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•BIOSFERA 
A ŚWIAT MINERALNY.

Gdy rozpatrujem y w myśli obrazy ze 
św iata zwierzęcego lub roślinnego i po
równywam y z pozostałą częścią przyro
dy, św iaty te w ydają się zupełnie 
odmienne, nic ze sobą wspólnego nie 
mające. Z jednej strony takie bogactwo 
postaci, kształtów , barw, wreszcie ta  
zmienność^ ich, ruchliwość, z drugiej niby 
zupełna m artw ota, jednostajność i sza
rość. Zw ierzęta rosną starzeją się, 
wreszcie umierają, rośliny pokryw ają 
się kwieciem, bujnie roztaczają swą 
zieleń, to znowu więdną, próchnieją, 
zw alają się na ziemię, wreszcie w  pył 
się rozsypują, a niebosiężne skały jak  
sterczały zda się od wieków, tak  nic ze 
swej ponurej grozy nie straciły do dziś, 
martwTe w arstw y równiny jak słały się 
od niepam iętnych czasów, tak  i dziś 
ciągną się z tąż samą napozór jedno- 
stajnością gdzieś za widnokrąg, ocean 
zda się szumieć i falować równie biernie 
jak  przed wieki, niekiedy tylko ożywia
jąc  się i rycząc, rozjątrzony uporczywym 
lub kapryśnym  podmuchem w iatru. Ta 
głęboka różnica wrażeń, jakie odnosimy

ze światów żywego, a mineralnego, tak 
się wżera w  wyobraźnię, że mimowoli 
sobie urabiamy pojęcie o odmienności 
tych frakcyj przyrody. Jednak obser- 
w acya jest dopiero pierwszym etapem 
poznawania. Umysł skąpany we w raże
niach usiłuje zdać sobie sprawę, wykryć 
jakiś wątek zależności między przedm io
tam i obserwacyi, szuka nici przyczyno
wego następowania zjawisk po sobie, 
wkracza tedy ze sfery odczuwania do 
okresu rozumienia przyrody. Zaczyna 
się mozolna praca zestawiania wrażeń 
i wiadomości, klasyfikowanie zdobyczy 
wiedzy. Gdy przed oczyma starożytnego 
obserwatora przyrody z za rąbka płasz
czyzny widnokręgu wznosił się zrana 
„krążek11 słoneczny, by nad wieczorem 
zapaść z przeciwległej strony, próżnoby 
go przekonywano, że słońce jest kulą 
i że nie ono koło zatacza, lecz przeciw
nie ziemia, która również ma postać 
kulistą, dokoła słońca drogę eliptyczną 
co rok obiega, obracając się jednocześnie 
około własnej osi. Nieodczuwanie ru 
chomości ziemi i wrażenie płaszczyzny, 
jakie mu spraw ia wygląd bezpośrednio 
obserwowanej części skorupy ziemskiej, 
tak  mu się w żerają w wyobraźnię, że 
próżnoby mu przedstawiano stan rzeczy. 
Gdy obserwował roślinę i zwierzę, ruchy,
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postać, w łaściw ości życiowe tego  osta t
niego tak  przem aw iały sw oją odrębno
ścią, że nietylkoby nie uw ierzył wspól
ności jakiejkolw iek co do isto ty  jednego 
i drugiego, ale przeciwnie, porobiłby ad 
hoc tysiące objaśnień cech obserwowa
nych, by obronić odrębność tych  orga
nizmów i zupełnie niezależne stanowisko 
wyznaczyć im w  świecie rzeczy, w  myśl 
tych  różnic, jak ie  uświadom ił sobie na 
mocy pierwszych wrażeń. Takie w żera
nie się w rażeń i wyciskanie p iętna na 
klasyfikow aniu przyrody prześladowało 
nietylko pierwszego badacza. Jeszcze 
w  czasach, kiedy wiadomości o przyro
dzie były w zbogacone bardzo subtelnemi 
spostrzeżeniami, gdy wiedza ludzka 
w  wielu dziedzinach przeszła z okresu 
obserwacyi, do doskonalszego stadyum  — 
odtw arzania zjaw isk i w yłoniły  się dwie 
tak  ścisłe nauki, jak  chemia i fizyka, 
których treść stała  się podwaliną rozu
mienia wszechświata, umysły pracujące 
w  pozostałych dziedzinach nie mogły 
się wyzbyć dawnych mniemań. Rucho
mość isto t św iata  zwierzęcego i niby 
dowolność ruchu, pozorna niezależność 
i jakgdyby skończoność samych w sobie 
i wiele innych cech, nie pow tarzających 
się w  świecie roślinnym, m iały stanow ić
0 odrębności tych dwu światów, a nie
które różnice w  składzie chemicznym
1 przebiegu przemian dały pocliop do 
apriorystycznych przypuszczeń o siłach 
osobliwszych, tylko św iatu zwierzęcemu 
lub pewnym jego odłamom właściwych. [ 
U trzym ywano np. w raz z Bertholletem , j 
że m aterya zwierzęca różni się od roślin
nej, mianowicie ostatnia nie zaw iera ni
gdy  azotu. Dopiero Doebereiner (1818 r.) 
dowiódł, że w  kwasie mrówkowym, wy- i 
dobytym z mrówek, azotu niem a i że 
kwas ten można otrzym ać zapomocą 
utleniania cukru, uw ażanego za związek, 
wyłącznie roślinom właściwy. P o  tym 
przykładzie, po którym  przyszły i inne, 
podstaw y dzielenia m ateryi na zwierzęcą
i roślinną zostały podkopane. P o p rze 
staw ano więc tylko na dzieleniu na 
św iat organiczny i nieorganiczny. Berze- 
lius, a za nim inni utrzym yw ali, że są 
związki „organiczne*1, które tylko w  or

ganizm ach pod wpływem odrębnej „siły 
życiowej “ powstawać mogą. Przekona
nie to tkw iło w um ysłach dość uporczy
wie, tak, że naw et otrzym anie przez 
Wohlera (1828 r.) mocznika na drodze 
syntetycznej z ciał nieorganicznych nie 
odrazu rozwiało uprzedzenia. Szczęściem 
skądinąd ciągle grom adziły się fak ty  
charakteryzujące własności materyi, a po
parte  dowodami doświadczalnemi. Od 
czasów Lavoisiera zjaw iska nietylko od- 

j twarzano, ale wszystkie przem iany pod- 
| dawano pomiarom. Pod wpływem osięg- 
j niętych w  tym  kierunku zdobyczy,, w y

łoniły się pojęcia o niezniszczalności 
m ateryi i wspólnem pochodzeniu rozmai - 

j tych  jej postaci. Badania Rum forda, 
j Onufrego Dayyego, Joulea i innych, 
j wreszcie R oberta Mayera, stw ierdziły to  

samo dla energii.
Pod  ożywczym wpływTem tych  idej 

ilość związków, niby tylko organizmom 
właściwych, zsyntezowanych w labora- 
toryum  zaczęła się wzmagać. G-dzie zaś 
związków zupełnie odpowiadających „or- 
ganicznym “, „żywym** nie udało się otrzy
mać, zsyntezowano odpowiednie analo- 
gony. Nowsza doba chemii przygotow u
je  coraz to nowe ich szeregi i nie w y
rzeka się nadziei zsyntezowania białka, 
tej największej przeszkody do zupełnego 
tryumfu. Przeciw staw ienie organizacyi 
biosfery, jej przystosowań życiowych, już 
dziś wobec poznania bliższego natu ry  
procesów fizycznych i chemicznych, k tó 
re te zróżnicowania wywołują, coraz 
mniej ma siły w  zaznaczaniu różnic 
śwdata „organicznego“. W łaśnie w świe
cie organizmów całość wysiliła się tylko 
jako  w swym organie, by przez zróżni
cowanie form i ich wyspecyalizowanie 
w pewnym kierunku wyzyskać ich w łas
ności dla kierunku ogólnego. P rzyjrzy j
my się naszej kuli ziemskiej. Twarde 
jądro  otaczają dokoła dwie powłoki 
współśrodkowe, jedna zw arta zewsząd 
dokładnie i szczelnie przylegająca wszę
dzie—gazowa, a druga ciekła, będąca 
powłoką współśrodkową tylko w  znacze
niu zbliżenia do prawdy, ale niemniej 
rozpanoszona, albowiem nieprzerwanie 
pokrywa 2/3 ziemskiej powierzchni w  po-
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staci oceanów, a znaczną część pozosta
łej */3 odziewa w  postaci wodozbiorów 
lądowych. Na granicy powłoki gazowej 
i stałej ziemskiej skorupy nurzają się 
w  toniach gazu korony organizmów 
roślinnych, korzeniami w  łono ziemi 
wżarte, a w  ich cieniu się snuje św iat 
zwierzęcy, w ypełniający też i powłokę 
ciekłą. Oto obraz dziewiczego łona zie
mi. Cztery powłoki kolejno następują 
po sobie, to tu, to  sam się śc ierając : 
litosfera, hydrosfera, biosfera, atmosfera. 
Trzy z nich, jako współśrodkowe frakcye 
św iata nieorganicznego przylegają do 
siebie, przenikając się nawzajem w w ar
stw ach stycznych; ale przyleganie to 
i przenikanie się nie jest zbyt doskona
łe. Czw arta „frakcya“ jako św iat orga
niczny jest pasem przejściowym, mniej 
zwartym , bardziej zróżnicowanym i roz
padającym  się na osobniki o postaci nie
zależnej pozornie i luźnie rozlokowanej 
w przestrzeni. Nie zajmuje osobnego 
pasma w znaczeniu rzeczywistej „sfery11, 
podobnie jak  np. hydrosfera, przeciwnie, 
je s t ruchomą, o ile chodzi o zwierzęta, 
zm ieniającą swą ciągłość i stanowi pas 
przejściowy, łączny, między zamarłą 
tw ardą skorupą ziemską a jej powłoka
mi ciekłemi.

Jedną z wyraźniejszych cech osobni
ków składających biosferę, jest znaczna 
przew aga powierzchni osobnika nad jego 
objętością. Co do roślin rzuca się to 
w  oczy. Jeżeli zwrócimy uwagę na 
drzewa, spostrzeżemy, że całość dzieli 
się na trzy różne co do wyglądu części: 
na korzenie pełzające w  ziemi i rozbiega- 
jące się od pnia w  tysiącach odnóg, na 
pień i na konary, podobnie do korzeni 
rozgałęziające się na coraz liczniejsze 
i cieńsze łodyżki, aż zostają zakończone 
liśćmi, które są dalszem rozgałęzieniem 
łodyżek w postaci grubszych i drobniej
szych żyłek, pomiędzy któremi miejsca 
wolne są wypełnione przez komórki. 
Tak w  części korzeniowej, jak  zwłaszcza 
w  koronie drzewo zyskuje ogromną 
powierzchnię względnie do masy. Jak  
wiadomo, tem u różnicowaniu się zewnętrz
nemu odpowiada wewnętrzne, miano
wicie naczyń, k tóre jeszcze bardziej,

zwłaszcza w liściach rozdzielają się na 
I rozgałęzienia, aż do włoskowatości. Spo- 
| sób układania się liści w  koronie drzew 

jest bardzo ekonomiczny. Każda po- 
| wierzchnia liścia wślizguje się między 

inne, tak  by możliwie wypełnić luki. 
i Przestrzenie zacienione są omijane s ta 

rannie przez młode pędy i gdy staniemy 
pod drzewem, a spojrzymy na liściasty 

| parasol, łatw o spostrzeżemy, że liście 
nigdzie nie skupiają się jedne pod dru- 
giemi, tak, by jedne drugim zagradzały 
promienie słoneczne. Na domiar spo- 

j  strzeżemy, że i konary skierowują się 
zwykle w tak i sposób by jedne nie 
przeszkadzały drugim. Jeżeli obok rośnie 
kilka drzew, które stanow ią np. boki 
alei, to spostrzegamy, że konary są 
skierowane przeważnie nie wgłąb alei, 
ale nazewnątrz; drzewa stanowiące czwo
rokąt wew nątrz m ają mniej konarów 
i wszystkie pnące się do góry, na zew
nętrznej zaś stronie konary biegną od 
pnia bardziej pochyło i w większej 
ilości. Nie jest to wcale przystosowanie, 
ale skutek stanu rzeczy. Konar tem 
lepiej się rozwinie, im lepiej się będzie 
rozrastała korona liściasta, a ze swej 
strony k a ‘dy liść rozwija się tem lepiej 
im więcej otrzymuje energii słonecznej, 
a więc o ile nie jest zacieniony; gdy 
więc mu przypadło miejsce w  przestanku 
między innemi, rychło je wypełni rozra
stając się. Korzenie również zagarniają 
miejsce w miarę jak  trafia ją  na dogodne 
warunki, albowiem wtedy rozrastają się 
lepiej. Otóż te  dwa systemy rozgałęzień 
zawierających równie rozgałęzione na
czynia łączą się zapomocą pnia, jako 
spójni. Ja k  wiadomo, korzenie wysysają 
roztw ory mineralne, liście wyław iają 
dwutlenek w ęgla i tlen z powietrza 
i w komórkach liści przeważnie nastę
puje zetknięcie się i strącenie części 
w postaci nowych związków, a w yłado
wanie reszty napo wrót do atmosfery. 
W idzimy zatem, że św iat roślinny speł
nia tu  czynność łącznika między litosfe
rą  a atmosferą. Taki sam przebieg 
ogólny widzimy i w  roślinach wodnych, 
choć postać ich a v  zależności od środo
wiska jest inna. To co dotyczyło drzew,
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jako okazalszych przedstaw icieli św iata 
roślinnego, dotyczę wogóle roślin zróż
nicowanych na korzeń, łodygę i koronę 
liściową, a poniew aż stanow ią one więk
szą część niniejszego św iata roślinnego, 
nie wdając się w  szczegóły co do innych 
jego części, naogół możemy sobie przed
staw ić św iat roślinny, jako w yrosty 
litosfery, znacznie uwodnione, ogromnie 
rozw iniętą powierzchnią nurzające się 
w dolnych w arstw ach atm osfery i w y
ciągające z niej części składowe, by je 
sobie przyswoić i zatrzym ać. Pozostałe 
typy  św iata roślinnego na mocy badań 
filogenetycznych, dowodzących, że po
staci drzew iaste są dalej posuniętym  e ta 
pem rozwoju organizm ów roślinnych jed
nokomórkowych przez połączenie i zróż
nicowanie, możemy uw ażać jako poszcze
gólne etapy różnicow ania się, zamarłe 
na pewnych stadyach lub zboczenia 
będące następstw em  odmiennych w arun
ków. Ja k  wiemy, każdy osobnik roślinny 
z małego ziarna przez przysw ajanie 
sobie m ateryi rozrasta  się po tysiąckroć 
względnie do swej pierw otnej w iel
kości i ginie wreszcie, wyrzuciw szy 
z siebie nasienie raz lub wielokrotnie. 
Mówiąc inaczej, następuje strącenie osta
teczne; masa przestaje istnieć jako  orga
nizm i wchodzi do św iata mineralnego, 
w części służąc za m ateryał dla nowego 
pokolenia roślin, do prow adzenia roboty 
strącania gazów  z atm osfery i  oddaw a
n ia ' ich w  postaci stałej, jako  część 
składową nowych związków', litosferze. 
Św iat zwierzęcy, charakteryzując go 
ogółow i, je s t również powłoką, a w ła
ściwie częścią pow łoki litosfery, tylko 
już ruchomą, składającą się z osobników, 
mniej niewolniczo przykutych do miejsca, 
posiadających stosunkowo swobodę ruchu 
względem środowiska. Znacznie przew a
żająca, większość osobników tego  św iata 
da się przedstaw ić jako  szereg układów  
m ateryalnych również o powierzchni 
znacznie rozwiniętej, w  porów naniu 
z objętością z tą  ty lko różnicą, że styka 
się z litosferą nie nieprzerw anie, a z a t
mosferą nietylko zew nętrzną częścią 
swego całokształtu , ale u wyższych 
zw ierząt lądowych, posiadających płuca,

i częścią wewnętrzną. N aogół możemy 
sobie przedstaw ić zw ierzęta jako kaw ał
ki m ateryi z wgłębieniem wew nątrz, 
k tóre jest traktem  dla dostępu atm osfery 
w pewnej części (płuca) i litosfery 
w pozostałej (kanał pokarmowy). I  tu  
więc litosfera wchodzi w bliższe zetknię
cie z atmosferą. Odbywa się to w  tak i 
sposób, że ciało zwierzęcia stanow i 
retortę, zbudowaną z m ateryi przygoto
wanej do zwrócenia stałej skorupie 
ziemskiej. Do owej n iby-retorty  ciągle 
dopływ ają części hydro- i bio-, a także 
litosfery w postaci pokarmu. Odprepa- 
rowane, uwodnione po przesunięciu się 
przez naczynia krwionośne, w  których 
przybierają znaczną powierzchnię, rozsia
ne będąc po drobniutkich naczyniach 
włoskowatych, stykają się z atm osferą 
w  płucach i tu  w ciągają tlen, by go 
sobie przyswoić, a oddać część dw utlen
ku węgla, który  się uwolnił w  reak- 
cyach poprzednich w ew nątrz ciała. Tlen 
zostaje dalej rozniesiony po całym  orga
nizmie i rozlokowany w poszczególnych 
częściach. I  w  świecie zwierzęcym, jak  
w roślinnym, również drobny, młody 
osobnik, k tóry  część m ateryi zaczerpnął 
w organizmie macierzyńskim, rozwija 
się później i rośnie samodzielnie kosztem 
litosfery, hydrosfery i atmosfery, by 
wejść ostatecznie jako część skła-dowa 
do pierwszej. Bezpośrednie bliższe ze
tknięcie. z litosferą i hydrosferą, t. j. 
przyjm owanie pokarmu, nie je s t ciąg- 
łem; zetknięcie z atm osferą jes t bar
dziej ustaw iczne i stanow i proces od
dychania. Co do zw ierząt w odnych 
wiemy, że oddychają albo całą po 
wierzchnią ciała, albo pewnemi częścia
mi, jak  np. ryby, i w yław iają tlen 
rozpuszczony lub w postaci pęcherzyków 
błąkający się w wodzie. Widzimy zatem, 
że św iat zwierzęcy, również jak  roślinny, 
jes t łącznikiem między litosferą a hydro
sferą z jednej strony a atm osferą z dru
giej i służy sprawie zwiększania się 
pierwszej kosztem ostatniej. Jestto  za
tem pośrednia powłoka frakcyonowania 
się ziemi, służąca bliższemu zetknięciu 
dwu albo trzech innych w celu zagłady 
jednej na korzyść innej. Do takich
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wniosków nas doprowadza rozpatrzenie 
schem atu morfologicznego zw ierząt i ro
ślin—biosfery zatem  całej, i zgruba za
rysowanych czynności asymilacyjnych, 
cech tego rodzaju, których św iat mine
ralny  niby nie posiada.

(CDN).
JózeJ Sioma.

TELEFONOGRAF POULSENA.

Do szeregu genialnych wynalazków, 
zastosowań cudownej, tajemniczej siły 
■elektryczności, w  które tak  obfitem jest 
■ostatnie dziesięciolecie, przybywa znowu 
jeden. Telefonograf Poulsena, jak  już 
nazw a jego mówi—połączenie telefonu 
i fonografu—stanow i jeden z przyrzą
dów, których przeznaczeniem jest zupeł
ne usunięcie różnic czasu i przestrzeni. 
D la dokładnego zrozumienia tego przy
rządu, odznaczającego się, jak  większość 
genialnych tw orów  myśli ludzkiej, nad
zw yczajną prostotą pomysłu i budowy, 
w ypada powiedzieć kilka słów o zasa
dzie zwykłego telefonu i mikrofonu, sta
nowiących zazwyczaj jednę całość. Fig. 1 
przedstaw ia zasadę urządzenia zwykłego 
telefonu. B aterya elektryczna, składają
ca się z kilku ogniw Leclanchea lub D a
niela, w ytw arza w  obwodzie I  o słabym 
oporze prąd elektryczny. P rąd  ten prze
chodzi przez mikrofon A,, składający się 
:z pręcika węgla, którego końce są za
ostrzone i umieszczone w  odpowiednich 
wgłębieniach dwu płytek węglowych. 
Jeże li w  pobliżu mikrofonu umieścimy 
przedmiot, w ydający jakikolw iek dźwięk, 
natenczas fale głosowe powietrza wpro
w adzają pręcik węglowy w drgania, nie
widoczne dla oka, ale w ystarczające dla 
wyw ołania zmian oporu obwodu wiel
kości kilku ohmów. Ponieważ w edług 
praw a Ohma natężenie prądu jest od
w rotnie proporcyonalne do oporu, przeto 
natężenie prądu w  obwodzie podlega 
zmianom i faluje w  zależności od wyso
kości, natężenia i barw y dźwięku. W  ob
wód I  jes t w łączona cewka wt ; prąd 
o zmiennem natężeniu, przebiegający przez

nią, wywołuje wskutek indukcyi w cew
ce u'.J: składającej się z wielkiej ilości
zwojów cienkiego drutu i tworzącej wraz 
z telefonem obwód wtórny, prądy indu
kowane zmienne. Napięcie prądów w tór
nych jest dostatecznie wielkie dla w y
wołania w obwodzie II, którego opór 
wskutek długości przewodników (przeno
szącej nieraz 1000 Jem), jest bardzo 
znaczny, natężenia dochodzącego do 
0,0001 ampera. Na stacyi odbiorczej 
prąd zmienny przebiega przez cewkę ics , 
w ew nątrz której znajduje się sztabka 
z miękkiego żelaza. Skutkiem działania 
prądu sztabka ta  nabiera własności ma-

WfAM—\

Fig. 1.

gnetycznych, zależnych od kierunku i na
tężenia prądu, i wprowadza w drganie 
cienką blaszkę żelaza, umieszczoną w po
bliżu n :ej. Rezultatem  tych drgań są 
drgania głosowe powietrza; telefon od
tw arza dźwięki, wytworzone w pobliżu 
mikrofonu.

Jeżeli w obwód prądu zmiennego za
miast telefonu włączymy maleńki elek
tromagnes M, którego bieguny są N  i S, 
i pomiędzy niemi prostopadle do płasz
czyzny osi magnesu umieścimy sztabkę 
ze stali (na fig. 2 widzimy jej przekrój), 
natenczas sztabka ta  stanie się magne-_ 
sem, którego bieguny znajdować się bę-
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clą w punktach n  i s. Poniew aż w  ob
wodzie I I  krąży prąd zmienny, przeto 
natężenie i rozmieszczenie m agnetyzm u 
w sztabce podlega w ahaniom  peryodycz- 
nym. Zależnie od wysokości dźwięku 
bieguny sztabki k ilkaset albo i kilka ty 
sięcy razy w ciągu sekundy zm ieniają 
swój znak i natężenie. Jeżeli teraz za
m iast sztabki użyjemy drutu, lub cienkiej 
taśm y stalowej i będziemy go szybko 
przesuwali prostopadle clo płaszczyzny 
osi elektromagnesu, natenczas różnym 
stadyom natężenia i kierunku prądu, k rą
żącego w obwodzie II, będą odpowiadały 
różne odcinki drutu. Skutkiem  tego drut 
ten  w  swej całej rozciągłości nabiera 
własności m agnetycznych; przytem  czę
ści jego, następujące po sobie, będę n a 
m agnesowane n iejednakow o: zarówno
natężenie, jak  i rodzaj m agnetyzm u czę
ści drutu, idących po sobie, podlega pe- 
ryodycznym zmianom, zależnie od w yso
kości i barw y dźwięku. Fig. 2 przed
staw ia w  zasadzie rozmieszczenie ma
gnetyzm u wzdłuż osi drutu. Ponieważ, 
jakeśm y już powiedzieli, natężenie prądu 
w  obwodzie I I  nie przekracza 0,0001 am- 
pera, przeto i natężenie m agnetyzm u 
drutu  musi być nader słabe. W  samej 
rzeczy naw et zapomocą najbardziej do
kładnych instrum entów  nie jesteśm y 
w stanie go wykazać. Tembardziej po
dziwu godnym jest fakt, że ów niezmier
nie słaby m agnetyzm  stali w  zupełności 
w ystarcza dla najdokładniejszego odtw o
rzenia dźwięku pierwotnego, t. j. dźwię
ku, który w  mikrofonie, odległym o set
ki kilometrów, w yw ołał zm iany oporu 
obwodu I.

Jeżeli drut, nam agnesow any skutkiem 
działania prądu zmiennego, będziemy 
przesuwali z tą  samą szybkością co po
przednio pomiędzy biegunam i elektro
m agnesu (fig. 3), a w  obwód I I  zam iast 
cewki w2, w łączym y telefon, natenczas 
d ru t przez indukcyą wzbudzi w  obwodzie 
I I  szereg prądów  zmiennych, które 
z kolei w yw ołają w  telefonie szereg 
dźwięków tej samej wysokości i barwy, 
co dźwięki, któreśm y poprzednio w yw o
łali w pobliżu mikrofonu, i różniących 
się od nich tylko natężeniem . Operacyą

tę  można przeprowadzić dowolną ilość 
razy naw et po upływie znacznego czasu. 
Nasz dru t stalow y stanow i poniekąd 
odbitkę dźwięku podobnie, jak  walec 
fonografu Edisona. W  drucie tym  nie- 
widzialnemi liniam i są zaregestrowane 
wszystkie poszczególne cechy dźwięku, 
wszystkie jego subtelne odcienie. Stalo
w y drut telefonografu notuje skrzętnie 
dźwięki przesłane doń z odległości setek 
kilometrów, aby je  później odtworzyć 
dowolną ilość razy. Jeżeli teraz drut 
nam agnesowany w telefonografie prze
prowadzim y pomiędzy biegunam i elektro
m agnesu M, (fig. 4), przez którego zwoje 
przepływa stały  prąd bateryi E, to  drut 
ten nam agnesuje się w swej całej roz 
ciągłości jednostajnie. Czynność ta  zatrze 
więc ślady, jakie dźwięki, zaregestrow a

ne przez telefonograf, w  nim wyryły. 
By drut nam agnesowany jednostajnie 
módz użyć do ponownego zanotow ania 
dźwięków, w ypada dla skompensowania 
m agnetyzm u początkowego drutu w łą
czyć w obwód element wtórny e (fig. 3) 
odpowiedniej siły elektrobodźczej. P rzy  
użyciu sprzęgu, przedstawionego na fig. 
3 i 4, w  obwodzie I I  mamy już nie 
prądy zmienne, lecz prąd stały, którego 
natężenie ulega drobnym wahaniom  na 
skutek indukcyjnego wpływu cewki wt , 
albo też drutu. W szystkie czynności, 
następujące po sob ie : zaregestrow anie 
dźwięku, jego odtworzenie i zatarcie 
m agnetycznego wizerunku tegoż w dru
cie stalow ym —można z łatw ością usku
tecznić zapomocą tego samego elektro
m agnesu przez użycie odpowiedniego
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sprzęgu, co znakomicie upraszcza budo
wę całego przyrządu.

Telefonograf posiada w ażną przewagę 
nad zwykłym fonografem Edisona. Po 
pierwsze, jakeśm y już powiedzieli, po
zwala on na wywołanie dźwięków, któ
rych źródło może być odległe o wiele 
setek kilom etrów od miejsca jego od
tworzenia; następnie odtworzenie dźwię
ku odbywa się ze znacznie większą 
dokładnością. Dźwięki wydobyte z te- 
lefonografu wolne są od wszelkich 
szmerów, które zazwyczaj towarzyszą 
dźwiękom fonografu Edisona. Szmery 
te  pochodzą od tarc ia  piórka o walec 
i t. p. Poniew aż w telefonografie Poul- 
sena regestrow anie dźwięków polega 
wyłącznie na zjawiskach elektrom agne
tycznych, przeto dźwięki, odtworzone 
przezeń, są wolne od szmerów postron
nych. Ja k  widzieliśmy, zatarcie śladów 
dźwięków zanotow anych jest rzeczą 
łatw ą; w  fonografie Edisona wym aga 
ono ponownego obtoczenia, walca. Zato 
w adą telefonografu w obecnej fazie jego 
rozwoju jes t to, że dźwięki oddawane 
przezeń, są nader słabe. Nie ulega jed 
nak wątpliwości, że ta  trudność z ła t
wością da się usunąć. Jeszcze jednę nie
dogodność telefonografu stanowi znaczna 
ilość drutu niezbędnego dla zanotowania 
dość naw et krótkiej rozmowy. W  apa
ratach, budowanych przez firmę Mix 
i Genest w  Berlinie, szybkość, z jaką 
dru t musi być przesuwany pomiędzy 
biegunam i elektromagnesu, wynosi 2 m 
na sekundę. D la zanotow ania trzyminu- 
towej rozmowy w ypada zatem użyć 
360 m  drutu! Mix i Genest używają 
taśm y stalowej o 3 mm  szerokości 
i 0,05 mm grubości. Taśma ta  odwija 
się z jednego w alca i naw ija się na 
drugi podobnie, jak  to ma miejsce 
w aparatach Morsea, i przechodzi po 
drodze pomiędzy biegunam i elektrom a
gnesu. Na walce tego rodzaju można 
z łatw ością naw inąć kilka kilometrow 
takiej taśmy. Prawdopodobnie przez za
stosowanie odpowiednich wym iarów róż
nych składowych części przyrządu szyb
kość, z jaką  d ru t w ypada przesuwać 
dla otrzym ania dokładnej reproduk-

cyi dźwięku, da się znacznie zmniej
szyć.

Dźwięki, zanotowane w telefonografie,: 
można z łatw ością rozesłać całemu sze
regu aparatów  odbiorczych. W  tym 
celu wystarcza użyć taśm y bez końca 
nawiniętej na dwa cylindry, obracające 
się w kierunku strzałek (fig. 5). Elek
trom agnes 1, włączony w obwód w tórny 
telefonografu, regestruje dźwięki, elek
trom agnesy 2, tworzące wraz z przyna- 
leżnemi do nich telefonami stacye od
biorcze, odtw arzają je, elektrom agnes 3 
wreszcie zaciera ślady dźwięków już 
odtworzonych. Zapomocą tego aparatu  
można rozsyłać jakiekolw iek wiadomości 
całemu szeregowi abonentów.

Następnie telefonograf pozwala na 
jednoczesne prowadzenie dwu rozmów 
zapomocą tego samego drutu. Zasada

rS r i V
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Fig. 5.

takiego urządzenia jest bardzo prosta. 
Jeżeli zamiast jednego elektromagnesu 
w obwód I I  włączymy jeden za drugim 
dwa jednakowe elektromagnesy, naten
czas dru t stalowy zaregestruje rozmowę, 
a przez użycie aparatu  odbiorczego (fig. 3), 
zaopatrzonego w  takież same elektrom a
gnesy, będziemy ją  mogli odtworzyć. 
Jeżeli jednak zwoje jednego z elektro
magnesów aparatu  odbiorczego będą 
nawinięte wręcz przeciwnie, aniżeli 
zwoje drugiego, natenczas siły elektro- 
bodźcze indukowane się znoszą i rozmo
wy wogóle nie usłyszymy. Jeżeli na 
drucie stalowym zapomocą dwu par 
elektromagnesów, z których jedna po
siada zwoje naw inięte w  tym  samym, 
druga zaś w przeciwnych kierunkach, 
zapiszemy jednocześnie 2 rozmowy i na
stępnie drut ten będziemy przeprowa
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dzali pomiędzy biegunam i dwu par 
elektromagnesów, takich samych jak  po
przednio, tw orzących w raz z telefonam i 
2 obwody oddzielne, natenczas każdy 
z nich odtworzy nam inną rozmowę.

L.

S E N.

(Dokończenie).

Równie ważnem jak  zbadanie w arun
ków, od których zależy głębokość snu, 
jest zbadanie w arunków  zasypiania.

Pierw szym  i najbardziej znanym  w a
runkiem jes t osłabienie lub usunięcie 
wszelkich wrażeń zm ysłow ych: zasypia
my najszybciej w  ciemności, w  spokoju, 
kiedy nic nas nie uciska, gdy ani nie 
jest zazimno ani zagorąco.

Ze istotnie czuwamy tylko dzięki te 
mu, że odbieramy ustaw icznie Ayrażenia 
zmysłowe, to w ynika łatw o ze znanego 
doświadczenia Strtimpella. W  klinice 
lipskiej przebyw ał piętnastoletn i uczeń 
szewcki z powodu choroby nerwowej, 
k tó rą  Strtimpell zalicza do histeryi. 
U  pacyenta tego  coraz bardziej tępiało 
czucie tem peratury, dotyku i bólu, aż 
wreszcie doszło do zupełnego znieczule
nia całej skóry i błon śluzowych u w ej
ścia do jam  ciała. Można było katete- 
ryzow ać pęcherz, sondować odbytnicę, po
ruszać palcem nagłośnię, a pacyent nic 
nie czuł. Dalej zanikł zmysł mięśniowy 
i uczucie znużenia. „Gdy przez farady- 
zowanie mięśni lub nerw ów  w praw iano 
mięśnie w  najsilniejsze skurcze, chory 
w  najm niejszym  choćby stopniu nie 
odczuwał te g o “. Ruchów  biernych, jakie 
wykonywano z jego członkami, zupełnie, 
w  razie zamkniętych oczu, nie odczuwał. 
Striimpell powiada o tym  osobliwym 
pacyencie: „Często, po zaw iązaniu mu
oczu, obnosiliśmy go po pokoju, kładli 
go na stół, nadaw aliśm y rękom i nogom 
najdziwaczniejsze i najniew ygoduiejsze 
położenia, a on o tem  wszystkiem  poję
cia nie miał. Trudno słowami opisać 
wyraz zdumienia na jego  tw arzy, gdy

naraz w  położeniu takiem  zdejmowano 
mu opaskę z oczu“. B rak uczucia znu
żenia dał się stwierdzić w sposób nastę
pujący. „Gdy pacyentow i zasłonięto 
oczy i kazano podnieść ram ię i u trzy
mać na wysokości, czynił to  bez w ysił
ku. Lecz po 1 —2 m inutach ram ię po
czynało drżeć i opadać, choć pacyent 
zupełnie tego nie odczuw ał1*. W  następ
stw ie stracił on poczucie smaku i powo
nienia oraz przestał odczuwać parcie na 
stolec i mocz. W  końcu nastąpiła  jesz
cze ślepota lewego oka i głuchota p ra
wego ucha. „Gdy mu zasłaniano oko 
zdrowe i zatykano w atą  zdrowe ucho ,' 
wówczas w  pierwszych chwilach w yra
żał zdziwienie, przez uderzanie rękam i 
w  powietrzu stara ł się wyw ołać w raże
nia słuchowe; lecz już po 2—3 m inutach 
ruchy  te ustaw ały, oddech i tętno sta
w ały się spokojniejsze, jednostajniejsze. 
Można było teraz zdjąć opaskę z oka. 
Oczy były zamknięte; chory był pogrą
żony w głębokim śnie“. Gdy tak  sztucz
nie uśpionego wśród dnia pacyenta po
zostawiono w  spokoju, sen ten w  sprzy
jających w arunkach zewnętrznych trw ał 
po kilka godzin. Obudzenie ze snu na
stępowało dopiero, wobec bądź co bądź 
wzrastającej pobudliwości mózgu, na sku
tek  nieznacznych, nie dających się unik
nąć bodźców zewnętrznych lub też pod 
wpływem tak  zwanych „bodźców we
wnętrznych". Jeżeli umyślnie chciano 
obudzić chorego, możliwe to było tylko 
przez działanie na zdrowe ucho bodźcem 
słuchowym lub przez skierowanie pro: 
mieni św iatła na zdrowe oko. Kłucie, 
szczypanie, w strząsanie całem ciałem po
zostaw ały bez skutku. „Często—pow ia
da Strtimpell—odwiedzałem chorego śród 
nocy, kiedy wszyscy dokoła w  najgłęb
szym byli pogrążeni śnie, wynosiłem go 
z łóżka, kładłem  na chłodnej podłodze, 
targałem  za włosy i t. d., lecz spał spo
kojnie dalej. Gdy zaś otw ierałem  mu 
praw e oko i trzym ałem  przed niem świe
cę zapaloną lub kilkakrotnie nad lewem 
uchem zawołałem  nań po imieniu, w ów 
czas powoli budził się ze snu“.

Dw a przypadki podobne spostrzegano 
w  klinice monachijskiej profesora Ziems-
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sena. Ta tylko była tu  różnica, że 
w ty  cli przypadkach funkcyonowały jesz
cze oba uszy i oczy. N atom iast i tutaj 
stw ierdzono najdokładniej zupełne znie
czulenie całej skóry, oraz błony śluzowej, 
u st i gardzieli. W  jednym  z tych przy
padków  stwierdzono zupełny zanik 
zmysłu powonienia i smaku, również 
brak zmysłu mięśniowego oraz poczucia 
■znużenia, głodu i pragnienia, parcia na 
mocz i stolec. „Można było palcem 
dotykać łącznicy gałki ocznej i rogówki 
obudw u oczu, można było łącznicę ująć 
pincetem —żadnego czucia ani zamknięcia 
pow iek11. Pacyen t potrafił wykonywać 
ruchy dowolne, póki kontrolował je 
wzrokiem. W  razie oczu zamkniętych 
natom iast wszelkie ruchy staw ały się 
niemożliwe. Gdy zatykano uszy, prze
s taw ały  też funkcyonować mięśnie k rta 
ni : pacyent nie był zdolny do wydania
dźwięku. Przypadek ten skończył się 
wyzdrowieniem, przynajmniej pod wzglę
dem czynności cielesnych; pozostało ty l
ko pewne upośledzenie psychiczne.

W  przypadku drugim, dotyczącym 
58-letniej kobiety, kompletnem było ty l
ko znieczulenie skóry, natom iast brak 
powonienia był całkow ity tylko po p ra
w ej stronie, a brak smaku prawie zupeł
ny po tejże stronie. Przypadek ten za
kończył się śmiercią. Pośm iertne bada
nie mózgu nie wykryło w  nim żadnych 
zboczeń.

U  obudwu pacyentów  zawsze szybko 
następow ało zasypianie po zamknięciu 
■obudwu oczu i zatkaniu  obudwu uszu. 
P ierw szy pacyent spał już po ‘/4—V2 mi
n u ty  i można było już po tak  krótkim 
czasie usunąć opaskę z oczu i w atę 
z  uszu. Ze snu tego budził się on tylko 
pod wpływem silnych bodźców słucho-- 
wych i świetlnych. Lecz gdy nie sto
sowano środków sztucznych, gdy nie 
zaw iązyw ano mu oczu i nie zatykano 
uszu, cierpiał on zazwyczaj na bezsen
ność. „Pozostaw iony sam sobie sypiał 
w  nocy zaledwie 1.'2— l 1 2 godziny11. 
U pacyentki wspomnianej osobliwem by
ło to, że po zaśnięciu sztucznem już po 
jak iej minucie z przerażeniem się budzi
ła. Nie zapominajmy, że u niej znieczu

lenie nie było tak  zupełne, jak  u owych 
dwu wymienionych pacyentów.

Ze wszystkich tych trzech spostrzeżeń 
wynika wyraźnie, że unikanie wrażeń 
zmysłowych jes t najważniejszym w arun
kiem zaśnięcia. Nie jest to wszelako 
warunek jedyny, wyłączny. W  opisie 
swego spostrzeżenia powiada Strumpell, 
że człowiek w ykształcony chyba nie za
sypiałby tak  prędko jak  ów chłopiec 
szewcki, którego inteligencya zresztą 
w  czasie zdrowia zupełnie była nor
malna.

K to ma w mózgu złożony duży zapas 
wiadomości i obrazów wspomnień, mi- 
mowoli i bezwiednie niemal żywi się 
nim i spożywa go. P racy  myśli nie 
można tak  łatw o uspokoić i uśpić. Oto 
przyczyna, dla której ludzie wiedzy 
i myśli, ludzie żywej inteligencyi często 
z taką  trudnością zasypiają. W słynnych 
swych mowach Kai'ol E rnest B aer po
w iada : gdy młody człowiek pragnie się 
poświęcić zawodowi akademickiemu, 
zwykło go się poddawać egzaminowa 
dla sprawdzenia zapasu jego wiedzy;' 
słuszniej byłoby wszakże sprawdzić, czy 
spędzał on już noce bezsenne nad roz
jaśnieniem kw estyj naukowych.

To, co powiedzieliśmy tu  o pracy 
umysłowej, stosuje się w  wyższym jesz
cze stopniu do wszelkich pobudzeń du
szy wskutek namiętności. I  te pobudze
nia muszą być uspokojone przed zaśnię
ciem. Przybyw ają atoli jeszcze wszelkie 
możliwe inne w arunki psychiczne, od 
których spełnienia zależy możność za
sypiania. U wielu ludzi zaśnięcie zależy 
od pewnych nawyknień. Wszelkie zbo
czenie od tych nawyknień sprowadza 
bezsenność u ludzi wrażliwych. Staje 
się u nich zupełnie zrozumiałem, że 
pierwszą noc w obcem miejscu, w  no- 
wem łóżku spędzają bezsennie. Gdy nie 
kładą się spać o zwykłej porze, również 
„ze snu się w ybijają11. A  powtarzanie 
się częste tych zboczeń od warunków 
zwykłych może pociągnąć za sobą stałą 
bezsenność. Jedną z najgłówniejszych 
przyczyn bezsenności jest obawa przed 
bezsennością. Sama myśl o tem, że nie 
zaśniemy we właściwej porze, męczy
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i prześladuje człowieka i czyni sen p ra 
w idłowy i dłuższy niemożliwym. W obec 
tego dla lekarza m yślącego i psycholo
gicznie w ykształconego otw iera się tu  
pole bardzo wdzięcznej pracy, leczenia 
psychicznego. Należy zwalczyć auto- 
suggestyą chorobową, należy usunąć 
zakłócenie psychiczne. Trzeba tylko naj
troskliw iej w ystrzegać się jednostronno
ści; nie należy starać się sprowadzić 
wszelkiej bezsenności do przyczyn w y
łącznie psychicznych. Rów nież częstą 
przyczyną jes t niedostateczne używanie 
mięśni, brak ruchu. Lecz i tu  znów jed 
nostronności w ystrzegać się trzeba. 
W przeciw nym  razie zdarzyć się może 
jak  owemu lekarzow i, k tóry  powiada 
pacyen tow i: „musi pan mieć więcej ru 
chu na pow ietrzu", na co p a c y e n t: „pa
nie doktorze, jestem  listonoszem". N ie
jednego biednego, anemicznego neura
stenika lekarz pędzi bez spoczynku przez 
góry i doliny, gdy tymczasem  potrzeba 
mu nade wszystko spoczynku. W szystko 
w  tym  razie polega na bardzo subtel- 
nem indywidualizow aniu.

Do w arunków  zaśnięcia należy także, j 

o ile się zdaje, anemia m ózgu i całej 
głowy. K ażdy może na samym sobie 
zaobserwować, że zasypia źle, jeżeli 
głow a jest w  stanie przekrwienia, co 
poznajemy najłatw iej po tem, że uszy 
są zaczerwienione i gorące. U ludzi 
sennych uszy są zimne i blade. Na 
miękkiej poduszce, w  której głow a g łę
boko zapada i nie może się przeto 
ochłodzić, sypia się gorzej niż na po
duszce mocno wypchanej, w  k tó rą  
głow a głęboko zasunąć się nie może.

Usiłowano w ielokrotnie znaleźć dowo
dy doświadczalne na poparcie tego, że 
we śnie krew  odpływa z mózgu a za
w artość krw i w  pozostałych organach 
w zrasta. Najnowsze odpowiednie doświad
czenia były dokonane przez Howella. 
Posługując się właściwym  przyrządem  
(t. zw. pletysmograf), dowiódł on, że 
podczas snu objętość ram ienia powięk
sza się.

Bardzo interesujące doświadczenie w y
konał Christem  we F reiburgu  pod kie
runkiem  prol. Kriesa. Chłopiec cztero

letni przybył do kliniki chirurgicznej 
z defektem w  kości czaszkowej. M ając 
dwa la ta  spadł on z dość znacznej 
wysokości i doznał uszkodzenia czaszki. 
W  praw ej okolicy potylicowej stwier- 
towrano guz spory, długi na 10 cm, 
szeroki 4 cm, miękki, pulsujący. Pulso
wanie odbywało się współcześnie, izo- 
chronicznie z tętnem  serca; nietylko 
wyczuć, lecz i dojrzeć można je było. 
Dokoła guza kość jest jakgdyby ostrym  
instrum entem  obcięta, guz wryraźnie ja k 
gdyby występuje z w nętrza czaszki. 
Christernowi udało się zapomocą przy
rządu samopiszącego (Mareya) ruchy tego  
guza notować w  postaci krzywej, w y
raźnie wskazującej pulsacye. Otóż, pod 
czas gdy dziecko zasypiało, krzywa, 
wskazyw ała dokładrie obniżenie fali, 
dowodzące zmniejszania się ilości krw i 
w mózgu.

Niedokrewnością mózgu objaśnia się 
też łatw o senność opadająca nas po 
obfitszem jed zen iu : krew spływa do
organów traw ienia a mózg skąpiej zo
staje n ią zasilany.

Oto spostrzeżenie zajmujące, k tóre 
zrobić może każdy, gdy ma k a ta r : 
podczas snu ustaje wydzielanie błony 
śluzowej nosa. F ak t ten najprościej 
wytłum aczyć się daje także anemią g ło 
w y całej podczas snu.

Jeżeli anemia mózgu jes t w arunkiem  
głębokiego snu, byłoby przeto słusznem 
i zrozumiałem, ażeby część mózgu, k tó ra  
pracow ała najusilniej, była też najsłabiej 
we śnie ukrwiona. U przeważnej liczby 
ludzi—u praw orękich—tą  częścią mózgu 
jest lew a półkula. Stąd to zapewne 
pochodzi, że instynktownie przew ażna 
Część ludzi sypia na praw ym  boku. 
Lew a połowa głow y staje się sku tliem  
tego chłodniejszą. D rugą przyczyną, 
dla której większość ludzi leży na p ra 
wym boku, je s t to, że serce przez to  
pracuje spokojniej. U leworękich, m ań
kutów  pow staje kolizya. Ażeby ochło
dzić praw ą połowę głowy, powinniby 
leżeć na lewym boku, ze względu zaś 
na spokojniejszą pracę serca na pra
wym. Oto dlaczego nie wszyscy mań- 

| kuci śpią na boku lew ym , choć czyn
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to większa ich część. Mniejsza nato
m iast robi ustępstwo na rzecz serca 
i sypia na prawym  boku. Lueddeckens, 
który w  tym  kierunku przeprowadził 
badania statystyczne, znalazł, że z po
między 62 m ańkutów 35 sypiało na boku 
lewym, 19 na prawym a 8 leżąło we 
śnie na wznak.

Gdy ostatecznie zbierzemy tę  niew iel
ką liczbę danych faktycznych, które 
posiadamy o śnie, czy będziemy w sta 
nie wytworzyć sobie pojęcie o istocie 
tych zmian, jakie zachodzą w mózgu 
podczas zasypiania i przy budzeniu się? 
Czy potrafim y tymczasem wytworzyć 
sobie przynajmniej hypotezę o istocie 
snu?

Niejednokrotnie podejmowano próby ta 
kiego wyjaśnienia hypotetycznego. Pur- 
kinje (1789 — 1868) przypuszczał, że sen 
następuje na skutek przerwy w przewod
nictw ie—zarówno dośrodkowem jak  i od- 
środkowem—pomiędzy wielkiemi półku
lami mózgowemi a resztą mózgu. T łu
maczył on, że wrażenia zmysłowe nie 
dochodzą już do świadomości śpiącego, 
o ile nie przekraczają pewnej siły, przy 
której przewodnictwo znów zostaje przy
wrócone. Objaśniał także swą hypotezą 
pewne zjawisko, którego prawie wszyscy 
ludzie doświadczają często w  marzeniach 
sennych, mianowicie, że mięśnie w yła
mują się z pod wpływu w o li: śnimy 
np., że leżymy na torze kolejowym, 
pociąg już już się zbliża, chcemy podnieść 
się i uciec, ale nie jesteśm y w stanie 
się poruszyć. W ola ma swe siedlisko 
w  dużych półkulach mózgowych, lecz 
przerw any jes t związek pomiędzy niemi 
a ośrodkami, które rządzą nerw ani idą- 
cemi do mięśni. Teoryi Purkinjego 
w  nowszych jeszcze czasach bronił of- 
talm olog wiedeński Mauthner.

Przeciw  tej teoryi przem awia spo
strzegany przez Goltza ważny fakt, że 
mianowicie pies pozbawiony półkul 
m ózgowych jeszcze wykazywał kolejny 
praw idłow y bieg stanów czuwania i snu. 
G dyby pomimo to teorya Purkinjego 
w części przynajmniej m iała zachować 
słuszność, należałoby ją  odpowiednio 
zmodyfikować.

Taką zmodyfikowaną teoryą snu, w y
jaśniającą to zjawisko zgodnie ze współ
czesnym stanem badań histologicznych, 
wyłożył prof. Duval przed Towarzystwem  
biologicznem paryskiem w r. 1895.

! Duval przypuszcza, że we śnie połącze- 
; nie pomiędzy neuronami przerywa się 
j  wskutek tego, że w ciągają one włókien- 

ka swych zakończeń drzewiastych. W łó- 
kienka te zatem działają podobnie jak 
n;bynóżki (pseudopodia) ameb, które już- 
to się wydłużają, już znów w ciągają 

j się do protoplazmy ameby. Gdy włó- 
kienka zakończeń drzewiastych dwu 

j neuronów stykają się ze sobą, lub gdy 
j takie włókienka jednego neuronu obej

mują komórkę zwojową drugiego, wów
czas neurony złączone są ze sobą— 
mamy stan czuwania. Z chwilą wszakże 

i cofnięcia się włókienek komunikacya się 
przerywa - zasypiamy.

W  celu usprawiedliw ienia swojej hy- 
potezy Duval powołuje się na to, że 
anatom  W iedersheim widział w komór
kach zwojowych mózgu Leptodora hya- 
lina, małego przezroczystego raczka 
ruchy amebowe, oraz na inne znane 

' spostrzeżenie, mianowicie, że wydłużenia 
protoplazm atyczne komórek węchowych 
wykazują ruchy.

Jeżeli zgodzimy się na tę hypotezę, 
będziemy musieli w  każdym razie p rzy
puścić, że przerw a w połączeniach po
między neuronami nigdy we śnie nie 
rozciąga się na wszystkie neu rony : 
pewne części mózgu—pomyślmy tylko
0 ośrodku oddechowym w rdzeniu 
przedłużonym-—funkcyonują bez przerwy.
1 w  w elkich półkulach m ózgowych 
przerwa, o ile się zdaje, jest zawsze 
tylko częściowa, przynajmniej u tych 
ludzi, którzy śnią w nocy.

Przypuszczenie częściowej przerw y 
pomiędzy neuronami podczas snu objaś
nia nam częściową dysocyacyą wyobra
żeń w kojarzeniach sennych. Podczas 
czuwania wszystkie wyobrażenia kojarzą 
się ze sobą i dzięki poprzednim do
świadczeniom całego życia, łączą się 
w  zupełnie określone i trw ałe łańcuchy 
i szeregi. I  dlatego na jaw ie dość jest 
jednego wrażenia zmysłowego dla wyw o
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łania nieprzerw anego łańcucha w yobra
żeń. Mózg przeto nie zaznaje spoczynku 
aż do chwili, kiedy przy zasypianiu 
nie nastąpi dysocyacya wyobrażeń. Że 
wszakże nie je s t ta  dysocyacya dosko
nałą, o tem świadczą sny. Szeregi 
wyobrażeniowe u człowieka śniącego 
znacznie są plastyczniejsze niż u czuw a
jącego; łatw o dają się one spajać 
w  nowe łańcuchy, k tórych  tw orzeniu 
na  jaw ie  sta ją  na przeszkodzie uprzednio 
wyrobione łańcuchy trw ałe. Podobnie 
zachow uje się człowiek hypnotyzow any, 
przez co staje się podatnym  do sug 
gestyi. Z łatw ością m ogą tu  być w y
woływ ane nowe łańcuchy w yobrażenio
we, albowiem łańcuchy dawniejsze są 
rozluźnione, rozprężone. A  autosuggestye 
chorobowe dają się w skutek tego prze
zwyciężyć.

Duval rozw inął swą hypotezę także 
<lla objaśnienia snu sztucznego pod 
wpływ em  środków nasennych i dla w y
tłum aczenia działania pew nych trucizn 
system u nerwowego, ja k  np. kurary. 
Znam ieniem  jes t dobrej hypotezy, że 
w yjaśn ia  ona więcej, niż same tylko 
zjaw iska, do których w yjaśnienia była 
powołana; tak  też hypoteza D uvala 
okazuje się odpowiednią do tłum aczenia 
wielce osobliwego zjawiska, spostrzega
nego u  chorych histerycznych, m ianow i
cie  nagłego w ystępow ania i znikania 
porażeń nerw ów  ruchow ych i znieczuleń j 
nerw ów  czuciowych.

Profesor Lópine w  Lyonie popiera 
swojemi spostrzeniam i wyw ody Duvala, 
lecz z drugiej strony nie należy całej 
tej spraw y bynajmniej uw ażać' już za 
ostatecznie udowodnioną. Sąto tym cza
sem próby tłum aczenia zjaw iska bądź co 
bądź nader zawiłego. Dość będzie, gdy 
w końcu przytoczym y, że najnowsze 
poglądy wygłoszone przez A pathyego 
i  Bethego znów rodzą w ątpliw ości co 
do słuszności poglądów  D uvala i Le- 
pinea.

M. FI.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Międzyrzec d. 9 lutego 1902 r. 

Św iatło zwierzyńcowe widziane w d. 4 lutego r. b.

Chociaż miałem już sposobność obserwować 
kilkakrotnie światło zwierzyńcowe, dostrze
gane w naszych szerokościach najłatwiej 
wieczorami w lutym  i marcu, nigdy jednak  

i nie zdarzyło mi się widzieć go tak  wyraźnie, 
| ja k  w  dniu 4 b. m., co przypisać należy 

nader czystej na ten  czas atmosferze, k tóra  
od początku zimy aż do chwili obecnej 

| rzadko kiedy pozostawiała wolną zupełnie od 
| chmur, zasłaniających dla naszego wzroku 

zjawiska odbywające się bądź w  samej atm o
sferze, bądź w przestrzeniach nieskończenie 

| daleko po za nią leżących. Dopiero w ie
czorem 4 lutego, jak to  już wspomniano, 
niezwykła przejrzystość powietrza, przy 
umiarkowanym mrozie i łagodnym w ietrze 
wschodnim, ujawniła w  całej pełai dawno 
nie widzianą piękność pogodnego nieba, 
okrytego w porze obecnej najświetniejsztm i 

i zbiorowiskami gwiazd, na k tó re  co chwila 
spoglądałem idąc ulicą około 7 godziny tegoż 
wieczora. Podczas jednego z tych momen- 

J  talnych spojrzeń skierowanych ku niebu, 
zauważyłem na zachodniej jego  stronie w y
raźną jasność, zasłoniętą od dołu szeregiem 
jednopiętrowych domów położonych po d ru 
giej stronie ulicy. W  pierwszej chwili,

| widząc tylko górną cząść św iatła sięgającego 
do wysokości przeszło 50°, nie umiałem sobie 
wytłumaczyć jego pochodzenia. W yszedłszy 
jednak za miasto, na miejsce zupełnie o tw ar
te, przekonałem się niebawem, że mam przed 
sobą zjawisko, którem u nadano miano św ia
tła  zwierzyńcowego czyli zodyakalnego, lub 
zorzy zwierzyńcowej, a to  dlatego, że oś 
rzeczonego światła przypada praw ie w k ie 
runku ekliptyki na ;niebie, a tem samem 
i w kierunku pasa zwierzyńcowego czyli 
zodyaku. Światło przezemnie rozpatryw ane, 
przedstawiało się w  kształcie bardzo zbliżo
nym do przepołowionej w poprzek elipsy, 
nachylonej wierzchołkiem ku południowi, 
a podstaw ą zwróconej do słońca, znajdujące
go się podówczas od dwu godzin pod pozio
mem ziemi. Powierzchnia tego światła zaj
mowała przestrzeń rozpościerającą się między 
nielicznemi w tej stronie gwiazdami, z k tó 
rych kilka małej wielkości, rozrzuconych 
gdzieniegdzie, przeświecało z po za św ietla
nej powłoki, inne zaś albo znajdowały się 
bardzo blizko jej obwodu albo się naw et 
z nim stykały, z tych ostatnich zapamiętałem 
tylko a, T Pegaza od zachodu, ’{ Barana na 
wierzchołku, o, ’<] W ieloryba od południa. 
Światło, ograniczone powyższemi punktami, 
miało barw ę białą, najsilniej jaśniało w bliz- 
kości swej osi, słabiej po Dokach, najsłabiej 
u wierzchołka; mimo zmniejszającego się ku  
brzegom natężenia, kontury jego odcinały się 
dość wyraźnie na ciemnem tle nieba, zwłasz
cza po stronie południowej, mniej dokładnie 
od zachodu, a najmniej widzialne były
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u szczytu, wreszcie u podstawy przy pozio
mie ziemi zdawały się zupełnie ginąć wśród 
majaczących się w oddali przedmiotów i w y
ziewów dolnych w arstw  powietrza. Światło 
to swym najsilniejszym blaskiem dorówny
wało najjaśniejszym okolicom drogi mlecznej, 
chociaż początkowo od tej ostatniej, przed 
wyjściem z miasta, w}dało mi się błahszego 
natężenia, co niewątpliwie pochodziło stąd, 
że światła uliczne, na które idąc zmuszony 
byłem spoglądać, osłabiały wrażliwość siat
kówki oka, znalazłszy się jednak w zupełnej 
ciemności przez dłuższą chwilę, przekonałem 
się o doznanem złudzeniu. Czas trw ania 
zjawiska, o którem  mowa, nie jest mi znany, [ 
gdyż ani początku ani końca jego nie obser- ! 
wowałem, mogę tylko zaznaczjć, że o go- ! 
dżinie 8 i pół nie pozostało po niem naj
mniejszego śladu. Spodziewałem się, że 
w następnym  dniu zapowiadającym się zrana 
piękną pogodą, uzupełnię braki w moich 
spostrzeżeniach, w krótce potem musiałem 
się pożegnać z tą  myślą, gdyż pojawiające 
się chmury zakryły zaraz po południu szarą 
powłoką niedawno jeszcze tak  jasne niebo. 
Dopiero 6 lutego wieczorem dostrzegłem 
między dwiema chmurami znaczną część prze
świecającego światła zwierzyńcowego, k tóre 
widocznie skutkiem  kontrastu, zachodzącego 
między cierunem zewsząd otoczeniem a jaś
ni ścią św iatła zdawało się odznaczać nader 
silnym blaśkitm , mogącym uchodzić za łunę 
bardzo dalekiego pożaru, gdyby nie biała 
jego barwa, zdradza.ąca inne pochodzenie. 
Niepomyślnie rozpoczętą obserwacyą unitmo- 
żebnił do reszty gwałtowny w iatr wschodnio- 
południowy napędzający przy 5» mrozu śnież
ne chmury, k tóre w niedługim czasie rozpo
starły  się nad całym horyzontem. W 24 go
dziny potem  padał już deszcz trwający 
z małemi przestankam i w ciągu 8 lutego. 
W obec takiego stanu powietrza można p o 
wątpiewać czy nadarzy się wkrótce również 
dogodny wieczór jak  w dniu 4 lutego, k tó 
ryby łączył w sobie te  wszystkie warunki, 
jakich  koniecznie potrzeba dla należytego 
uwydatnienia tak  subtelnego pojawu, to j e s t : 
czystej atmosfery, nieba pozbawionego księ
życa i większych planet na zachodzie, które 
swym blaskiem zaćmiewają blade światło 
zorzy zwierzyńcowej.

B. Eichler.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 
W KRAKOWIE.

W Y D Z IA Ł  MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY.

Posiedzenie z d. 3 lutego 1902 r.

Przew odniczący: dyrektor F. Kreutz.

P o s i e d z e n i e  n a u k o w e .

1) Członek W . Kulczyński referuje o swo
jej pracy pod t y t . : „Species O ribatinearum  
(Ouclms.) in Gallicia collectae11.

Z działu Oribatinae (Oudemans), należące
go do roztoczów Oribatidae, autor zebrał 
w Galicyi przy pomocy ś. p. Jana Cieślika 
i prof. B. Kotuli, tudzież p. *S. Stobieckiego, 
21 gatunków. Podług dzieła „Das Trerreich", 
w którem rodzinę O ribatidae opracował A. 
Michsel, opisano do r. 1897 z całej ziemi 22 
gatunków pewnych i 4 wątpliwe; jednakże, 
zdaniem autora, z owych dwudziestu dwu 
Michaela pewnych, przenieść należy trzy ga
tunki (Damaeus concolor, nigrofemoratus, ni- 
tens) do innej podrodziny (Eremacinae Oude
mans), dwa zaś (D. patelloides i sufflexus) 
ściągnąć w jeden, tak, że pozostaje gatun
ków 18, t. j. o 3 mniej, niż znaleziono w Ga
licyi.

Widoczne zaniedbanie podrodziny O ribati
nae tłumaczy się trudnością w zbieraniu ga
tunków  do niej należących, po części bardzo 
drobnych (największy ma 1,5, najmniejszy 
0,36 mm  długości), niesłychanie powolnych, 
a co najgorsza, mających zwyczaj noszenia 
na sobie oskórków wrzuconych podczas le
nienia się, skorup z jaj, szczątków roślin, 
grudek zeschłej ziemi, niekiedy tak wielkich, 
jak  cały kadłub zwierzątka, i t. d. Ten zwy
czaj utrudnia także często w wysokim stop- 

| niu oznaczanie okazów, k tóre  przedtem z nie- 
j małym trudem  i stra tą  czasu czjścić trzeba 

pod mikroskopem zapomocą włosów ostro 
zakończonych; włos ludzki, ucięty, zagruby 
byłby do tej roboty, wymagającej wielkiej 
ostrożności, aby nie poodrywać lub nie poła
mać na powierzchni zwierzęcia kolców lub 
szczecinek, których kształt i rozmieszczenie 
należą do istotnych cech gatunkowych.

Opisy dotyczące gatunków  z rodzaju Ori- 
bata (Damaeus) niedość tą  dokładne, uwzględ
niają pewne tylko cechy a pomijają inne, 
niemniej ważne a po części nawet prowadzą
ce pewniej i wygodniej do rozróżnienia i po
znania gatunków. Za drobne są te zwierzęta 
do badania lupą, navs et bardzo znacznie po
większającą, a niewygodne do badań m ikro
skopowych, bo nieco zawielkie i pokryte 
w arstw ą chityny grubą, bardzo kruchą i nie
przezroczystą.

W nomenklaturze rodziny Oribatidae istn ie
ją  znaczne trudności stąd pochodzące, że 
w Niemczech od czasu jak  C. L. Koch w la
tach 1835—1844 zebrał i opisał, mniej lub 
więcej niedokładnie, wielką ilość gatunków, 
n ik t prawie po nim nie zajmował się tym 
działem, a opisy niedostateczne i rysunki K o
cha musiały tworzyć główną podstawę póź
niejszych badań we Francyi, Anglii i W ło
szech. Na podstawie zebranych w Galicyi 
okazów można stanowczo twierdzić, źe nie
których gatunków, opisanych przez Kocha, 
badacze późniejsi nie odszukali i nazwami ich 
pooznaczali mylnie gatunki inne, których 
Koch nie znał.

Ażeby m ateryał zebrany wyzyskać pod 
każdym wzglęcłtm zgodnie z obecnym stanem 
wiadomości o podrodzinie Oribatinae, au tor 
opisał i odrysował nietylko gatunki nowe 
(w liczbie dziesięciu), lecz także dawniej po
znane, zwracając przytem uwagę na nie- 
uwzględnione dawniej cechy, oraz wykazał
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i uzasadnił zmiany, które, zdaniem jego, prze
prowadzić należy w nazwach gatunków.

- 2) Czł. T. Browicz referuje o pracy p. K. 
-Rogozińskiego: „O fizyologicznej resorpcyi
bakteryj z je lita 11.

A utor badał pod względem bakteryologicz- 
nym mlecz (chylus) i gruczoły chłonne krez
kowe zwierząt prawidłowych. M ateryał po
wyższy autor brał ze zw ierząt żywych (27 
psów i 3 kotów), przeważnie w kilka godzin 
po nakarm ieniu zwierzęcia jadłem  obfitującem 
w tłuszcz, niekiedy tylko ze zwierzęcia gło
dzonego w ciągu rozm aitego czasu. Badanie 
mlecza dało wyniki praw ie wyłącznie ujem 
ne, a to  co au tor zdołał wyhodować z m le
cza leży w granicach możliwych błędów 
technicznych, jak ie  pod postacią zanieczysz
czeń, przedewszystkiem  m ikrobów opadają
cych z powietrza, w tego rodzaju badaniach 
występować mogą. Natom iast badanie g ru 
czołów krezkowych dało w yniki w ybitnie do
datnie. W bardzo wielkiej ilości przypad
ków badanych autor mógł stw ierdzić zapo- 
mocą hodowli w narzędziach wymienionych 
obecność mikrobów, przeważnie należących 
do grupy Bacterium  coli. A utor kontrolując 
stale m ikroby znajdujące się w  pow ietrzu 
Zakładu patologii ogólnej i dośw. U niw ersy
te tu  Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie do
św iadczenia swe wykonywał, przekonał się, 
i e  powietrze nie zawierało Bacterium  coli.

Obecność m ikrobów  jelitow ych w praw i
dłowych gruczołach krezkowych upoważnia 
do twierdzenia, że m ikroby te  są stale po
chłaniane i że to  je s t zjawiskiem fizyoło- 
gicznem.

Chcąc przekonać się, czy sztucznie w pro
wadzone do je lita  mikroby, będące roztocza
mi i nie wywołujące pierw otnych zmian 
w błonie śluzowej je lita , mogą z niej prze
chodzić również do układu chłonnego, au tor 
w ykonał dodatkowo inny szereg badań z g ru 
czołami krezkowemi, podając 7 psom przed 
•doświadczeniem wraz z jadłem znaczne ilości 
z hodowli pewnych m ikrobów niechorobo- 
twórczych (Micrococcus prodigiosus, Bact. 
Kiliense, Bac. mycoides). W szystkie powyż
sze szczepy użyte do tych doświadczeń au tor 
^zdołał wyhodować z gruczołów krezkowych 
odpowiednich zwierząt.

Ż doświadczeń autora wynika, że je lito  by
najmniej nie je s t nieprzenikliwe dla m ikro
bów, lecz przeciwnie, że w w arunkach zupeł
nie prawidłowych przechodzą z je lita  do 
układu chłonnego zarówno stale obecne w  je 
licie bakterye jelitow e, ja k  również i różne 
inne mikroby, któreby się przygodnie do je 
li ta  dostały.

3) Czł. J . Rostafiński referuje o pracy p.
J . T rzebińskiego: „W pływ podrażnień na
w zrost pleśni Phycomyces n itens11.

A utor wykonał cały szereg pom iarów nad i 
zmianami szybkości wzrostu trzonka zarodni, j 
oraz grzybni pleśni Phycomyces nitens, któ- | 
re  zachodzą pod wpływem rozm aitych po
drażnień (uszkodzenia mechaniczne, działanie 
5% roztw oru wodnego KNOs, drażnienie do- j

tykowe zarodni, wpływ pary eteru siarcza- 
nego).

Uszkodzenia mechaniczne, a mianowicie 
przycięcie pewnej ilości trzonków lub grzyb
ni powoduje natychmiastowe obniżenie szyb
kości w zrostu u trzonków pozostałych. Ob
niżenie to przedewszystkiem przypisać należy 
spadkowi jędrności (turgoru), jak i musi na
stąpić w całej roślinie, skoro jej błona ko
mórkowa w którem kolwiek miejscu zostanie 
przerwana. Podobny skutek, co przecięcie 
trzonków, wywiera i przecięcie grzybni. J e 
żeli jednak  uszkodzenie mechaniczne nie je s t 
zbyt znaczne, np. jeżeli obetniemy jeden ty l
ko trzonek, to  po okresie obniżenia wzrostu 
następuje okres jego przyśpieszenia. W  przy
padku tym  nieznaczne stosunkowo obniżenie 
się jędrności pozwala ujawnić się przyśpie
szeniu wzrostu, k tóre  u roślin wielokomórko
wych zawsze następuje wobec nieznacznych 
uszkodzeń. Obrażenia mechaniczne u bardzo 
młodych roślinek, składających się zaledwie 
z kilku strzępek grzybni, wywołują stale ob
niżenie wzrostu, z powodu zachodzącego tu  
odrazu znacznego spadku turgoru. Obcięcie 
dużego kawałka grzybni u takich osobników 
powoduje wstrzymanie wzrostu głównych 
strzępek i obudzenie wzrostu w nowopowsta
jących strzępkach bocznych, skutkiem czego 
pow stają obfite rozgałęzienia grzybni. P o 
dobne rozgałęzienie wywołać można przez 
działanie roztw oru saletry na młodą grzybnię 
lub też wystawiając ją na wysychanie, U osob
ników starszych działanie saletry na grzyb
nię wywołuje jedynie obniżenie wzrostu
trzonków  zarodni.

Na podrażnienia dotykowe wrażliwa jest 
nietylko strefa wzrostu samych trzonków, 
ale i młode zarodnie. Ich wrażliwość ujaw
nia się przez przyśpieszenie wzrostu trzon
ka, skoro lekko dotkniemy szczytu zarodni; 
silniejsze lub dłużej trwające dotknięcie po
woduje zwolnienie szybkości w zrostu trzon
ka, dotknięcie zarodni z boku wywołuje skrzy
wienie się trzonka.

P ara  eteru stosowana była w postaci roz
tw orów  wodnych różnej koncentracyi w sta
wianych w małem naczyńku na czas krótki 
(kilka minut) lub dłuższy, kilkogodzinny, do 
szklanej skrzynki, pod którą  hodowany był 
Phycomyces. W  obu przypadkach działanie 
eteru wywierało podobny skutek. Bardzo 
słabe roztw ory (0,25°/o i 0,5%) albo pozostają 
bez żadnego wpływu lub wywołują przyśpie
szenie wzrostu. Silniejsze (1% i 2%) obniża
ją  wzrost, a jeszcze silniejsze—wzrost po
w strzym ują zupełnie. N aturalnie długość cza
su, w ciągu którego roślina wystawiona była 
na działanie pary eteru wywiera również 
wielki wpływ.

Ze  wszystkich tych doświadczeń można 
wnosić, że jednokom órkowy Phycomyces za
chowuje się wobec podrażnień podobnie jak  
wyższe rośliny wielokomórkowe.

4) Czł. T. Browicz wnosi swoję pracę pod 
t y t . : „Kilka uwag o komórce w ątrobnej11.

A utor przypomina wyniki swych badań od 
r. 1897 co do komórki wątrobnej (jakoteż
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budowy zrazika wątrobowego) wykazujące 
istnienie kanalików żółciowych śródkomór- 
kowycb, łączączych się bezpośrednio z kana
likami żółciowemi międzykomórkowemu Opi
suje czynny udział jąd ra  w funkcyi wydziel- 
niczej, istnienie kanalików odżywczych, któ- 
remi m ateryał odżywczy i czynnościowy, 
ciekły i stały (krwinki czerwone) dostaje się 
do komórki wątrobnej i wreszcie w obręb j 
jąd ra . Następnie autor pokazuje obrazy ko- { 
mórki wątrobnej, z preparatów  wątroby, na- [ 
strzykanej przez żyłę w rotną żelatyną k a r
minową, nadesłane mu przez prof. Schafera 
z Edym burga, Preparaty  te stwierdzają praw 
dziwość spostrzeżeń i wniosków autora co do 
istnienia w komórce w ątrobnej kanalików 
odżywczych. P reparaty  te  stwierdzają zapo
mocą injekcyj to, do czego autor doszedł 
inną drogą, inną metodą z obrazów obserwo
wanych u człowieka i u psa, a mianowicie 
stw ierdzają wnikanie i gromadzenie się he
moglobiny ciekłej, jakoteż krwinek czerwo
nych w miejscu komórki wątrobnej aż w ob
ręb jądra, gromadzenie się tych substancyj 
w  przestworach ściśle odgraniczonych. (For
malina użyta do stwierdzenia okazała się od
czynnikiem mikrochemicznym hemoglobiny 
ciekłej).

Istnienie więc w komórce wątrobnej sta
łych dróg, kanalików tak  odżywczych, jakoteż 
wydzielniczych, stwierdzone zostało metodą 
•dwojaką, metodą injekcyi sztucznej, jakoteż 
badaniem obrazów patologicznych, fizyolo- 
gicznych i uzyskanych przez doświadczenie.

Komórka w ątrobna jest więc dotąd jedyną 
komórką zwierzęcą, w której udowodniono 
istnienie kanalików śródkomórkowych, od
żywczych i wydzielniczych.

Pojęcie nasze o budowie komórki w ątrob
nej wobec mnożących się wskazówek o is t
nieniu kanalików śródkomórkowych i w in
nych komórkach (np. badania Holmgrena 
i innych co do komórki zwojowej, Retziusa 
co do olbrzymich komórek szpiku kostnego) J  

musi więc uledz zmianie.
Stałe kanaliki śródkomórkowe jakiejkol- j 

wiek bądź przyrody nie mogą istnieć w sub- 
stancyi płynnej czy ciekłej, jak a  według nie
których autorów tworzyć ma miąższe komórki. ' 
Istnieć one mogą tylko w substancyi stałej, j  
jakkolwiek miękkiej, elastycznej, kurczliwej. 
Kom órka w ątrobna wobec istnienia stałych 
kanalików śródkomórkowych musi posiadać 
budowę skomplikowaną, podobną do budowy { 
organizmu, co niejednokrotnie autor w pra- j  

cach swoich wypowiadał. Muszą w niej ist- { 
nieć stałe części, granula, plazmosomy, bio- 
blasty, jakkolw iek je  nazwiemy, tworzące j 
może grupy, jak  to  np. Schlatter i Arnold 
co  do komórki w ątrobnej twierdzą, k tóre j 
służą za narzędzia przerabiające substancye 
odżywcze i wyrabiające wydzieliny swoi- j  
ste. Nie drogą osmozy wnikają do komórki j  

wątrobnej substancye odżywcze i wydostają ! 
się wydzieliny swoiste, jak to niejednokrot
nie w pracach swoich Browicz wypowiadał. 
Dzieje się to  drogą stałych kanalików śród
komórkowych, gdyż łączą się one z kanali
kami żółciowemi międzykomórkowemi, jako-

| też z naczyniami włosko watemi krwionośne- 
| mi, przyczem komórka sama jest czynna, 
I o czem świadczy dostawanie się do komórki 
| w ątrobnej stałych cząstek, ja k  krwinek czer- 
! wonych, które nie objawiają samodzielnych 

ruchów, lecz tylko w skutek swej nadzwyczaj - 
! nej elastyczności przystosowywać się mogą 

do wszelkich szczelin, przestworów, do k tó 
rych wprowadzone zostają. Możemy nazwać 
komórkę w ątrobną myzocytem, komórką
SSĄCEJ.

Istnienie stałych kanalikó tr śródkomórko
wych zgadza się z tłumaczeniem pojawiania 
się wakuol i wakuolizacyi komórki w ątrob
nej (która nie je s t przypadkową), podanem 
w pracy Browicza z r. 1897, że wakuole są 
wyrazem przekroju kanalików śródkom órko
wych, rozszerzonych, tembardziej, że komór
ka wątrób aa może wchłaniać znaczną ilość 
m ateryału odżywczego lub też zatrzymywać 

| w swem wnętrzu znaczniejsze ilości wydzie
liny.

P o s i e d z e n i e  a d m i n i s t r a c y j n e .

Na posiedzeniu administracyjnem przyjęto 
przedstawione prace do wydawnictw W y
działu.

Sekratarz zawiadamia W ydział, źe w spra
wie ustalenia terminologii chemicznej chemii 
organicznej odbyło się posiedzenie zaproszo
nych przez niego członków, na którem  po
stanowiono powierzyć tę sprawę do referatu 
członkowi B. Radziszewskiemu we Lwowie 
i E. Bandrowskieinu w Krakowie, co przyję
to  do wiadomości.

Sekretarz zdaje sprawę z posiedzenia Ko- 
misyi lekarskiej, k tóra  obradowała nad zmia
nami fundacyi W arschauera, oraz z dalszego 
toku tej kwestyi.

Sekretarz zawiadamia, że p. Alfons Lewen- 
berg  złożył do biblioteki Akademii książkę 
p. t. Geometry a rzutow a tw orów  pierw iast
kowych. Postanowiono zrobić o jej wyściu 
wzmiankę w Buletynie Wydziału.

Załatwiono zresztą kilka drobniejszych 
spraw administracyjnych i postanowiono za
stanowić się nad 'w yborem  tem atu na przy
szły konkurs Majera.

Sekretarz W ydziału Józef Rostafiński.

ROZMAITOŚCI.

— Papier i tkaniny z torfu. Od czasu jak  
zwrócono uwagę na ten tak  pospolity w mo
czarach północy produkt, powiodło mu się 
w najrozmaitszych gałęziach przemysłu. Je s t 
najtańszym opałem, najdostępniejszym mate- 
ryałem do opakowywania transportów  deli
katniejszych, dobrym środkiem dezynfekcyj
nym w wielu razach, ma wiele zastosowań 
w gospodarstwie wiejskiem i t. d. Sąto 
jednak zastosowania torfu w stan ie  surowym. 
Ostatnio powodzić mu się zaczęło w przemy
śle przerobowym. B ruk układany z cegiełek



się składającą. W ełna taka ma być delikatna, 
i elastyczna ja k  jagnięca. Nadaje się nietylko 
do w yrobu filcu (pilśni), kobierców i najde
likatniejszych tkanin, ale w skutek własności 
absorpcyjnych jako środek opatrunkowy do 
ran zaognionych.

(R. Scient.). S—a.

— Własności szkła. Powszechnie znane je s t  
zjawisko, że jeżeli kropelki szkła stopionego 
wrzucimy do wody to  się tworzą „łezki“r 
które są znakomitym przykładem równowagi 
niestałej; gdy odłamiemy koniuszek, cała kul
ka rozpryskuje się w oka mgnieniu na drob
niutki pył. Okazuje się, że własności tak ie  
mają nietylko „łezki“. W  hucie szklanej 
w Kohomo w stanie Indiana zdarzył się 
następujący wypadek. Dziesięciu robotników  
na ramionach przenosiło ogromne lu stra  
około dziesięciu tysięcy kilogramów w agi do 
szlifowania, Naraz tafla j ękła i z grzmotem 
rozprysła się na drobniutkie odłupki, zupeł
nie jak  wyżej przytoczone „łezki".

(Naturę). S.
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B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydzień od d. o do 11 lutego 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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T R E Ś  Ć. Biosfera a św iat mineralny, przez J . Siomę.—Telefonograf Poulsena, przez L. L .— 
Sen. W edług G. Bungego, przez M. FI. (dokończenie). — Korespondencya W szechświata. — 

Akademia U m iejętności w Krakowie. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  W .  W R Ó B L E W S K I .  R e d a k t o r  B R .  Z N A T O W I C Z .

z to rfu  prasowanego zjednał sobie uznanie 
jako  najlepszy pod względem hygienicznym 
i najmniej szkodliwie na pojazdy i konie 
wpływający. W reszcie przyszła kolej na prze
roby toifow e w wielkim przemyśle. W  Niem
czech daje się zauważyć coraz większe zain
teresowanie zastosowaniem włókien torfowych 
do wyrabiania papieru i tkanin. Inżynier 
wiedeński Zschórner miał jakoby zapomocą 
m etody suchej wyrabiać z żyłek z torfu 
wyciąganych a dość giętkich i elastycznych, 
by mogły być przędzone, rodzaj wełny, k tóra 
się nadaje do w yrobu tkanin grubszych, 
odznaczających się tak  mocą jak  w ytrzym a
łością. Mają być ziemi pizew odnikaińi ciep
ła, trudno zapalne i dość porow ate, co jak  
wiadomo stanowi najkaidynalniejsze zalety 
cdzież}-. Jeszcze pomyślniejsze rezultaty  otrzy
mał jakoby K arol Geige z Am sterdam u, bo 
z substancyi, k tó rą  otrzymał, rzekomo dają 
się wyrabiać nietylko grubsze tkaniny, liny, 
worki, m aterace, wreszcie masa papierowa, 
jak  u  Zschom era, ale najdelikatniejsze mate- 
rye. Zapomocą traktow ania kwasami i zasa
dami i gotow ania Geige w yciąga jakoby 
z masy torfowej wrełnę z czystej cellulozy
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