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N IE K T Ó R E  UW AGI M. W O L F A  
O B U D O W IE  DROGI M LEC Z N E J.

„Astronomia je s t  u ży 
teczna, poniew aż w znosi 
nas ponad nasz poziom , 
poniew aż je s t  w ielka, po
n iew aż je s t  piękna... Ona 
to  pokazuje nam, jak  m a
ły  je s t  człow iek  c ie le 
śn ie i jak  w ie lk i du
ch ow o”. H . Poincare, 
„W artość nauki“.

Na 79-em posiedzeniu Towarzystwa 
przyrodników niemieckich w Dreźnie 
znany „fotograf nieba“ M. Wolf wypo
wiedział swoje uwagi w kwestyi budo
wy drogi mlecznej. Poglądy Wolfa, do
tyczące drogi mlecznej, zasługują na wię
kszą uwagę, ponieważ oparte są na licz
nych obserwacyach nieba drogą fotogra
ficzną. Fotografia oddaje obecnie wiel
kie usługi astronomii. Stosując bowiem 
dłuższą ekspozycyę, otrzymujemy na kli
szy fotograficznej takie bogactwo szcze
gółów nieba, że bezpośrednie ich dostrze
żenie nawet z pomocą najsilniejszych te 
leskopów byłoby niemożliwe. Tak np., 
patrząc przez silny teleskop na gromadę

Plejad, widzimy tylko mnóstwo gwiazd 
drobnych, otoczonych ledwo dostrzeżo
nym blaskiem mgławym, lecz gdy uży
jemy kliszy fotograficznej, zobaczymy na 
niej Plejady pogrążone w jednej wielkiej 
mgławicy, która na fotografii, zdjętej 
przez Barnarda, zajmuje przestrzeń o śre
dnicy 10° i niewiele prawdopodobnie 
ustępuje swemi rozmiarami widzialnemi 
wielkiej mgławicy w Oryonie. „Fotogra
fia nieba rozszerzyła i wzmocniła most, 
łączący nas z gwiazdami11. Ów pas świetl
ny na niebie, droga mleczna, składa się 
z gwiazd drobnych, gromad gwiazdo
wych, mgławic i smug mgławicowych 
różnej jasności. Pierwszy opis drogi mle
cznej znajdujemy w „Almageście“ Ptole
meusza, a Demokryt (ur. około roku 470 
przed naszą erą) wypowiedział, jak  na 
te czasy, śmiałą myśl, że droga mleczna 
jest nagromadzeniem gwiazd na małej 
przestrzeni i bardzo od nas oddalonych. 
Ptolemeusz dał nam w „Almageście1* do
syć szczegółowy opis drogi mlecznej, tak, 
iż porównywając ten opis z jej dzisiej
szym stanem, moglibyśmy zauważyć j a 
kieś zmiany w niej, jednak okazało się, 
że postać drogi mlecznej pozostała w głó
wnych zarysach ta sama, co i przed
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2 000 lat. Genialny astronom-filozof W. 
Herschel pierwszy wypowiedział myśl, 
jak  ważne miejsce we wszechświecie zaj
muje droga mleczna i pierwszy zapocząt
kował odrazu na wielką skalę badania 
w tym kierunku. Od roku 1784-go do 
roku 1802-go Herschel zajmował się ba
daniem drogi mlecznej oraz zestawieniem 
hypotez co do jej wymiarów i granic, 
i doszedł do wniosku, że składa się z gro
mad gwiazdowych, oraz dowiódł zapomo
cą „sondowań“ nieba, że w miarę zbliża
nia się ku drodze mlecznej, liczba gwiazd 
drobnych wzrasta. Co do gwiazd j a 
snych, to te są rozmieszczone na niebie 
dosyć jednostajnie. Z badań tych, jak 
wiadomo, Herschel wywnioskował dla 
drogi mlecznej postać soczewki płaskiej, 
której oś wielka ma być około 5-ciu ra 
zy większa od małej. Podług Herschla 
oś wielka tego układu ma wynosić 
14 000 lat, a mała 2 500 lat światła. Wolf 
zwraca uwagę, że Herschel pod koniec 
życia zmienił swe zapatrywania.

Przyjmując nietylko liczbę, gęstość, 
lecz i jasność gwiazd, uważał on drogę 
mleczną za rodzaj olbrzymiego pierście
nia gwiazdowego.

Co Kant usiłował znaleść na drodze 
d..ciekań abstrakcyjnych, dotyczących 
budowy wszechświata, to Herschel oparł 
na trwałej podstawie obserwacyi i ra 
chunku. Po rozpatrzeniu jeszcze hypo
tezy W. Struvego, o absorpcyi światła 
gwiazd w przestrzeni, Woli zatrzymuje 
się dłużej na badaniach Seeligera. Z obli
czeń Seeligera wypada, że gwiazd sła
bych jest mniej, niżby miało to wypaść 
w razie jednostajnego ich rozmieszczenia 
w przestrzeni i uwzględnienia jasności 
jednakowej; gwiazdy słabe skupiają się 
głównie w pasie drogi mlecznej. Gwia
zdy zaś jasne, które wogóle można zali
czyć do bliższych, spotykamy przeważnie 
w częściach nieba, przyległych do bie
gunów drogi mlecznej, nie zaś w niej 
samej. Opierając się na tem, Seeliger 
uwraża, że droga mleczna ma postać wiel
ce zbliżoną do pierścienia. Następnie 
przypuszcza, że granica układu gwiazdo
wego znajduje się w odległości skończo
nej; gdyż wszystkie obliczenia potwier

dzają, że w pewnej odległości od nas gę
stość gwiazd maleje. Ta granica przy
puszczalna leży podług niego w odległo
ści od 500 do l 100 odległości Syryusza, 
czyli wynosi średnio 7 000 lat światła. 
Widzimy więc, że rozmiary wszechświa
ta podane przez Seeligera niewiele od
stępują od wniosków W. Herschla w tym 
przedmiocie, ale czy te rozmiary są is to t
nie takie, a nie inne, tego obecnie po
wiedzieć nie możemy.

Na zasadzie swroich własnych badań 
Wolf dochodzi do tego samego wyniku, 
co i Seeliger. Wolf uważa nasz układ 
gwiazdowy, za gromadę gwiazd o wy
miarach skończonych, poniewraż ani uży
cie najsilniejszych teleskopów, ani też 
przedłużenie czasu ekspozycyi, nie wy
kazuje, ażeby ilość gwiazd na kliszy po
większała się w sposób widoczny. Nie
wielka stosunkowo liczba gwiazd z pa- 
ralaksą dokładnie obliczoną nie pozwala 
na wypowiedzenie jakichś pewniejszych 
wniosków o budowie wszechświata, lecz 
zbadanie ruchów własnych niektórych 
gwiazd bezpośrednio i z pomocą spek
troskopu nasuwa nam podejrzenie, że 
układ słoneczny i wiele gwiazd bliższych 
posiada ogólny ruch w płaszczyźnie dro
gi mlecznej. Kierunek biegu słońca two
rzy z płaszczyzną równika kąt 38°, z pła
szczyzną zaś ekliptyki kąt 61°. Co do 
gwiazd niezliczonych, które twrorzą dro
gę mleczną, to być może ruchy ich od
bywają się w płaszczyźnie drogi mlecz
nej, ale o ruchach tych dotychczas nic 
pewnego nie wiemy.

Do bardzo ciekawych gwiazd, pod 
względem ruchu własnego należą: Arktur, 
1830 Groombridgea, C Tukana, P Niedź
wiedzicy wielk. i 61 Łabędzia; szybkości 
ich są odpowiednio 540, 479, 165, 162 
i 60 km na sekundę. Jaka przyczyna po
woduje tak znaczne szybkości tych 
gwiazd, na to pytanie, w dzisiejszym s ta
nie naszej wiedzy, nie jesteśmy w moż
ności dać odpowiedzi. Przypuśćmy na 
chwilę razem z Newcombem, że nasz 
układ gwiazdowy ma 100 milionów słońc, 
następnie, że każde z nich jest 5 razy 
cięższe od naszego słońca i że średnica 
układu gwiazdowego wynosi 30 000 lat
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światła, wtedy szybkość ciała, porusza
jącego się z nieskończoności do środka 
układu pod działaniem wszystkich mas, 
wynosiłaby 40 km, na sekundę, co stano
wi tylko 13,5 szybkości obserwowanej 
(540). Ażeby zaś w tym układzie ciało 
mogło się poruszać z szybkością 540 km, 
trzeba przyjąć nie 100 milionów lecz 
91125 milionów słońc, ponieważ:
(13,5)2 X 5 X 10 8 — 91 125 000 000 . Z tego 
łatwego rozumowania wynika: albo ilość 
słońc w naszym układzie jest mniejsza 
od powyższej, w takim razie ciało, poru
szające się z szybkością 540 km na se
kundę nie należy do naszego układu — 
przyciąganie wszystkich słońc nie jest 
w stanie zatrzymać go; albo też układ 
zawiera liczbę słońc daleko większą od 
tej, jaką przyjęliśmy na początku, wte
dy ciało, mające tak znaczną szybkość 
należy do naszego układu i nie może 
wyjść z granic jego. Pierwsze próby, 
w celu zbadania ruchów własnych gwiazd 
wewnątrz naszego układu gwiazdowego, 
były uczynione niedawno. Znane są pra
ce w tym kierunku L. Struvego, Kobol- 
da, Ristenparta, Stumpa, Kapteyna i wie
lu innych. Chociaż badacze ci głównie 
starali się określić kierunek biegu słoń
ca w przestrzeni, jednakowoż przytem 
musieli zwrócić uwagę i na rozmieszcze
nie gwiazd w naszym układzie. Schon- 
feld przypuścił, że gwiazdy mają ruch 
ogólny w płaszczyźnie drogi mlecznej 
w jednym kierunku i po drogach mało- 
mimośrodowych. Badając ruchy własne 
gwiazd W. Herschel zauważył, że gwia
zdy jednej części nieba oddalają się od 
siebie, gdy tymczasem gwiazdy przeciw
ległej części przybliżają się do siebie. 
Takie dwa pozorne ruchy gwiazd w ró
żnych częściach sfery niebieskiej podały 
mu myśl, czy czasami nasze słońce nie 
posiada swego własnego ruchu i miano
wicie — w jakim kierunku? Z tego po
wodu Herschel rozpoczął odpowiednie 
poszukiwania i znalazł, że nasze słońce 
wraz ze wszystkiemi planetami podąża 
ku punktowi nieba, położonemu w gwia
zdozbiorze Herkulesa. Spółrzędne tego 
punktu (apeksu), podług niego są: a =  
=  245°,9; 8 =  -j- 49°,6.

Bardzo obszerne badania w tym przed
miocie przeprowadził Argelander, który 
na zasadzie obserwacyi ruchów własnych 
390 gwiazd otrzymał dla apeksu: a =  
=  259°,9; 8 =  32°,5. Profesor niemiec
ki Kobold podaje spółrzędne apeksu na> 
Stępujące: a =  270°,4; 8 =  — 0°,2, które 
bardzo odstępują od wyników Herschla 
i Argelandra. Szybkość ruchu słońca 
jest zawarta w granicach od 20 do 30 km 
na sekundę. Widzimy więc, że pytanie 
dotyczące apeksu słońca nie jest rozwią
zane obecnie całkowicie, gdyż mamy ty 
le apeksów, ilu jest badaczów.

Następnie Wolt rozpatruje swoje liczne 
zdjęcia fotograficzne drogi mlecznej; na 
nich można zobaczyć: poplątane między 
sobą kanały o charakterze spiralnym, 
miejsca zupełnie pozbawione gwiazd, jak 
by jakie przepaści bezdenne; części dro
gi mlecznej, poprzerzynane ciemnemi ka
nałami, zgęszczone obłoki mgliste, które 
na podobieństwo naszych cumulus two
rzą rozmaite formy skomplikowane. Po
przez wszystko to prześwieca lekka mgła 
kosmiczna -  słowem, trudno w tym per- 
spektywicznem skupieniu materyi odna- 
leść jakiś porządek. Easton, chcąc obja
śnić komplikacye w drodze mlecznej, na
daje naszemu układowi gwiazdowemu po
stać spiralną; jądro zaś tego układu spi
ralnego umieszcza w  Łabędziu.

(Fig. i).

Jednak porównywając. zdjęcia fotogra
ficzne Wolfa różnych części drogi mle
cznej, możemy to jądro tak samo dobrze 
umieścić w Tarczy Sobieskiego lub Strzel
cu. Proctor przedstawia drogę mleczną 
w postaci olbrzymiego pierścienia, po-
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przerywanego w niektórych częściach. 
Postać spiralną wewnętrzną można uwa
żać za bardzo problematyczną.

(F ig . 2).

Wobec tego Wolf nie może nadać dro
dze mlecznej kształtu geometrycznego, 
lecz mniema, że z czasem astrofotografia 
rozwiąże to pytanie. Wszystkie mgławi
ce Wolf zalicza do naszego układu gwia
zdowego, uzasadniając swój wniosek tem, 
że gdyby to były wielkie układy gwia
zdowe, drogi mleczne, olbrzymie ja k  na
sza, odległe od nas na miliony lat świa
tła, tobyśmy ich nigdy nie zobaczyli, na
wet z pomocą najpotężniejszych przy
rządów.

W rozmieszczeniu mgławic Wolf widzi 
pewien porządek, — prawo: tam, gdzie 
wiele gwiazd, rzadko można zobaczyć 
mgławice i odwrotnie. Mgławice najlicz
niej skupiają się przy biegunach drogi 
mlecznej, dalej zaś ku niej samej liczba 
ich stopniowo zmniejsza się, tak, że w sa
mym jej pasie prawie ich niema.

Bardzo jeszcze zagadkowy charakter, 
co do swej natury, ma lekka, przejrzy
sta mgła kosmiczna, służąca jakby  za 
tło gwiazdom drogi mlecznej.

W końcu Wolf przechodzi do zbadania 
t. zw. ciemnych smug, które na jego 
zdjęciach zajmują dosyć znaczne prze
strzenie i, ze względu na swój zagadko
wy charakter, budzą znaczną ciekawość. 
Wolf niezawsze uważa je  za materyę 
ciemną, napełniającą wszechświat. W kil
ku miejscach drogi mlecznej, a miano
wicie w wielkiej mgławicy Jednorożca, 
w mgławicy Tarczy Sobieskiego, w gwia
zdozbiorze Łabędzia i około C Perseusza 
wyraźnie widać, że ciemne smugi i pla
my mgliste mają łączność z wyżej wy
mienioną mgłą kosmiczną i, w większo

ści przypadków, utwory ciemne są tylko 
przerwami w jasnych częściach drogi 
mlecznej. Analogicznie rzecz ma się 
i z wielką szczeliną, pomiędzy Łabędziem 
a Centaurem, która nie może być mate- 
ryą ciemną rzuconą akurat w pasie dro
gi mlecznej.

„Jeżeli dotychczas zbyt mało posunę
liśmy się w zbadaniu porządku wszech
świata i jeżeli nawet rozmieszczenie tych 
niewielu słońc w przestrzeni pozwoliło 
domyślać się nam w głównych zarysach 
postaci naszego wszechświata, to zato 
mapa fotograficzna nieba i katalog po
mogą zbadać szczegółowo położenie 30 
milionów słońc i tem samem dadzą pe- 
wrne oparcie przyszłym poszukiwaniom 
w tej dziedzinie". „Tak olbrzymi, wszy
stko obejmujący problemat budowy 
wszechświata, nie może zostać rozwiąza
ny wysiłkiem jednego wieku... Przejdzie 
wiele stuleci ciągłej, niezmordowanej 
pracy, zanim myśl człowieka wyjdzie ze 
sfery hypotez i rozmaitych rojeń fanta
stycznych i wstąpi na trwały grunt te- 
oryi naukowej “. A dalej z autorem słów 
powyższych x) możemy powiedzieć jesz
cze: „Mapa fotograficzna nieba i katalog 
pozostaną wspaniałą puścizną ducha 
ludzkiego dla przyszłych pokoleń, dla 
przyszłych wieków".

M. B.

N O W A  T E O R Y A  T O R SY I I ASY- 
M E T R Y I M IĘ C Z A K Ó W  B R Z U C H O - 

N O G ICH .

(D okończenie).

Z zupełnie innego punktu widzenia 
rozpatruje tę sprawę nowa teorya, ogło
szona niedawno przez młodego szwajcar
skiego uczonego Adolfa Naefa z Ziiri- 
chu 2). Występuje on przedewszystkiem 
przeciwko powszechnie przyjętemu po

!) N. Lapin. „Mapa fotograficzna nieba i k a 
talog".

2) A. N aef. Studien znr gen erellen  Morpho- 
lo g ie  der M ollnsken. I  Teil. E rgebn. u. F oi-tschr. 
d. Zool. Tom III. Jena, 1911.
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glądowi, .jakoby Amphineura stanowiły 
grupę pierwotną, opartemu na względnej 
prostocie budowy tych zwierząt. Podług 
Naefa jednak formy te prawdopodobnie 
rozwinęły się z typowych mięczaków 
(patrz typ morfologiczny brzuchonogów 
fig. 1), co prawda dość wcześnie, i wsku
tek specyalnych przystosowań cofnęły się 
wr rozwoju. Wszak wśród typowych brzu
chonogów widzimy dość często formy 
spłaszczone o szerokiej przyssawkowej 
nodze i muszli płaskiej. Zwrócić należy 
uwagę na fakt, że chitony zjawiają się 
dopiero w sylurze, gdy już oddawna ist
niały inne grupy mięczaków: głowonogi, 
brzuchonogi i małże. „Formy pierwot
n e j  stanowiące ulubiony temat dotych
czasowych filogenetyków, muszą być roz
ważane z największą ostrożnością. Wstrzy
manie lub cofnięcie rozwoju filogenetycz
nego, pozwalające na powstanie trwałych 
przystosowań ekologicznych, sprzyja za
nikowi rozmaitych cech znacznie bar
dziej, aniżeli ciągły i szybki postęp na
przód. W  razie szybkiego rozwoju rzad
ko która cecha okaże się nieużyteczną— 
zwykle mogą one tylko uledz zmianie, 
przystosować się do nowych czynności. 
Jeżeli nawet znajdzie się taka cecha nie
użyteczna, to, będąc związaną z kom
pleksem cech innych, które okazały się 
użytecznemi, będzie wciąż powracać w 
rozwoju ontogenetycznym. Inaczej w ra
zie zastoju i uproszczenia organizacyi: 
formy takie mogą długo zdradzać w on- 
togenii swoje pochodzenie, zwolna jednak 
i stale następuje zanik cech nieznajdu- 
jących zastosowania, rozwój ontogene- 
tyczny wciąż ulega skróceniu, aż w koń
cu znikną zupełnie wszystkie ślady da
wniejszej, znacznie zawilszej budowy. 
Za prymitywne więc formy należy uwa
żać tylko te, co do których paleontolo
gia wyraźnie nam to wykazuje, albo też 
te, które się rzeczywiście zbliżają do ty
pu, zbudowanego na zasadzie rozległych 
badań embryołogicznych i anatomicz
nych, obejmujących wszystkie formy da
nej grupy. Do takich Naef zalicza wśród 
mięczaków' dwie formy: Nautilus wśród 
głowonogów i Pleurotomaria wśród brzu
chonogów.

Dlatego też uczony szwajcarski zupeł
nie inaczej sobie przedstawia typ brzu
chonoga, aniżeli jego poprzednicy. Ciało 
zwierzęcia wyraźnie dzieli się na dwie 
części: przednią, obejmującą głowę i no
gę, oraz tylną, złożoną z worka trzewio
wego. Obie te części połączone są węż
szą częścią środkową, co pozwala na wy
konywanie ruchów jednej części wzglę
dem drugiej. Przewód pokarmowy nie 
przebiega prosto, lecz końcowa jego część 
zagięta jest na stronę brzuszną (retro- 
fleksya). Typ ten jest przedstawiony na 
rys. 1 z pominięciem zwinięcia muszli.

(Fig- i).
P odług Naefa. cz — czułek, o — oko, u — usta, 
N —noga, ep—epipodyum , j.p.—jam a płaszczow a.

Dla zrozumienia torsyi należy uprzy
tomnić sobie dość swobodne połączenie 
obu części ciała zapomocą części środko
wej. Oglądając np. Planorbis w akwa- 
ryum, łatwo zauważymy, że muszla wraz 
z workiem trzewiowym może przyjmo
wać najrozmaitsze położenia względem 
nogi: pochyla się na lewo lub prawo, na
przód lub w tył, lub też skręca się na 
prawo lub lewo skutkiem ruchów śrubo
wych części środkowej o kąt wynoszący 
do 180° lub nawet więcej. Te spostrze
żenia podsunęły Naefowi myśl, czy cza
sem zjawisko torsyi w filogenii brzucho
nogów nie je s t  zjawiskiem analogicznem 
z tą „fizyologiczną torsyą“. Myśl ta zo
stała najzupełniej potwierdzona przez ba
dania embryologiczne, dokonane nad Pa- 
ludina vivipara.

Najłatwiej będzie to zrozumieć, gdy 
się przyjrzymy rysunkom (rys. 2). Sta
dyum najmłodsze a jest jeszcze zupełnie 
symetryczne, przewód pokarmowy zaczy
na się jednak zaginać już na stronę brzu
szną. Cienka błonka konchiolinowa re
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prezentuje muszlę. Muszla ta  wraz z pła
szczem rośnie, obrastając jamę płaszczo
wą, w której głębi umieszczony je s t  te 
raz odbyt (stadyum b). Zwróćmy uwagę,

(F ig . 2).

P od łu g  N aefa. ap — apeks, ni — m uszla, n — pra- 
nerka, o — oko, p  — płaszcz, st — sta tocyst, 

Ż — żołądek.

że muszla je s t  najbardziej sklepiona ku 
przodowi, wskutek czego apeks leży 
w punkcie punkt więc największego 
wzrostu leży w tyle, czyli skręty muszli, 
gdyby ona pozostała w tej pozycyi, zwi
jałyby się w kierunku przodu: muszla 
byłaby egzogastryczna. Jednak już w s ta 
dyum b widzimy, że odbyt nie pozostaje 
na swojem miejscu — odchyla się cokol
wiek na stronę prawą, apeks zaś o taki 
sam kąt na stronę lewą. I oto mamy 
początek torsyi. W  następnem stadyum 
(c) skręcenie to osiągnęło kąt 90°, w os- 
tatniem zaś (d) torsya została ukończo
na: skręcenie wynosi 180°. W stadyum 
tem zwinięcie spiralne muszli bije w oczy; 
je s t  ono oczywiście obecnie endogastry- 
czne (muszla je s t  zwinięta w tył). Tak 
pojęta torsya nie wywrołuje żadnych 
zmian ani w nodze, ani w worku trze
wiowym—co najwyżej w części środko
wej, do czego za chwilę wrócimy.

Podobne zjawiska były obserwowane 
we wszystkich grupach brzuchonogów, 
oczywiście z pewnemi zmianami; najczę
ściej można je  obserwzwać u Diatocar-

dia, co nie je s t  bez znaczenia filogene
tycznego (gdyż grupa ta  słusznie, zda
niem Naefa, uchodzi za punkt wyjścia 
grup innych). Badania Roberta jasno to 
wykazały dla Trochus, gdzie jeszcze 
przed nastąpieniem torsyi muszla wyka
zuje wyraźne skręcenie egzogastryczne, 
które dopiero po ukończeniu torsyi za
mienia się na endogastryczne. Sam pro
ces torsyi zresztą odbywa się u Trochus 
znacznie prędzej; u Acmaea zaś, podług 
Boutana, trwa zaledwie kilka minut. 
W  tym ostatnim przypadku trudno przy
puścić, ażeby wchodziły w grę same tyl
ko warunki wzrostu; mamy tam zapewne 
do czynienia z ruchem mięśniowym, po
dobnym do takichże ruchów w razie „tor
syi fizyologicznej", o której wspominali
śmy wyżej. Im więc niższe bierzemy 
brzuchonogi, tem wyraźniej torsya się 
przedstawia w ontogenii, im wyżej idzie
my, tem wcześniej ona następuje, wsku
tek czego staje się coraz bardziej nie
wyraźną, aż w końcu dochodzi do prze
sunięcia odpowiednich zadatków w sta- 
dyach bardzo wczesnych, i z tego powo
du wymyka się z pod bezpośredniej ob
serwacyi. Idąc zaś wstecz, musimy przy
puścić, że formy, u których torsya wy
stępuje obecnie w stadyach embrional
nych (nawet czasami z częściowym współ
udziałem mięśni, jak u Acmaea) pocho
dzą od form, u których proces ten odby
wał się w okresie jeszcze późniejszym, 
z wyłącznym współudziałem mięśni. Tor
sya więc embryologiczna rozwinęła się, 
podług Naefa, w rozwoju filogenetycz
nym z „torsyi fizyologicznej".

Jakież jednak były przyczyny, tę tor- 
syę wywołujące? Dla Naefa nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że przodkowie 
dzisiejszych brzuchonogów byli zwierzę
tami pelagicznemi, jak  to wyraźnie wska
zuje stadyum embryologiczne Veliger. 
Te praformy posiadały już wtedy muszlę 
zwiniętą spiralnie (i symetrycznie, jak  to 
zobaczymy, mówiąc o asymetryi), lecz 
egzogastrycznie, czego nam dowodzi stałe 
występowanie tego skręcenia muszli w 
embryogenii. Wobec pelagicznego spo
sobu życia taka pozycya muszli nie mo
gła wpływać ujemnie na lunkcye życio
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we, jak  tego dowodzą dzisiejsze egzoga- 
stryczne muszle głowonogów pelagicz- 
nych. Dopiero podczas przejścia do ży
cia pełzającego muszla, zwisająca nad 
głową, zaczęła przeszkadzać, i przeszko
da ta musiała być usunięta przez skrę
cenie muszli na bok, a następnie w tył. 
Oczywiście proces ten, uwarunkowany 
skurczem mięśni, zachodził dopiero z 
chwilą rozpoczęcia życia pełzającego, 
z czasem jednak przeniósł się do roz
woju embryologicznego i tu, jakeśmy wi
dzieli, cofał się do coraz to wcześniej
szych stadyów.

Tenże sam proces torsyi jest bezpo. 
średnią przyczyną chiastoneuryi; skręce
nie śrubowate części środkowej ciała 
zwierzęcia wywołało skrzyżowanie ko- 
nektyw płaszczowych oraz przemieszcze
nie węzłów ciemieniowych: lewy znaj
duje się obecnie po prawej stronie, pra
wy zaś po lewej (rys. 3. Na rysunku

(F ig . 3). 

P od łu g  Naefa,

tym torsya jeszcze nie została ukończo
na, widać jednak już początek chiasto
neuryi).

Torsya jednak nie może wywołać ża
dnych zmian w wrorku trzewiowym, asy- 
metrya więc organów płaszczowych nie 
jest spowodowana przez torsyę. Pier
wotne brzuchonogi musiały mieć muszlę 
zupełnie symetryczną; wykazuje nam to 
embryologia i paleontologia. Pierwsze 
stadya rozwoju muszli są symetryczne. 
Najstarsze znane nam brzuchonogi nale
żą do rodziny Bellerofontidae, która od
znacza się symetrycznem zwinięciem mu
szli w jednej płaszczyźnie. Z czasem do
piero muszla zaczęła się stawać asyme
tryczną, co zostało wywołane zapewne

przez stosunki biologiczne środowiska. 
W razie skręcenia stożkowego w tej sa
mej objętości mamy mniejszą powierz
chnię, aniżeli wr razie skręcenia spiralne
go w jednej płaszczyźnie i to było zape
wne przyczyną asymetryi muszli, pocią
gającej za sobą z konieczności asyme- 
tryę organów płaszczowych z powodu 
zmniejszenia jam y płaszczowej przez 
skręt asymetryczny. Spojrzyjmy na rys. 4.

(F ig. i).

P odług  Naefa.

Widzimy, że ostatni skręt zwęża jamę, 
skutkiem czego odpowiednia połowa or
ganów płaszczowych, znajdując się w gor
szych warunkach, ulegnie zanikowi. Asy- 
metrya muszli musi wywołać jeszcze in
ne zjawisko. Niemożliwe je s t  noszenie 
muszli w położeniu przedstawionem na 
rys. 5 a, gdyż środek ciężkości worka

(Fig. 5).

(Podług Naefa).

trzewiowego, leżąc na boku, będzie w tę 
stronę pochylał całe ciało. Musi tu na
stąpić regulacya położenia muszli przez 
przesunięcie jej do położenia odpowied
niejszego, przedstawionego na ryc. 5c. 
Przesunięcie to daje się rozłożyć na dwa 
ruchy: na obrót o pewien kąt około osi 
pionowej (rys. 5 b) w kierunku przeciw
nym torsyi, z którego to powodu nazwie
my to zjawisko detorsyą—oraz na obrót
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około osi poziomej, poczem muszla przyj
mie swe ostateczne położenie. Muszla 
jednak w tem nowem, uwarunkowanem 
przez ruchy regulacyjne, (które można 
obserwować w ontogenii), położeniu b ę 
dzie wpływała na zanik połowy organów 
płaszczowych nietylko przez zwężenie 
jamy płaszczowej, ale i przez obciążenie. 
Nie spoczywa ona obecnie wyłącznie na 
pokrywce (operculum), lecz wywiera pe
wne ciśnienie i na przednią część ciała 
zwierzęcia, a więc i na organy płaszczo
we; skutkiem jednak  asymetryczności 
muszli, obciążenie to będzie wywierane 
tylko na lewą stronę, prawe więc orga
ny rozwijać się będą swobodnie. Oczy
wiście zanik skrzela pociągnie za sobą 
zanik odpowiedniego przedsionka, a, po
średnio i odpowiedniej nerki. Asyme- 
trya muszli może spowodować jednak 
tylko asymetryę organów płaszczowych— 
za asymetryę innych organów nie może
my jej czynić odpowiedzialną. Asyme- 
trya  wątroby je s t  wywołana poprostu 
przez brak miejsca w wydłużonem ciele 
(podobną asymetryę pewnych organów 
widzimy np. u wężów), asymetrya zaś 
organów płciowych przez wprowadzenie 
kopulacyi—jak  to przypuszczał Simroth.

A teraz jeszcze kilka słów o specyal- 
nych stosunkach u Pulmonata i Opisto- 
branchia, które łączymy zwykle w jednę 
wspólną grupę „Euthyneura", opierając 
się na ich eutyneuryi czyli braku chia- 
stoneuryi. Naef uważa to za błąd zasad
niczy, twierdząc, że brak skrzyżowania 
nerwów powstał u obu tych grup w zu
pełnie inny sposób. U Pulmonata nastą
piła tak, jak  u Cephalopoda, koncentra- 
cya węzłów nerwowych w części głowo
wej, ciemieniowe więc węzły przesunęły 
się z równoczesnem skróceniem odpo
wiednich konektyw ku przodowi w kie
runku węzłów płaszczowych, przyczem 
oczywiście chiastoneurya została zniesio
na. Inaczej się ten proces przedstawia 
u Opistobranchia; tu  mamy proces od
wrotny torsyi filogenetycznej. Torsya 
została wrywołana przez dwie przyczyny: 
1) egzogastryczne zwinięcie muszli i 2) 
przejście od życia pelagicznego do pełza
jącego. O ile jedna z tych przyczyn dzia

łać przestanie, torsya traci swoję racyę 
bytu i ulegnie zanikowi. To też widzi
my zanik torsyi u brzuchonogów, prowa
dzących życie pelagiczne, np. u pteropo- 
da, gdzie oczywiście druga przyczyna 
działać przestała. Inny rodzaj detorsyi 
widzimy u tych form, gdzie muszla mniej 
lub więcej zanikła, a worek trzewiowy 
uległ spłaszczeniu, jak  np. u pełzających 
Tectibranchia i Nudibranchia. Oczywi
ście obadwa te rodzaje detorsyi, do k tó 
rych może się jeszcze przyłączyć kon- 
centracya węzłów nerwowych, doprowa
dzają do zniesienia chiastoneuryi.

Tak się przedstawia teorya Naefa. Od
znacza się ona prostotą i uwzględnieniem 
danych paleontologicznych, embryologi- 
cznych i anatomicznych, a z tych powo
dów zasługuje na specyalną uwagę. W y
jaśnia ona lepiej, niż wszystkie dotych
czasowe teorye, ciekawe zjawiska torsyi 
i asymetryi. Ponieważ jednak wiele za
łożeń, na których teorya ta się opiera, 
autor je j obiecuje szerzej uzasadnić do
piero w następnych częściach swej pra
cy, dotąd niewydanych—z sądem o niej 
należy się wstrzymać aż do chwili ich 
ogłoszenia.

W. Roszkowski.

O S Y S T E M IE  PO U L S E N A  T E L E 
GRAFII BEZ D RU TU .

(D okończenie).

IV. Rezonancya.

By zrozumieć doniosłość używania lal 
ciągłych zamiast nieciągłych, należy po
znać zasadę powszechnie dziś używanych 
przyrządów odbiorczych. Przyrządem na
dawczym j e s t — jak  widzieliśmy — oscy
lator elektryczny, składający się z kon
densatora i zwoju autoindukcyi. Dyna- 
mo-maszyna dostarcza oscylatorowi ener
gii, ta udziela się w formie energii drgań 
elektrycznych antenie; z anteny rozcho
dzą się fale elektryczne na wszystkie 
strony, i dochodzą też do stacyi odbior
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czej. Przyrząd odbiorczy w stacyi od
biorczej składa się również z anteny 
i oscylatora 1). Nadchodzące fale wywo
łują w oscylatorze również drgania elek
tryczne, a właściwy detektor służy nie 
do stwierdzenia nadeszłych fal wprost, 
ale do skonstatowania drgań elektrycz
nych w oscylatorze, wywoływanych przez 
nadchodzące fale (o tych detektorach ni
żej będzie mowa). Działanie nadchodzą
cych fal będzie wtedy największe, gdy 
frekwencya nadchodzących fal równać 
się będzie frekwencyi właściwej odbior
czemu oscylatorowi. Powiedzieliśmy już 
wyżej, że każdy oscylator posiada wła
ściwą sobie frekwencyę drgań elektrycz
nych, określoną przez jego pojemność 
i współczynnik autoindukcyi, tak samo 
jak  masa (długość) i elastyczność struny 
określają wysokość tonu jej właściwego. 
Innemi słowy: gdy szarpniemy strunę, 
to wysokość powstającego stąd tonu jest 
już z góry określona przez elastyczność 
i masę struny. Podobnie, gdy wahadło 
wychylimy z położenia równowagi, to 
okres wahań stąd powstających jest już 
z góry określony przez długość wahadła 
i wielkość przyśpieszenia ziemskiego 
w danym punkcie ziemi. Tak też, gdy 
zapomocą jednorazowego impulsu elek
trycznego „szarpniemy“ elektrycznie oscy
lator elektryczny, to frekwencya drgań 
stąd powstających jest już z góry okre
ślona przez pojemność i autoindukcyę 
oscylatora. Ową frekwencyę oscylatoro
wi właściwą nazywamy frekwencyą wła
sną oscylatora.

Pale nadchodzące — powtarzam — dzia
łają najskuteczniej, gdy frekwencya nad
chodzących fal jest równa frekwencyi 
własnej oscylatora. Tłumaczy się to re- 
zonancyą. Niechaj się w pokoju rozlega 
ton „a“ i niechaj się znajdują w pokoju 
widełki strojowe również na „a“ nastro
jone, to widełki owe odezwą się, skoro 
fale głosowe o frekwencyi odpowiadają
cej tonowi „a“ do nich dojdą.

Chcę teraz wykazać, że zjawisko re- 
zonancyi lepiej daje się wyzyskać, gdy

!) T. zw . koherer należy oddawna do prze
szłości.

pobudzające fale są ciągłe niż w przy
padku fal nieciągłych. Gdy ton .,a“ roz' 
legający się w pokoju, w którym się 
znajdują widełki strojowe pochodzi ze 
struny poruszanej smykiem (a więc wy
syłającej ciągłe fale głosowe), to widełki 
odezwą się, choćby ów ton był bardzo 
słaby, jeśli tylko widełki są dokładnie 
na ton „a“ nastrojone. Jeśli jednak ów 
ton pochodzi ze struny szarpanej od cza
su do czasu palcem (wysyłającej zatem 
tłumione fale nieciągłe), to musimy już 
mocno strunę szarpnąć, by się widełki 
odezwały; ale w tym ostatnim przypad
ku odezwą się, choćby nie były całkiem 
dokładnie nastrojone na ton „a“.—Po
wiedzmy, że chcemy huśtawkę rozkoły
sać; w tym celu stajemy za nią i rusza
my ją  przed siebie, a za każdym razem, 
gdy się do nas zbliża, popychamy ją 
przed siebie; mały chłopiec w ten spo
sób potrafi dużą huśtawkę rozkołysać, 
jeśli okres jego pchnięć będzie się ró
wnał dokładnie okresowi wahań huśtaw
ki. Jeśli jednak nie popycham huśtawki 
za każdym razem, gdy się do mnie zbli
ża, ale—powiedzmy — tylko co kilka mi
nut, to muszę już użyć dużej siły, by 
huśtawkę rozkołysać; jeśli zaś używam 
dużej siły, to interwały moich impul
sów nie muszą być koniecznie równe 
wielokrotnej okresu wahań huśtawki. 
Niechaj oddział żołnierzy maszeruje przez 
most; most zostaje wskutek tego pobu
dzony do drgań; jeśli kroki żołnierzy są 
w rezonancyi z frekwencyą własną mo
stu, to most zostanie wprawiony w do
syć silne drgania. Wyobraźmy sobie je 
dnak, że komendant zatrzymuje ów od
dział co kilka kroków; w takim razie po
trzeba już będzie silnego tupotu nóg żoł
nierzy, by most wprawić w drgania, ale 
też w tym przypadku nie będzie konie
czne, by frekwencya własna mostu równa 
była liczbie kroków żołnierzy na se
kundę.

Możemy zatem wyprowadzić następu
jący wniosek. Niechaj oscylator A  wy
syła fale elektryczne ciągłe; fale te po
budzą oscylator B  do silnych drgań, je 
śli frekwencye własne oscylatorów A  i B 
będą sobie równe (czyli jeśli będą w re-
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zonancyi), choćby intensywność lal nie 
była duża. Jeśli zaś oscylator A  wysyła 
fale elektryczne nieciągłe, to potrzeba 
będzie większej intensywności fal, by po
budzić oscylator B  do drgań, ale w ta 
kim razie oscylator B  będzie też reago
wać, choćby jego frekwencya własna nie 
była dokładnie równa frekwencyi oscyla
tora A. Zobaczmy, jakie to skutki po
ciąga za sobą. Powiedzmy, że stacye 
A i B chcą ze sobą korespondować i umó
wiły się używać fali l 000 m. Nastawia
ją  tedy obie swe oscylatory na frekwen
cyę odpowiadającą długości fali 1 000 m 
i stacya wysyła fale elektryczne o d łu
gości 1 000 to; te dochodzą do stacyi B, 
wprawiają tam oscylator w drgania i w 
ten sposób umożliwiają korespondencyę. 
Przypuśćmy, że stacye używają fal nie
ciągłych (tłumionych). Przypuśćmy nad
to, że w stosunkowo niewielkiej odległo
ści (kilkadziesiąt kilometrów) od stacyi A 
znajdują się jeszcze inne stacye C, D 
i t. d. Jeśli przypadkowo któraś z tych 
stacyj, np. stacya D, ma oscylator nasta
wiony na falę pomiędzy 800 m do 1 200 m, 
to i jej oscylator będzie reagował na fale 
stacyi A. W ten sposób z jednej strony 
tajemnica korespondencyi będzie naru
szona, z drugiej zaś strony funkcyono- 
wanie stacyi B  będzie zakłócone. Po
wiedzmy, że stacya D  koresponduje wła
śnie ze stacyą E  zapomocą fali o 1 200 m 
i otrzymuje od niej depeszę, tymczasem 
podczas odbioru depeszy otrzymuje zna
ki ze stacyi A, korespondującej ze s ta 
cyą B; w takim razie stacya D nie mo
że rozróżnić żadnych znaków. Jestto  
zwłaszcza dla celów wojskowych nieko
rzystne. Używając fal nieciągłych je s te 
śmy bardziej narażeni na niebezpieczeń
stwo, że stacye nieprzyjacielskie pod
chwycą nasze depesze, i następnie, że 
nasze własne stacye będą sobie nawza
jem w korespondencyi przeszkadzały. 
Inaczej się ma rzecz w razie używania 
fal ciągłych. Jeśli stacya A  wysyła s ta 
cyi B  fale ciągłe o długości 1 0 0 0  m, 
a w pobliżu znajdująca się stacya D ma 
oscylator, nastawiony na ‘falę 950 m, to 
jej oscylator na falę stacyi A  nie będzie 
reagował. W ten sposób podchwytywa

nie obcych depesz jest znacznie u trud
nione i zapewnione jest prawidłowe, nie
zakłócone funkcyonowanie większej liczby 
stacyj na tym samym terenie. Stąd wi
doczna, że używanie fal ciągłych ozna
cza duży postęp w korespondencyi tele
graficznej bez drutu.

V. Łuk świetlny jako generator ciągłych 
oscylacyj elektrycznych.

Struna raz szarpnięta drga, ale ampli
tuda tych drgań coraz się zmniejsza 
i spada do zera; struna jednak poruszana 
smykiem drga ciągle, z amplitudą stałą. 
Jednorazowe wychylenie wahadła wpra
wia je w drgania, ale drgania tłumione 
z powodu tarcia; amplituda tych drgań 
staje się coraz mniejszą i wreszcie staje 
się zerem. Możemy jednak zapomocą od
powiednio umieszczonego ciężarka wpra
wić wahadło w drgania ciągle (zegary 
wahadłowe); energia potencyałna zwolna 
spadającego ciężarka zużywa się na po
konanie oporu tarcia. Iskra wywołuje 
w oscylatorze drgania elektryczne, j e 
dnakże tłumione, o amplitudzie coraz się 
zmniejszającej aż do zera. Czy nie ma
my sposobu, by utrzymać amplitudę tych 
drgań w pierwotnej wielkości i nie po
zwolić jej spaść do zera? Innemi słowy: 
czy nie posiadamy elektrycznego „cię- 
żarka“, którego energia kompensowałaby 
straty w oscylatorze z powodu oporu 
ohmowskiego i promieniowania? Sposo
bu takiego dostarcza znane dość dawno 
zjawisko Dudella.

Jeśli w oscylatorze elektrycznym (zob. 
ryc. 2 ) zamiast przestrzeni iskrowej umie
ścimy łuk świetlny, ryc. 6 , to oscylator

zostanie pobudzony do drgań ciągłych O. 
Frekwencya drgań oscylatora określona

!) N a ryc. 6 M  oznacza m aszynę dostarcza
jącą  prądu sta łego  dla łuku św ie tln eg o  S. B
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je s t  i w tym razie przez pojemność i au- 
toindukcyę oscylatora; okazało się jednak, 
że w zwykłych warunkach mogą być do 
drgań pobudzone tylko oscylatory o frek
wencyi rzędu wielkości 1 000 na sekun
dę x). Frekwencye te eą zaniskie, by ich 
można używać w telegrafii bez drutu; 
inżynier duński Poulsen wziął patent na 
pewien specyalny łuk świetlny, będący 
w stanie pobudzić do drgań oscylator 
o frekwencyi własnej rzędu wielkości 
miliona na sekundę i tem samem wpro
wadził łuk świetlny do telegrafii bez dru
tu, jako środek wytwarzania fal ciągłych 
elektromagnetycznych. Zasada łuku Poul
sena jest jednak w gruncie ta sama, co 
w zjawisku Dudella i dlatego odpowiemy 
najpierw na pytanie, w jaki to sposób 
łuk świetlny pobudza oscylator do drgań 
ciągłych? Czyli: w jaki to sposób łuk 
świetlny kompensuje straty oscylatora 
z powodu oporu elektrycznego i promie
niowania?

Postaramy się dać odpowiedź bez po
mocy formuł matematycznych. Istotnem 
jest, że opór elektryczny łuku świetlne
go nie je s t  stały, jak np. opór przewod
nika metalowego, ale je s t  funkcyą wiel-i’ 
kości prądu w luku świetlnym płynące
go. Opór elektryczny łuku zmniejsza się ' 
ze wzrostem prądu, zwiększa się, gdy 
prąd maleje. Przypomnijmy teraz nastę
pującą zasadę: niechaj prąd i — ryc. 7 — 
rozgałęzia się w punkcie A  na dwa prze

wodniki, to siła prądu pierwotna i równać 
się będzie sumie sił prądów i i2 pły
nących w obu przewodnikach, czyli i =  
=  h +  h, a nadto: ^  ma się do i2 od
wrotnie jak  opór przewodnika l do opo
ru przewodnika 2; innemi słowy: prąd 
chętniej płynie drogą, która mu stawia 
mniejszy opór. Przypatrzmy się teraz 
rycinie 6 -ej. Prąd płynący z maszyny 
(w kierunku oznaczonym strzałką) rozga
łęzia się w punkcie A. Jedna część prą
du płynie przez łuk <S; druga wpływa 
w oscylator i ładuje kondensator C. Owo 
ładowanie kondensatora odbywa się z po
wodu bezwładności elektryczności oscy
lacyjnie (por. rozdz. I). Gdyby na miej
scu łuku znajdował się inny zwykły prze
wodnik, to oscylacya po kilku lub kilku
nastu drganiach zostałaby stłumiona, 
a pojedyńcze drganie gra-ficznie przedsta
wione dałoby krzywą wyciągniętą ryc. 8 .

(Fig. 8).
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oznacza cew kę indukcyjną t. zw . dławiącą; prze
puszcza ona prąd sta ły , ale staw ia duży opór 
prądow i przem iennem u; słu ży  do tego, aby drgań  
elek tryczn ych , pow stających  w  oscylatorze, nie 
przepuścić do m aszyny.

*) O czyw ista , że rów nocześnie z oscylatorem  
drga też i  łuk  św ietln y; g d y  prąd w  łuku je s t  
siln iejszy , p ow ietrze  go  otaczające rozgrzew a się 
bardziej, g d y  prąd w łuku je s t  m niejszy, p o w ie
trze ogrzew a się słabiej; drganiom  łuku tow a
rzyszą  ted y  drgania w  pow ietrzu , czy li lampa 
„śpiewa". W ysokość tonu je s t  zależna od frek
w en cy i w łasnej oscylatora elek trycznego .

Obierzmy kierunek dodatni prądu
w oscylatorze kierunek Oznaczony strzał
ką (ryc. 7). Zwróćmy teraz uwagę na 
stadyum wzrostu prądu i2 oscylatora. 
Przez cały czas musi być i =  i, -f- i2; 
skoro i2 wzrasta, to ix musi maleć, bo 
i, t. j. siła prądu dostarczanego przez ma
szynę, je s t  niezmienna. Skoro maleje, 
rośnie opór łuku, dlatego prąd maszyny 
chętniej pójdzie w oscylator, niż w łuk, 
wskutek tego prąd i2, który już rósł.z po
wodu oscylacyi, rośnie jeszcze z powodu 
wzrostu oporu łuku. Podobnie się ma ze 
stadyum opadania prądu i2; skoro i2 ma
leje, rośnie, bo ij -j- i2 =  i; skoro \  
rośnie, to opór łuku maleje, a prąd ma
szyny chętniej będzie płynął przez łuk 
niż przez oscylator; dlatego prąd i., k tó
ry już malał z powodu oscylacyi, maleje 
tembardziej z powodu zmniejszenia się 
oporu łuku. Rezultatem jest prąd przed
stawiony przez kropkowaną krzywą ryc. 8 .
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Tak tedy łuk świetlny nie pozwala am
plitudzie raz rozpoczętej oscylacyi opaść; 
łuk świetlny wytwarza w oscylatorze 
drgania ciągłe.

Powiedzieliśmy już wyżej, że w zwy
kłych warunkach łuk świetlny może po
budzać do drgań oscylatory o frekwen
cyi własnej rzędu wielkości 1 000  na se
kundę. Dla szybszych frekwencyj łuk 
świetlny je s t  poprostu zaleniwy. Patent 
Poulsena !) na łuk świetlny do w ytw a
rzania oscylacyj o wysokiej frekwencyi 
obejmuje następujące szczegóły: jedna 
elektroda łuku je s t  z węgla, druga z mie
dzi, łuk znajduje się w atmosferze wo
doru lub gazu świetlnego i w polu ma- 
gnetycznem. Niepodobna w ramach ni
niejszego artykułu uzasadnić tych szcze
gółów, przez Poulsena wprowadzonych. 
Zasadniczo są to szczegóły natu ry  d ru
gorzędnej, choć praktycznie one to do
piero umożliwiły używanie fal ciągłych 
w korespondencyi telegraficznej bez drutu.

Ciekawe je s t  wytwarzanie punktów 
i kresek (alfabetu Morsea) w telegrafii 
poulsenowskiej. We wszystkich dotych
czasowych systemach wytwarzano przer
wy pomiędzy kropkami i kreskami w ten 
sposób, że przerywano prąd w ytw arzają
cy w oscylatorze iskry, że więc przer
wom między kropkami i kreskami (to 
jest pomiędzy literami i słowami) odpo
wiadały przerwy w drganiach oscylato
ra. W oscylatorze systemu poulsenow- 
skiego drgania wciąż się odbywają, tak
że i podczas przerw, a jedynie zmienia 
się autoindukcyę oscylatora na czas 
przerw. Dajmy na to, że stacya A umó
wiła się ze stacyą B korespondować za
pomocą fali o długości 1 000 to; stacye 
A  i B  nastawiają tedy swe oscylatory 
nadawcze i odbiorcze na frekwencyę od
powiadającą fali długości 1 000  m. Jeśli 
stacya A ma wysyłać depeszę, to daje 
kropki i kreski zapomocą fali długości 
1 000 m, a przerwy między kreskami 
i kropkami, to je s t  literami i słowami

zapomocą fali o długości np. 9 5 0  to. S ta
cya B  nastrojona na 1 0 0 0  m nie słyszy 
fali 9 5 0  m, odbiera zatem tylko kreski 
i kropki składające przesyłaną depeszę.

Dla zupełności należy jeszcze kilka 
słów powiedzieć o aparacie odbiorczym 
dla fal ciągłych. Wspomnieliśmy już wy
żej, że znany wszystkim koherer należy 
w praktyce telegraficznej bez drutu do 
przeszłości. Koherer—jak  wiadomo—re
agował wprost na fale nadchodzące. Dziś 
wszystkie systemy posługują się zjawis
kiem rezonancyi (a najbardziej — jak  
wyłuszczyliśmy—system Poulsena); apa
ratem odbiorczym jes t  wogóle oscylator 
nastrojony na falę nadchodzącą. Nadcho
dząca lala wywołuje w oscylatorze drga
nia elektryczne, a rzeczą odpowiednich 
detektorów jest owe drgania skonstato
wać. Takim detektorem dla systemu 
Poulsena jest t. zw. „ticker“ — ryc. 9.

i) M ów iąc o P ou lsen ie  n ie m ożna przem il
czeć nazw iska Sim ona, k tóry  sw em i studyam i 
fizycznem i o łuku św ie tln y m  — rzec m ożna — 
p rzygo tow a ł w yn alazek  P oulsena.

(Fig. 9).

Pręcik D  na rycinie przedstawia sche
matycznie ów przyrząd. Ów pręcik drga 
mechanicznie z frekwencyą kilkuset ra 
zy na sekundę i raz zamyka oscylator, 
raz łączy go z telefonem T. Za każdym 
razem, gdy ticker łączy oscylator z tele
fonem, drgania wchodzą w zw'ój telefo
nu i działają jako impuls elektryczny. 
Kilkaset impulsów na sekundę wytwa
rza w telefonie ton (w praktyce zwykle 
szmer tylko) x). Tak tedy znaki Morsea

1 ) N arysow an y  na ryc. kondensator w pro
w adzon y je s t  z p ew n ych  w zg lęd ów  tech n icz
nych , k tórych  tu  z braku m iejsca n ie objaśnię.
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(kropki i kreski) słychać w telefonie 
(korespondencya foniczna).

Nietutaj miejsce wyliczać zalety i wa
dy systemu Poulsena w porównaniu z in- 
nemi systemami. Chcę tylko jedno po
wtórzyć. Gdzie chodzi o to, by na sto
sunkowo niedużej przestrzeni większa 
liczba stacyj mogła prawidłowo, nieprze- 
szkadzając sobie nawzajem, funkcyono- 
wać, tam najbardziej się nadaje system 
Poulsena. A więc nadaje się specyalnie 
do celów wojskowych i dlatego można 
liczyć, że system ten będzie wprowadzo
ny w armiach państw europejskich.

Dr. Jakób Salpeter.

Akademia Umiejętności.
III. W yd z ia ł  m atem atyczno-przyrodn iczy .

Posiedzenie dnia 8  stycznia 1912  r.

P rzew od n iczący : D y rek to r  E . Janczew sk i.

Przewodniczący zawiadamia Wydział o bo
lesnych stratach, które Akademia poniosła 
przez zgon: ś. p. Jana  Kowalczyka, b. s ta r
szego astronoma Obserwatoryum w Warsza
wie, członka korespondenta od roku 1902, 
k tóry  zmarł w dniu 10-ym grudnia 1911 
roku, oraz ś. p. Edwarda Skiby, niegdyś 
prof. Uniwersytetu  Jagiellońskiego, członka 
korespondenta od roku 1873, który zmarł 
w dniu 13-ym grudnia 1911 roku.

Sekretarz przedstawia następujące wyda
wnictwa Wydziału, które ukazały się od 
czasu ostatniego jego posiedzenia:

Bulletin International de l ’Acadómie des 
Sciences de Cracoyie, Classe des Sciences 
Mathematiąues et Naturelles:

1) Serie A, No 10 (Decembre) 1911. Za
wiera rozprawy pp.: W. Sierpińskiego, J. 
Browińskiego i St. Dąbrowskiego, M. Kern- 
bauma, K. Krafta.

2) Serie B, No 9 (Norembre) 1911. Za
wiera rozprawy pp.: E . Godlewskiego Sen., 
A. Becka i G. Bikelesa, J. Żaczka i L. Po- 
pielskiego.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Skraplanie wodoru z uchyle
niem stra t  zimna".

Prof. O. opisuje przyrządy własnego po
mysłu, z których najnowszy odznacza się

tem, że pozwala skraplać większe ilości wo" 
doru w sposób prosty i względnie łatwy, 
bez straty  zimna. Zalety tego przyrządu 
można streścić w następujących zdaniach: 
1) Nowy skraplacz wodoru nie wymaga 
osobnego przygotowania ciekłego powietrza, 
co dla dawniejszych przyrządów zajmowało 
daleko więcej czasu niż samo skroplenie wo
doru. 2) Przez połączenie skraplacza wo
doru ze skraplaczem powietrza w jednym 
przyrządzie unika się s tra t  zimna, przez 00 
zmniejsza się znacznie potrzebną do skro
plenia siłę motoryczną. 3) Pomimo równo
czesnego skraplania wodoru jakoteż powie
trza potrzebnego do oziębiania, wystarcza 
do obsługi przyrządu jedna tylko osoba, po
nieważ skroplenie powietrza odbywa się pra
wie automatycznie. 4) Do skraplania po
wietrza nie jest konieczny drugi kompresor, 
można go bowiem skutecznie zastąpić duże- 
mi flaszkami stalowemi, ładowanemi od cza
su do czasu suchem i od dwutlenku węgla 
wolnem powietrzem do ciśnienia 200 atmo
sfer. 5) Przyrząd może być używany z ró
wnie dobrym skutkiem do skraplania wię
kszych ilości wodoru jakoteż i do skrapla
nia większych ilości powietrza. W dalszym 
ciągu rozprawy p. O. opisuje termostat do 
niskich temperatur, pozwalający zapomocą 
rozprężenia zgęszczonego powietrza otrzy
mywać w łatwy i wygodny sposób stałe tem
peratury  w granicach od 0° do — 190° O. 
W końcu opisuje urządzoną przez siebie pra
cownię kryogeniczną I Zakładu chemiczne
go Uniw. Jagiellońskiego oraz podaje wska
zówki praktyozne, dotyczące skraplania po
wietrza i wodoru.

Czł. M. P. Rudzki przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Pala sprężysta powierzchow
na w ośrodku poprzecznie izotropowym".

Prof. R. rozważa prędkość rozchodzenia 
się i kształt drogi, zataczanej przez cząste
czki w czasie przejścia fali powierzchownej 
w ośrodku uwarstwowanym poziomo i wy
kazuje, że jest ona ze wszech miar podobna 
do takiejże fali w ośrodku izotropowym.

Czł. L. Marchlewski zdaje sprawę z p ra 
cy wykonanej wspólnie z p. J .  Roblem pt.: 
„O [3-filoporfirynie“ .

W jednej z poprzednich rozpraw o po
chodnych chlorofilu ciż sami autorowie opi
sali wyniki rewizyi badań nad filoporfiryną, 
odkrytą przez Schuncka i Marchlewskiego 
i badaną później przez ostatniego z szere
giem współpracowników. Rewizya ta  dała 
potwierdzenie poprzednich wyników; stwier
dziła przedewszystkiem, że „zasadowość" jej 
jest większa niż to podał Willstiitter. W roz
prawie niniejszej badacze opisują ciało po
dobne do filoporfiryny, które niekiedy po
wstaje obok filoporfiryny właściwej przez 
ogrzewanie kwasów chlorofilanowych z alka
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liami do tem peratury  200°. Ciało to miał 
także w rękach niewątpliwie Willstatter, 
lecz zbadał je niedokładnie i wadliwie. Opie
rając się na błędnem przypuszczeniu, że fi- 
loporfiryna Schuncka i Marchlewskiego nie 
ekstrahuje się V2$  kw. solnym, poddał roz
twory eterowe, oba czerwone barwniki za
wierające, ekstrakcyi tym  kwasem. Pp. M. 
i R. stwierdzają, że takie postępowanie pro
wadzi do wydzielenia ciała nieczystego. J e 
dynie przez zastosowanie 1/4°/0 kw. solnego 
można oddzielić nowe ciało od dawniej od
krytej filoporfiryny. Nowe to ciało o trzy
mało nazwę ^-filoporfiryny; ma ono widmo 
całkiem inne niż to, które podaje Willstiit- 
ter; jego opis stosuje się, jak  się okazało, 
do mieszaniny dwu ciał. Krystalizuje się 
ono łatwo w igiełkach, trudno rozpuszczal
nych w eterze i alkoholu, łatwo w kwasie 
octowym.

Ozł. M. Smoluchowski przedstawia rozpra
wę p. Zdzisława Thullie p. t.: „Przyczynek 
do teoryi zjawisk galwano- i termomagne- 
tycznych".

P. Th. rozwija elektronową teoryę metali, 
podaną przez P. Grunera, zastosowując jej 
założenia do zjawisk galwano- i termoma- 
gnetycznych, obserwowanych w metalach 
w polu inagnetycznem. Formuły, wynika
jące z tych dociekań, zestawia z badaniami 
doświadczalnemi, wykonanemi na rozmaitych 
metalach, w szczególności na bizmucie. Opie
rając się na badaniach Jiigera i Diesselhor- 
sta, dotyczących prawa Wiedemanna i Fran- 
za, p. Th. przyjmuje pewne wartości na 
wchodzące do otrzymanych wzorów dwie 
stałe specyficzne, które są w związku ze 
stosunkiem liczby elektronów wolnych do 
atomów elektrycznie obojętnych (z koncen- 
tracyą elektronową) i z ciepłem dysocyacyi 
atomowej. Wyniki teoretyczne zgadzają się 
pod względem jakościowym zupełnie z do 
świadczeniem dla bizmutu. Wyjaśnienie je 
dnak znaku effektu Halla i k ierunku skrę
cenia izoterm w niektórych ciałach wyma
gałoby wprowadzenia do rozważań także 
elektronów dodatnich.

Czł. K. Kostaneoki przedstawia rozprawę 
p. K. Białaszewicza p. t.: „Badania stosun
ków osmotycznyoh w rozwoju żaby i k u ry “.

P. B. wziął za zadanie poznanie zmian 
w ciśnieniu osmotycznem tkanek embryonal- 
nych w biegu rozwoju zarodków żaby i k u r 
częcia oraz zbadanie stosunku osmotycznego 
między embryonem jako zamkniętym syste- 
matem osmotycznym a cieczą, w której od
bywa się jego rozwój. Ta sprawa ma zna
czenie ze względu na problemat pobierania 
wody przez ciało embryona. Metoda badań 
polegała na oznaczaniu ciśnienia osmotycz
nego w miazdze zarodków zapomocą ozna
czania obniżenia p u n k tu  marznięcia apara-
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tem Beckmanna. P. B. doszedł do nastę
pujących wyników: Jaja żaby bezpośrednio
przed wydobyciem się z jajnika mają nieco 
niższe ciśnienie osmotyczne niż ma średnio 
dorosły organizm matki. Aż do chwili w y
klucia zarodków odbywa się w nich zmniej
szenie koncentracyi substancją osmotycznie 
czynnych. Po wykluciu ciśnienie osmoty
czne wzrasta także w rozwoju pozaembryo- 
nalnym. P. B. podaje dalej wyniki pomia
rów wykonanych na zarodkach kurczęcia, 
które naogół są zgodne z tem, co znalazł 
w rozwoju żaby. Następnie rozpatruje zna
czenie warstwy płynu kołożółtkowego (peri- 
yittelin) i cieczy amnionalnej oraz podaje 
wyniki pomiarów ciśnienia osmotycznego 
w tej ostatniej w różnych okresach rozwo
ju. Z porównania tych danych z liczbami, 
wyrażającemi ciśnienie osmotyczne śródem- 
bryonalne, wynika daleko idąca niezależność 
ciśnienia osmotycznego śródembryonalnego 
i ciśnienia osmotycznego w otaczającym pły
nie. P. B. podaje hypotetyczne objaśnienie 
mechanizmów, regulujących te stosunki, 
w końcu zaś wskazuje znaczenie wyników 
swej pracy dla spraw wzrostu embryonal- 
nego organizmu.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę własną p. t.: „O zawartości energii
w ciałach materyalnych".

Jednym  z najważniejszych postępów w fi
zyce spółczesnej jes t  stopniowy rozwój P lan
cka teoryi promieniowania i przybieranie 
przez nią coraz ogólniejszej postaci, w k tó 
rej, jak  się wydaje, będzie zdolna do opa
nowania całkowitego zakresu teoryi materyi. 
Istotnego kroku na tej drodze dokonał E in 
stein, k tóry  zastosował zasady Planckow- 
skiej metody statystycznej do obliczania 
t. zw. „zawartości energii" w ciałach mate
ryalnych. W rozprawie niniejszej prof. N. 
czyni uwagę, że istnieją pewne głębokie ró 
żnice pomiędzy zagadnieniem Plancka a py
taniem, które roztrząsa Einstein, za nim 
Nernst i inni uczeni. W teoryi promienio
wania (zrównoważonego) wibratory materyal- 
ne czyli „rezonatory" są wprawdzie konie
cznie potrzebne, lecz grają jedynie rolę fik- 
cyi czyli narzędzia rozumowania; liczba re 
zonatorów wszelkiej danej częstości naprzy- 
kład jest całkiem dowolna. Zgoła inaczej 
mają się rzeczy w Einsteina poglądzie na 
energię, zawartą w ciałach materyalnych; 
w tem pojmowaniu, rezonatory składają sub- 
stancyę i energia ich stanowi energię m a
teryi. Pojawiają się wówczas zagadnienia, 
których nie można pomyśleć w teoryi pro
mieniowania; rozbiór zagadnienia potrzeba 
w tym  razie rozpoczynać od początku. Ta
kiemu rozbiorowi poświęcona jest rozprawa 
niniejsza.
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Sekretarz zawiadamia, że dnia 13-go g ru 
dnia odbyło się posiedzenie Komisyi fizyo- 
grafioznej.

Przewodniczący, prof. E. Janczewski, p o 
witał obecnego poraź pierwszy na posiedze
niu p. J .  Stacha i wspomniał o stracie, k tó 
rą Komisy a poniosła przez śmierć członków: 
Michała Kornelii we Lwowie, Wojciecha Mą- 
czyńskiego w Warszawie, Rudolfa Sobek 
Sobkiewicza w Żytomierzu i prof. W. Uhli- 
ga w Wiedniu. Pamięć zmarłych obecni 
uczcili przez powstanie.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułów 
z dwu ostatnich posiedzeń Komisyi sekre
tarz zdał sprawę z kroków, podjętych przez 
Zarząd w myśl rezolucyj, uchwalonych przez 
Komisyę na posiedzeniu administracyjnem 
w dniu 24 marca 1911 roku. Odczytano 
pismo, złożone Komisyi wraz z książeczką 
wkładową J\s 11 395 banku „Zivnostenska 
Banka“ przez Komitet, k tóry zajął się ob
chodem jubileuszowym prof. W. Kulczyń
skiego, z okazyi jego 30-ietniej działalności 
w Komisyi fizyograficznej. Pismem tem wy
mieniony Komitet składa Komisyi zebraną 
kwotę jako fundusz im. prof. W. Kulczyń
skiego, przeznaczony na opracowanie fauny 
i /lory Ziem Polskich, a przedewszystkiem 
na opracowanie fauny pająków.

Przyjęto następujący preliminarz wydat
ków Komisyi stałych i niezbędnych na rok 
1912:

I. Wydawnictwo Sprawozdań Ko
misyi ..............................................  4 000 K.

II. Potrzeby sekcyi meteorologi
cznej:

1. Przygotowanie do druku na
desłanych spostrzeżeń i ko
rekta d r u k ó w .......................  480 „

2. Remuneracya zarobienie spo
strzeżeń w Bochni . . .  72 „

3. Remuneracya zastępcy Prze
wodniczącego Sekcyi przy 
pomiarach magnetycznych . 80 „

4. P o s ł u g a .................................  20 ,
5. Porto i drobne w yda tk i . 68 ,

III. Koszt urządzenia i u trzym a
nia Muzeum:

1. Potrzeby muzealne. . . . 400 „
2. Remuneracya kustosza . . 1 400 „
3. Remuneracye pomocników 

k u s t o s z a ..................................  1400 „
4. P o s ł u g a .................................  100 „

IV. Remuneracya sekretarza . 600 „

Suma wydatków 8 620 K.

Upoważniono Zarząd do zakupienia na ra
chunek roku 1912, bez odwoływania się do 
Komisyi, książek potrzebnych niezbędnie

Sekcyi geologicznej, których wykaz Sekcya 
ta  ułoży i przedstawi Zarządowi. Dr. F. 
Wilkosz poruszył sprawę zabytków przyro
dy, niszczonych u nas wbrew krokom, pod
jętym ku ich ochronie przez rząd. Jako 
przykład takiego nieposzanowania dr. Kuź
niar przytoczył zarządzone niedawno przez 
gminę m. Krakowa wycięcie w Dębnikach 
topól z czasów Jana Iii-go.

KRONIKA NAUKOWA.

Mgławice ciemne. \A4 styczniu roku 1907 
Barnard dokonał kilku zdjęć fotograficznych 
z ekspozycyą dłuższą okolic Plejad i zna-, 
lazł na kliszach charakterystyczne smugi 
ciemne, przypominające mgławice o kształ
tach nieregularnych. Barnard przypuszcza, 
że w przestrzeni międzygwiazdowej, prócz 
mgławic świecących, istnieją jeszcze całe 
masy materyi, które są niedostępne dla na
szych oczu, ani też nie pozostawiają żadnych 
nawet śladów na kliszy fotograficznej. Wi
dzimy je zaś dlatego, że zakrywają przed 
nami światło dalszych gwiazd, tworząc tym 
sposobem ciemne smugi pośród miejsc usia
nych gwiazdami.

M. B.

ZAWIADOMIENIE.

Wydział matematyczno-przyrodniczy Aka
demii Umiejętności zawiadamia niniejszem, 
że bieżący okres nagrodowy funduszu imie
nia książąt Jerzego Romana z Rozwadowa 
i Adama z Miżyńca Lubomirskich obejmuje 
lata: 1910, 1911, 1912.

Postanowienie co do sposobu użycia na
gromadzonych w ciągu trzechlecia odsetek 
zapadnie w początku 1913 go roku, o ile 
możności dnia 7 lutego.

Zgodnie z przepisem § Il-go Uchwały 
Pełnego Zgromadzenia Akademii Umiejętno
ści z dnia 27 listopada 1906 roku, odsetki 
z funduszu im. ks. Lubomirskich płynące, 
po strąceniu 10°/0 na cele tam wskazane, 
mają być używane ,,a) na udzielanie nagród 
„pieniężnych autorom i autorkom narodo
w o śc i  polskiej za samodzielne prace o rze
czy w is te j  wartości naukowej z zakresu na-
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„uk przyrodniczych i lekarskich (z wyjąt- 
„kiein prac ze ścisłej matematyki) napisane 
nw języku polskim; b) na opędzanie kosz- 
„tów wydania takichże prac z tego samego 
„zakresu, przedłożonych w rękopiśmie i uzna
n y c h  za odpowiednie'1. Według § VIII-go 
tejże „Uchwały" wysokość nagród wynosić

może od 1 000 do 3 000 koron (zob. Rocz
nik Akad. Umiejętności w Krakowie, rok 
1906/7, Kraków 1907, str. 166).
D yrek tor W ydz. mat.-przyr.:

(podp.) E. Janczewski.
Sekretarz W ydz. mat.-przyr.: 
(podp.) Wlad. Natanson.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od l do 10 stycznia 1912 r.

(W iad om ość  S ta cy i C entra lnej M eteo r o lo g ic z n e j  p r z y  M u zeu m  P rzem y słu  i R oln ictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń B arom etr  red . 

do 0 ° j na c ię ż 
kość . 700/w m -f-

T em peratura w st. C els
K ierunek i pręd k . 

w iatru  w  m /sek .
Z ach m urzen ie

(0 - 1 0 )

2  3  

</) §•

mm

U W A G I

7  r. 1 p . | 9 w . 7  r.
1  P- 9 w . Najw. Najn. 7  r. 1 P. 9  w. 7 r. 1 p. 9 w.

1 (51,2 60 ,7 5 9 ,5 —8 ,0 —4 ,7 - 2 , 8 - 2 , 8 - 8 , 6 W 3 SW 4 W , 2 0 8 1 0 —

2 5 5 ,4 51 ,7 4 6 ,6 0 ,9 2 ,4 4 ,5 4 ,6 -  2 ,9 W 6 SW 8 W G 1 0 = 1 0  • 1 0 = 4 ,8 •  8 a . •  p.

3 4 6 ,5 42 ,5 3 6 ,8 4 ,6 4 .8 5 ,0 5,9 4 ,0 N W G s w 6 S W ,4 1 0 1 0  • 1 0 5,0 •  1 2 a . lp .-8 p ./p .

4 4 0 ,2 4 1 ,0 3 9 ,1 0 ,6 2 ,0 1 , 0 5 ,0 0 ,4 N W  l0 N W , W 4 1 0 * 1 0 1 0 3 ,6 *  7  a. *  3  p. g j

5 4 2 ,1 41 ,5 3 4 ,5 - 4 , 3 - 3 , 6 - 3 . 0 1 ,1 - 5 , 0 N E , E 3 S E I0 1 0 1 0 1 0 * 4 ,7 *  6  p .-9  p. *  n .g j

6 2 8 ,6 2 8 ,0 2 9 ,6 2 , 0 1,7 - 5 . 7 4 ,2 -  5 ,9 SW , W , N W t 1 0 * 1 0 1 0 — m
7 2 6 ,7 25,1 2 9 ,2 - 1 2 , 6 -1 2 ,9 -1 5 ,5 - 5 , 5 -1 5 ,9 n e 9 N 10 NE„ 1 0 0 8 1 0 — m
8 3 9 ,4 42 ,1 4 5 ,0 -1 4 ,6 - 7 , 9 - 6 , 5 - 6 , 4 -17,0 N W , w 3 W j 8 0 4 6 * 0 ,0 *  9  p. *  n . g j

9 4 7 ,6 4 7 ,3 4 8 ,7 - 5 , 4 - 4 , 3 - 6 ,1 - 3 , 5 -1 1 ,4 S W , s w 2 S W 2 1 0 * 1 0 * 0 0 ,0 *  1 0  a . g

10 5 0 ,7 5 2 ,4 5 5 ,4 -1 1 ,3 -8 ,4 - 8 , 9 - 6 , 0 - 1 1 , 8 E * N E , W , 3 1 0 10 = 0 ,5 *  n- B

Śre
dnie 4 3 ,8 43 ,2 4 2 ,4 - 4 , 8 - 3 , 1 —3 ,8 - 0 , 3 - 7 , 4 5 ,5 4,6 5 ,5 8 ,3 9 ,0 8,6 —

Stan śred n i barom etru  za d ek ad ę ' / 3 (7 r-—J- 1 p - 1~9 w.) =  7 4 3 ,2  mm  

T em peratura śred n ia  za dekad ę: */4 (7 r. | 1 P —j- 2 X 9 w . ) = — 3 ,°9  C e ls .

Su m a op ad u  za dekad ę: =  18,(5 mm

TREŚĆ  N U M E R U . N iek tóre  u w a g i M. W olfa o budow ie drogi m lecznej, przez M. B .—N o 
w a  teorya torsy i i  a sym etry i m ięczaków  brzuchonogich, przez W . R oszkow skiego. — O system ie  
P ou lsen a  te legrafii bez drutu, przez d-ra Jakóba Salpetra.—A kadem ia U m iejętności. — K ronika na
ukow a.—Z aw iadom ien ie.— Spostrzeżen ia  m eteorolog iczne.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
D ru k arn i*  L . B o g u s ła w sk ie g o , S -to k r zy sk a  N r . 11 . T elefon u  1 9 5 -5 2 .




