woda przez wnętrze cewek i 
naczyń drzewnych do najwyższych szczytów 
drzew doprowadzoną zostaje. Z kolei prof. 
G., rozbiera teoryją ruchu wody podaną przez 
Bohma, polegającą na tem, że woda nie w 
ściankach, ale wewnątrz cewek i naczyń drze
wnych ruch swój odbywa. Oddając w wielu 
względach słuszność tej teoryi, autor wykazu
je jednak i słabe jej strony, jak np. źe Bohm 
odrzucił endosmotyczne działanie żyjącego 
śródliścia i naskórka i utrzymuje, źe woda po
rusza się w żyjących komórkach liścia tylko 
pod wpływem różnicy ciśnień wewnątrz są
siadujących ze sobą komórek. Zbija dalej 
kolejno zarzuty Bohma, wymierzone przeciw 
osmozie żyjących komórek, jakoteż wykazuje 
niemożliwość wyjaśnienia ruchu wody, przez 

i przyjęcie różnicy ciśnienia wewnętrznego, w
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dwu stykających się z sobą komórkach. Po 
szczegółowym rozbiorze drugiej części teoryi 
Bohma, tłumaczącej ruchy wody w cewkach 
i naczyniach drzewnych i przyjrzeniu się sche
matowi, uzmysławiającemu podnoszenie się 
wody, podanemu przez Bohma, a który autor 
przytacza w swej pracy (Tab. II, fig. 1), osta
tecznie przychodzi do wniosku, że teoryją 
Bohma może służyć do wyjaśnienia ruchu wo
dy u roślin zielnych i krzewów nieznacznej wy
sokości, ale wstępowania soków w wysokich 
drzewach, żadną miarą objaśnić nie jest w 
stanie.

Przechodząc do teoryi Hartiga, która jest 
zbliżoną z teoryją Bohma, ale różni się od 
niej w szczegółach, autor rozbiera i krytykuje 
kolejno tę teoryją, przytacza schemat objaś
niający ją  i wykazuje jasno, że teoryją H ar
tiga zastosowana do wytłumaczenia ruchu wo
dy w wysokich drzewach popada w sprzecz
ność z prawem o zachowaniu energii.

W końcu rozbiorów trzech teoryj, imbibi
cyjnej Sachsa, Bohma i Hartiga, opierając 
się na zasadniczem prawie fizycznem o zacho
waniu energii, autor twierdzi stanowczo, że 
jeżeli za siły działające przy ruchu wody, u- 
ważać będziemy jedynie parcie korzeniowe, 
transpiracyją i siły molekularne (włoskowa- 
tość) w naczyniach i cewkach, wszelkie próby 
objaśniania podnoszenia się wody do szczy
tów drzew muszą być chybionemi. Na tak 
przygotowanym gruncie dopiero buduje prof. 
Gr. własną teoryją, rozpoczynając od zwróce
nia uwagi na budowę drewna roślin, 
w skład którego wchodzą nietylko martwe e- 
lementy wodą i powietrzem wypełnione, czyli 
naczynia i cewki, ale także komórki żyjące 
zawierające protoplazmę. Żaden botanik nie 
może wskazać drzewa, którego drewno byłoby 
złożone z samych tylko naczyń i cewek i nie 
zawierało miękiszu drzewnego i promieni 
rdzeniowych. Autor utrzymuje, że komórki 
miękiszu drzewnego i promieni rdzeniowych 
nie są przeznaczone jedynie do przechowania 
nadmiaru materyi organicznej, wytworzonej 
w ciągu peryjodu wegietacyjnego na następny 
okres wegietacyjny, ale że głównie dostarcza
ją  one energii do podnoszenia do szczytów 
drzew owych olbrzymich mas wody, jakie 
przez parowanie liści zużywane zostają.

W najogólniejszych zarysach ruch zdolny 
doprowadzić wodę do najznaczniejszych wy

sokości drzew, przedstawia sobie autor w ten 
sposób, że komórki promieni rdzeniowych po
bierają przez osmozę wodę z naczyń i cewek, 
a wydzielając ją  następnie, popychają do ce
wek i naczyń wyżej położonych, stamtąd znów 
komórki wyżej leżących promieni i miękiszu 
wciągają wodę i popychają dalej i tak coraz 
wyżej aż do wierzchołków drzew. W ten spo
sób miękisz drzewny i promienie rdzeniowe 
ponad sobą leżące, działając jako pompki 
ssąco-tłoczące, podają sobie niejako wodę za 
pośrednictwem cewek i naczyń tak, że woda 
doprowadzoną zostaje aż do naczyń w skład 
liści wchodzących. Autor nie tai trudności 
jakie napotyka ta jego teoryją przy przejściu 
do szczegółów, ale uważa, że są to trudności 
podobne do tych, jakie nastręczają się w ob
jaśnieniu parcia korzeniowego, zjawiska bo
wiem jakie w pniach drzewnych przypuszczać 
należy są zupełnie analogiczne ze zjawiskami 
parcie korzeni wywołującemi. Na poparcie 
swej teoryi autor przytacza prace i zdania ró
żnych botaników (Hofmeistera, K. Krausa, 
Pitra, Pfeffera, Russowa, Jachera) odnośnie 
do parcia korzeniowego, jako też do parcia 
soków w tkance drzewnej nadziemnej. Roz
biera dalej szczegóły swej teoryi i dla dokła
dniejszego wyjaśnienia i potwierdzenia jej 
przechodzi do przykładów, a mianowicie bie
rze za przykład wstępowauie wody w pniach 
roślin iglastych, a w szczególności jodłowa
tych, a dla uzupełnienia swej teoryi, podaje 
rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny 
drzewa świerkowego (Tab. II, fig. 4), na któ
rym widać komórkę promienia rdzeniowego 
stykającą się z 8-ma cewkami. Dalej zasta
nawia się nad ruchem wody według swej te
oryi u roślin liściastych, gdzie oprócz cewek 
występują jeszcze i naczynia.

W końcu autor jeszcze raz uogólnia zasady 
swej teoryi, przyznając, źe opiera się ona w 
szczegółach na 2-ch hipotezach, a mianowi
cie, na: l-o przypuszczeniu peryjodycznych 
zmian w układzie cząstek protoplazmy, które 
sprawiają, że w pewnej chwili protoplazma 
staje się w danem miejscu bardziej przenikli
wą dla wody; 2-o przypuszczeniu peryjodycz
nych zmian w turgorze komórki, pochodzą
cych bądźto z czynnego kurczenia się co pe
wien czas protoplazmy, bądź też z peryjody
cznych zmian w składzie chemicznym ciał o- 
smotycznie działających.
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Oddychanie, według autora, dostarcza e- 
nergii dostatecznej do wywoływania owych 
zmian przypuszczanych w protoplazmie.

Jednocześnie prawie z ukończeniem pracy 
i oddaniem do druku przez prof. Godlewskie
go, ukazała się praca Westermaj era (Berichte 
d. deut. bot. Gesełlschaft, 1883, V III  Heft, 
p. 371), w której autor uznając niedostatecz
ność istniejących w nauce teoryj ruchu wody 
w roślinie, przyjmuje także współudział ko
mórek żyjących miękiszu drzewnego dla wy
jaśnienia ruchu wody. Praca p. Westerma- 
jera prof. G. przyznaje pierwszeństwo tłuma
czenia ruchu wody, przez przyjęcie współu
działu promieni rdzeniowych i miękiszu drze
wnego, różni się jednak w sposobie pojmo.a- 
nia tego współudziału w ruchu wody. A mia
nowicie prof. G. uważa, że komórki żyjące 
działają jako pompki ssąco-tłoczące, które 
przy współdziałaniu ssania przez transpira- 
cyją spowodowanego, poruszają wodę we
wnątrz naczyń i cewek, tymczasem p. Wester- 
majer główny ruch wody przypisuje endosmo- 
zie w komórkach miękiszu drzewnego, a na
czynia i cewki uważa tylko jakby za zbiorniki, 
do których woda z komórek miękiszowych 
jest wyciskaną i w których przez włoskowa- 
tość się utrzymuje, aby z nich znów wyżej 
przez endosmotyczne ssanie w komórkach 
miękiszowych podciągniętą została.

Prof. G. nie zgadza się na sposób pojmo
wania przez p. W. współudziału żyjących ko
mórek miękiszu drzewnego i promieni rdze
niowych w ruchu wody, robiąc ten zarzut, że 
ruch osmotyczny jest zapowolny, aby był do
stateczny do wyjaśnienia prądu wody spowo
dowanego przez transpiracyją. Nadto uważa 
że schemat podany przez p. W. w celu dosad
niejszego wytłumaczenia teoryi, nie nadaje się 
zupełnie do roślin szyszkowych (np. jodłowa
tych), wreszcie wykazuje, że p. W. w swej teoryi 
nie wyjaśnia co sprowadza ruch wody w ko
mórkach miękiszowych i dla czego w jednem 
miejscu te komórki mają ssać wodę z naczyń 
a w innem wydzielać ją  do naczyń.

„Przyczynek do teoryi i t. d.“ tak jak  
wszystkie prace prof. Godlewskiego odznacza 
się wielką ścisłością, siłą argumentacyi i ja 
snością wykładu. A. S.

KRONIKA NAUKOWA.

(Chemija).

— D z i a ł a n i e  b r o m u  n a  p a r a -  
b r o m o t o l u o l .  P. dr. Julijan Szram zda
wał sprawę d. 9 Grudnia r. z. w Towarzystwie 
przyrodników imienia Kopernika z pracy wy
konanej na wszechnicy lwowskiej, dotyczącej 
działania bromu na parabromotoluol. Praca 
ta ze względów teoretycznych jest nadzwyczaj 
doniosłą, gdyż obala pewne prawa dotąd - u- 
stanowione i powszechnie przyjęte w chemii. 
Mianowicie pp. Beilstein i Kurbatow, badając 
działanie haloidów na połączenia aromatycz
ne, mające boczny łańcuch, przyszli do prze
konania, źe reakcyja przebiega w dwu kierun
kach, raz przy działaniu chloru (bromu) przy 
niskiej temperaturze zostaje wyrugowanym 
i przez chlor lub brom zastąpionym ten atom 
wodoru, który znajduje się w pierścieniu ben
zolowym

C6H5. CnH,n-K, +  Br2 — C«H4Br.OnH2ll+j f
+  BrH

drugi raz, przy temperaturze wrzenia danego 
ciała C0H 5. CnH2n-i-i zostaje wyrugowanym 
i przez haloid zastąpionym ten wodór, który 
znajduje się w bocznym łańcuchu

C6H5. C„H,„+1 +  Br, =  C6H 5. G„H2„ Br +
+  BrH.

Te rezultaty były wygłoszone jako prawo 
i powszechnie zostały przyjęte. Z badań dr. 
Szrama okazuje się, że prawo to, o ile dotyczy 
czystych węglowodorów aromatycznych jest 
słusznem, traci swoją moc, skoro zostanie 
zastosowane do pochodnych już ciał z tych 
węglowodorów otrzymanych. Dr. Szram o- 
kazał, że przy działaniu bromu na parabro
motoluol, przy temperaturze 0°, otrzymuje się 
produkt, w którym nowy atom bromu stoi nie 
w pierścieniu benzolowym, jakby się należało 
spodziewać w myśl prawa Beilsteina, lecz 
w bocznym łańcuchu, że przebieg reakcyi w 
w tym razie wyraża się wzorem :
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c h 3
c

CH^CH
CĤ JJCH

Clir

+ Br2 —

CH.2llr
C

cu|Ach
CĤ JjciI

CBr

+  BrH

Nie zaś wzorem :
en*o

ClI^CH
c h U J c h

CBr

- f  Br2 ==

c h 3
c

CHĵ CBr
CĤ jJoH

CBr

jakby należało według znanych dotychczas 
faktów przypuszczać. Według pierwszego 
właśnie wzoru reakcyja idzie czysto i do koń
ca, otrzymują się niemal teoretyczne wypadki. 
Dr. Szram sprawdził tę reakcyją otrzymaniem 
pochodnych ciał, jak kwasu parabromo-ben- 
zoesowego, alkoholu odpowiedniego, tak że 
reakcyja ta jest niewątpliwą, a sam fakt bar
dzo ciekawy.

Przy działaniu bromu na parabromotoluoł 
zachodzi tu ten sam fakt co i przy bromowa
niu broinobenzolu i w jednym i w drugim ra
zie nowowstępujący atom bromu ulega działa
niu odpychającemu już gotowego atomu bro
mu, stara się zająć miejsce o ile możności naj
bardziej od poprzedniego oddalone, a więc 
w miejscu para, a że to w tym razie jest już 
zajęte, więc staje w bocznym łańcuchu. Dr. 
Szram pracuje dalej nad innemi podobnemi 
ciałami. Br. P.

N E K R O L O G I J A - .
t  Ś. p. Filip Sulimierski zakończył życie 

d. 8 b. m. Dzielny krzewiciel oświaty szerzył 
ją  piórem i słowem. Nie było zbiorowego 
działania na polu naukowein, vf któremby nie 
przyjmował czynnego udziału to jako inicyja- 
tor, to jako gorliwy wykonawca. Śmierć prze
cięła niedługie pasmo jego żywota w chwili, 
gdy „Słownik gieograficzny“, najważniejsza 
praca, której był głównym autorem i kierow
nikiem, zaledwie w połowie stała się czynem 
spełnionym. Obszerniejszą wzmianką uczci
my jego zasługi w jednym z następnych nu
merów, tymczasem tylko na świeżą mogiłę 
rzucamy słowa bardzo smutnego pożegnania.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
— WIJ. J. F. Tarczow ate narośla żółtawe spoty

kane n a  liściach bluszczu (H edera helix L .), są to owady 
należące do rzędu półtęgopokryw ych (H em ip tera), zwane

czerwcami (Coccus). W łaściw ie są to sam iczki nap e ł
nione ja jk a m i, pasorzytnie m ieszkające na  liściach ro 
ślin. N a liściach bluszczu żyje (Joccus hesperidum  L . 
Szczegółowy opis (z  rysunkiem ) czerwca oleandrowego 
i innych, podany został w O grodniku Polskim  z r. 1 8 8  1 
s tr . 154  i 4 1 6 .

T r e Ś Ć :  Profesor Gustaw Piotrow ski, napisał dr. 
H enryk Dobrzycki.-— Zasady term ochem ii podał S tan i
sław  K ram sztyk (ciąg dalszy).— Życie w o tchłaniach  
m orskich p. M oseleya przełożył A . W rześniow ski (do
kończenie).— O statn i rok podróży po Ekw adorze przez 
J a n a  Sztolem ana (ciąg d a lszy ).— S praw o zd an ie .— Kro-, 
n ika naukow a. N ekro log ija .— Odpowiedzi Redakcyi. 
—  O głoszenia.

Wydawca E. Dziew ulski. Redaktor Br. Znatow icz.

Opuścił prasę IV  tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego“  

zawiera 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— 8

W ydanie z zapom ogi K asy pom ocy

D L .A  O S Ó B  P R A C U J Ą C Y C H  N A  P O L U  N A U K O W E M ,

i m i e n i a  D " ‘ J ó z e f a  M i a n o w s k i e g o .

wyszło dzieło p. t. :

PROF. J. D.EYERETT

JEDNOSTKI
i

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKf.AD Z II-bo WYDANIA ANGIELSKIEGO

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA 

Cena rs I kop. 20.

Skład główny w Księgarni
E. W E N  D E  G O i  Ski.

0—1
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PRZEGLĄD TECHNICZNY • <

CZASOPISMO M IESIĘCZNE POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI i PRZEMYSŁU,

ORGAN TECHNIKÓW KRAJOWYCH, 
rozp o czą ł w  ro k u  1 8 8 5  je d en a sty  ro k  swego is tn ie n ia .

Przedpłata wynosząca w W a rs za w ie : rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5, 
z przesyłką pocztową: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną w Biurze Redakcyi i administracyi (W arszaw a, Z łota, 4 8 )  
i we wszystkich księgarniach krajowych.

A d m in is tr a c y ja  P rze g lą d u  T echnicznego p r z y jm u je  og łoszen ia  za 
k ładów  fa b ry c zn y c h  i  ręk o d zie ln iczych , b iu r  tech n iczn ych  i  t. d.

1 8 8 5  6—3

R O K  X X

GAZETA LEKARSKA,
pismo tygodniowe, poświęcone wszystkim gałęziom nauk lekarskich, wychodzi w Warszawie, 
w objętości 1 ‘/ 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. Nussbauma, 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 ró w , k tó rzy  w n ie ś li p rze d p ła tą  ty lk o  po kon iec roku  
przeszłego , u p ro szą  s ię  o w czesne o d n 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 szechśw ia ta“ za ra z  po w y jś c iu  b y ły  w ysłan e.

R e d a k c y ja  z a w ia d a m ia  Z a rzą d y  c zy te ln i i  księgozbiorów  s to w a rzyszeń  
u czącej s ię  m ło d z ie ży , źe  iv ro k u  b ie żą cym  „W szechśw iat"  będzie im  d o s ta r 
c za n y  w  r a z ie  żą d a n ia  za  połoiuę cen y  p ren n m era cy 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 łoszen 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 rs z  zw yk łeg o  d r u k u  w  szpa lc ie  ałbo je g o  m ie jsce  p o b iera  s ię  za  
p ie rw szy  ra z  kop. 7 i  p ó ł, za  sześć n a stęp n ych  r a z y  kop. 6, za  dalsze kop. 5.

4o3BQjeuo IleHBypoio. BapiuaBa 29 /[eKafipa 1884 r. Druk J. Bergera, Elektoralna Nr. 14.




