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W  rozwoju nauk  przyrodniczych za
znaczają się wybitnie dwa kierunki, po 
których wiedza ludzka kroczy w swym 
szczytnym pochodzie ku prawdzie.

Z jednej s trony  szerokie działy nauki 
różnicują się na bardziej specyalne co do 
metod i środków badania, a na węższe, 
co do zakresu i celów swych badań, pod
działy.

Z drugiej s trony  odosobnione, odgrani
czone dziedziny wiedzy, pozornie obce 
sobie, po długich latach niezależnego od 
siebie rozwoju, s tyka ją  się w pewnych 
wspólnych punktach, skutkiem  czego 
granica pomiędzy temi dziedzinami, do
tąd ostro zakreślona, zanika, natomiast 
ujawnia się głębsze powinowactwo tych 
pozornie obcych dziedzin.

Przykładów wiele mógłbym przytoczyć 
z dziejów fizyki i chemii.

Wspomniane k ierunki rozwojowe wie
dzy przyrodniczej poczynają się oczywi
ście u  podstaw; poczynają się od sk rzę t
nego rozgatunkowyw ania m ateryału  nau

kowego, który w miarę nagromadzania 
się faktów, nie mogąc pomieścić się 
w ciasnych ramkach, zmusza poniekąd 
umysł ludzki do stosowania norm szer
szych, ogólniejszych.

W  miarę doskonalenia się metod ba
dania, materyał naukowy wzbogaca się, 
wiedza się pogłębia, rozszerzają się ramy 
poznanych prawidłowości, by sztucznie 
rozgraniczone działy zamknąć w jednę 
harmonijną całość.

Roztwory koloidalne, odróżnione przez 
Grahama (1852 r.), jeszcze dotąd nie są 
objęte przez ogólną naukę o roztworach.

Powodem tego je s t  przedewszystkiem 
ta  okoliczność, że sama s truk tu ra  roztwo
rów koloidalnych i własności stąd w yn i
kające tak odróżniają je  od roztworów 
zwykłych (krystaloidalnych), że nawet od
mawiano im nazwy roztworów, a zalicza
no je  do dziedziny subtelnych zawiesin 
mechanicznych. Przyjęła się wreszcie 
definieya kompromisowa roztworów ko 
loidalnych, według której są to układy 
dwufazowe z nadzwyczaj silnie rozwinię
tą powierzchnią graniczną obu faz, ukła
dy różniące się jednak  od zawiesin czy
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sto mechanicznych tem, że, przeciwnie 
względem tych ostatnich, zawsze jeszcze 
w ykazują  własności roztworów rzeczy
wistych.

Usiłowania bliższego poznania owej 
swoistej s t ru k tu ry  roztworów koloidal
nych zrodziły nową metodę op tyczną— 
ultramikroskopię, k tó ra  okazała się nie
zwykle owocną w swych sku tkach . Już 
pierwsze obserwacye ultramikroskopowe 
(R. Zsigmondy) wykazały, że roztwory 
koloidalne jednakowo stężone zawierają 
cząstk i koloidalne o wym iarach bardzo 
różnych, począwszy od tak  wielkich, że 
tworzą w zespole obraz ultramikroskopo- 
wy prawie ciągłego stożka jasnego, 
a skończywszy na cząstkach tak  drob
nych, że s tają  się u ltram ikroskopow o 
widocznemi dopiero po dodaniu e lek tro
l itu  (po skoagulowaniu elektrolitom)

Roztwór koloidalny, tak  drobne cząstki 
koloidalne zawierający, naw et pod ultra- 
mikroskopem wydawał się zatem  zupeł
nie jednorodnym , podobnie j a k  i zwykłe 
roztwory krystaloidalne. Oczywiście nie 
świadczy to wcale, że s t ru k tu ra  takiego 
roztworu koloidalnego je s t  identyczna ze 
s tru k tu rą  roztworu zwykłego. Jednak  
na podstawie tych  obserwacyj możemy 
już  twierdzić, że isto tne różnice w s t r u k 
turze roztworów koloidalnych i roztwo
rów zwykłych są raczej ilościowe niż j a 
kościowe. Ostatnie badania Svedberga  
rzuciły jaskraw e światło na tę kwestyę, 
udowadniając eksperym enta ln ie  tw ierdze
nie powyższe.

Roztwory koloidalne powstają skutk iem  
takich reakcyj chemicznych, w których  
wydzielają się w roztworze produkty , j a 
ko fazy bardzo trudno (praktycznie wcale 
nie) rozpuszczalne; takie reakcye  sprzy
ja ją  w pew nym  określonym  momencie 
przebiegu reakcyi powstawaniu  układu 
drobnych cząstek koloidalnych jed n o s ta j 
nie rozrzuconych w fazie ciekłej (Tam 
man), k tóre to cząstki wraz z tą  fazą 
ciekłą s tanow ią t. zw. roztwór koloidal
ny. Tego rodzaju reakcyom czysto che
micznym towarzyszy pewrie zjawisko, | 
k tóre polega na Kondensacyi cząsteczek j 
n a  kompleksy w pewnych w arunkach już  j 

w id z ia ln e .  W  przypadku rcdukcyi chlor

ku złota, obok procesu czysto chemiczne
go, zachodzi zjawisko kondensacyi już 
utworzonych skutkiem  tej reakcyi wol
nych cząsteczek złota amikroskopowych 
na cząstki złota ultramikroskopowe, mi
kroskopowe a naw et makroskopowe. Ten 
proces kondensacyi, ja k  to wykazały b a 
dania nad roztworami koloidalnemi (Biltz), 
może być różnemi środkami w pewnych 
momentach swojego przebiegu przerwa
ny albo znacznie zwolniony; możliwem 
je s t  zatem przez jednę i tę sarnę reak- 
cyę chemiczną dojść do roztworów ko
loidalnych o rozmaitej bardzo wielkości 
cząstki. Do tego celu prowadzi np. za 
stosowanie redukcyi do roztworów, daj
my nafo, chlorku złota o rozmaitem s tę 
żeniu jonów Au-"—ze wzrostem rozcieńcze
nia maleje wielkość cząstek koloidalnych. 
Zsigmondy, redukując niezwykle rozcień
czony roztwór chlorku złota eterowym 
roztworem fosforu, sporządził, jak  już 
wspominałem, roztwór koloidalny złota 
o tak  drobnem ziarnie, że nawet w bar
dzo natężonem oświetleniu nie mógł pod 
ultramikroskopem dostrzedz w nim czą
s tek  poszczególnych: widział ciecz zupeł
nie jednorodną. Takie właśnie roztwory 
koloidalne, możliwie jednorodne, były 
przedmiotem badań Svedberga, które do
prowadziły do nader ciekawych wnios
ków, bezpośrednio związanych z kw estyą 
tu  nas in teresującą.

Svedberg  do swych badań zastosował 
metodę kolorymetryczną, k tóra sprowa
dza się do mierzenia absorpcyi światła 
przez warstw ę roztworu o pewnem s tę 
żeniu.

Absorpcya światła, jak  wiadomo, w tych 
w arunkach  podlega prawu, k tóre się 
streszcza we wzorze: stężenie roztworu 
X grubość w arstw y  =  constans. Ta stała 
zbliża się do pewnej granicy k, to też 
możemy ją  oznaczyć przez lim k. Gdy 
stężenie roztworu, w ncrmalnościach w y 
rażone. oznaczymy przez c, a grubość 
w ars tw y  roztworu, wyrażoną w cm, ozna
czymy przez l, ówczas lim k =  cl. Ró-, 
wnanie to mówi, że niezwykle drobne 
stężenie (c) można poniekąd skompenso
wać przez odpowiednio zwiększoną gru  
bość w arstw y roztworu (l ). Tę okolicz
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ność właśnie zręcznie wyzyskał S redberg  
do swych badań nad bardzo rozcieńczo- 
nemi roztworami.

Pominę tu  opis szczegółowy przebiegu 
doświadczeń oraz ich wyniki w liczbach 
wyrażone, przejdę zaś odrazu do wnios
ków, jak ie  Svedberg  wysnuwa z tych 
wyników.

Za przykładem Svedberga ucieknę się 
tu  do metody tak  przejrzystej i poglądo
wej, jak ą  je s t  metoda graficzna. Gdy na 
osi odciętych zaznaczymy logarytm y od
wrotności stężeń roztworów redukow a
nych, a na osi rzędnych—logarytm y od
wrotności lim. k albo wielkości cząstek 
(oznaczone w pewnym szeregu doświad
czeń ultramikroskopowo), otrzymamy wy
mowne krzywe. Pierwsza z nich (fig. 1)
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powstała z pomiarów lim k w roztworach 
koloidalnych złota, sporządzonych drogą 
redukcyi chlorku złota (AuC13) roztwo
rem eterowym  fosforu.

Krzywa ta, j a k  wykazały badania ul- 
tramikroskopowe, przebiega całkowicie 
przez dziedzinę amikroskopową, dlatego 
też jednę  tylko ma gałąź, k tóra wraz 
z rozcieńczeniem roztworu redukowane
go (AuCł3), stale opada.

Odmiennego ksz ta łtu  grzywą Svedberg 
otrzymał, wyznaczając graficznie wyniki 
pomiarów lim k w innej seryi doświad
czeń (redukcya chlorowodorkiem hydra
zyny roztworów o rożnem stężeniu A u-"). 
Uważana krzyw a (fig. 2) początkowo pnie 
się ku górze, lecz prędko dosięga pewne
go mazimum, po czem w miarę dalszego 
wzrostu rozcieńczenia roztworu reduko
wanego stale spada. Kształt ten krzy-

(Fig. 2).

wej mówi nam bardzo dużo. Svedberg 
w innej seryi doświadczeń wykazał bez
pośrednio, drogą pomiarów ultramikro- 
skopowych (których wyniki przedstawia 
nam graficznie krzyw a fig. 3), że wraz

(Fig. 3).

ze wzrostem rozcieńczenia roztworu re
dukowanego wielkość powstających czą
stek  koloidalnych maleje. Ta prawidło
wość i w tym szeregu doświadczeń, któ
rych  wyrazem graficznym jes t  rozważa
na krzyw a (fig. 2), zachodzi: i tu, j a k  to 
stwierdził Svedberg również ultram ikro
skopowo, wielkość cząstek w miarę wzro
s tu  rozcieńczenia roztworu reagującego 
ciągle się zmniejsza, aż wreszcie tak  ma
leje, że ultramikroskop odmawia swych 
usług. Właśnie ten moment przekrocze
nia granicy dziedziny ultramikroskopo- 
wej zaznacza się na krzywej, jako jej 
zwrot ku dołowi: ta opadająca gałąź 
uzmysławia nam już inną dziedzinę roz
tworów, dziedzinę amiKroskopową. Po
mimo tego przejścia z dziedziny ultra- 
mikroskopowej do dziedziny amikrosko- 
powej krzywa się nie przerywa, lecz 
tworzy ciąg jeden, to znaczy, że własno
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ści, k tórych wyrazem graficznym je s t  le 
wa część krzywej, przebiegająca przez 
dziedzinę ultramikroskopową, oraz w ła 
sności graficznie wyrażone p raw ą gałęzią 
krzywej, a więc gałęzią przebiegającą 
przez dziedzinę amikroskopową, już  tak  
blizką dziedziny roztworów zwykłych *), 
że t e  w ł a s n o ś c i  s ą  j a k o ś c i o w o  
j e d n a k i e .

Jeżeli w rozważaniach naszych wyj
dziemy z roztworów zwykłych, wniosek 
w ysnuty  przez nas będzie brzmiał: r o z 
t w o r y  k o l o i d a l n e  w s t r u k t u r z e  
s w e j  t e m  s i ę  t y l k o  r ó ż n i ą  o d  
r o z t w o r ó w  z w y k ł y c h ,  ż e  k o l o i 
d y  z n a j d u j ą  s i ę  w r o z t w o r a c h  
z n a c z n i e  g r u b i e j  r o z d r o b n i o n e  
n i ż  k r y s t a l o i d y .

Jeżeli zaś za p unk t  wyjścia naszych 
rozumowań obierzemy roztwory koloidal
ne, wyprowadzimy wraz ze Svedbergiem 
niezmiernie ważny i poniekąd uzasadnio
ny wniosek, że c z ą s t e c z k i  r o z t w o 
r ó w  z w y k ł y c h  i s t n i e j ą  w s t a n i e  
k o r p u s k u l a r n y m .

W yniki badań Svedberga, j a k  również 
dodatnie wyniki poszukiwań nad dyfuzyą, 
ciśnieniem osmotycznem, przesuwaniem  
punktu  krzepnięcia roztworów koloidal
nych stanowczo zbliżają je  do roztwo
rów" rzeczywistych, a różnice, zachodzą
ce pomiędzy dwiema temi kategoryam i 
roztworów, sprowadzają do różnic raczej 
ilościowych niż jakościowych. W  roz
tworach koloidalnych zjawiska fizyko-che
miczne w ystępują  w  postaci daleko ba r
dziej złożonej, niż ta, w jakiej je  obser
wujemy w roztworach zwykłych. Naj
bardziej konplikującym tu  czynnikiem 
je s t  przedewszystkiem s tan  ciała rozpu
szczonego koloidalny, tak  odmienny 
morfologicznie od s tanu  krystoloidalnego. 
S tan  krystoloidalny zdaje się w arunko
wać praw a stechiometryczne, w edług k tó 
rych poszczególne kom ponenty wiążą się

*) W  tem  m iejscu należy podnieść znaczenie 
spostrzeżenia Svedberga: w  dziedzinie, w yobra
żanej przez tę  część k rzyw ej, zabarw ienie po 
w stającego  roztw oru  koloidalnego zbliża się b a r
dzo do barw y  k rysta lo idalnych  roztw orów  soli 
złota.

chemicznie na pewne ściśle określone 
ciała złożone, tworzące szereg nieciągły 
oddzielnych ogniw rozczłonkowanego ł a ń 
cucha. Znamy związki H20  i H20 2, zwią
zek zaś H40 3, jako  ciało chemicznie j e 
dnorodne, nie istnieje. Koloidy zaś uchy
la ją  się z pod praw stechiometrycznych, 
łączą się w stosunkach dowolnych na 
ciała bardziej złożone, nietrwałe, u lega
jące  ciągłej transformacyi, zmienne, w ra 
żliwe ogromnie na warunki otoczenia. 
W  roztworze koloidalnym tlenku żelazo
wego, sporządzonego z chlorku żelazowe
go, składniki ciała koloidalnego mogą 
układać się w stosunkach najrozm ait
szych, według wzoru ogólnego

F e A  -■ Pe Ci3 gdzie n j e s t  dowolne

i zmienne wraz z w arunkam i fizyko che- 
micznemi środowiska, w jak iem  koloid 
się znajduje; gdy warunki te zmieniają 
się ciągiem pasmem, n  zmienia się ciągle, 
p rzybierając  wartości układające się w 
ciągły szereg liczbowy.

Ten charak te r  dynamiczny ciał koloi
dalnych pozwala przeprowadzić daleko 
sięgające analogie pomiędzy m ateryą  oży
wioną a m ateryą koloidalną, analogie 
sprowadzające f izyko-chem iczne proble
m aty  m atery i ożywionej do zagadnień 
chemii koloidalnej ciał białkowatych.

Ta dziwna na pozór niezgodność z ja 
wisk fizyko-chemicznych koloidów z pe- 
wnemi prawami „ogólnemi“, najprawdo
podobniej kryje w sobie zapowiedź praw 
nowych, ogólniejszych, które zajmą s ta 
nowisko dominujące ja k  w świecie m a
tery i  nieuorganizowanej, tak  i w  świecie 
m ateryi ożywionej Ł).

Antoni Gałecki.

') P a trz  A. Gałecki „O roztw orach koloidal
nych" Kosmos X X IV  317.
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M A S  V E  R W  O R N.

S E N  I M A R Z E N IA  S E N N E  *).

Przejawy świadomości nie są jedyr emi 
składnikami życia duchowego. Odtwa
rzają one tylko jednę jego stronę, bądź- 
co-bądź stronę najważniejszą, ponieważ 
dodatnią; odjemna zaś, polegająca na ta
mowaniu, przy tlumianiu i usuwaniu prze
jaw ów  świadomości, tworzy niemniej is to
tny czynnik, bez którego życie duchowe 
również istnieć nie może; przytem nie 
można zupełnie przeczyć, że ten stan spo
czynku ducha je s t  tak  samo ważny dla 
zbiorowych jego czynności, jak  procesy 
świadomości; trudno się bowiem z tem 
nie zgodzić, że normalny bieg myśli w y
maga takiego s tanu  bezwarunkowo. Brzmi 
to trochę paradoksalnie, przekonam j e 
dnak czytelników, że się to zdarza.

Chciałbym to ugruntow ać na pewnej 
grupie danych, które obejmujemy ogól- 
nem mianem procesów wstrzymujących. 
Pod tą  nazwą rozumiemy takie procesy, 
w których przejawy życiowe, czynność 
kornórki zostaje w jakikolwiekbądź spo
sób przytłumiona, lub zatamowana. T a
kie procesy w życiu układu nerwowego 
m ają  niezmiernie ważne znaczenie i ro
dzaj ich spotykaliśm y już w poptzednim 
wykładzie.

Przypominam dano, k tóreśm y poznali 
z dziedziny ruchowego działania nerwów 
mięśni przeciwdziałających. Widzieliśmy 
tam, że podrażnienie jednego mięśnia 
idącego z ośrodka, może być związane 
z równoczesnem zahamowaniem innego. 
Za przykład posłużyło nam zachowanie 
się dwu zewnętrznych mięśni oczu. Lecz 
podobne stosunki spotykamy w wielu in
nych mięśniach, przedewszystkiem we 
wszystkich zbiorowych przeciwdziałają
cych mięśniach szkieletu.

Przyjrzy jm y się teraz podobnym spra
wom w dziedzinie życia duchowego. Czu

') P orów n. „W szechśw iat" z roku 1908, str. 
771, 788.

cie lub wyobrażenie, wywołane przez j a 
kąś podnietę, może zahamować inne czu
cie lub wyobrażenie. Nie możemy na- 
przykład równocześnie czytać, t. j. czy
tane  uświadamiać sobie i z kimś rozma
wiać, t. j. wymawiane słowa świadomie 
przyjmować i odpowiadać. Jeżeli się to 
czasem napozór zdarza, wynika to z te
go, że kolejno to jedno, to drugie mamy 
w polu świadomości. Równocześnie j e 
dno z drugiem nigdy zachodzić nie mo
że. Jednakowoż czucia, lub wyobrażenia 
okolicy dźwiękowej w razie wyrazów sły
szanych i wzrokowej— w razie czytanych, 
możemy z zadziwiającą szybkością mię
dzy sobą wymieniać, tak, że związek obu 
szeregów czuć i wyobrażeń doskonale 
daje się zachować, jeżeli przytem posia
damy odpowiednią skupienie, t. j. jeżeli 
się nie dajemy powodować innym czuciom, 
lub wyobrażeniom. Nadto, kierując się 
sensem całości, możemy jednocześnie uzu
pełniać niedosłyszane i przeoczone w yra
zy i w obu razach otrzymujemy całość 
myśli. Wiadomo, że Cezar jakoby  po
siadał zdolność dyktowania naraz kilku 
listów. Anegdoty niepodobna naturalnie 
rozumieć w ten  sposób, że m yili jego 
w istocie pracowały równocześnie nad 
wszystkiemi listami, tylko że umiał do
skonale zachować związek każdego listu. 
Rzeczywista równoczesność wyobrażeń 
myśli nie zachodzi nigdy w zbiorowem 
życiu psychicznem. Różnorodne wyobra
żenia, jakie w nas powstają, hamują się 
wzajemnie. Pojęcie danego momentu zni
ka z chwilą, gdy inne powstało. Myśl 
świadoma polega przecie na kojarzeniu, 
na wiązaniu takich pojęć i jeżeli badam 
się podczas takiego procesu, jeżeli śledzę, 
jak  jedno po drugiem szereguję, to znaj
duję, że myśl powstaje tylko z kolejne
go wiązania pojęć. W yobrażenie, które 
zostało przez jakieś inne zastąpione, po
wstrzymane i zatarte, może również do
brze powrócić i to w nadzwyczaj szyb
kim czasie. Przytem jednak  nowe poję
cie również prędko znika. Tego rodzaju 
urywanie się, przeskakiwanie i wracanie 
się w szeregach wyobrażeń występuje 
szczególniej wyraźnie i bardzo pospolicie 
w razie tak zwanego „zastanawiania44 się,



374 W SZECHŚW IAT M  24

albo „rozważania”, gdy usiłu jem y log i
cznie śledzić pewne zagadnienia z ogro
mnym uporem krok za krokiem. Szereg 
wyobrażeń następuje  tu  po sobie w p rze
skokach i każde nas tępne  zaciera poprze
dzające; lecz również w ten sposób w ra 
camy znowu do wcześniejszych szeregów. 
To samo wyobrażenie powtarzamy n ie 
skończoną ilość razy, póki nie będziemy 
mogli dołączyć nowego wypróbowanego 
członka. J e s t  to przebieg  zwykły  p o d 
czas wykładu jak iegoś zagadnienia. M y
ślimy wówczas inaczej, niż w razie pro
stego i szybkiego obiegu myśli codzien
nego życia. Tu biegnie ona po zdawna 
już u tar tych  torach kojarzenia, tak, że 
wyobrażenia szeregujem y jedno  za dru- 
giem jednolicie i miarowo, nie tak  j a k  
w m yśleniu rozważającem, kiedy prze
skakujem y z punktu  na punkt. W  j a k i 
kolwiek jednak  sposób myśl pracuje 
w w yjątkow ych wypadkach, nigdy dw a 
wyobrażenia nie mogą się znajdować ró 
wnocześnie w polu świadomości. J e s t  to 
ogólnem prawem  i nie mielibyśmy logi
cznej myśli, gdyby  nie następowało po
w strzym yw anie  poprzedzającego w yobra 
żenia przez następne. O tem nie trudno 
się przekonać.

Gdyby w polu naszej świadomości mo
gła się znajdować równocześnie większa 
ilość wyobrażeń, albo, gdyby kilka u s ta 
wicznie działających podniet wywoływało 
w rzeczy samej pewne czucia, natenczas 
prawidłowe skojarzenie nie mogłoby wca
le dojść do skutku. Procesy psychiczne 
byłyby raczej prostem przeciwstawieniem  
tego. Myśl byłaby dysocyacyą w n a j 
wyższym stopniu i powstałoby jak ieś  dzi
kie zamieszanie wyobrażeń, nie zaś logi
czne ich skojarzenie. Widzimy więc, że 
podniety powstrzym ujące, k tóre  zna jdu
jące  się już  n ieustannie  zacierają, ja k  
dziecko ukończone zadanie rachunkow e 
na  swej tabliczce, oczyszczają pole św ia 
domości dla nowego wyobrażenia, przeto 
procesy w strzym ujące dla myśli logicz
nej są również ważnym warunkiem , jak  
podrażniające.

Mieliśmy już sposobność zauważyć, jak  
wszystkie doświadczenia najnowszych 
czasów tego dowodzą, że procesy h a m u 

jące opierają się na rozwinięciu względ
nego s tanu  zoobojętnienia w skutek  inter- 
ferencyi wyobrażeń. Do komórki zwo
jowej, lub Całej ich grupy, w której 
w sku tek  bodźca zachodzi podrażnienie 
dysymilacyjne, przechodzi impuls z dru
giej g rupy  komórek i przez interferencyę 
spraw ia to, że podrażnienie spowodowa
ne początkowym bodźcem ustępuje  miej
sca względnemu ubezwładnieniu.

Takie stosunki możemy właściwie wy* 
kazać na różnych postaciach substancyi 
żywej. Dw a bodźce, jeżeli między sobą 
in terferu ją , chociaż każdy sam przez się 
działa podrażniająco, mogą mieć ten sku 
tek, że zamiast podrażnienia powstaje 
ubezwładnienie, póki oba bodźce działają 
razem. J e s t  zupełnie możliwe, że z t a 
kim  samym procesem mamy do czynie
nia w razie zahamowania podrażnienia 
w ośrodkach nerwowych.

W yobraźmy sobie, że grupa komórek, 
k tóra  w chwili utworzenia się wyobraże
nia wzrokowego zostaje podrażniona bodź
cem nerwowym, przyjmuje drugi bodziec 
z grupy komórek, będących czynnemi 
w skutek  utworzenia się tam  wyobraże
nia dźwiękowego. Oba bodźce in terfe
ru ją  w ten sposób, że grupa komórek zo
s ta je  zahamowana, to jest , że wyobraże
nie wzrokowe ginie. To byłby proces, 
k tó ry  podług najnowszych doświadczeń 
powinniśmy uważać za blizkie prawdy 
podłoże procesów wstrzymujących. Po
nieważ jednak  chodzi tylko o względny 
s tan  zobojętnienia, względny w s tosun
ku  do napięcia danego impulsu nerw o
wego, hamowania mogą nastąpić  chwilo
wo z pojawieniem się drugiego bodźca 
i po ustan iu  jego znikać, w skutek sa- 
moregulacyi w przemianie materyi. Z 
szybkością, z jaką się ta  osta tn ia  doko
nywa po krótkotrw ałym  i um iarkowanym 
bodźcu, błyskawicznym może się on wy
dawać.

Zrozumiałem je s t  teraz dlaczego w y
obrażenia tak prędko błyskają, znikają 
i znowu ukazują  się, co w istocie zacho
dzi podczas myślenia.

Jeżeli w tym przypadku chodzi o h a 
mowania, które się nagle pojawiają i na
głe znikają, to skądinąd znamy przerwa-
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nia czynności trw ające dłuższy przeciąg 
czasu. Do tych należy zjawisko każde
mu dobrze znane, które pochłania trze
cią część naszego życia, sen.

Już z samego spotrzebowania tak  wiel
kiej ilości czasu w naszem życiu w ypły
wa, że sen musi być bardzo ważnym pro
cesem fizyologicznym. W  istocie łatwo 
się można przekonać, że zdrowe i nor
malne życie duchowe niemożliwe jes t  bez 
wypoczynku we śnie. Jeżeli przez dłuż
szy czas czuwamy, t. j .  jeżeli sprawy 
świadomości przez czas dłuższy odbyw a
ją  się, natenczas powoli rozwija się stan, 
który określamy jako zmęczenie, a który 
objawia się w chęci do spania, zwiększa
jącej się wr miarę czuwania. Chęć tę mo
żemy do pewnego stopnia pokonać, a n a 
wet zażywając sztuczne środki pobudza
jące, w ogólności usunąć, zawsze jednak  
ze szkodą dla zdrowia. Prawdopodobnie 
wiadomo czytelnikom, że w Chinach, 
gdzie nie zadawalają pomysły wyrafino
wanej śmierci, znalazła zastosowanie bar

b a rz y ń s k a  metoda przeszkadzania ludziom 
we śnie. Okazało się przytem, że tacy 
ludzie um ierają po upływie 5 — 7 dni. 
Rzeczywiście długotrwałe tłumienie snu 
niezawodnie sprowadzić musi śmierć.
Z tego można się przekonać o wielkiem 
znaczeniu snu dla zachowania prawidło
wego życia.

Ale co to je s t  sen? Ja k  się on odby
wa i, jak ie  sprawy zachodzą przytem  
w mózgu?

Kierując się cechą najbardziej znamien
ną, możemy powierzchownie sen określić 
jako  usunięcie procesów świadomości. 
Tymczasowo ta charak te rys tyka  odjemna, 
jako  dobrze nam znana, objaśnia rzecz 
dostatecznie. Zupełny zanik świadomo
ści i dowolnych ruchów w organizmie 
charakteryzuje sen dla każdego.

Skutkiem  znaczenia, jak ie  sen ma dla 
życia, łatwo pojąć, dlaczego już w da
wnych czasach zastanawiano się nad je- i 
go powstawaniem. Te stare pojęcia są j 
poczęści bardzo prymitywne, nie można 
jednak  powiedzieć, żeby nowsze miały 
we wszystk ich  okolicznościach bardziej 
naukowy charakter; pomiędzy niemi znaj
dują  się niektóre teorye szczególniej n a 

iwne, a nawet niedorzeczne. Więc prze- 
dewszystkiem wypowiedziano pogląd, 
brzmiący jak  brzydki żart z brukowego 
pisemka, że przysadka mózgowa, organ 
wielkości grochu znajdujący się u podsta
wy mózgu, wydziela wewnątrz brom, który 
działa na mózg usypiająco. Teorya ta 
nie wymaga dalszej krytyki.

Drugi pogląd wygłoszony przed dzie
siątkiem lat przez badaczów francuskich, 
następnie z różnych stron poparty, pole
ga na przypuszczeniu, że komórki kory 
mózgowej posiadają pewną ruchliwość, 
oraz zdolność wciągania swoich wyrost
ków protoplazmatycznych (dendrytów). 
Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że poje- 
dyńcze neurony łączą się między sobą 
tylko przez zetknięcie, natenczas to osta
tnie musi przerwać się, a z niem i prze
noszone podrażnienie, z chwilą gdy n as tę 
puje skurcz wyrostków protoplazma tycz
nych. „La theorie histologiąue du som- 
meil“ przypuszcza, że t. zw. dendry ty  są 
powoli wciągane wskutek trw ałych bodź
ców zmysłowych życia dziennego. Kon
tak t  zostaje wtenczas przerwany i luźno 
znajdujące się neurony nie przedstawiają 
już łączności przewodzącej. Kojarzenie 

| wyobrażeń, t. j .  świadomość zanika i sen 
następuje.

„Teorya1* ta  u wielu znalazła uznanie 
jako niezwykle prosta i jasna, pozwala
jąca  poniekąd na papierze wykazać jak  
sen ma nastąpić. Niestety, nie zgadza 
się ona z faktami, gdyż okazało się, że 
spostrzeżenia wykazujące ruchliwość ko
mórek są zupełnem złudzeniem. Z pun
ktu  widzenia tej teoryi byłoby niezwy
kle dziwnem, że człowiek pogrążony we 
śnie może być przebudzony; jeżeli bo
wiem podniety zmysłowe powodują ścią
gnięcie dendrytów, człowiek przebudzo
ny wołaniem powinien byłby jeszcze głę
biej zasnąć. Jak  widzimy, teorya ta  pro
wadzi do wniosków najbardziej niedo
rzecznych.

Inna teorya w sprawie zasypiania nie 
widzi nic więcej ponad czyn dowolny. 
Szkoda jednak, że nie dała dostateczne
go objaśnienia. Przecież to zupełnie słu
szne: chcę zasnąć i dlatego idę do łóżka, 

i Czynię to każdego wieczora. Ale na



376 W SZECHSW IAT JSIś 24

czem polega główny ak t zaśnięcia, o tem  
teorya  nie mówi. Również nic nie t ł u 
maczy autosugestya.

Inna znowu teorya uchwyciła  się po
glądu, który  rzeczywiście wydaje  się go
dnym uwagi. Już w daw nych czasach 
przypuszczano, że świadomość i s tan  u ś 
pienia pozostają w ścisłym związku z k rą 
żeniem krwi w mózgu. Znajdowano, że 
we śnie a rterye  mózgowe kurczą się zna
cznie, skutk iem  czego mała ilość krwri 
wciska się do mózgu i człowiek zasypia. 
U pewnego psa zrobiono otwór w czasz
ce, przykry to  go szkiełkiem, i przezeń 
badano mózg podczas snu i czuwania. 
Sądzono, że w ten  sposób będzie można 
się przekonać, o ile powyższe tw ierdze
nie je s t  prawdopodobnem. Znaleziono 
jed n a k  coś wręcz przeciwnego, ponieważ, 
ja k  się okazało, naczynia krwionośne roz
szerzały się podczas snu. Jeżeli więc 
krążenie krwi ma tu  jak ie  znaczenie, 
zmieniając się w stanie uśpienia, to 
w każdym razie związek pomiędzy ową 
zmianą, a zniknięciem świadomości po
zostaje zawsze nieznanym.

Dopiero Pfliiger i P reyer  dali nam te- 
orye, które objaśniły isto tne m omenty 
snu. Pierwszy słusznie zwrócił uwagę 
na pierwiastki histologiczne, pośredniczą
ce w procesach świadomości podczas czu
wania. W komórkach zwojowych znaj
du ją  się warunki owych procesów, tamże 
więc powinna być przyczyna pojawiania 
się snu. Pfliiger więc zgodził się na to, 
że s tan  czuwania charak te ryzu je  n ieu s ta n 
ny rozkład substancyi żywej, tak , że ona 
wybuchowo rozkłada się pod wpływem 
dziennych podniet zmysłowych, p roduku
jąc  przytem dwutlenek węgla. To małe 
wstrząśnienio powoduje ze swej strony 
ponowny rozkład m atery i żywej. Po pe- ! 
wnym  czasie zmniejsza się w komórkach 
zwojowych ilość substancyi zdolnej do j 
rozkładu, co powoduje stopniowe ograni
czenie rozkładu w jego zakresie i opad- 1 
nięcie jego  na nizki poziom. Z chwilą, : 
gdy  pewien odpowiedni poziom je s t  osią
gnięty, sen następuje. Powyższe pojęcie 
Pflugera ma tę zaletę, że wmika w pro
cesy substancyi żywej.

P reyer  również uznał w tem  jąd ro

prawdy. Użył on do tego faktu, k tóry  
w swoim czasie, narobił w fizyologii w rza
wy. Dubois-Reymond wykazał, że pod
czas działania mięśni wytwarza się kwas 
mleczny. Rankę zaś dowiódł, że na dal
szą działalność mięśni ciało to wpływa 
ubezwładniająco. Nagromadzenie jego 
prowadzi do zmęczenia mięśnia, tak, że 
ten stopniowo traci coraz bardziej swoję 
sprawność. P reyer  przeniósł te stosunki 
na komórki zwrojowe mózgu: podniety 
zmysłowe powodują rozkład żywej ma
teryi w komórkach, z czego, jak  w mię
śniu, powstaje kwas mleczny, jako pro
dukt rozkładu, ubezwładniający komórki. 
Z tego powodu ich czynność życiowa po
woli zanika, pobudliwość zmniejsza się 
i sen następuje.

Hypoteza kwasu mlecznego zapewne 
zawiera słuszną zasadę, lecz błąd jej, jak  
i innych polega na tem, że wszystkie 
usiłowały ugruntow ać zjawiska snu na 
momencie pojedyńczym. A przecież sen 
je s t  wynikiem całego szeregu momentów. 
Przekonam y się o tem najlepiej, rozwa
żając całą sprawę podczas snu zachodzą
cą w komórkach.

Tłum. W. Sawicka.
(Dok. nast.).

Z Ż Y C IA  T E R M I T Ó W .

W  literaturze naukowej do niedawna 
znaleść można było tylko luźne notatk i 
o życiu t. z. białych mrówek czyli ter- 
mitów, brakowało zaś dzieła zbiorowego. 
Ten b rak  usuwa rozprawa Eschericha !) 
o termitach. Je s t  ona dziełem, opartem 
na ścisłych podstawach naukowych i co 
je s t  bardzo ważne, nie wdaje się w da
leko sięgające analogie między społeczeń
stwami ludzkiemi a zrzeszeniami termi- 
tów, lecz je  trak tu je  tylko z punktu  wi
dzenia biologicznego i obejmuje cało
ksz ta łt  życia termitów. Escherich wę 
wTstępie wykazuje różnicę między mrów-

■) Escherich  K. D ie T erm iten oder w eissen 
Am eisen. Lipsk, 1909.
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kami a termitami: pierwsze należą do | 
Hymenoptera (Blonkówki) o zupełnem 
przeobrażeniu, ostatnie zaś do Orthoptera j 

(Szarańczaki) o przeobrażeniu niezupeł- 
nem.

Escherich, opisując osobniki o różnych 
cechach z państw a termitów, stwierdza j  

ciekawy fakt, że stale i przeciwnie niż 
u mrówek, obok królowej, występuje tu 
taj król, t. j .  osobnik męski płciowo doj
rzały, gdyż królowa musi być często za- 
pładniana.

Zróżnicowanie kastowe zależy od roz
maitego stopnia rozwoju zwierzęcia pod
czas różnych okresów przeobrażania. 
Punktem  wyjścia je s t  niezróżnicowane 
stadyum  larwalne, z czasem dopiero róż
nicujące się zależnie od kasty, jaką  ma 
wytworzyć. Tak np. zwierzęta płciowe 
są zupełnie rozwinięte, robotnice zaś ty l 
ko są stale utrwalonemi formami młodo- 
cianemi. Rozwojowi towarzyszy zjawis
ko linienia się (5 wylinek), dające po
czątek nowemu stadyum; przytem z li
nieniem łączy się dodatkowy okres bez
czynności, odpowiadający stadyum  po- 
czw^arki.

Ciekawą je s t  kwestya, jak  z pierwot
nie niezróżnicowanej postaci larwalnej 
dochodzi się do kast?

W ybitne  znaczenie w tej sprawie ma 
odżywianie. Rodzaj pokarmu wpływa na 
obecność albo b rak  pierwotniaków paso- 
rzy tnych  ‘X które znów mogą wywoły
wać zanik gruczołów rozrodczych, t. zw. 
kastracyę pasorzytniczą. Przytem  przyj
muje się, że cechy wszystkich kast w j a 
ju  są zawarte, odżywianie zaś je s t  czyn
nikiem, wyzwalającym tylko możność 
rozwoju pewnych cech.

Funkcya poszczególnych kast je s t  dość 
znacznie wyspecyalizowan^t: uskrzydlone 
zwierzęta płciowe przyczyniają się do 
tworzenia kolonii, bezskrzydłe zaś — do 
powiększania ludności w obrębie pań
stwa. Wogóle zwierzęta płciowe nie ogra-

') P ie rw o tn iak i te , zaliczone przez jednych  
autorów  do w iciowców, przez innych do w ym o
czków orzęsionych, opracow ał dokładnie J .  P o r
ter.

niczają się do składania ja j ,  lecz opie
kują  się swem pierwszem potomstwem. 
Budowa gniazd, dbanie o czystość we
w nątrz  tychże, nagromadzanie pożywie
nia, karmienie pary królewskiej i wojo
wników—są to zatrudnienia robotnic.

Żołnierze przedewszystkiem spełniają 
czynność obronną. W śród tej kasty  roz
różniamy formy o normalnie zbudowa
nych, ale ogromnych głowach i silnie 
wydłużonych szczękach, t. zw. żołnierze 
normalni i formy o głowach retortowa- 
tych, t. zw. Nasuti. Istnieje przytem 
znaczna rozmaitość co do wielkości żoł
nierzy normalnych: największe formy 
bronią gniazda przeciw wrogom zewnę
trznym , średnie i m ałe—spełniają rodzaj 
służby policyjnej wewnątrz państwa, dba
jąc  o porządek i ład, pobudzając do pra
cowitości mniej gorliwe robotnice.

Przygotowanie do rozrodu i tworzenia 
nowych kolonij rozpoczyna się od aktu 
wyrojenia. Czas i ilość wyrojeń są bar
dzo rozmaite. Samo zjawisko wyrojenia 
tak  się przedstawia: robotnice i żołnie
rze, wysuwają głowy przez nowowytwo- 
rzony specyalnie do tego celu otwór 
w gnieździe i badają okolicę; gdy szpie
gostwo da rezulta ty  dodatnie, gdy więc 
okolica je s t  bezpieczna, wtedy dópiero 
wylatują  uskrzydlone formy dotychczas 
zatrzym ywane przez inne robotnice na 
dnie gniazda; cały rój tworzy w powie
trzu jak g d y b y  słupy pionowe w liczbie 
dość znacznej. W yrajać  się mogą od
dzielnie samce, oddzielnie samice lub j e 
dnocześnie i samce i samice. W yrojenie 
to daje pochop do tworzenia par, sama 
zaś kopulacya odbywa się w ziemi po 
uprzedniej t. z w. „przechadzce miłosnej", 
czyli wędrówce, w celu wyszukania od
powiedniego miejsca do osiedlenia się. 
Zapłodnienie z reguły odbywa się krzy
żowo, t. j. samiec z jednego gniazda za- 
pładnia samicę z innego, co je s t  możliwe 
skutkiem  budowania gniazd blisko siebie. 
Para  zespalająca się daje początek no
wej kolonii, albo nowemu gniazdu. No
we kolonie mogą jednak  również powsta
wać przez wywędrowanie partyi robotnic 
z młodemi larwami. Gdy para królew- 

i ska z jakichkolw iek powodów zginie,
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w tedy zostaje powołana na to s tanow is
ko para  zastępcza, powstająca z nimf 
lub z zwykłych larw robotnic, oraz żoł
nierzy.

Rodzaje gniazd term itów  można ułożyć 
w system według budowy, układu  i ma- 
teryału  budulcovv ego. Typowe gniazdo 
zawiera w środku komorę królewską, na 
zewnątrz komory dla jaj i larw, dalej 
ogrody grzybowe i od zewnątrz w arstw ę 
stężoną jednolitą  bez otworów na zew nę
trznej powierzchni, co się zgadza zupeł
nie z przystosowaniem term itów  do życia 
w ciemności (brak oczów). Obok tych 
gniazd istnieje mnóstwo chodników' pod
ziemnych, prowadzących do miejsc z po
żywieniem.

Term ity są wegetaryanam i, przytem 
odznaczają się brakiem  wybredności. Po
karm  pobrany bywa tylko częściowo 
przyswojony przez dane indyw iduum , 
gdyż część zostaje oddana przez usta  lub 
o d b j t  młodym, parze królewskiej lub 
współtowarzyszom. Najwyższy stopień 
zaopatryw ania  się w pożywienie osiągają 
niektóre term ity , hodując w obrębie g n ia 
zda grzyb, a raczej w egeta tyw ną  jego 
formę na podłożu z rozdrobnionych i prze 
robionych części roślinnych, s tanow iącem  
t. zw. ogrody grzybowre.

U termitów, podobnie jak  u mrówek, 
widzimy wTiele objawów współżycia czyli 
symbiozy z innemi zwierzętami. S tosu
nek do innych zwierząt może być w prost  
wrogi lub występuje zupełna obojętność. 
Termitofile z grupy Członkonogów cha 
rak te ryzu ją  się przedewszystkiem  t. zw. 
physogastrią  czyli zgrubieniem  odwłoku, 
zmianami w mackach, specyalnemi p a n 
cerzami ochronnemi, wrypacaniem  w ysię
ków, działających narkotycznie lub od
żywczo na gospodarzy. P raw dziw ą sym 
biozę spotykam y między term itam i a 
mszycami: tu ta j odbywa się jakoby  „do
jenie" przez głaskanie odwłoku mszyc; 
term ity  zyskują  słodkie ekskrem enty , 
mszyce zaś ochronę.

Najciekawszy zapewne je s t  s tosunek 
term itów do człowieka: człowiek nieraz 
je s t  prawie bezsilny wobec tych  klęsk  
(uszkodzenie oranżeryi w Schonbrunie 
pod Wiedniem, zniszczenie muzeum n a 

rodowego w Waszyngtonie, pałacu gu
bernatora  w Kalkucie i t. d.), na jak ie  
narażony bywa, gdzie tylko ukażą się tś  
liczne zastępy niczem nie zaspokojonych, 
zawsze głodnych termitów.

Władysław Majewski.

O B R A T K A C H  U K R A IŃ S K IC H .
Z pow odu artyku łu  p. d-ra W. Dybowskiego 

w  N-rzo 19 „W szechśw iata" z r. b.

Ponieważ poruszona przez p. d-ra W. Dy
bowskiego kwestya klasyfikacyi odmian brat
ków (Yiola tricolor L.) tylko przez poró
wnanie materyału, z najszerszych obszarów 
wziętego, może być wyjaśniona, podaję t u 
taj opis odmian bratków ukraińskich na 
podstawie moich obserwaoyj w powiecie 
Ozerkaskim gub. Kijowskiej czynionych.

Otóż bratek należy tutaj do roślin bardzo 
rozpowszechnionych, występujących często 
na łanach czarnoziemu gromadnie, ale tylko 
w postaci var. vulgaris Koch (płatki koro
ny od kielicha większe). Druga odmiana 
var. arvensis M urr.—płatki od kielicha 
mniejsze—rośnie tutaj tylko na gruntach 
bardzo piaszczystych i w niewielkiej ilości, 
skutkiem czego nie miałem możności do
kładniejszego jej poznania. Dlatego też ogra
niczę się tylko opisem pierwszej odmiany— 
var. vulgaris Koch.

W odmianie tej najpospolitsze są osobniki 
jednobarwne, a mianowicie żółte, więc we
dług poglądów d-ra W. Dybowskiego typo
we (odm. a), o górnych płatkach bladożół- 
tych, środkowych żółtszych, dolnym zaś mo
cno żółtym. P łatek dolny posiada czarne, 
nieraz wszakże niewyraźne kreski, na bocz
nych kresek tych albo całkiem brak, lub 
też  występują w niewielkiej liczbie (1 lub 2) 
na każdym płatku, przytem często nie ozar- 
ne lub brunatne, lecz żółte lub pomarańozowe. 
Zmienność w typie tym polega na osłabie
niu żółtej barwy w górnych i bocznych 
płatkach, przyjmujących wtedy barwę pra
wie całkiem białą. Podobnąż barwę może 
przyjmować i płatek dolny, pozostając tylko 
u  nasady ciemnożółtym. Kreski na bocz
nych płatkach mogą albo całkiem zanikać 
lub też posiadać barwę czarną lub brunatną. 
Inną formę tego typu  znajdujemy w kwia
tach o barwie żółtej wzmocnionej, a miano
wicie o płatkach górnych intensywnie żół
tych, mało lub wcale nie różniących się za
barwieniem od płatków bocznych i dolnego. 
Najrzadziej trafiają się kwiaty pstre z fiole-
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towem zabarwieniem płatków korony. N aj
częściej i zarazem najciemniejsze fioletowe 
zabarwienie spotykamy u osobników rosną
cych w cieniu, a więc w zaroślach leśnych, 
chociaż dość łatwo i na polach uprawnych 
wśród kwiatów żółtych odszukać pojedyncze 
kwiaty, wyróżniające się fioletowem zabar
wieniem w różnym stopniu. W kwiatach 
takich szypułki kwiatowe a także najbliższe 
przyłistki, liście i gałązki bywają fioletowo 
nabiegnięte. Fioletowe zabarwienie wystę
puje najczęściej tylko w górnych płatkach. 
Co dotyczę bocznych płatków, to pozostają 
one bladożółtemi, niekiedy jednak ze słabem 
fioletowem obrzeżeniem. Dolny płatek za
wsze ciemno-żółty bez śladu barwy fioleto
wej. Najrzadszą jest forma o czterech płat* 
kaoh, a mianowicie górnych i bocznych, 
z fioletowem zabarwieniem. Boczne płatki 
posiadają często barwę daleko jaśniejszą, dol
ny zaś zachowuje często ciemno-żółtą bar
wę, na dolnym swym brzegu tylko będąc 
niekiedy fioletowo obrzeżonym. Pormę tę 
obserwowałem tylko w zaroślaoh leśnych 
i przytem dość często na okazach posiada
jących jednocześnie jednobarwne (żółte) 
kwiaty.

Wogóle w barwie kwiatów u bratków od
miany vulgaris Koch mamy na Ukrainie 
wszelkie możliwe przejścia nawet na tym 
samym osobniku. Podobne przejścia znajdu
jemy i w wielkości korony. Nawet na tym 
samym okazie można napotkać kwiaty ró
żniące się nieco wielkością. W każdym ra
zie najmniejsze kwiaty dorównywają długo
ścią swych płatków działkom kielichowym, 
czem ró?nią się wybitnie od kwiatów dru
giej głównej odmiany bratka var. aryensis 
Murr.

Dr. J. Trzebiński.

A k a d e m i a  U m i e j ę t n o ś c i .
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy

Posiedzenie dnia j  maja 19 0 9  r.
Przew odniczący: D y re k to r  £ .  J a n c z e w s k i•

   \
Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra

wę pp. J .  Kowalskiego i Ulr. Rappela p. t.: 
„Potencyały wyładowań w przypadku prądu 
przemiennego i ich zależność od krzywizny 
elektrod".

Potencyały wyładowań w przypadku prą
dów przemiennych nie są znane z wielką 
dokładnością. Celem niniejszej pracy było 
staranne ich oznaczenie, posiłkujące się no- 
wemi metodami, które eliminują w miarę

j  możności błędy doświadczalne. Zasada tych 
metod jest odmienna od używanych dotych
czas; mianowicie dawniejsi eksperymentnto- 
rowie z małemi wyjątkami ustawiają elektro
dy, pomiędzy któremi ma nastąpić wyłado
wanie, w pewnej określonej odległości i pod
noszą powoli różnicę poteneyałów, aż do 
chwili nastąpienia wyładowania. Metoda t a 
ka nie może być bardzo dokładna, ponieważ 
wskutek bezwładności wszystkich przyrzą
dów, służących do mierzenia napięć, odczy
tanie dokładne wartości różnioy poteneya- 
łów w chwili przeskakiwania iskry jest pra
wie niemożebne. Wskutek tego, jak można 
przekonać się z otrzymanych przez różnyoh 
eksperymentatorów wyników, różnice pomię
dzy poszczególnemi doświadczeniami dla tej 
samej odległości przenoszą najczęśoiej l° /0. 
Metoda pp. K. i U. polega na tem, że pe
wną określoną różnicę poteneyałów u trzy
muje się na stałej wartości, zapomocą trans
formatora na wysokie napięcie o wysilę 3,5 
kilowattów. Napięcie jest mierzone zapo
mocą elektromagnetycznego precyzyjnego 
miliampermetru z odpowiedniemi oporami. 
Gdy strzałka instrumentu znajduje się w zu
pełnym spoczynku, tak, że położenie jej mo
żna odczytać z dokładnością O,l°/0, wówczas 
zapomocą śruby przybliża się powoli obie 
elektrody aż do chwili wyładowania i mie
rzy dokładnie odpowiednią odległość. Przy
tem, aby zneutralizować tak  zwane opóźnie
nie, badano przez Warburga, w pewnej od
ległości od elektrod była ustawiona lampa 
łukowa, która oświetlała przestrzeń miedzy 
elektrodami światłem ultra-fioletowem. Mie
rząc starannie, można było otrzymać rezul
taty  nadzwyczajnie zgodne z sobą, tak, że 
różnica pojedyńczych odczytań odległości 
wyładowania dla tej samej różnicy poten
eyałów nie wynosiła 0,2°/0. Doświadczenia 
były wykonane z prądem przemiennym 
i wskutek tego dla wyliczenia maksymalne
go napięcia znajomość formy prądu była nie
odzowna. Odpowiednie oznaczenia były ro
bione zapomocą oscylografu Blondela, o ile 
przytoczonym autorom wiadomo poraź pier
wszy użytego dla tak  wysokiego napięcia. 
Do całego szeregu pomiarów do wysokości 
43 000 woltów (wysokość ta  była dana wsku
tek ilości posiadanych oporów) używano 
elektrod w formie kul, o średnicy 2, 3,85, 
10, 12 i 30 cm  średnicy. Szereg tablic daje 
zestawienie rezultatów i możność ich użycia 
do różnych zastosowań. Rezultaty pomia
rów zostały porównane z teoryą A. Russella. 
Jednakże teorya ta  okazała się nie w ystar
czającą, aby objaśnić zawisłość poteneyałów 
wyładowań od krzywizny elektrod. Zato, 
pomimo, że wartości otrzymane dla prądu 
zmiennego są wogóle niższe od wartości 
otrzymanych dla prądu stałego, pewna pra
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widłowość, na którą pierwszy zwrócił uwa
gę M. Toepler, dotycząca wpływu promienia 
kul na potencyały wyładowań, mogła być 
potwierdzona z wielką dokładnością.

Czł. A. Witkowski przedstawia rozprawę 
pp. Józefa Dzierzbickiego i Józefa Kowal
skiego p. t.: „O fosforescenoyi rozczynów 
ciał organicznych w niskich temperaturach".

Pp. D. i K. badają fosforescencyę szeregu 
cial organicznych w roztworach alkoholo
wych. Następujące ciała były badane po
równawczo: benzol, tołuol, o-, m- i p- ksylo- 
le, o-, 111- i p- kresole, o-, m- i p- etery kre- 
solometylowe, o-, m- i p- nitraniliny, o-, m- 
i p- tołuidj ny, o-, m- i p- nitrofenole, o-, 
m- i p- kwasy nitrobenzoesowe; o-, m- i p- 
nitrotoluole, o-, m i p- kwasy amidobenzo- 
esowe, pyrokatechinn, rezorcyna, hydrochi
non, fenol, kwas benzoesowy, anilina, mezy- 
tylen, pseudokumol, chlorobenzol, chlorani- 
liny, (orto i para), chlorotoluole (orto, para, 
i meta). Pp. D. i K. wyciągają z tych  ba
dań szereg wniosków co do wpływu różnych 
grup na siłę i na trwanie fosforescencyi.

Czł. Br, Radziszewski przesyła rozprawę 
p. Maryi Strzeleckiej p. t.: „O siarkocya-
nianach ksylolowych".

P. S. otrzymała sześć siarkocyanianów 
budowy R-S-CN: trzy z bromków ksylilu, 
trzy z bromków ksylilenu, działając na nie 
siarkocyanianem potasowym w alkoholowo- 
wodnym roztworze. 1) Siarkocyanian p-ksy- 
lilu OH3 — C6H4 — CH2 — SON jest ciałem 
o kousystencyi szklistej, rozpuszczalnem 
w eterze i alkoholu, o p. t. 21,5 — 22,5°C.
2) Siarkocyanian p-ksylilenu NCS — CH2— 
C6H4— CH2 —SCN tworzy igiełki delikatne, 
bezbarwne, żółkniejące na powietrzu, o p. 
t. 134°, nierozpuszczalne w alkoholu i ete
rze. 3) Siarkocyanian m-ksylilu CH3 — C6H4— 
CH2— SCN. Ciecz oleista, jasno-żółta, nie- 
zestalająca się. Pod ciśnieniem 30 mm  wre 
około 170°. Oziębiana do 40° ścina się w pię
kne, jedwabiste, długie igły, barwy białej, 
topniejące prawdopodobnie nieco wyżej 0°, 
rozpuszczalne w alkoholu i w eterze. 4) Siar
kocyanian m-ksylilenu NCS — CH2 — C6H 4— 
CH2—SON tworzy drobne, bezbarwne igieł
ki, o p. t. 60°, nierozpuszczalne w eterze. 
5) Siarkocyanian o-ksylilu CH3 — CBH4 — 
CH2 —  SCN tworzy ciało szkliste, o p. t. 
18 — 18l/2°) rozpuszczalne w alkoholu i e te
rze. 6) Siarkocyanian o-ksylilenu NCS— 
CH2—C6H4— CHa—SCN tworzy dość duże 
pryzmaty o p. t. 79°, nierozpuszczalne w al
koholu i eterze.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozpra
wę p. T. Koźniewskiego p. t-.: „Jodowe po
chodne alkaloidów chinowych1*.

Przez działanie roztworu jodu w CSa na 
alkoholowe roztwory wolnych zasad: cyncho- 
niny i chinidyny (konchininy) p. K. o trzy

mał dwujodowe pochodne powyższych alka
loidów, ciała trwałe, krystdliczne, koloru 
czerwonawo - pomarańczowego. W roztwo 
rach alkoholowych związki te reagują z jo d 
kami alkilów, dając pochodne, należące do 
szeregu nadjodków. Z reakcyi tej dają się 
wysnuć pewne wnioski co do konstytucyi 
nadjodków. Dalej p. K. otrzymał analogi
cznie dwujodopapawerynę, dwujodoberbery- 
nę, dwujodotebainę. Reakcya ta  daje więc 
szereg alkaloidów, zawierających rdzeń chi- 
nolinowy, izochinolinowy lub fenantrechino- 
linowy. Morfina, kodeina, weratryna, kol- 
chicyna, akonityna nie okazują tej reakcyi.

Czł. Wł. Szajnocha przedstawia rozprawę 
p. S. Weignera p. t.: „Studya nad cenoma- 
nem podolskim. I. Fauna piasków niżniow- 
skieh“ .

Na podstawie opisu fauny, znalezionej 
w piaskach i piaszczystych zlepieńcach obok 
Niżniowa nad Dniestrem, p. W. określa wiek 
tych spągowych części cenoraanu podolskie
go. Występujące w faunie skamieniałości 
przewodnie: Belemnites ultimus d ’Orb i Au- 
cellina gryphaeoides Pomp. pozwalają zali
czyć warstwy te do najniższego poziomu 
cenomanu (Tourtia), wbrew odmiennym za
patrywaniom Zaręcznego, który uważał je 
za najwyższy cenoman.

Czł. F. Kreutz przedstawia rozprawę prof. 
J .  Siemiradzkiego p. t.: „Zbiery L. Zejszne- 
ra z kieleckiego dewonu“.

P. S. uzupełnia rozprawy d-ra Giiricha 
o utworach paleozoicznych Królestwa Pol
skiego (Palaeozoicum des Polnischen Mittel- 
gebirges i Nachtrage zum Palaeozoicum des 
Polnischen Mittelgebirges) wykazem skamie
niałości z dewonu kieleckiego, zawartych 
w zbiorze L. Zejsznera (obecnie własnością 
Muzeum im. Dzieduszyckich będącym) a 
d-rowi Gurichowi nieznanych. Z gatunków 
tych są nowe dla paleontologii: Cyathophyl- 
łum n. sp. aff. anisactis Frech, Acanthocy- 
clus devonicus, Plasmopora devonica, Ske- 
nidium n. sp., Thecidea (?) kielcensis, Avi- 
culopecten n. sp. Dla gatunku Terebratula 
kielcensis Rom. (T. lacunoides Pusch) p. S. 
tworzy nowy rodzaj: Dzieduszyckia.

Czł. L. Marohlewski przedstawia rozprawę 
pp. J .  D. Borkowskiego i Z. Szymanowskie
go p. t.: „A glutynaeya i hemoliza krwinek 
zapomocą soli metali ciężkich11.

Badania, oparte na obfitym materyale, 
wykazały, że pomiędzy zdolnością aglutyna- 
cyjną i hemolityczną soli metali ciężkich 
a powinowactwem chemicznem, wartościo
wością i koncentracyą odpowiadającą elek- 

I trolitycznemu ciśnieniu jonów nie zachodzi 
związek. Najwybitniejszą zdolnością hemo
lityczną odznaczają się sole srebra; w pe
wnej określonej dla każdej soli srebra kon- 
centracyi zaglutynowane ciałka nie opadają
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na dno. Zaglutynowane ciałka pomimo zmie
nionej, czekoladowej barwy, okazują obec
ność oksyhemoglobiny. KCN w stężeniach 
mniejszych, niż te, któro wywołują heinoli- 
zę, ma własność uczulania krwinek, to zna
czy czyni je wrażliwemi na działanie związ
ków normalnie pod tym względem obojęt
nych.

K R O N IK A  N AUKO W A.

Widmo emanacyi radu. W ciągu swych 
pracowitych badań nad objętością emanacyi 
radu *) Rutherford i Royds kilkakrotnie 
mieli sposobność sprawdzenia czystości ema
nacyi przez rozpatrzenie jej widma. Po 
ukończeniu pomiarów, odfotografowali oni 
widmo emanacyi czystej i podali główne je 
go linie w numerze londyńskiej „N aturę1* 
z 9 lipc.a r. ub., a następnie w sierpniowym 
zeszycie „Philosophical Magazine" znacznie 
uzupełnili spis swój, doprowadziwszy liczbę 
linij widmowych do 73. Błąd we wskaza
nych długościach fali nie przukracza 0,4 je 
dnostek Angstromowskich, (jednostka Ang- 
stromowska, której symbolem jest U'. A., 
równa się 0,0001 mikrona, czyli 0,1 (J-JJ-). 
Pomiary najnowsze, uskutecznione z dokład
nością do 0,1 U. A., potwierdziły ścisłość 
oznaczeń poprzednich. Emanacya, której 
używali Rutherford i Royds pochodziła ze 
130 miligramów radu, a była skondensowa
na z pomocą ciekłego powietrza w małej ru r 
ce Pliickerowskiej o elektrodach platyno
wych, mieszczącej 50 milimetrów sześcien
nych. Rurka z helem dawała widmo wzorcowe, 
a pomiaru długości fali dokonywano na li
niach, odbijanych na płytce fotograficznej 
w przyrządzie Kaysera. Prócz wielkich t ru 
dności, jakie nastręcza dokładne oczyszcze
nie emanacyi radu w objętości, mniejszej od 
milimetra sześciennego, samo przygotowanie j  
odpowiedniej rurki Pliickerowskiej wymaga I 
długiego czasu i wielkiej staranności. Prze- j 
dewszystkiem, trzeba usunąć ze ścianek ta- [ 
kiej rurki najmniejsze ślady okludowanych 
przez nie gazów, a następnie Wydobyć z elek- j 
trod znaczną stosunkowo ilość rozpuszczo- \

•) N ie zaw adzi tu  może przypomnieć, że, w e
dle doświadczeń R u therfo rda i Roydsa, objętość 
m aksym alna em anacyi, w ytw orzonej z gram a ra 
du (t. j. objętość, w ytw orzona po czasie nieskoń
czonym z uw zględnieniem  sam orzutnej destruk- 
cyi) zgadza się uderzająco z objętością, w ypro
w adzoną z R utherfordow skiej teo ry i przemian 
radyoaktyw nych  (około 0,6 m ilim etra sześcien
nego).

nego w nich wodoru, który daje się uwol
nić całkowicie dopiero po wielokrotnem prze
puszczeniu iskry elektrycznej. Ostatecznie, 
Rutherford i Royds zdołali otrzymać foto
grafie, wolne od linij rtęci i wodoru (z wy
jątkiem jednej tylko Hp — X =  4861,49); 
to też szereg 8 obserwacyj kolejnych dał 
widma prawie identyczne.

Pierwsze oznaczenie widma emanacyi ra
du (w maju 1904 r.) zawdzięczamy Ram
sayowi i Colliemu, którzy w Sprawozdaniach 
Towarzystwa Królewskiego (A tom 73, str. 
472) zaznaczyli, że emanacya radu daje wi
dmo z linij wyraźnych i mocno błyszczących, 
oraz podali długości fali dla kilku linij wi
dma widocznego.

Na podstawie nowych spostrzeżeń nad wi
dmem emanacyi radu Cameron i Ramsay 
ogłosili w sierpniu 1908 roku listę 54 linij, 
otrzymanych fotograficznie, których długo
ści fali oznaczono z dokładnością zaledwie 
do 4,5 U. A.; mimo to, widmo Camerona 
i Ramsaya różni się całkiem wyraźnie od 
widma Rutherforda i Roydsa. Poszukując 
przyczyny tak zadziwiającej różnicy, Royds 
zauważył, że główne linie widma Camerona 
i Ramsaya zbiegają się z glównemi liniami 
ksenonu. Wobec tego, Rutherford i Royds 
zajęli się zbadaniem, czy ksenon nie istniał 
czasem w użytym materyale, ale nie mogli 
wykryć żadn) ch śladów tego gazu, tak, iż 
ostatecznie zdaje się rzeczą prawdopodobną, 
że w doświadczeniach Camerona i Ramsaya 
jakieś niedostrze/.one źródło ksenonu stało 
się przyczyną poważnych błędów. Po usu
nięciu linij ksenonu z ostatnich fotografij 
Camarona i Ramsaya pozostaje 11 linij, z któ
rych 8 należy do głównych linij Rutherfor
da i Roydsa. Uwzględniając wszystkie linie, 
podane przez Camerona i Ramsaya, Royds 
dochodzi do wniosku, że liczba linij, które 
z pewnością należą do emanacyi, dochodzi 
do 16. Jednakże, wskutek przybliżonego 
charakteru pomiarów zachodzą prawdopo
dobnie spotkania pomiędzy liniami ksenonu 
a możliwemi liniami emanacyi radu.

Oto lista głównych linij widma emanacyi^ 
sporządzona przez Rutherforda i Roydsa 
w lutym roku bieżącego:

Długość fali w jednostkach
NatężenieAngstromowskich

i 5582,2 8
5084,45 (prawdopodobna) 4
4721,70 5
4680,92 (możliwa) 10
4644,29 10
4625,58 (możliwa) 8
4609,40 7
4508,68 9
4460,0 (możliwa) 10
4435,25 (możliwa) 8



382 W SZECHŚW IAT JSTs 24

4349,81 15
4308,3 10
4203,39 10
4166,6 20
4017,90 10
3981,83 12
3971,71 9
3957.30 7

S. B.
(Rev. scient.).

Ciężar atomowy fosforu. Dotychczasowe 
oznaczenia ciężaru atomowego fosforu nie 
były dość ścisłe i dlatego też liczba 31,0 
podana dla c. at. P  w tablicy komisyi mię
dzynarodowej na rok 1909 nie może być 
uważana za ostateczną. Ostatnio p. Ter 
Gasarian przeprowadził dokładne pomiary 
nad gęstością gazu PH 3 i z otrzymanych [ 
danych obliczył wartość ciężaru atomowego 
fosforu. Gęstość PH 3 w stosunku do po
wietrza wynosi po wprowadzeniu wszelkich 
poprawek 1, 1829. (Litr gazu w warunkach 
normalnych ważył średnio 1,5293 <7; liczby 
otrzymane z 6 oznaczeń wahały się między 
1,52907— 1,52955; wykonano zatem pomiary 
ze ścisłością do 0,03%)-

W celu obliczenia ciężaru cząsteczkowego 
P H 3 należy wprowadzić poprawki, wypły
wające z odstępstw w zachowaniu się tego 
gazu od praw gazów doskonałych, popraw
ki te z łatwością uwzględnić możemy, o ile 
znamy stałe krytyczne P H S.

Leduc i Briner oznaczyli w swoim czasie 
tem peraturę krytyczną i oiśnienie kry tyczne 
fosforyaku; wartości podane przez tych  ba- 
daczów różnią się nieco, jednakowoż ciężary' 
cząsteczkowe według różnych danych obli
czone wahają się zaledwie w granicach od 
33,917— 33,940; wartość średnia wynosi za
tem 33,930. Jeżeli od liczby tej odejmiemy 
3,024 (potrojony ciężar atomowy wodoru), 
to otrzymamy ostatecznie dla ciężaru a to 
mowego fosforu wartość 30,906, która dość 
znacznie, bo o 0,3°/0 różni się od dotych
czas stosowanej wartości 31,0.

Ciekawe, że wartość 30,906 jest identycz
na z obliczoną a priori przez Bernoullego 
(Zeit. f. phys. Chem., tom 65, str. 391) na 
podstawie jego hypotezy o budowie pier
wiastków chemicznych.

J . Z.
(C. R.).

Nowa metoda izomeryzacyi w szeregu 
terpenowym. W chemii terpenów staramy 
się wykonać jaknajwięcej z tych reakcyj, j  

które przyroda realizuje w państwie roślin- 
nern; w ogólności jednak rzadko pracujemy 
w warunkach doświadczalnych, zbliżonych 
do tych, jakie istnieją w roślinach. Reakcye 
utleniania, hydratacyi, izomeryzacyi i aso- j

cyacyi w roślinach zachodzą przeważnie 
w temperaturach niskich, lecz w środowisku 
o siluem ciśnieniu osmotycznem. Ten osta
tni czynnik, ciśnienie, był dotychczas p rz e 
ważnie zaniedbywany w doświadczeniach la
boratoryjnych z danej dziedziny. Przykła
dów wpływu ciśnienia na konstytucyę po
chodnych terpenowych można przytoczyć 
dość dużo. Pfefler sądzi, że w miarę tego, 
jak  się zbliżamy' do równika, ciśnienie osmo- 
tyozne w roślinach wzrasta, zapewne wsku
tek szybszego parowania i t.ranspiracyi zwię
ksza się tu  stężenie; może i zmiany w gra- 
witacyi też okazują wpływ pewien. Wia
domo od czasu badań Le Chateliera, że
0 ile śoiskamyr układ chemiczny, równowaga 
przesuwa się w tym  kierunku, w którym 
reakcyi towarzyszy zmniejszenie objętości.

Doświadczenia Barbiera i jego uczniów 
wykazały, że linalol przechodzi w geraniol, 
gdy go ogrzewamy w autoslawie w temp. 
160° — 170°. Reakcya ta zachodzi również 
w roślinach.

Tak np. w olejku z pewnej rośliny z Fran- 
cyi, z miejscowości położonej między 44, 
a 45 szerokości północnej, znaleziono 5 czę
ści linalolu na 1 część geraniolu; tymcza
sem w olejku z tej samej rośliny, pochodzą
cej z Ameryki południowej (koło 20° szero
kości południowej) znajdowało się 38 części 
na 100 geraniolu i 30 na 100 linalolu. Po
dobne spostrzeżenie zrobiono dla lawendy 
(L. stoechas). Lawenda hodowana w Anglii 
(koło 55° szerokości północnej) nie zawierała 
zupełnie geraniolu. Przeciwnie, w olejku 
z lawendy hodowanej we Francyi (44° sze
rokości północnej), a więc w strefie cieplej
szej, gdzie ciśnienie osmotyczne jest więk
sze, obok linalolu znaleziono również gera
niol. Analogiczną reakcyę badał p. Góza 
Austerweil. Chodziło o hydratacyę pinenu. 
Pinen ogrzewany w autoklawie z kwasem 
organicznym daje borneol, wydajność jest 
jednak niewielka; 18 zamiast 100 teoretycz
nych. Ogrzewanie do wyższych jeszcze tem 
peratur raczej szkodzi, otrzymujemy bowiem 
smołę. Jeśli jednakowoż ogrzewamy tylko 
do temperatury, kiedy jeszczs smoła się nie 
tworzy, ale zato przed ogrzewaniem wprowa
dzimy do autoklawu jakiś gaz obojętny
1 w ten sposób podwyższymy ciśnienie, mo- 

j  żemy otrzymać wydajność borneolu znacznie
lepszą i od ciśnienia zależną. Otrzymany 
borneol jest optycznie czynny, kierunek 
skręcenia płaszczyzny polaryzacyi jest ten 
sam, co pinenu, z któregośmy wychodzili 
w  reakcyi.

J. Z.
(C. R.;.

Szybkość lotu jaskółek. Znane jest doś
wiadczenie nad szybkością jaskółki, która 
została przewieziona wraz z gołębiami pocz-
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towemi z Antwerpii, gdzie miała gniazdo do 
Compiógne, odległego stamtąd o 236 km. 
Na drugi dzień wypuszczono ją z powrotem 
o godzinie 7 */4 rano. Jaskółka bez żadnych 
oryentacyjnych ruchów, które wykonywają 
w takich razach gołębie, poleciała z błyska
wiczną szybkością w kierunku prostym do 
Antwerpii i pomimo niepomyślnego wiatru 
przybyła do swego gniazda w przeciągu go
dziny i 8 minut, to jest z  szybkością 57,8 
to na sekundę. Jeżeli zwrócimy uwagę na 
wiatr północny, z którym musiała wałczyć, 
to można oceniać jej szybkość samą przez 
się na 65 to, a nawet i więcej. Jes t  to licz
ba niezwykła: gołębie, wypuszczone jedno
cześnie z nią, robiły zaledwie 15,8 m  na se
kundę.

Nadleśny K urt Loos z Libocliu nad Ł a
bą (w Czechach), nie mogąc się zgodzić 
z możliwością takiej szybkości, przypuszczał 
tu  jakieś nieścisłości doświadczenia i posta
nowił wykonać nowe próby, któreby mogły 
potwierdzić lub obaiić wyniki tamtego. 
W tym celu połapał jaskółki, mające młode 
w gniazdach, poprzewozil je do mniej lub 
więcej oddalonych miejscowości i wypuścił 
je następnego ranka. Otóż wszystkie one 
latały najpierw w najrozmaitszych kierun
kach po liniach zygzakowatyeh i krzywych, 
zanim trafiły na właściwy. Następnie zu
żyły na podróż: jedna na 32 km  — 3 godz. 
15 m. 30 s., druga na tęż drogę 2 godz., 
31 m. 45 s., trzecia i czwarta 6 do 8 godz. 
na 36 km , piąta 33/ 4 godz. na 9 km , szósta 
4 godz. na 8,2 km  i siódma 2 godz. na 18 
km. Dla żadnej nie udało się stwierdzić ta 
kiej szybkości, jaką okazała jaskółka z Com- 
piógne, wszystkie potrzebowały znacznie 
więcej czasu na drogę, a niektóre musiały 
nawet dużo kołować i błądzić, jak  np. ta, 
która zużyła 33/ 4 godz. na 9 km  i przyle
ciała ogromnie zmęczona.

Na zasadzie swoich doświadczeń, jak ró
wnież z porównania lotu jaskółki i jazdy 
pociągu, Loos oblicza średnią szybkość tego' 
ptaka 25 m na sekundę, co i tak  jest dość 
znaczne. Wysoką zaś liczbę, otrzymaną 
w doświadczeniu w Compiógne, tłumaczy 
błędem obserwacyi, mianowicie tera, że wy
puszczona jaskółka nie wróciła wcale do 
gniazda, a na jej miejsce przyleciała tani ja 
kaś inna w tym właśnie czasie i dała po
wód do mylnego obliczenia. Zdarza się to 
nieraz u  jaskółek, a między innemi przytra
fiło się parę razy i samemu Loosowi, cho
ciaż jego doświadczenia obejmowały znacz 
nie mniejszą przestrzeń, niż w Compiśgne.

B . D.
(Ornit hol. M onatsberichte XV, 1907).

Wiadomości bieżące.

Stypendya im. Osławskiego. Zarząd A ka
demii Umiejętności w Krakowie ogłasza kon
kurs n a  5 stypendyów po 5 000 koron ro
cznie z fundacyi im. ś. p. Wiktora Osław
skiego. Podania należy wnosić do Zarządu 
Akademii najpóźniej do dnia 29 czerwca 
1909 roku. Warunki obowiązujące kandy
datów wymienione są w art. VI i VII aktu 
fundacyjnego, których odpowiednie ustępy 
podaje się dla informucyi kandydatów:

Art. VI: „O nadanie slypendyum z ni
niejszej fundaoyi ubiegać się mogą jedynie 
ci docenci Uniwersytetów w Kiakowie i we 
Lwowie i Politechniki we Lwowie, nauczy
ciele lub zastępcy nauczycieli w gimnazyuin 
lub w szkole realnej w kraju lub zagranicą, 
którzy są narodowości polskiej, władają na
leżycie mową polską, nie przekroczyli 40 lat
życia i ukończywszy uniwersytet lub poli
technikę w kraju lub zagranicą ze stopniem 
akademickim, zamierzają się kształcić na 
profesorów wyższych zakładów naukowych
0 polskim języku wykładowym w kraju, to 
jest polskich Uniwersytetów we Lwowie
1 w Krakowie i polskiej Politechniki we 
Lwowie, a to bez względu na ich pocho
dzenie, poddaństwo lub. wyznanie, z jedynem 
wyłączeniem osób wyznania prawosławnego.

„Ubiegający się o stypendyum z fttndacyi 
kandydat winien w podaniu, wniesionem 
w terminie do Akademii Umiejętności w K ra
kowie dowodnie wykazać zapomocą metryki 
urodzenia, świadectw szkolnych i innych 
aktów urzędowych, że posiada wszystkie po
wyżej wyszczególnione warunki.

„Następnie kandydat przedstawić ma swe 
prace naukowe i szczegółowy program, we
dług którego i gdzie zamierza kształcić się 
dalej. Miejscem dalszego kształcenia nie 
może być miasto, w którem kandydat jest 
docentem, nauczycielem lub zastępcą nau
czyciela. Przedmiotem studyów może być 
każda gałąź wiedzy ludzkiej z wyjątkiem 
nauk teologicznych. Uczęszczaniu na uni
wersytety zagraniczne równają się także in
ne szkoły główne, jak np. w Paryżu szkoła 
centralna, szkoła normalna i wyższa szkoła 
górnicza, z których opatrzeni dyplomem, 
wielkie mogą oddać usługi krajowi. Z uni
wersytetów europejskich wyłącza się jedy
nie uniwersytet wć Fryburgu  w Szwajcaryi. 
Uczeń, tam przebywający, nie może pobie
rać stypendyum z fundacyi ś. p. Osław
skiego".

Art. VII, ustęp 1 i 2: „Stypendya wy
płaca się z góry w półrocznych ratach. 
Wszakże ten sam kandydat może następnie
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otrzymać stypendyum roczne po raz drugi 
i trzeci, jeżeli w końcu roku szkolnego, na 
który stypendyum otrzymał, mianowicie 
w  miesiącu czerwcu, złoży Komitetowi szcze
gółowe sprawozdanie ze swoich czynności 
i udowodni, że wykonał w wielkiej części 
przedstawiony swój program. Od uznania 
Komitetu, który w razie potrzeby zasiągnie 
zdania referentów, zależeć będzie pozosta
wienie stypendyum kandydatowi na rok d ru 
gi i trzeci.

„W razie większej liczby kompetentów 
pierwszeństwo mają ci, którzy pobierali to 
stypendyum, a na przedłużenie go zasługu
ją; po nich ci, których wykształcenie jest 
rzeczą pożądaną ze względu na wakującą 
lub zawakować mającą katedrę; po tych po* 
święcająo.y s ę studyom nauk doświadczal
nych, które wymagają pracy w laborato- 
ryach“.

Buletyn m eteorologiczny
za miesiąc maj 1909  r.

(Zc spostrzeżeń  na S tacy i M eteo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rz y  A luzeum  P rzem y słu  i Rolnictw a w W arszaw ie).
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