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OD R E D A K C Y I .
W szechświat rozpoczyna swój tom dwudziesty szósty pod wróżbami, jeżeli tiie 

lepszemi stanowczo, to przynajmniej nie tak  zastraszającemu, jak  bywało dotychczas. 
Przedewszystkiem raz jeszcze z chlubą i radością przypomina w tej chwili te  za
szczytne dla niego i wyjątkowo życzliwe zabiegi, których wyrazem była odezwa, 
podpisana przez wszystkich członków Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego A ka
demii Umiejętności w Krakowie, zwrócona do całego wykształconego ogółu polskie
go i przedrukowana w bardzo wielu organach naszej prasy. Odezwa ta  niezmiernie 
podniosła nas na duchu, pozwalając wierzyć, że jednak  praca nasza musi mieć j a 
kieś znaczenie, musi być dla kogoś przydatna i pożądana, kiedy za jej przedłuże
niem odzywają się glosy tak bardzo poważne i budzą tak szerokie echa. I oprócz 
tego objawu uznania dla naszej roboty otrzymaliśmy z wielu stron mniej głośne lecz 
nie mniej dla nas miłe dowody, ż e je s t  u nas niemało ludzi bardzo życzliwych spra
wom nauki i jej rozwój uważających za pierwszorzędną sprawę narodową, k tórzy na 
Wszechświat patrzą  jako  na ważną w tym  względzie placówkę.

Z drugiej strony staje się rzeczą coraz bardziej widoczną, że czasy obecne, 
wogóle tak  pełne zamętu i niepokoju, dla oświaty u nas, a w szczególności — dla 
nauk ścisłych i przyrodniczych mogą stać się początkiem nowego, pomyślniejszego 
okresu. W prowadzenie tych  nauk do programów szkolnych, skierowanie ku nim 
umysłów młodzieży jes t  na porządku dziennym, a jakkolwiek praca pospieszna, nie
raz dorywcza może, około reformy naszego wykształcenia, jaka z konieczności prak
tykuje się dzisiaj, niezawsze prowadzi sprawę odrazu na drogi najwłaściwsze, spo
dziewać się można, że raz rzucone nasiona wzejść muszą w niedalekiej przyszłości.
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T aka jes t  bowiem właściwość wszelkiego ziarna zdrowego, że minimum warunków 
jego rozwoju wystarcza, aby wydało młodą roślinkę, u już rzeczą jes t  pilnego ogro
dnika, żeby młody pęd rozrósł się i rozwinął jaknajokazalej. Dotychczas położenie 
było takie, że ani nasion rzucać, ani, tembardziej, czuwać nad wzrostem i rozwojem 
pędów nie było nam wolno.

Otóż dwie powyższe okoliczności: zwrócenie uwagi na dotychczasową działal
ność W szechświata, jakkolwiek z konieczności mało doniosłą, nierówną i skrępowaną, 
oraz wzmocnienie stanowiska nauk przyrodniczych w kraju, dodają nam otuchy i wia
ry w  przyszłość naszę. Nie żywimy wybujałych ambicyj, nie mamy pretensyi do 
stawania na czele, ale pragniemy, ja k  dotychczas, wiernie służyć społeczeństwu 
av zakresie, k tóry  od początku był naszym. Znając braki nasze i wady, pragniemy 
dołożyć wszelkich starań o coraz większe doskonalenie się we wszystkich kierun
kach. To dążenie jednak  może się urzeczywistnić tylko wtedy, kiedy W y, Przyrod
nicy polscy, raczycie nam dopomódz światłemi radami, współpracownictwem i po
parciem wszechstronnem. Do W as więc zwracamy się z pełną ufnością, że w roz- 
poczynającem się dla Wszechświata drugiem ćwierćwieczu nie odmówicie tem u pis
mu dotychczasowej swej życzliwości i pracy.

PLA N K T O N  W  OD SŁODKICH.

Badania nad florą i fauną planktonu 
stanowią wogóle dorobek ostatnich cza
sów. Zaledwie ku końcowi ubiegłego wie
ku zaczęto bliżej poznawać te organizmy, 
przystosowane do biernego unoszenia się 
w wodzie a zamieszkujące zarówno mo
rza, jak  i zbiorniki wód słodkich.

Plankton morski stał się przedmiotem 
wcześniejszych poszukiwań, niż słodko
wodny, a to ze względu na swe p ra k ty 
czne zastosowanie. Organizmami, wcho- 
dzącemi w jego skład, karmi się bardzo 
wiele stworzeń morskich, czy to przez ca
łe życie, jak  np. śledzie, czy przynaj
mniej w okresie młodocianym; od plank
tonu zależy istnienie mnóstwa zwierząt 
morskich, posiadających ogromne znacze
nie ekonomiczne dla łudzi.

Z tego powodu badania planktonu mor
skiego prędzej i łatwiej mogły znaleść 
potrzebne środki oraz poparcie rządów 
państw nadmorskich, niż poszukiwania 
nad planktonem wód słodkich, którego 
bezpośrednie znaczenie prak tyczne nie 
je s t  tak widoczne odrazu. To też bada
nia wód 'słodkich pod tym  względem za-

.się znacznie później i dotychczas 
jeszcze nie mogą poszczycić się taką ilo
ścią zdobyczy naukowych, jak tamte. 
W  każdym jednak razie i ich dorobek 
jes t  już dość poważny.

W niniejszym artykule chcemy podać 
główniejsze właściwości planktonu słod
kowodnego według pracy d-ra C. Wessen- 
berg-Lunda ze stacyi słodkowodnej w 
Lyugby (w Danii) *).

Oba planktony, zarówno morski jak 
i słodkowodny przedstawiają ten sam typ 
i ten sam rodzaj przystosowań do bierne
go unoszenia się w wodzie. Wykazują 
jednakże zarazem i wyraźne różnice.

Przedewszystkiem plankton morski jest 
znacznie bogatszy, składa się z setek i ty 
sięcy gatunków, których obfitość i różno
rodność przygniata wprost badacza, pod
czas gdy w skład planktonu słodkowo
dnego wchodzą dziesiątki, a co najwyżej 
setki gatunków i mało jest danych do 
przypuszczenia, aby dalsze badania wy
kazały istnienie większej ich liczby.

Przytem w morzach znajdują się nic; 
tylko poszczególne gatunki, ale nawet

') N iem iecki przek ład  a rty k u łu  d -ra  W . podał 
„P ro m eth eu s“ w n um erach  882—884 z r. 1906.
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cało grupy ustrojów, których niema wcale 
w planktonie wód słodkich. Wszystkie 
natomiast grupy słodkowodne odnajdzie
my w planktonie morskim, tylko z wiek- 
szem bogactwem i większą różnorodnością 
postaci.

Stosunkowe więc ubóstwo w gatunki 
stanowi pierwszą cechę charakterysty
czną planktonu słodkowodnego.

Do tego ubóstwa w gatunki przyłącza 
się jeszcze zupełny brak istot więk
szych. Na powierzchni mórz lub tuż pod 
nią unosi się dużo stworzeń, mających 
nieraz m etr długości i więcej (jak różne 
meduzy, żebropławy i t. p.), gdy wiel
kość1 ustrojów, wchodzących w skład 
planktonu słodkowodnego, mierzy się prze
ważnie co najwyżej na milimetry i tylko 
wyjątkowo dosięga centymetra. Tworzą 
go więc prawie wyłącznie ustroje mi
kroskopijnie małe.

Dalej w planktonie morskim znajduje
my olbrzymie ilości jaj oraz larw nietylko 
takich stworzeń, które tu spędzają całe ży
cie, ale i takich, które same w stanie doro
słym należą do fauny dna morskiego lub 
pobrzeżnej; tylko larwy ich lub jaja  uno
szą się w wodzie. Po odbyciu rozwoju 
i wszystkich przemian opadają one na 
dno lub przenoszą się ku brzegom i tra
cą zdolność do biernego unoszenia się w 
wodzie.

Plankton słodkowodny nie zawiera pra
wie wcale larw gatunków z dna lub po- 
brzeży, a nawet bardzo niewiele znajduje 
się ich z jego własnych gatunków, jak 
np. niektórych dafnid (Cladooera) lub w i- 
dłonogów (Oopepoda). 1' znacznej liczby 
gatunków planktonu tego cały rozwój od
byw a się wewnątrz ustroju matczynego.

W budowie organizmów obudwru plank
tonów ważną różnicę stanowi również 
materyał, z którego bywa utworzony 
szkielet organizmów planktonowych. Mia
nowicie w planktonie morskim znajduje
my szkielety zarówno krzemionkowe jak 
i wapienne. W  słodkowodnych zaś prze
ważnie krzemionkowe, wapienne zdarzają 
się tylko wyjątkowo i wogóle bardzo 
rzadko. To też  na dnie mórz powstają 
olbrzymie pokłady, utworzone wyłącznie 
z opadłych skorupek różnych stworzeń, I

należących do planktonu, jak  np. słynny 
muł globigerynowy. Pokłady wapienne, 
powstałe na dnie wód słodkich, nie skła- 

| dają się nigdy w całej masie ze szkiele- 
! tów organizmów, które należały do plank- 
; tonu, poważną ich część stanowią zawsze 
; szczątki roślin lub zwierząt, które zamie- 
I szkiwały dno, a więc różnych wodoro- 
! stów, mięczaków i t. p.

Ważną różnicę wreszcie stanowi wielka 
jednostajność planktonu słodkowodnego, 

j  Plankton morski można podzielić na s tre 
fy, odpowiadające mniej więcej strefom 
fauny, a zwłaszcza flory lądowej, chociaż 
odgraniczone mniej ostro. Plankton słod
kowodny natomiast, o ile można sądzić 
z dotychczasowych spostrzeżeń, zdaje się 
być jednakowym na całym obszarze kuli 
ziemskiej od jednego bieguna do drugie- 

j go. Można wprawdzie zauważyć pewne 
ubożenie jego fauny i flory wT miarę po
suwania się ku biegunom; są to jednak 
tylko różnice ilościowe, nigdzie zaś nie 
udało się dotychczas wykazać pewnych 
grup lub gatunków', k tóreby były chara
kterystyczne dla niektórych obszarów.

Istnieje co prawda w jeziorze Tanganji- 
ka pewien gatunek meduzy, nie spoty
kany nigdzie indziej w wodach słodkich, 
ale wogóle cała fauna tego jeziora je s t  
nadzwyczaj swoista i oryginalna, tak że 
istnienie tej meduzy nie stanowi szczegól
nej charakterystyki dla planktonu Tan- 
ganjiki, lecz raczej dla całej fauny tego 
jeziora. Trzeba zresztą przyznać, że w o
góle plankton słodkowodny jezior zwro
tnikowych jes t  stosunkowo mało zbada- 
dany. Z tego jednak, co poznano do
tychczas, widzimy, że nie odznacza się 
on ani bogactwem ani różnorodnością 
form, i że plankton słodkowodny strefy 
umiarkowanej zdaje sic przewyższać go 
nawet pod tym względem. Je s t  to ró
wnież właściwość, k tórą różni się on w y 
bitnie nietylko od flory i fauny morskiej 
ale także i od lądowej.

Istnienie i różne charakterystyczne w ła
ściwości planktonu zależą, naturalnie, od 
warunków życia, panujących w danem śro 
dowisku; ale z drugiej strony i sam plankton 
oddziaływa na nie bardzo wyraźnie, w pły
wając w ten sposób dodatnio lub ujemnie
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na bieg życia innych stworzeń wodnych.
Przedewszystkiem, od składu plankto

nu w znacznej mierze zależy zawartość 
tych lub owych gazów w wodzie. Jeżeli 
plankton składa się głównie z organiz
mów zwierzęcych, to woda będzie obfito
wała w bezwodnik węgłowy; wobec prze
wagi roślin będzie w niej więcej tlenu.

Przekonano się już dawniej, że najwię- 1 
ksżą ilość tlenu woda morska zawiera ; 
ta m ,  gdzie przeważa plankton roślinny; 
bezwodnika zaś węglowego, gdzie p lank
ton składa się głównie z organizmów 
zwierzęcych. W ostatnich czasach stwier
dzono taki sam wpływ i dla planktonu 
słodkowodnego.

Niemniej wyraźnie plankton wpływa na 
oświetlenie głębi wody. Osłabia on mia
nowicie siłę światła, zaciemnia sobą wo
dę, nie pozwalając promieniom świetlnym 
dochodzić tak głęboko, jak  w zupełnie 
czystej wodzie. Światło zaś, tak samo, jak 
zawartość tych lub owych gazów w wo
dzie wywiera pierwszorzędny wpływ na 
życie wszystkich stworzeń wodnych.
A więc istnienie ich zależne jest w zna
cznej mierze od składu i charakteru  plank
tonu.

W  ostatnich czasach stwierdzono tę 
zależność dla jezior szwajcarskich i cha
rakterem planktonu wyjaśniono wędrówki 
peryodyczne ryb, dostrzegane w tych  j e 
ziorach.

Wiadomo już oddawna, że niektóre 
ryby słodkowodne w jeziorach szwajcar
skich odbywają peryodyczne wędrówki, 
przenosząc się w jesieni ze sfery pobrze
żnej w głąb wody, skąd wracają dopiero 
w Jecie. Wędrówki takie, według wszel
kiego prawdopodobieństwa, odbywają się 
i w innych większych jeziorach. Badając 
plankton jezior szwajcarskich i zmiany, 
jakie zachodzą w jego składzie, przeko- , 
nano się, że te wędrówki ryb pozostają 
w ścisłej zależności od zmian w skła
dzie planktonu: przyczyną ich je s t  mia
nowicie nie tem pera tu ra  wody lub eobądź 
innego, lecz stopień oświetlenia górnych 
warstw wody, zawisły, jak wiadomo, 
w znacznej mierze od stopnia rozwoju \ 
planktonu. Plankton zaś w naszych sze 
rokościach ulega wahaniom w ciągu ro- j

ku pod względem obfitości składających 
go ustrojów, byw a mianowicie znacznie 
uboższy w ilość osobników na wiosnę, niż 
w lecie i jesieni, a odpowiednio do tego 
i światło na wiosnę dochodzi głębiej niż 
w lecie lub jesieni. Od tych zmian w na
tężeniu światła zależą właśnie wędrów
ki ryb.

Plankton nadaje również n ie r a z  barwę 
wodzie. Wiadomo, że morze Czerwone 
otrzymało nazwę od obecności w niem 
pewnych wodorostów tegoż koloru. Inne 
wodorosty barwią wodę na kolor błękitno- 
zielony, niebieskawy, żólto-brunatny lub 
żółtawy, szczególnie wyraźny wtedy, gdy 
zjawią się w większych ilościach.

Wspomnieliśmy przed chwilą, że skład 
planktonu ulega ciągłym zmianom zależ
nie od pory roku. Przekonano się za- 
pomocą licznych badań, że tylko niektó
re organizmy znajdują się w wadzie sta
le, obecność przeważnej ich większości 
związana jes t  ściśle z tą lub ową porą 
roku, kiedy ukazują się one najliczniej; 
w pozostałych natomiast niema ich wca
le albo też znajdują się w bardzo małej 
ilości.

W ystępowanie pewnego gatunku w wo
dzie można wyrazić krzywą, której po
czątek odpowiada chwili ukazania się tego 
gatunku w małej liczbie okazów; najwyż
szy punkt — oznacza maximum rozwoju; 
a spadek krzywej stopniowe zmniejszenie 
się ilości osobników i wreszcie zupełne 
ich zniknięcie.

Jeżeli wykreślimy takie krzywe dla te 
go samego gatunku, ale wziętego z roz
maitych jezior, to przekonamy się, że za
zwyczaj odznaczają się one uderzającą 
zgodnością. Najwyższe punkty  krzywych 
czyli maxitna pewnego gatunku w róż
nych jeziorach wypadają prawie jedno
cześnie. Toż samo otrzymamy, jeśli na
kreślimy krzywe dla jednego jeziora, ale 

( z różnych lat. W idać z tego, że ukazy
wanie się i znikanie różnych gatunków, 
składających plankton, odbywa się z nad
zwyczajną prawidłowością.

Dr. Wessenberg-Lund przedstawia w na
stępujący sposób zmiany, zachodzące 
w ciągu roku w składzie planktonu je-
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zior obszaru nadbałtyckiego, i zależną od 
nich zmianę w barwie wody.

Plankton tych jezior, jak  i wogóle 
wszelkich innych, nie odznacza się bo
gactwem fauny i flory: składa się on 
głównie z kilku gatunków okrzemek(Dia- 
tomaeeae), kilku sinic (Schizophyceae) 
i jednego wiciowca (Ceratium hirundi- 
nella). Od przewagi jednych lub drugich 
zależy barw a wody.

Na wiosnę woda w jeziorach bywa naj
czystsza i nadzwyczaj uboga w orga
nizmy planktonowe, nie zdążyły one bo
wiem jeszcze rozwinąć się obficiej. Naj
szybciej rozwijają się, najprędzej dosięga
ją  maximum okrzemki, które w maju, 
a czasami nawet już w kwietniu zjawia
ją  się w tak  olbrzymich ilościach, że na
dają wodzie barwę żółtawo brunatną. 
W  lecie niektóre jeziora zmieniają kolor 
na niebieskawo-zielonkawy, inne nato
miast pozostają i nadal żóitawo-brunatne- 
mi. Niebieskawa barwa zależy od obec
ności sinic, na które wtedy właśnie przy
pada maximum; żółtawo-brunatna nie p o 
chodzi już  wówczas od okrzemek, scho
dzą one bowiem w lecie z pola, ale od 
wiciowca (Ceratium hirundinella), będą
cego wtedy u szczytu rozwoju. W  jesieni 
kolor żółtawo-brunatny staje się znów po
wszechny, bo wtedy przypada powtórne 
maximum okrzemek. Ku zimie, na k ró t
ki czas przed utworzeniem się powłoki 
lodowej, woda znów się oczyszcza, pewna 
atoli ilość drobnoustrojów zostaje w niej 
nawet i w  ciągu zimy.

Jeziora niebiesko-zielonkawe okazują 
w cieple i ciche letnie wieczory zjawi
sko tak zwanego „kwiatu wody“ . Pole
ga ono na wytworzeniu się na powierzch 
ni jeziora niebieskawo-zielonkawej w ar
stwy, złożonej z sinic- które, będąc lżej
sze od wody, wznoszą się ku jej powierzch
ni i układają się na niej, gdy wiatr ucich
nie ku wieczorowi i ustanie falowanie 
wody.

Przekonano się, że letnia barwa j e 
zior pozostaje stałe z roku na rok nie
bieskawą lub żółtawą; jeżeli zaś czasem 
Jeziora żółtawe zabarwią się na niebiesko, 
to zdarza się to wyłącznie w bardzo cie
płych latach. Przekonano się dalej, że

I jeziora niebieskawe, pokrywające się co 
rok „kwiatem wody“, są zwykle bardzo 

| płytkie i że temperatura ich w lecie u trzy
muje się dłuższy czas na -f- 20° 0 ; pod
czas gdy jeziora, które nigdy nie miewa
ją „kwiatu w ody”, odznaczają się więk
szą głębokością i są chłodne, temperatu
ra ich w lecie dochodzi co najwyżej do 
18° C. i przytem tylko na krótko.

Ten związek barwy jezior z ich tempe
raturą znajduje wyjaśnienie w warunkach 
życiowych zamieszkującego je  planktonu. 
Niebieskawa barwa, a zwłaszcza „kwiat 
wody” mogą być dostrzegane jedynie 
w jeziorach ciepłych, ponieważ sinice, 
wywołujące tę barwę, mają maximum 
mniej więcej około 20° C. A więc barwa 
ta właściwa jest wyłącznie latu i cieplej
szym jeziorom. Maximmn okrzemek le
ży znacznie niżej, między 6— 16° C. i dla
tego barwa żółtawa właściwa jes t  jezio
rom chłodniejszym, a także wiośnie i j e 
sieni. W  lecie jeziora chłodniejsze, k tó 
rych tem peratura nie dochodzi do 20° C, 
nie mogą przybrać koloru niebieskawego, 
ale barwią się i dalej na żółtawo od obec
ności wiciowców (Ceratium hirundinella), 
których maximum wypada około 18°,w tem 
peraturze pośredniej między okrzemkami 
a sinicami. W ten sposób widzimy, że 
barwa jezior zależy ostatecznie od ich 
temperatury, hamującej lub przyspiesza
jącej rozwój różnych organizmów plank
tonu.

Przejdziemy teraz do żywienia się plank
tonu i do dalszych jego losów. Składa
jące go organizmy zwierzęce, pozbawio
ne przeważnie ruchów samodzielnych lub 
posiadające je co najwyżej w bardzo sła
bym stopniu, zdane są zupełnie na łaskę 
fal wodnych, i karmią się drobniejszemi 
ustrojami lub szczątkami organicznemi, 
które im woda sama donosi. Nie wno
szą więc one nic nowego w swoje środo
wisko, jak  wogóle wszelkie organizmy 
zwierzęce; wyrabianiem związków orga
nicznych zajmują się tu tak  samo, jak 
i wszędzie, organizmy roślinne. Produk
tem zaś ich życiowej ""działalności bywa 
tu przeważnie tłuszcz, szczególnie obficie 
nagromadzający się u okrzemek, w po
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staci kulistych kropelek żółtawo-czerwo 
nej barwy.

Tłuszcz ten ma nadzwyczaj ważne zua- 
czerlie w odżywianiu się znacznej liczby 
organizmów planktonu, a także i wielu 
innych stworzeń wodnych, karmiących 
się pośrednio lub bezpośrednio roślinami, 
wchodzącemi w skład planktonu.

Okrzemki między innemi stanowią głów
ny pokarm wielu zwierząt planktonowych, 
szczególnie zaś drobniutkich raczków wi- 
dłonogieh (Copepoda).

To też w ciele tych  raczków można 
zauważyć kropelki tłuszczu zupełnie t a 
kiego kształtu i barwy, jak  u okrzemek. 
Stwierdzono przytem, że widłonogi za
wierają najobficiej krople tłuszczu w 'cza
sie vnaxhnura rozwoju okrzemek. Ścisła 
wiec ich zależność od okrzemek i od 
tłuszczu wyrabianego przez nie, nie mo
że ulegać najmniejszej wątpliwości. Kacz
ki te same znowuż służą za pokarm in
nym większym raczkom, a także rybom 
i ptakom wodnym i zaopatruje je  w ten 
sposób w zapas tłuszczu. Przekonano się 
między innemi, że tłuszcz, k tórym  nie
które ptaki wodne tryskają  na napastni
ków, pochodzi właśnie od tych raczków, 
znajdujących się w ich żołądku.

Tłuszcz, wytwarzany przez organizmy 
roślinne planktonu, służy nietylko na p o 
karm dla bardzo wielu stworzeń wodnych, 
odgrywa 011 ważną rolę. i pod innemi 
względami.o  v

Po śmierci żyjątek, zawierających kro
pelki tłuszczu w swcm ciele, wydostają 
się one częściowo nazewnątrz. wznoszą 
się ku powierzchni i rozpościerają się na 
niej cienką warstwą, wytwarzając  tam 
miejsca ciche i pozbawione fal, wyraźnie 
odrzynające się od miejsc sąsiednich bez 
tłuszczu, falujących mocniej lub słabiej. 
Takie miejsca w Szwajcaryi noszą c h a 
rakterystyczną nazwę :,plam oliwnych".

Podobnież wielce prawdopodobnem jest 
przypuszczenie, że ten  tłuszcz pochodzą
cy z planktonu, bierze również pewien 
udział w tworzeniu się piany u brzegów- 
Wiadomo, że fale, uderzające, o brzegi, 
nie zawsze wytwarzają tyleż samo p iany : 
czasami, gdy  wiatr jest  bardzo silny, nie 
można jej  prawic wcale zauważyć, cza

sami zaś wobec najłagodniejszego wietrzy
ku tworzą się jej olbrzymie kłęby. Zale
ży to niewątpliwie od obecności w wo
dzie jakiegoś ciała, k tóre ułatwia w y
twarzanie się takich pęcherzyków z. po
wietrzem. Tłuszcz zaś będzie nadawał się 
do tego jaknajlepiej. Przypuszczenie to 
jes t  tem prawdopodobniejsze, że piana 
taka  sprawia istotnie wrażenie tłustej.

II. Ih/akoir.tki.

(Dokończenie nastąpi).

HENRYK POINCARE.

O FIZY C E D Z ISIEJSZE J.

-Na doroeznem posiedzeniu publieznem 
Akademii paryskiej w dniu 17 grudnia 
1900 r. i ł .  Poincare wygłosił tradycyjną 
mowę. poświęconą charakterystyce bada- 
czów, zmarłych w ciągu ubiegłego roku, 
oraz zobrazowaniu zdobyczy, osiągniętych 
w tym okresie czasu. W przemówieniu 
tem, które niczem nie przypomina sza
blonowych wystąpień tego rodzaju, roz
ległość widnokręgów, wytrawność sądu, 
wreszcie wytworna forma literacka zło
żyły się na prawdziwą ucztę duchową, 
której szczególnego uroku dodaje subtel
na ironia mówcy pod adresem bezkry
tycznych entuzyastów „najnowszych w y 
ników wiedzy”. Szczególnie cenne są 
uwagi, dotyczące Fizyki, w których, po
mimo że są powplatane tylko epizodycz
nie, z wielką plastyką zarysowały się 
najważniejsze zagadnienia doby obecnej.

„Świat, powiada Poincare, przedstawia 
nam się jako kolej obrazów zmieniają
cych się a różnobarwnych, które zdają 
się następować; po sobie w sposób fanta
styczny. Wszyscy fizycy wiedzą, że pod 
temi przelotnemi pozorami kryje się grunt 
niewzruszony, nie wszyscy jednak  umieją 
grunt ten  odkryć. Jedni, na podobień
stwo dziecka, uganiającego się za m oty
lem, chwytają się tego, co je s t  w zjawis
ku chwilowe, nie rozróżniając rzeczy, k tó 
re są wr niem wspólne z faktami poprze 
dzającemi i następującemi; inni zdają się 
być wpatrzeni w myśl własną, i zam yka
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ją  oczy, gdy przyroda odważy się im za
przeczyć. F izyk prawdziwy, jakim był 
Curie, nie patrzy ani w głąb siebie, ani 
na powierzchnię rzeczy, lecz umie doj
rzeć to, co się pod niemi ukrywa.

Ciekawy jest pogląd Poincarego na ro
lę m atem atyki w badaniu fizycznem. „Ma
tem atyka stanowi niekiedy przeszkodę 
a nawet niebezpieczeństwo, albowiem 
wskutek samejże ścisłości swego języka 
skłania nas do tego, że twierdzimy wię
cej, niż wiemy. Potrzeba pewnego zmy
słu subtelnego, aby umieć nią się posłu
giwać; ludzie, zmysłem tym  obdarzeni, 
widzą w niej jedynie środek do wyraża
nia tej symetryi, jak ą  odczuwają w rze
czach ”,

Rad nasuwa Poincaremu następujące 
refleksy e:

„Z ciała tego wybiegają nieustannie 
promienie, które możnaby upodobnić do 
potoku ciałek naelektryzowanych niesły
chanie drobnych, ożywionych prędkościa
mi, prawie dorównywającemi prędkości 
światła. Ciałka te mają być tak  lekkie, 
że rad mógłby je wydzielać przez miliar
dy łat i nie stracić na wadze w sposób 
dostrzeżony. Napotkawszy na swej dro
dze elektroskop, wyładowują go, a ude
rzając w niektóre ciała, wywołują ich 
świecenie, które na pierwszy rzut oka 
zdaje się być wieczne, ponieważ źródło 
jego wydaje się niewyczerpanem.

„Ciałka te poruszają się z prędkościa
mi, jakich  dotąd nie znaliśmy, a badanie 
ich ruchu objawia nam nową jakąś me
chanikę, k tóra  w oczach niektórych en
tuzyastów zastąpi niebawem naszę biedną 
mechanikę starą, p rzydatną zaledwie dla 
naszych nędznych maszyn, przebiegają
cych co najwyżej 120 kilometrów na go
dzinę lub dla ociężałych planet, posuwa
jących się zaledwie jakieś 1 000 razy prę
dzej. A  przed tą  nową mechaniką nic się 
ostać nie może. Powiadają nam przecież, 
że niema już materyi i że tó, co dotąd 
oznaczaliśmy tem  mianem, jes t  tylko złu
dzeniem pochodzenia elektrycznego.

„Rzecz naturalna, że rad, który  wytwa
rza światło, powinien także wytwarzać 
ciepło, Ale Curie dowiódł, że wytwarza 
on tego ciepła dużo. Była  to niespo-

;

j  dzianka nielada. Czyżbyśmy stali tu  wo
bec ruchu wiecznego? Twierdząc tak, po- 

| śpieszono się, być może, cokolwiek, sko- 
i ro obecnie powiadają nam, że rad powi

nien wyczerpać się w ciągu lat 1 200. Ale 
nawet w tem ośtatniem przypuszczeniu 
zawierałby on sto tysięcy razy więcej 
ciepła aniżeli węgiel. Wobec tego zaczę- 

j to szukać źródła ciepła wewnętrznego glo- 
| bu a nawet samego ciepła słonecznego 

w ukry tych  zapasach radu.
„Im dłużej badano nową substancyę, tem 

więcej napotykano faktów, które zdawały 
się przeczyć wszystkiemu, co sądziliśmy, 
że wiemy o materyi. Widziano, jak  z sub- 
stancyi tej wyłaniają się tajemnicze ema- 
nacye, których kolejne przemiany zdawa
ły się być przyczyną wytwarzanego cie
pła i które u kresu oparły się o hel, ów 
gaz bardzo lekki, odkryty w słońcu na 
długo przedtem, zanim go napotkano na 
ziemi. Czyżby więc ziściło się marzenie 
dawnych alchemików? Mamyż tu do czy
nienia z przeobrażaniem się pierwiastków? 
Ci, którzy obawiają się nowości, nie po
winni niepokoić się zbyt wcześnie. J e s t  
bowiem rzeczą prawdopodobną, że osta
tecznie chemikom powiedzie się dziwne 
te zjawiska wtłoczyć w znane ramy; 
w rzeczy samej, tak  czy inaczej, można 
zawsze dojść do ładu, a jeżeli pierwiastki 
w myśl definicyi są tem, co pozostaje 
stałem we wszystkich przeobrażeniach, 
to muszą być koniec końców niewzruszo
ne. Bądź jak  bądź, są to reakćye, które 
różnią się bardzo od tych, jakie  znaliśmy 
dotąd i wprowadzają w grę ilości energii 
wprost nieprawdopodobne. Być może, że 
pośpieszono się nieco z niektóremi wnio
skami; niemniej przeto i tego, co z nich 
pozostanie, dość będzie do przewrócenia 
całej F izyki.”

tit. BouffaU.

O K WAŚŃ KM MLEKU' 
MIECZNIKOWA.

Rzecz to, jak  sądzę, aż nazbyt znana, 
że bak tery e są stałymi mieszkańcami 
przewodu pokarmowego ozłowieką i zwie-



8 WSZECHŚWIAT .M> 1

rząt. W  jamie ustnej liczba ich jest 
ogromna, zmniejsza się w przełyku, żo
łądku i dwunastnicy, poczem stopniowo 
wzrasta, im bardziej posuwamy się wzdłuż 
jelita cienkiego, aż dochodzi do tak  ol
brzymiej ilości w jelicie grubem, że pią
tą, czwartą, a niekiedy trzecią część ma
sy kału stanowią bakterye.

I rozmaitość bakteryj jes t  wielka. Dzie
je  się to zwłaszcza w jam ie ustnej do 
której wraz z powietrzem, pokarmami su- 
rowemi i różnemi przedmiotami dostawać 
się mogą, przebywać i rozmnażać wszel- | 
kie bakterye. Tem się tłumaczy, naw ia
sem mówiąc, dlaczego jam a  ustna stano
wi tak często wrota różnych zakażeń. 
Ślina bez przerwy spłókuje bakterye 
i przenosi je  do przełyku, a stąd do żo
łądka; to samo czynią kęsy pokarmów- 
W  żołądku ogromna większość połknię- i  

tych  bakteryj wkrótce ginie, albowiem 
kwaśny odczyn soku żołądkowego niety l
ko nie sprzyja rozwojowi, lecz wprost 
działa na nie jako środek odkażający. Pe
wna wszakże liczba bakteryj unika dzia
łania kwasu solnego: są to bądź bakterye 
wytrzymalsze, bądź zarodniki, bądź zresz
tą  nawet bakterye niewytrzymałe, ale 
k tóre albo zaraz przenikają do dwunastni- ( 
cy, jak  np. w przypadku, gdy  do puste
go żołądka wiejemy dużo wody, albo uni
kają zabójczego wpływu kwasu solnego, 
bo ten  ostatni został nadmiernie przez 
ten lub ów płyn rozcieńczony, albo wresz
cie kwaś solny poprostu nie może do
stać się do bakteryj, bo tkw ią  one w źle i 
zżutych, dużych kęsach pokarmu.

Z żołądka bakterye  dostają się do jeli- 1 
ta  cienkiego, kwas solny zostaje zoboję- ) 
tniony i pozornie nic już nie stoi na  za
wadzie, by się one mogły rozwijać i roz
mnażać dowoli. A środowisko jest wy
jątkowo podatne: ciepłe, zasadowe, obfitu
je  w związki białkowe i węglowodany, soli 
nieorganicznych w niem niebrak. To też 
zarodniki kiełkują, bakterye dzielą się, 
drożdże pączkują. Ale właśnie ta  podat
ność środo,wiska sprawia, że się w niem 
najbardziej rozmnażają te  gatunki bakte  
ryj, k tóre są najlepiej doń przystosowane; 
inne giną w konkurencyi życiowej, w wal
ce o byt. Giną np. wszystkie bakterye  ,

ślinowe, wszystkie bakterye gnilne, aż 
nareszcie do jelita grubego dociera dwa, 
trzy gatunki, rzadziej kilka, a wyjątkowo 
kilkanaście, a i te ostatnie tracą życie 
w jelicie grubem.

Badając dokładnie zawartość jelita  cien
kiego i grubego, spostrzegamy z łatwoś
cią, że z początku liczba bakteryj nie 
jes t  wielka ale za to ich rozmaitość n ie
zmierna, a próby hodowlane wykazują 
obfitość gatunków; stopniowo liczba bak
tery j wzrasta: pod mikroskopem widzimy 
ich coraz więcej, ich kształty są tak sa
mo rozmaite, ale poszczególnych ga tun
ków ukazuje się w hodowlach co raz 
mniej, aż wreszcie w kale gotowym wi
dzimy niesłychane mnóstwo bakteryj, ale 
zdziwienie nas ogarnia, gdy się przeko
nywamy, że z tego rojowiska wyhodować 
można stosunkowo niewiele bakteryj i to 
należących zaledwie do kilku gatunków 
Rzecz oczywista, cała reszta, to trupy 
gatunków nieprzystosowanych.

Nie potrzeba chyba dodawać, że po
wyższy opis dotyczę tylko człowieka lub 
zwierzęcia zdrowego. W  przypadkach 
choroby obraz może się zupełnie zmienić,- 
ale w to wdawać się nie możemy.

Dokładne badania wykazały, że ga tun 
kiem, biorącym przewagę niemal wyłącz- 

| ną w przewodzie pokarmowym ludzkim 
i większej części zwierząt, jes t  t.. z. b. coli, 
albo laseczka okrężnicy; jedynie u nie- 

j  mowląt karmionych mlekiem przewagę 
otrzymuje b. lactis aerogenes, gatunek 
zresztą do poprzedniego dość zbliżony, 
a dający się łatwo wyhodować z surowe
go mleka.

Zachodzi teraz pytanie, jakie jes t  zna
czenie opisanego powyżej zjawiska, czy 
człowiekowi i zwierzętom dobrze jest 
z bakteryam i w jelicie, jakie są dobre, 

i  a jak ie  złe strony ich obecności.
Otóż przedewszystkiem musimy ustalić 

fakt, że człowiek nie może się żadną m ia 
rą uchronić od przedostawania bakteryj 
do przewodu pokarmowego, co więcej, 
obecność ich jes t  niewątpliwie pożytecz
na. Dowodzą tego bardzo ścisłe doświad
czenia nad rozwojem kurcząt świeżo w y
klutych, którym dostarczano powietrza 
i pokarmu jałowego, u których więc prze-
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wód pokarmowych był również jałowy 
w porównaniu z rozwojem kurcząt zwy
kłych, u których przewód pokarmowy 
był „zakażony”; pierwsze były po kilku 
tygodniach nie tylko słabsze, mniejsze 
od drugich, ale nawet nie dały się u trzy
mać przy życiu. Podobnież wypadły pró
by z świnkami morskiemi. Okazało się, 
że u noworodków fermenty trawiące w y
dzielają się zasłabo, by pokarm, zwłasz
cza białkowy mógł być należycie stra
wiony. Otóż fermentom pomagają b a k 
terye gnilne, wydzielające ze swej strony 
fermenty proteolityczne, dość zbliżone do 
fermentów zwierzęcych.

Fak tem  jest, że zwłaszcza u zwierząt 
roślinożernych bakterye biorą poważny 
udział w trawieniu trudno strawnych bia
łek roślinnych i to nietylko u zwierząt 
młodych, ale i u dorosłych. Wszakże nad
mierny rozwój bakteryj gnilnych grozi 
niebezpieczeństwem otrucia, albowiem 
oprócz fermentów wydzielają one wogóle 
mato znane, a bardzo trujące związki 
i gdyby  nie laseczka okrężnicy, która 
mniej więcej w połowie jelita cienkiego 
zaczyna brać nad niemi górę, człowieko
wi i zwierzętom groziłoby poważne nie
bezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo to gro
ziłoby zwłaszcza wtedy, gdyby się bak te
rye gnilne dostawały w wielkiej ilości do 
jelita grubego, albowiem tam  wobec znacz
nie słabszego ruchu robaczkowego za
wartość porusza się wolniej i wsysanie 
płynów jes t  energiczniejsze, niż w jelicie 
cienkiem, a nadto kał -nigdyby się wsku
tek silnego gnicia nie mógł utworzyć 
i wszyscy ludzie dotknięci byliby stale 
przewlekłą biegunką. Nie dzieje się to, 
z wyjątkiem przypadków chorobowych, 
tylko dzięki laseczce okrężnicy.

A więc ta  laseczka jest naszym przy
jacielem? I tak  i nie. Tak. ponieważ usu
wa w jelicie sprawy gnilne, nie, ponie
waż jes t  to bak te rya  chorobotwórcza.

Ta ostatnia okoliczność wymaga roz
patrzenia. Nie ulega żadnej wątpliwości, 
że u zdrowego człowieka dorosłego la
seczka okrężnicy nie wywołuje żadnych 
zaburzeń w przewodzie pokarmowym, ale 
wystarcza przedostanie się jej do poblis
kich dróg żółciowych, by wywołać groź

ną niekiedy chorobę; wystarcza już prze
dostanie się nawet do ściany jelita  po
przez nabłonek śluzówki, a tembardziej 
poprzez samę ścianę jelita, by człowiek 
został zagrożony śmiercią. W ogóle nie
ma takiego narządu, gdzieby laseczka 
okrężnicy nie wywoływała chorób bardzo 
poważnych. Nie jest to więc towarzysz 
bezpieczny. 1 pierwsze jej zjawienie się 
w przewodzie pokarmowym, a nawet za
domowienie (człowiek bowiem musi się 
do niej przyzwyczaić, tak  jak  ona przy
zwyczaja się do człowieka), nie zawsze 
odbywa się bezkarnie. Pomijając nie
zmiernie rzadkie przypadki, gdy niem o
wlę ginie w kilka dni po urodzeniu wsku
tek  tego, że nabłonek śluzówki nie został 
jeszcze całkowicie wykształcony i lasecz
ka okrężnicy, przedostawszy się przez 
ścianę jelita, wywołuje ogólne zakażenie, 
wspomnimy tu o nadzwyczaj pospolitych 
u niemowląt zaburzeniach w trawieniu, 
biegunkach i t. p. Nie ulega żadne.) wąt
pliwości, że owe zaburzenia są, choć nie 
zawsze ale niekiedy, wyrazem przystoso
wywania młodocianego ustroju do współ
życia z nieproszonym, a jednak niezbę
dnym gościem.

Gdy się owo współżycie ustali, zabu
rzenia powyższe znikają, pozostaje wszak
że jeszcze jedna ujemna strona obecności 
laseczki okrężnicy. Rzecz w tem, że la
seczka ta w ytwarza wśród produktów 
swej przemiany znaczną ilość indolu 
i mniejszą skatolu, indol zaś i skatol są 
to związki trujące i łatwo ulegają wessa- 
niu. Oczywiście, im zawartość jelita  gru
bego dłużej w niem przebywa, tem wię
cej tworzy się indolu i skatolu i tem 
większa szansa otrucia. Na szczęście oba 
związki, zostają dość szybko w ustroju 
ludzkim zamienione na nietrujący kwas 
indolosiarkowy i skatolosiarkowy, które 
w postaci soli sodowych zostają wydalo
ne przez nerki.

Cały ten ustęp trzeba było przytoczyć, 
by zrozumieć stanowisko Miecznikowa 
w tej sprawie. Znakomity biolog, prze
ję ty  głęboką wiarą w potęgę nauki, już 
od pewnego czasu zajmował się tą  spra
wą, a wygłosił przytem nader oryginalny 

pogląd. W edług niego jelito grube jest
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narządem zbytecznym, przechowując bo- 
wiem tak długo kał i dając w ten spo 
sób fiole do niezmiernego rozwoju lasecz
ki okrężnicy, sprawia, że do ustroju do
staje się znaczna ilość trucizn, które mu
szą ujemnie wpływać na rozmaite tkanki 
delikatne i pochłaniają niepotrzebnie pe
wną ilość energii ustroju celem swego 
zobojętnienia. Szkodliwe owo działanie 
przejawia się podług Miecznikowa w zbyt 
wczesnem występowaniu stwardnienia tę
tnic, tej prawdziwej klęski ludzkości, 
a nadto w zbyt wczesnem występowaniu 
różnych objawów starzenia. Starzenie po
lega właśnie na stopniowym zaniku tk a 
nek szlachetnych pochodzenia nabłonko
wego (ekto- lub entoclermalnego) i na 
przewadze podrzędniejszej tkanki łącznej, j 
Gdybyśmy umieli zwalczyć nadmierne po. ! 
wstawanie trucizn baktery jnych  w jelicie, 
to tera samem udałoby się nam oddalić 
okres starości i uczynić sarnę starość 
lżejszą. Usunąć jednak  zupełnie bakteryj 
z przewodu pokarmowego nie możemy; 
wszystkie usiłowania w tym kierunku za- 
pomocą środków odkażających zrobiły 
najzupełniejsze fiasko, a zresztą, wobec 
tego, co powiedziano powyżej, rzeczą jest 
bardzo wątpliwą, czy by te usiłowania 
wyszły, na dobre. Możemy, co prawda, 
ograniczyć wpływ trucizn bakteryjnych, 
o ile dołożymy starań, by kał nie ulegał ! 
zastojowi w jelicie grubem, ale zupełnie 
usunąć ich działania nie możemy.

Pozostawał jedyny sposób odkrycia ta 
kiej bakteryi, k tóraby mogła, mnożąc się 
energicznie w przewodzie® pokarmowym, 
zagłuszyć wszystkie inne bakterye, a więc 
zastąpić miejsce laseczki okrężnicy, lecz 
k tóra  nie wywierałaby na ustrój ludzki 
żadnego działania niepomyślnego. Poszu
kiwania zostały uwieńczone wynikiem 
pomyślnym.

Bakteryą taką  jest laseczka kwaśnego 
mleka bułgarskiego. Bakteryj mleka kwaś
nego jes t  wogóle dużo. Śmiało można 
powiedzieć, że co kraj, nawet co prowin- 
cya, to inna bak terya  mleczna. Większość 
tych bakteryj jest  do siebie jednak  mniej 
lub więcej zbliżona, ale są i bak te rye  zu
pełnie odrębne. Bardzo np. odrębna jest 
bakterya t. zw. mleka śluzowego, z k tó 

rego" w Holandyi robi się ser edamski 
a w Norwegii pewna ulubiona potrawa 
narodowa. Odrębna jest bakterya linlandz- 
ka, dająca kwaśne mleko podobne do 
śmietany. Tak samo odrębna jes t  bakte
rya. bułgarska. Jes t to  duża laseczka, do
chodząca w pewnych warunkach do wiel- 

i kości laseeznika wąglika; rozmnaża się 
najpomyślniej w temperaturze 35 — 40°, 
zarodników nie tworzy, rośnie z łatwo
ścią na pospolitych pożywkach, choć nie 
bardzo obficie. Łatwo się domyślić .mo
żna, że najodpowiedniejszym gruntem dla 
jej rozwoju jest mleko, w którem też 
sprawia zmiany bardzo poważne. /  cu
kru mlecznego powstaje prawie trzy razy 
więcej kwasu mlecznego niż pod wpły
wem zwykłych bakteryj mlecznych; k a 
zein ścina się, rzecz prosta, ale pod wpły- 
w.-m jakiegoś fermentu proteolitycznego, 
wydzielanego przez tę laseczkę, skrzep 
sernika jesl bardzo luźny i zapewne wsku
tek tego nie wyciska serwatki; nawet 
tłuszcz ulega niewielkie] przemianie wsku
tek  obecności lipazy i staje się, tak jak 
sernik, znacznie strawniejszym. Najcie
kawsze jednak, ze względów nas tu ob- 

! chodzących, jest zachowanie się tej la- 
S sęczki w ludzkim przewodzie pokarmo

wym. J u ż  na trzeci dzień po spożyciu 
takiego mleka, można laseczkę wyhodo
wać z kału bez trudu. Jeśli mleko to 
spożywamy co dzień, fo po dwu tygo
dniach laseczka okrężnicy ginie całkowi
cie, jej miejsce zajmuje laseczka bulgar- 

’ ska i utrzymuje się w kale około trzech 
tygodni, choć nawet zarzucimy spoży
wanie mleka. Co za tem idzie, znika zupeł
nie produkcya indolu i skatolu, to też. 
w moczu wcale nie można ich wykryć. 
Zmieniają się również własności kału; jest 
on wówczas nieco luźniejszy, jaśniejszy 
traci pospolity zapach i wydalany zosta
je  bez porównania łatwiej, a co ważniej
sza. w regularnych odstępach czasu.

Przyczyną przewagi laseczki bułgarskiej 
jes t  obfitość wytwarzanego kwasu mlecz
nego. Jem u  właśnie przypisać należy ową 
szczególną „własność odkażającą-”.

Jakże  jednak wygląda . teorya Mieczni
kowa w świetle krytyki?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że twier-
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dzenie o zbytecznośei jelita grubego jest 
dobre w teoryi, ale niemożliwe w prakty
ce. Musimy bowiem pamiętać, że w jeli
cie oieukiem zawartość jest, zawsze płyn
na i że właściwy kał tworzy się dopiero 
w jelicie grubem. Otóż w tych warun
kach najgorętszy, sądzę, zwolennik Mie
cznikowa. zgodziłby się ofiarować kilka, 
a może i więcej lat życia, by tylko nie 
być dotkniętym przewlekłą biegunką.

Bardzo niepewne jest twierdzenie, że 
przyczyną stwardnienia tętnic jest indol. 
Nie przemawia dotąd za tem żaden do
wód bezpośredni, a ludzie narażają się 
dobrowolnie na tyle czynników szkodli
wych i na tyle otruć, że wymienię tu 
tylko alkohol, tytoń,, kawę i herbatę, że 
rzeczą zrozumiałą staje się niezmierna 
częstość tego cierpienia. To samo można 
powiedzieć o niewątpliwie zbyt wczesnem 
starzeniu się ludzi. Na zjawisko to wpły
wa zapewne tyle czynników, tak mało 
jes t  ono jeszcze zbadane, że przypisywać i 
je głównie truciznom bakteryjnym jes t  i 
rzeczą przesadną.

To też bardzoby się mylił ten, ktoby 
sądził czy to ze słyszenia, czy z lichych 
artykułów dziennikarskich, że mleko kwaś- j  

ne Miecznikowa jest jakimś środkiem na 
odmłodzenie, jakimś specyfikiem przeciw- ; 
ko starości i jej licznym dolegliwościom, ja- i  

kiemś panaceum na choroby. Ostrzeżenie 
to jes t  konieczne wobec tego, że mleko 
to z łatwością może się już dostać do rąk 
publiczności, tej samej publiczności, k tó 
ra w sposób fenomenalnie, ła tw y  daje się ' 
brać na lep rozmaitym kuglarzom i oszu- ' 
storn, mającym pozory tajemniczej nau
kowości. Ostrzeżenie to jest konieczne, I 
by złudne nadzieje nie doznawały zawo
du i by wskutek tego niewątpliwie dzielny 
środek nie został zdyskredytowany.

A środek to jes t  rzeczywiście dzielny 
wszędzie tam, gdzie może chodzić o pow- : 
strzymanie nadmiernego rozwoju bakteryj 
w jelicie. Badania ścisłe wykazały, że za
równo w razie nadmiernego rozwoju bak
teryj gnilnych, powodującego uporczywe ; 
biegunki, jak również w razie uporczy
wego zaparcia, które prowadzi za s jbą  
nadmierny rozwój laseczki okrężnicy z wy- l 
dzieleniem niepożądanych bądź co bądź J

1 związków trujących, mleko kwaśne Miecz
nikowa „dezynfekując!” jelito, usuwa ob
jawy niepożądane.

Nie możemy tu wchodzić w szczegóło
wy rozbiór wskazań leczniczych, bo to 
należy wyłącznie do lekarzy. Na jedno 
wszakże warto zwrócić uwagę. Wiadomo, 
jak  t. zw. zaparcie nawykowe jest rze
czą pospolitą; wiadomo, że powoduje ono 
dość liczne a przykre objawy, wiadomo 
wreszcie, jak  ludzie lubią leczyć się sa
mi i jak  sobie szkodzą pozornie nie w in
nemi środkami aptecznemi. Otóż w przy
padkach zaparcia nawykowego można zu
pełnie śmiało bez zalecenia lekarza spo
żywać mleko Miecznikowa, nietylko bo
wiem nie jest  ono „niezawodnem lekar
stwem aptecznem”, ale je s t  wybornym 
środkiem pokarmowym, bardzo łatwo 
strawnym, choć zapewne dla naszego pod
niebienia niezbyt smacznym.

Niezbyt smacznym dlatego, że ehoc 
zawiera, bez porównania więcej kw asu  
mlecznego od naszego mleka kwaśnego, 
jednak jest w smaku bardzo mało kwaś
ne, a to dlatego, że luźny skrzep ser
nika nie wyciska z siebie serwatki; ś m i e 

tana prawie wcale się nie zbiera; po
nieważ tłuszcz ulega pewnemu rozkłado
wi, przeto zjawia się lekki przysmak jol
ki, który p ;sząceum te słowa sprawia 
wrażenie przysmaku mleka górskiego 
w Szwajcaryi. Całość jest dosyć mdlą. 
Naturalnie, ponieważ smak jest, sprawą 
czysto indywidualną, mogą mię tu łatwo 
spotkać zarzuty. W każdym razie nie są
dzę, by mleko Miecznikowa przyjęło się 
u nas jako środek pokarmowy,

D -r  .1. Zam kow a lei.

Z D ZIEJÓ W  WIEDZY.

J a k  wiadomo, Lagrauge przypisał Tor- 
ricellemu odkrycie zasady, że układ cięż
ki jes t  w równowadze wtedy, gdy wszel
kie przesunięcie przygotowane zmusiłoby 
jego środek ciężkości do podniesienia się. 
W jednym  z ostatnich zeszytów Comptes
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rendus P. Duhera w następujący sposób 
streszcza historyę tej zasady.

Aby odnaleźć pierwsze jej źródło, trze- 
baby  cofnąć się aż do teoryi ciężkości, 
podanej przez Arystotelesa: każda rzecz 
ciężka dąży do swego miejsca naturalne
go, którem jes t  środek świata; atoli ca
łość tej rzeczy ciężkiej nie mogłoby zmie- i  

ścić się w środku świata, gdyż środek 
ten  jest jednym  punktem; wobec tego 
rzecz ciężka pozostanie w równowadze, 
gdy pewien punkt środkowy (to ;j,śaov), 
którego Arystoteles bliżej nie określa, i 
znajdzie się w środku świata. Simplicius, 
komentując to miejsce Arystotelesa, wspo
mina o badaniach nad „centrobarykami“ , 
dokonanych przez Archim edesa i innych 
geometrów.

Do kwestyi tej nie dorzuciły nic nowe
go pisma komentatorów arabskich, ani 
też Alberta  Wielkiego i św. Tomasza 
z Akwinu. Atoli w połowie wieku XIV 
mistrz Uniwersytetu paryskiego Albert 
de Hełmstaedt, zwany Albertem Saskim, 
oparł na wskazówkach powyższych dok
trynę formalną: w każdem ciele cięż-
kiem istnieje punkt, k tóry  jes t  jego środ
kiem ciężkości i który dąży do umiesz
czenia się w środku świata; albo; lepiej 
powiedziawszy, rzecz ciężka, odczepiona 
od ziemi, i pozostała część ziemi poru
szają się dopóty, dopóki środek ciężkości 
całości nie znajdzie się w środku świata.

Doktryna ta, rozwinięta przez Alberta 
Saskiego w jego Subtilissimae questiones, 
trak tu jących  o Fizyce oraz o „De Coelo“ 
Arystotelesa, góruje nad wszystkiemi dy- 
skusyatni na tem at ciężkości, jakie toczo
no w wiekacn średnich oraz w epoce 
Odrodzenia. Przewrót, dokonany przez 
Kopernika, wprowadził do teoryi tej pew
ną zmianę: zwolennicy Kopernika u trzy
mywali, że każdy odłamek ciała niebie
skiego posiada ciężkość swoistą i że dą
ży do umieszczenia swego swoistego 
środka ciężkości w pewnym  punkcie spe- 
cyalnym dla danego ciała niebieskiego; 
w tej to nowej postaci Galileusz przyjął 
teoryę A lberta  Saskiego. Zmiana, wpro
wadzona do tej doktryny przez Koperni
ka, miała ogromną doniosłość dla Mecha

niki nieba, lecz nie pociągała za sobą ża
dnych następstw w statyce.

Ziemia jest w spoczynku, gdy jej śro
dek ciężkości znajduje się w środku świa
ta; czy zdanie to ma się stosować do ze
społu ziemi i wody, czy też tylko do lą
du stałego? Po niejakiem wahaniu Albert 
Saski oświadczył się za tym  drugim po
glądem, co  jednak  nie położyło końca spo
rowi, który trwał aż do początku X \  Ii- 
go stulecia. Tym  sposobem teorya  cięż
kości, podana przez Albertet Saskiego, 
znajduje się w ścisłym związku z rozpra
wami nad postacią ziemi i mórz toczone- 
mi pomiędzy rokiem 1350 a 1600.

Dzieła Alberta Saskiego zbadał bardzo 
głęboko Leonard da Vinci; teorya cięż
kości mistrza Uniwersytetu paryskiego 
nasunęła wielkiemu artyście twierdzenie 
o wielokącie podtrzymującym (sustentatio- 
nis), k tórym posługuje się często w swym 
Traktacie o malarstwie.

Badania da Yinciego nad własnościami 
statycznemi środka ciężkości bywały nie
wątpliwie przedmiotem plagiatu w wieku 
XVI. W  szczególności „twierdzenia” za
mieszczone w roku 1604 przez J .  B. Yil- 
łalpanda w jego komentarzu do widzenia 
Ezechiela, uznać trzeba za rodzaj parafra
zy jednego z trak tatów  Vinciego; to sa
mo stosuje się do licznych ustępów z „ć w i
czeń” Bernardina Baldiego na temat kwe- 
styj mechanicznych Arystotelesa. Z tych 
to właśnie pism mechanicy dowiedzieli się 
o twierdzeniu o wielkokącie podtrzym u
jącym.

W  drugiej edycyi swych X X I ksiąg 
o Subtelności, wydanej w r. 1554, Hiero
nim Cardano, pragnąc zdać sprawę z ró
wnowagi wiadra, zawieszonego w pewien 
dziwny sposób, przypuszcza na chwilę, 
że wiadro to spada i dodaje: „Igitur cen
trum grarita tis  elongatum est a centro 
terrae  sponte, igitur motu naturali grave' 
aseendit, quod esse non potest. Non igitur 
situla descendit ...” Znajdujemy tu pierw
szy zarodek zasady, na k tórą powoływać 
się będzie Torricelli.

Rzecz ciekawa: przypadek równowagi, 
k tóry  Cardano usiłuje wytłumaczyć zapo- 
mooą powyższego rozumowania, jes t  nie

dorzeczny, lecz rozpoznajemy w nim bez
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trudności zniekształcony przypadek para
doksalny równowagi, pomyślany przez Leo
narda da A"inciego. Niedorzeczny przypa
dek równowagi opisany przez Cardana, 
odtworzył Mersenne w swojej Synopsis 
mathematica, wydanej w r. 1626; przy
padek ten następuje tam  po pewnym in
nym przypadku równowagi zupełnie do- 
rzecznym; otóż w rękopismach Leonarda da 
ATinciego ten drugi przypadek równowagi 
opisany jes t  również bezpośrednio przed 
tym, który Cardano i Mersenne odtwo
rzyli w postaci zniekształconej. To napro
wadza nas na myśl, że Cardano i Mersen
ne mieli w rękach jakieś pismo będące ko
pią i to kopią wadliwą jednego z traktatów 
Leonarda da Vineiego. A więc temu ostat
niemu należałoby przypisać pierwszy po
mysł zasady, której Torricelli nadał po
stać ostateczną.

Zasadę tę formułuje jasno i wyraźnie 
Galileusz w Scholium generale, z którem 
pod datą 3 grudnia 1639 zwraca się do 
Benedykta Castellego i które, począwszy 
od drugiego wydania „Discorsi”, umiesz
czone zostało w dniu trzecim. Galileusz 
wypowiada tę zasadę tak: „Niemożliwe 
jest, by rzecz ciężka lub zespół rzeczy 
ciężkich poruszał się naturalnie, zbaczając 
od środka wspólnego, ku któremu zwra
cają się wszystkie rzeczy ciężkie a zatem 
niemożliwe jest, by poruszał się on samo
rzutnie, jeżeli skutkiem ruchu nabytego 
własny jego środek ciężkości nie zyski
wał na sąsiedztwie w stosunku do pomie- 
nionego środka wspólnego.”

Widzimy, że Galileusz bardzo wyraź
nie wiąże tę zasadę z doktryną Alberta 
Saskiego, ledwie że zmodyfikowaną przez 
Kopernika. Otóż doktryna ta  przypusz
cza, że punkt przyłożenia składowej cię
żarów rozmaitych części danego ciała 
est punktem (środkiem ciężkości), który 

w ciele tem  zachowuje położenie stale, 
gdy ciało zbliża się do wspólnego środka J 
rzeczy ciężkich a nawet jeśli ten  środek 
ciężkości zetknie się ze wspólnym środ- j  

kiem rzeczy ciężkich.
Mechanice niełatwo było uwolnić się od 

ego błędnego pojęcia środka ciężkości | 
1 powiodło jej się to w następstwie dy- 
■^kusyi, wywołanej przez ukazanie sig j

Geostatyki Jana  Beaugranda, dyskusyi, 
w której wzięli udział z jednej strony 
Beaugrand i Ferm at a drugiej strony 
Stefan Pascal, Roberval i Kartezyusz. 
Beaugrand i Ferm at czerpali wszystkie 
swoje zasady z teoryi Alberta Saskiego; 
przeciwnicy ich dowodzili im, że zasady 
te są w sprzeczności z zasadami zdro
wej Mechaniki.

O. Castelli, który miał styczność z Beau- 
grandem, odnalazł ze swej strony dziw
ne twierdzenia Fermata. Torricelli, k tó
ry był uczniem Castellego, musiał dowie
dzieć się od niego o rozmaitych fazach, 
przez jakie przechodził spór o geostatykę. 
W każdym razie posługiwał się on ciągle 
pojęciem środka ciężkości w postaci bez
względnie poprawnej i tę samę postać 
poprawną nadał zasadzie statyki, która 
nosi zwykle jego imię. S. li.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

wieś Opypy pod Grodziskiem, gub. warsz.
26/XI I  1906 r.

Chcę zakomunikować Sz. Redakcyi o nie- 
zrozuinialem dla mnie zjawisku, którego by
łem obserwatorem. Niebo w nocy z 18 na 
19 grudnia r. z. było zasłane jednym nie
przerwanym całunem chmur, tak że, gdyby 
nie gruba warstwa opadłego śniegu, noe 
ta byłaby zupełnie ciemna. Było to koło 
godz. 4 nad ranem — szedłem drogą, zaję
ty myślami, od których nio niezwykłego 
nie odrywało mojej uwagi. Szedłem tak 
czas jakiś — gdy nagle blado-niebieskawa 
jasność zaczęła rozlewać się w przestwo
rzu — rozlewała się szybko wzmacniając 
się, aż doszła do największości i znikła. 
Światło to objęło całą, zalegającą przed 
oczyma memi, przestrzeń i było natyle sil
ne, że budynki, koło których przechodzi
łem i droga wysadzona drzewami wystąpiły 
ostro i wyraziście. Blask jednak był nad
zwyczaj łagodny i sprawiał wrażenie, jak- 
g.iyby wielka lampa elektryczna zapłonęła 
raptem u zenitu, oświetlając całą przestrzeń. 
Stopniowe zwiększanie sig siły światła od
bywało się z przerwami, migotliwie — że 
tak powiem — falująco, znikanie zaś było 
równe i prawie momentalne. Efekt ten 
trwał zaledwie 4-5 sekund, poczem otoczy
ła mię znowu monotonność pochmurnej nę-
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c y .   Było to o godz. 4 in. 5 po północy.
Złudzenia wzrokowego w danym przypadku 
przypuszczać nie mogę, gdyż prócz ranie 
zjawisko to obserwowało, jak się później 
dowiedziałem, jeszcze kilku ludzi z tejże 
samej i kilku okolicznych wiosek.

II hidyslair (rrzegórzeicśki.
Slud. przyrody.

KRONIKA NAUKOWA.

Działania sp r ę ż y s te  pozostające w kwar  
CU krysta l icznym . Liczne badania zarówno 
doświadczalno, jak teoretyczne, prowadzo
ne nad sprężystością pozostającą, od cza
su odkrycia tego zjawiska dotyczą prawie 
wyłącznie przebiegu działania, zależnie od 
danego odkształcenia. Prawa, znalezione 
w ten sposób, streszczają się we wzorach 
ogólnych, ustalonych przez L. Boltzmana. 
Jednakże (en sposób rozpatrywania zjawisk 
nie doprowadza do zadawalającego wyja
śnienia fizycznego ich istot).

W rozprawie inauguracyjnej, przedstawio
nej Fakultetowi Mank Ścisłych w Mona
chium, A. Jofłe studyuje w sposób wyczer
pujący działania sprężystości pozostającej, 
wytwarzające się w kwarcu krystalicznym. 
Snbstancya ta posiada spójność prawie do
skonalą, granice jej sprężystości i wytrzy
małości mechanicznej są zgodne, wszelkie 
jej odkształcenia są sprężyste. Wielka wy
trzymałość m chaniczna oraz twardość 
kwarcu zwiększają dokładność, jaką można 
osiągnąć. Z drugiej strony, kwarc otrzymy
wać można w wysokim stopniu czystości 
i w rozmiarach wystarczających; przy tem 
nie podlega on łatwo pękaniu. Wreszcie 
i wszystkie inno jego własności zostały 
zbadane najstaranniej we wszystkich kie
runkach, to też kwarc uważać można za 
ciało wzorcowe.

Oto główne wyniki, znalezione przez 
autora:

Nie udało się, zapomocą środków, uży
tych do doświadczenia, dowieść, że dla 
kwarcu istnieje działanie pozostające sprę
żystości zgięcia. W płytkach kwarcowych, 
odkształconych bez pobudzenia elektrycz
nego. skutek pozostający w przeciągu cza
su vid sekundy do godziny po uprzodniem 
odkształceniu, trwającem ośmdz-.esiąf go
dzin, wynosił 0,00007 strzałki zgięcia, gdy 
tymczasem w szkle zwykłem dochodzi on 
do 2°/0 odkształcenia.

Odkształcenie pozostające, towarzyszące 
wyłącznie piezo - elektryczności, jest od

kształceniem elektryczncm wtórnem, po- 
wstającem wskutek zniknięcia piezo - elek
tryczności. Bieg tego działania pozostające
go daje się przyspieszyć; przez wystawienie 
na działanie promieni radu. promieni X, 
światła pozafiolelowego, a także przez pod
niesienie temperatury. Wpływ ten jest tem 
silniejszy, im dłużej trwało działanie przed 
doświadczeniem nad sprężystością pozosta
jącą. Trwa on w dalszym ciągu nawet po 
przerwaniu działania i znika bardzo powoli, 
zmniejszając zarazem wrażliwość kwarcu na 
późniejsze wystawienia. Ta strata wrażliwo
ści jest trwała; nie można na nią zaradzić 
żadnemi środkami.

Wpływ promieniowania albo wzrostu tem
peratury tłumaczy się, w ogólności, zwięk
szeniem przewodnictwa elektrycznego, więk
szego w kierunku osi głównej, niż prosto
padle do tej ostatniej.

Z pośród szkieł zbadanych, szkło 0 102 
(0. Zeiss) odznacza się sprężystością pozo
stającą szczególnie małą, szesnaście razy 
mniejszą, niż u zwykłej płytki szklanej.

Sprężystość pozostająca nie zmienia się 
w tym przypadku w sposób widoczny przez 
wystawienie na działanie wyżej wymienio
ny > h promieni.

Takie są, w streszczeniu godne uwagi 
spostrzeżenia A. Joffego; doprowadzają ono 
do przyznania kwarcowi miejsca zupełnie 
odrębnego między innemi substaneyami.

R. g. d. Sc. II-. b .
—  Barwy i widma protuberancyj (w y sk o 

ków słoneczn ych ) ,  w jednym z ostatnich 
zeszytów Comptes rendus A. Ricco zdaje 
spiawę z szeregu badań swych w tym 
przedmiooie, które prowadził jako uczest
nik kilku wypraw naukowych. W r. 1887 
na północo-wschodzie Rossy i niepogoda nie 
pozwoliła otrzymać spostrzeżeń, pizedsta- 
wiających jakąbądź wartość. W roku 1900 
w Afryce północnej Ricco otrzymał małą 
fotografię dużej protuberancyi podwójnej 
(w części SW), która okazywała słaby ślad 
widma ciągłego od D do h; ponad tą pro- 
tuberancyą Tachini dostrzegł inną jeszcze 
protuberancyę—białą. Podobne lecz słabsze 
nieco widmo odpowiadało także małemu 
wyskokowi w części SB. Atoli warunki by
ły podówczas dla tych spostrzeżeń niezbyt 
pomyślne, a to z powodu przypadającego 
minimum czynności słońca, krótkotrwałości 
samego zaćmienia oraz zbyt silnej dysper- 
syi przyrządu.

Lepiej pod każdym względem powiodła 
się obserwacya zaćmienia w roku 1905 
w Ałkali (Hiszpania), gdzie zdołano otrzy
mać jasno bardzo widma, pochodzące z ró
żnych okresów zaćmienia; na widmach tych 
widzieć można rozmaite kształty monoohro-
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matycznych obrazów protuberancji stosow
nie do rozmaitych długości fali.

Bezpośrednia obserwacja g.upy wscho
dniej wyskoków pozwoliła stwierdzić, że 
różne miejsca tych wyskoków zabarwione 
były bardzo rozmaicie, zwłaszcza po brze
gach, gdzie występowała silna iryzacya. 
Obwód był fioletowy z prześlicznym odbla
skiem ciemno-niebieskim, wierzchołek zaś 
wyskoków jasno-fiolet o wy, prawie biały 
i niezmiernie błyszczący. Nad większym 
z pomiędzy wyskoków wschodnich pod 
276° Ricco znalazł kiść barwy brudno-bia- 
lej, o słabym połysku, o trzech mocno za
krzywionych gałęziach, sięgających w górę 
do 8;; podobną kiść dostrzegł nad dużym 
wyskokiem na zachodzie; kiści te zdawały 
się odpowiadać dużym białym wyskokom 
zaobserwowanym przez Tachiniego, które 
posiadały tę sainę postać, wysokość i to 
samo blade zabarwienie. Ricco odniósł wra
żenie, że promienie te raczej są związane 
z koroną, aniżeli z wyskokami czerwonemi.

Na fotografiach widm występują zarów
no jednobarwne obrazy wyskok'.w, jak 
i widmo ciągłe. Uderza w nich wielka róż
nica pomiędzy obrazami II i K  wapnia 
z jednej strony, a innemi obrazami helu 
i wodoru. Jeszcze większa była różnica 
w stosunku do obrazów w linii C, którą 
zaobserwowano ocznie rano przed zaćmie
niem. Tak np. protuberaneya, odpowiada
jąca 276°, posiadała w obrazie ocznym czer
wonym C wysokość 64", w obrazie foto
graficznym F wysokość 71'' a w obrazie 
fotograficznym K —wysokość 79,/. Dalej, na 
drugim końcu grupy wschodniej 256° ma
my protuberancję wysoką na 83", która 
widoczna jest tylko w iniach wapnia// i K. 
Jeżeli ułożymy jedne na drugich obrazy 
słońca w barwach rozmaitych (K, (1. F, / / ,  
i 6'), to przekonamy się, że nie przystają 
one do siebie: jedne więc części mieć będą 
jednę barwę a inne inną: u wierzchołka 
przeważać będzie fiolet, który z powodu 
natężenia swego wydaje się białym.

W jądrze pięciu protuberancyj każda da
wała widmo ciągłe, sięgające od czerwieni 
aż do linii 360 było ono widoczne od 
pierwszej fotografii, otrzymanej w chwili j 
pierwszego zetknięcia aż do śr -dka za- : 
ćmienia, gdy wyskoki były całkowicie za
kryte przez księżyc, a zatem to widmo cią
gło rozciąga się poza wierzchołek wysko
ków. Z drugiej strony mamy szczególną j 
klasę protuberancyj, które składają się wy
łącznie z par wapnia i nie okazują widma 
ciągłego. X. />.

Nat-urw. R. 20 grudnia 1906.
Widzenie gwiazd. Dawno już Flarn-

| marion zauważył, że drobne gwiazdki dó- 
strzedz się dają znacznie łatwiej, jeżeli pa- 

! trzym - na nie w kieiunku ukośnym; zaia- 
zem jednak ten sam badacz podał kilka 

, ciekawych wyjątków od tej regułj’, z po
między których do najciekawszych należj- 
gwiazda zmienna 8 Oefeusza. Cała ta kwe- 

' stya jest dość skomplikowana, dotyczę bo
wiem jednocześnie f i k i  i fizyologii. Rze- 

i czą jest niewątpliwą, że proces widzenia 
wyiaźnego zachodzi w środku siatkówki 
na plamie żółtej i że tum właśnie przed
mioty zarysowują się z największą wyrazi
stością; atoli z drugiej strony ta najwa
żniejsza okolica oka naszego jest, zdaje się, 
mniej czuła od pozostałych części siatków
ki, gdy chodzi o ocenę, już nie postaci 
lo. z blasku przedmiotów — przynajmniej 
w przypadku światła białego. Tak np. drob
ne gwiazdki zwyczajne znikają zupełnie, 
skoro obraz ich. padnie na plamę żółtą. Do
któr E. Payen z kilkoletnioh badań nad 
okolicą gwiazdy S Oefeusza wyciągnął na
stępujące godne uwagi wnioski.

f-o. Rozmaite części siatkówki posiadają 
rnaximum wrażliwości swoiste dla długości 
fali bardzo rozmaitych; gdy bowiem całość 
tego narządu jest wrażliwsza na światło 
białe, to plama żółta, przeciwnie, ocenia 
lepiej promienie czerwone, t. j. zachowuje 
w danym razie odwrotnie jak płyta foto
graficzna.

2-o. Zmienna S okazuje się bądź świe
tniejszą, bądź mniej świetną od swych są
siadek w zależności od tego, na jakie czę
ści oka pada jej obraz. Wobec tego łatwo 
jest zrozumieć, dlaczego tak wielkie różni
ce zachodzą pomiędzy astronomami, gdy 
chodzi o porównanie fotometryczne gwiazd 
różnej barwy: skoro bowiem różnica tkwi 
już w rozmaitych częściach jednej tej sa
mej siatkówki, to tem bardziej musi ona 
zarysować się pomiędzy narządami różnych 
obserwatorów.

3-o. Oko nasze jest przyrządem dosko
nalszym, niżby się zdawać mogło, i już sa
mo przez się bez pomocy jakichbądź przy
rządów, zdolne jest do dokonywania dość 
subtelnych analiz świetlnjrch

Uwagi powyższe są niezmiernie ciekawe 
i powinnyby pobudzić d > dalszych badań, 
nie brak tu bowiem punktów delikatnych, 
które należałaby wyjaśnić. Ostatecznie dr, 
Payen dochodzi do wniosku, do którego 

. doszło ostatniemi cz.isy wielu astronomów 
.mianowicie, że nic należy, jak to się dziś 
często czyni, zaniedbywać obserwacją ocz
nych i powierzać sprawy wyłącznie foto
grafii. Antagonizm, który w pewnej mierze 
zachodzi pomiędzy własnościami oka a wła-
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snościami objektywu,czyni pożądanem współ- ODPOWIEDŹ REDAKCYI.
działanie obu tych przyrządów, które po- ------
winny uzupełniać się, a nie wyłączać się j  W Panu Prenumeratorowi. Radzimy zwró-
wzajemnie. ' S. B. ! c i(5 się do p. Zygm. Woyciekiego kierow

nika pracowni botanicznej w Muzeum Prze- 
i  mysłu i Rolnictwa, Krak. Przedm. 66.

. ł .

Ś. i  P .

A N T O N I  H O Ł O W B Ń S K I
Doktór fllozofli, b. docent S zk o ły  Głównej,

przeżywszy lat 64, zakończył życie w dniu 31 grudnia r. ub.

Mąż wielkiej nauki, pracownik niestrudzony, jeden z rzadkich u nas 
w ytrw ałych i żarliwych czcicieli wiedzy. W ciszy swego gabinetu 
pryw atnego pracował nad zawiłemi i subtelnemi zagadnieniami, 
nie ubiegając się nigdy ani o korzyść m ateryalną ani o rozgłos.

Cześć i spokój jego pamięci!
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