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T Y P  A N T R O P O L O G IC Z N Y  
H U C U Ł Ó W

według pom iarów, dokonanych w latach od 
1903—1906

przez T. W OW KA.

Znany dobrze ze swoich badań anato 
micznych i antropologicznych, były pro
fesor Akademii paryskiej, obecnie dyre
k tor Muzeum ces. Aleksandra III w Pe
tersburgu, p. Teodor Wowk podjął się 
w 1903 r. na przedstawienie Tow. Nau
kowego im. Szewczenki we Lwowie po
miarów antropologicznych ludności rusiń- 
skiej, zamieszkującej K arpaty na sąsied
nich tery toryach  Galicyi, Bukowiny i W ę
gier. Badań tych dokonał w przeciągu 
czterech okresów letnich od 1903— 1906 
roku, w którym  to czasie zebrał nadzw y
czaj bogaty m ateryał tak  w pomiarach, 
jak  i w zdjęciach fotograficznych, oraz 
w nagromadzonych okazach etnograficz
nych, przeznaczonych dla Muzeum cesar
skiego w Petersburgu .

Część uzyskanych w przeciągu tego 
czasu danych antropometrycznych, odno
szących się do huculskiej ludności Kar- |

pat, p. Wowk ogłosił właśnie niedawno 
w corocznej publikacyi komisyi e tnogra
ficznej wspomnianego Tow. ruskiego im. 
Szewczenki x). Dwanaście bardzo ładnie 
wykonanych tablic fototypicznycj? z ty 
pami antropologicznemi Hucułów i Hu
cułek, jak  również karta  zbadanego te- 
ry toryum  przyczyniają się bardzo do na
dania rozprawie większej wartości i przed
stawiają ją  jako pod każdym względem 
wzorowo i starannie opracowaną.

Ponieważ i niektórzy polscy uczeni, 
jak  np. ś. p. dr. Izydor Kopernicki, zaj
mowali się kwestyą zbadania antropolo
gicznego typu ludności huculskiej, któ
rej początek upatryw ano zwyczajnie w ru- 
muńskiem lub nawet połowieckiem jej 
pochodzeniu, więc nie od rzeczy będzie 
rozpatrzyć i na tem miejscu wyniki ba
dań prof. T. Wowka. Pomiarów antro
pologicznych dokonał on według syste
mu Broca, na zasadzie ułożonego z pa
ryskim  profesorem d-rem L. Manouvrie- 
rem schematu, obejmującego prócz nu-

- <
ł) F ed ir W ow k, A ntropom etryczni doslidy 

ukraińskogo nasełennia H ałyczyny, B ukow yny 
i U horszczyny. M ateriały  do ukr.-ruśkoj etno- 

i logii. Lw ów, 1908, t. X  z tabl. i rysunk.
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meru, nazwiska, narodowości, zajęcia 
i la t  każdego osobnika, także i fizyczne 
jego  właściwości j a k  barw ę włosów 
i oczu, wzrost stojąco i siedząco, długość 
rąk  i nóg, długość, szerokość i wyso
kość głowy i tw arzy  wraz z pomiarami 
i oznaczeniem ksz ta łtu  nosa, oczu, u s t  
i uszu. Oprócz tego z przeważnej części 
pomierzonych osób zdjęto po dwie foto
grafie, przedstaw iające  je en face i en 
profil z zaznaczeniem ew entualnych  s p e 
cyficznych właściwości.

Tak zwani Huculi zamieszkują połu
dniowo - wschodnie Karpaty, najliczniej 
w dolinach rzek Pru tu , Białego i Czar
nego Czeremosza i Białej i Czarnej Ci
sy, a z l ingwistycznego i e tnograficzne
go punktu  widzenia odróżniają się oni
0 tyle od sąsiednich g rup  ruskich, że zu
pełnie słusznie tworzą odrębną grupę, 
k tó ra  z powodu izolowanego położenia j 

geograficznego dolin karpackich zdołała 
zachować to, co obecnie stanowi ich od
rębność w porównaniu z resz tą  ludności 
rusińskiej. Chcąc się ustrzedz omyłek 
w określeniu, ja k ą  właściwie część lu 
dności galicyjskiej należy uważać za h u 
culską, W owk przeprowadził badania t a k 
że i między resztą sąsiadującej z nią lu 
dności i na podstawie porównania upe
wnił się co do należytego oryentow ania  
się w tej kwestyi.

Pierwszym, k tó ry  pomierzył (w 1888 r.) 
ludność huculską Żabia i Dołhopola był 
dr. Kopernicki, od którego czasów w ba
daniach naukowych opierać się musiano 
tylko na niewielkim przez niego zdoby
tym  m ateryale, nie odpowiadającym  przy- 
tem  dzisiejszemu stanowi badań an tropo
logicznych. Usunięcia l icznych niedo
kładności, tudzież sprostowania  m ylnych 
danych podjął się właśnie prof. W ow k
1 przyznać należy, że wywiązał się do- I 
skonale z przyjętego na się zadania. 
W artości pracy jego  dodaje i ta  okolicz
ność, że pomiarów dokonał jedyn ie  na 
zdrowym m ateryale, t. j. na  nie m łod
szych niż 18 - sto - letn ich  mężczyznach
i 16-sto-letnich kobietach, wolnych przy- 
tem od wszelkich ułomności fizycznych. 
Wogóle zaś pomierzono 187 osób, z cze- : 
go na galicyjskich Hucułów przypada

90, na bukowińskich 46, na węgierskich 
zaś 51 ludzi, rozsiedlonych na całem te- 
ry to ryum  huculskiem.

Co do wzrostu  Hucułówr pokazuje się, 
że wogóle je s t  on znacznie wyższy od 
średniego. Najwyżsi z pomiędzy nich są 
zdecydowanie wysokiego wzrostu (1,70 w) 
węgierscy Huculi, niżsi bukowińcy (1696 
mm), a najniżsi galicyjscy (1690 mm). 
Najmniejszą różnicę między najniższym 
a najwyższym  wzrostem pomierzonych 
osób wykazuje  również węgierska lu 
dność huculska (220 mm), w przeciwień
stwie do znacznie już większej różnicy 
u galicyjskich (275 vim) i jeszcze w y b i t 
niejszej u bukowińskich Hucułów (290 
mm).

Porównywając wzrost Hucułów z wzro
stem  innych grup rusińskich, widzimy, że 
Huculi są najwyższym i z pomiędzy nich. 
W porównaniu zaś z innemi narodami 
słowiańskiemi są oni bezwarunkowo wyż
si od Polaków (1654 mm), Rossyan (1657 
mm) i twarzą przechodnią grupę do za
chodnich, a szczególnie południowo - za
chodnich Słowian: Serbów (1709 mm), Bo
śniaków (1710 mm) i Dalmatyńców (1715), 
którzy osiągają już maximum wzrostu 
Słowian i należą do grupy najw yższych 
narodów Europy.

Kolor włosów i oczów oznaczono według 
klasyfikacyi francuskiej szkoły antropo
logicznej, odróżniającej trzy główne bar
wy; dla oczu ja sn ą  (błękitne i zielone), 
mieszaną (szare) i ciemną (kare), dla wło
sów zaś jasną  (blond), rusaw ą (szatyn) 
i ciemną (brunet). Z badań dokonanych 
na ludności huculskiej pokazuje się, że 
koloracya Hucułów je s t  wogóle ciemna, 
osobliwie zaś co do włosów. Ciekawe 
jes t ,  że u galicyjskich Hucułów jes t  n i e 
co więcej ciemnowłosych między mężczy
znami, gdy u bukowińskich więcej m ię
dzy kobietami. Wogóle zaś różnica co 
do ubarwienia włosów między galicy jską  
a bukowińską i węgierską ludnością h u 
culską je s t  bardzo nieznaczna. W  kolo^ 
racyi oczów przeważa wcale nieznacznie 
ciemna barwa, k tóra  u kobiet galicyj
skich nie dochodzi nawet do 50%. Naj
więcej ciemnookich natrafia s ię 'u  m ęs
kiej ludności huculskiej Węgier, nieco
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mniej u bukowińskiej oraz u galicyjskiej. 
Wogóle zaś odsetka oczów mieszanych, 
wskazująca skrzyżowanie etniczne u Hu
cułów je s t  niewielka i ogólnie mniejsza 
od procentu jasnookich, co zdaje się prze
mawiać za przypuszczeniem, że Huculi 
zachowali w swych górach dość wielką 
w porównaniu z innemi narodami czy
stość rasy, w niedawnych dopiero cza
sach skażoną wpływami obcemi. Kolor 
włosów i oczów występuje u Hucułów 
jednostajnie: blondyni mają i oczy jasne, 
u szatynów oczów jasnych  mniej więcej 
połowa, mieszanych zaś i ciemnych na 
równi. Inaczej przedstawia się sprawa 
dla bardziej mieszanych narodów; między 
Rusinami (Ukraińcami) indywiduów typu 
blondyna (włosy i oczy razem) 30°/0, mie
szanego 42° /0 1 ciemnego 28°/0, u Rossyan 
blondynów 37°/0, mieszanych 4 l ° /0 i cie
mnych 22°/0, u Polaków zaś (w zaborze 
rossyjskim) blondynów 35°/0, mieszanych 
46n/0, ciemnych l9 ° /0 ’).

Co do ksz ta łtu  czaszek ludność hucul
ska je s t  wogóle wybitnie krótkogłowa, i  

a ś redni jej wskaźnik (index) wynosi 
84,7 u mężczyzn i 84,4 u kobiet. Naj
bardziej krótkogłowymi są bukowińscy, 
po nich prawie podobnie węgierscy, a na j
mniej galicyjscy Huculi. Między ogólną 
liczbą krótkogłowców zdecydowanych 
brachycefalów je s t  całych 2/.i (60°/o) pod
czas gdy  Vj (30°/0) przypada na krótka- 
wogłowych. Pomiędzy zaś ogólną liczbą 
pomierzonych osób znalazły się tylko 
dwa męskie indywidua dolichocefaliczne, 
z których jeden  na Bukowinie i jeden 
w Galicyi.

W  ten sposób więc pokazuje się, że 
Huculi są najbardziej krótkogłowymi z po
między wszystkich grup ruskich, a na j
bliżej do nich pod tym Względem znaj
dują  się węgierscy Rusini i galicyjscy 
Bojkowie, oraz część ludności Kijowszczy- 
zny, w której indeks dochodzi do 84,6. 
Ludność huculska tworzy więc kulm ina
cyjny punkt krótkogłowości rusińskiej,

*) Iw anow skij A. A., Ob antropołogiczeskom 
sostaw ie nasielenja Rossii, Moskwa, 1904, rozdz.
n .

k tóra , zwiększając się stopniowo, ciągnie 
się ze wschodu na zachód i na Hucul- 
szczyznie okazuje już (podobnie ja k  i pod 
względem wzrostu) przejściowe właści
wości do południowo - zachodniej grupy 
narodów słowiańskich.

Przez zestawienie danych odnoszących 
się do wzrostu, wskaźnika czaszkowego 
tudzież barwy włosów i oczów przeko
nyw am y się, że typ  Hucuła odznacza się 
wysokim wzrostem, krótkogłowością (bra- 
chycefalią) i ciemnym kolorem włosów 
i oczu, przyczem właściwości te ukazują  
się stale równolegle. Gdzie je s t  widocz
ny większy wzrost, tam znajduje się ró
wnież najwybitniejsza krótkoglowość i 
najciemniejszy kolor włosów i oczu. Z te
go też powodu wyższemu wzrostowi Hu
cułów węgierskich i bukowińskich odpo
wiada i ich największa krótkoglowość 
oraz najciemniejsza barw a oczów. U ga
licyjskich zaś Hucułów na równi z niż
szym ich nieco wzrostem okazuje się 
słabsza brachycefalia, tudzież jaśniejszy 
kolor oczów, osobliwie między osobami 
wyżej-średniego, niżej-średniego i małego 
wzrostu, co przypisać należy bardziej izo
lowanemu od północno-wschodnich wpły
wów etnicznych położeniu osad górskiej 
tej ludności Węgier i Bukowiny.

Z innych danych ciekawe są odnoszą
ce się do wysokości, szerokości i profilu 
nosa, oraz długości i szerokości uszu. 
W edług klasyfikacyi Topinarda i Denni- 
kera Huculi znajdują  się na granicy śre- 
dnionosych (mężczyźni) i wąskonosych 
(kobiety). Najwęższemi i najdłuższemi 
nosami odznaczają się Huculi węgierscy, 
po nich bukowińscy, a najwidoczniej pła- 
skonosymi przedstawiają się Huculi ga
licyjscy. Spostrzeżenia prof. Wowka co 
do profilu nosa mało odpowiadają w yni
kom, zebranym przez d-ra Kopernickie- 
go; według tego pierwszego prawie po
łowa całej ludności huculskiej ma nosy 
równe, reszta zaś wypada na garbate  
i zadarte.

Prócz tych powyżej przedstawionych 
danych w rozprawie Wowka znajdujemy 
również wyniki pomiarów i innych czę
ści ciała, które jednak  jako mniej cieka
we pomijamy tu taj, odsyłając czytelnika
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do wspomnianej rozprawy, zaopatrzonej 
w liczne tablice, nadzwyczaj s tarannie  
zebranych i zestawionych pomiarów.

Z całokształtu  zaś badań naszego au 
tora  pokazuje się, że Huculi niczem wy- 
ją tkow em  nie odbiegają od ogólnego ty 
pu Rusina i że właśnie między Rusinami 
je s t  najodpowiedniejsze dla nich miejsce. 
Ciekawe zaś jest, że właśnie odznaczają 
się oni w ybitną  jednosta jnośc ią  bez wi
docznych znaczniejszych domieszek raso 
wych, o jak ie  tak  chętnie  podejrzywano 
ich swego czasu. Należą oni— jak i wo
góle wszyscy Rusini — do wielkiej połu
dniowej grupy rosłych i ciemnych krót- 
kogłowców, zwanej przez D ennikera  ad- 
ryatycką, a k tó rą  z antropologicznych 
względów najlepiej nazw aćby można sło
wiańską. Huculscy krótkogłowcy są ty l 
ko częścią rasy brachycefalicznej, zaj
mującej cały pas ziemi od zboczów Alp, 
przez Czechy do Karpat, k tó rych  cała 
długość wraz z ich s tokam i należy do 
osad krótkogłowców. Typ ten  najlicz
niejszy w Europie, przechodzi do Azyi 
i ciągnie się przez Azyę Mniejszą, A r
menię, Persyę  aż do płaskow^zgórzy Azyi 
środkowej, do gór Hindu-Kusz i Pamiru.

W skaźnik  czaszkowy krótkogłowej wo
góle ludności Galicyi zmniejsza się w m ia
rę oddalania od łańcucha K arpat do ró- 
wnin północnych, a badania  antropologi
czne wykazały, że obniża się on ró- 
Avnież na linii od zachodu na wschód, za
leżnie od przymieszki śródziemnomor
skiego, ciemnego długogłowca we wscho
dniej Galicyi. To samo zauważyć można 
i na  szczytach Karpat, gdzie w Zakopa
nem  wskaźnik wynosi 85 ,86 , a około 
Czarnohory ledwie 84,7 ; przytem  jed n a k  
okoliczność zmniejszania się w skaźnika 
czaszkowego istnieje  tak  na linii Zako
pane—Kraków, j a k  i na  linii Czarnoho
r a —Lwów. F a k t  ten ma znaczenie ró
wnież dla całego obszaru na północ od 
Karpat, jak  wykazały  to badania prze
prowadzone także i w granicach Króle
stw a Polskiego.

B . Janusz.

GUSTAW  R EG E L SPE R G E R .

W Y P R A W A  A N T A R K T Y C Z N A  
K O M E N D A N T A  S H A C K L E T O N A 1).

Znaczny postęp dokonał się świeżo 
w wiadomościach naszych o krainach an- 
tark tycznych . W yprzedzając wszystkich 
swoich poprzedników, komendant angiel
ski Shackleton posunął się aż do 88°23 ' 
szerokości południowej, t. j .  znalazł się 
w odległości 180 kilometrów od bieguna 
południowego i zdołał określić z bez
względną prawie dokładnością na tu rę  fi
zyczną tej części globu. Prócz tego, w y
prawa t a  oznaczyła zupełnie ściśle poło
żenie bieguna m agnetycznego południo
wego. Pierwsze szczegóły o podróży 
i o ważnych jej wynikach zawiera długa 
depesza, wysłana przez samego Shackle- 
tona z Half-Moon-Bay (zatoka Półksięży
cowa) na  wyspie S tew art  w Nowej Ze- 
landyi, do redakcyi dziennika „Daily 
Mail“. Oficer angielski bardziej zbliżył się 
do bieguna południowego, aniżeli Peary 
do bieguna północnego, gdyż, j a k  w iado
mo, Peary  dotarł (1906) tylko do 87°6 '.

Komendant Shackleton uczestniczył 
w wyprawie s ta tk u  Discovery, pod do
wództwem kapitana Scotta, który w la
tach 19 9 2 — 1904 zbadał i wymierzył wy
brzeża ziemi W iktory i oraz wysp sąsied
nich, dotarłszy do 82°16 ' 33", a więc zna
cznie dalej, aniżeli Borchgrewink w ro
ku 1900 (78°50 '). Podczas tej wyprawy 
stwierdzono, że słynna przegroda, k tórą 
widział Ross w roku 1842, a która roz
ciąga się od ziemi W iktoryi aż do ziemi 
E dw arda  VII, górując nad morzem o 5 
do 70 metrów, tworzy brzeg olbrzymiego 
układu lodowego, wysuwającego się ba r 
dzo daleko na południe, na  przestrzeni 
przynajmniej 700 kilometrów. W wy
cieczce swej, w której posunął się do, 
82° 17' szerokości południowej, kapitan 
Scott przebiegł ten p łat lodowy na prze-

') R evue Generale des Sciences, 30 kw ietn ia 
1909 roku.
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strzeni 475 kilometrów i stwierdził, że 
je s t  dziwnie płaski i jednolity , pozba
wiony wszelkich nierówności, skupień lo
dowych i rozpadlin. Po tej to drodze | 
Shackleton postanowił posunąć się dalej, 
aniżeli to uczynił Scott i w tym celu za
opatrzył się w środki, lepiej przystoso
wane do zadania.

Shackleton opuścił Londyn w dniu 30 : 
lipca 1907 roku na  Nemrodzie, żaglowcu, 
który w ciągu długiej żeglugi uprzedniej 
zdołał wykazać cenne zalety, i który 
otrzymał był nowre maszyny w r. 1889. 
Poruszany parą, s ta tek  ten  mógł robić 
7 węzłów na godzinę. W ypraw a zaopa
trzyła się w sanki samochodowe oraz 
w sanki zwyczajne, do których przezna
czono pewną liczbę psów i kucyków m an
dżurskich.

S ta tek  skierował się ku Nowej Zelan- 
dyi i w roku  1908 Shackleton założył 
podstawę operacyjną w zatoce Mac Mur- 
doa, gdzie poprzednio Discovery miał swe 
leże zimowe (1902 — 1903). Stamtąd ko
m endant z towarzyszami przedsięwzięli 
wycieczkę na szczyt Erebusa. W yje
chawszy z przylądka Royd 5 marca san
kami, znaleźli się w dniu 7 marca na wy
sokości 1650 metrów. Tutaj zmuszeni 
byli wziąć zapasy na plecy i tegoż dnia j  
wieczorem dosięgli wysokości 2850 me
trów. Dalszy pochód przerwała silna za
mieć śnieżna, tak, iż dopiero 9-go podró
żnicy dotarli do starego krateru , położo
nego na wysokości przeszło 3 300 me
trów, i zajęli się jego zbadaniem. 10 mar
ca stanęli na szczycie, k tóry  wznosi się 
blisko na 4000 metrów. Krater czynny, 
wedle słów Shackletona, ma 800 metrów 
w średnicy, a głęboki j e s t  na 240 me
trów; wyrzucał znaczne ilości pary  i ga
zu siarkowego na wysokość 600 me
trów.

Część roku zeszła na spostrzeżeniach 
naukowych oraz na urządzaniu składów 
wr przewidywaniu dalszej podróży na po
łudnie.

29 października 1908 roku Shackleton 
opuścił przylądek Royd z trzema tow a
rzyszami i czterema kucykami. Za nim 
podążała wyprawa pomocnicza. 13 listo
pada natraliono na skład żywności, urzą

dzony poprzednio pod szerokością 79°36\ 
Kierunek drogi biegł wzdłuż południka 
168 na wschód od drogi ekspedycyi Scot
ta, a 26 listopada wycieczka dotarła do 
najdalszego punktu, ja k i  Scott zdołał 
osiągnąć. Niebawem zbliżono się do łań
cucha gór, rozciągającego się w kierun
ku południowo - wschodnim. Po drodze 
zabito kucyki i urządzono pewną liczbę 
składów mięsa i innej żywności.

Dalej, pod 83°33' szerokości i 172 dłu
gości wschodniej, Shackleton zaczął się 
wspinać na wielki lodowiec, cały poora
ny głębokiemi rozpadlinami. Odkryto no
wy łańcuch gór, biegnący na południo- 
południo-zachód. Urządziwszy pod 85°10'3" 
skład wszystkiego, co tylko można było 
pozostawić, wyprawa w dalszym ciągu 
posuwała się w górę po lodach, aż w re
szcie znalazła się na płaskowzgórzu, 
wzniesionem na 2700 metrów. Bardzo 
zmęczeni, osłabieni zimnem i działaniem 
rozrzedzonego powietrza, podróżnicy, urzą
dzili na płaskowzgórzu skład żywności 
i poszli dalej. Po silnej burzy, k tóra 
trw ała  dni kilka i obniżyła tem peraturę  
do 72^(Fahrenheita), dotarli w dniu 9 s ty 
cznia 1909 roku do punktu, położonego 
pod 88°23' szerokości i 162°  ̂długości 
wschodniej. Z punktu tego nie widać 
było żadnej góry, i, j ak  daleko wzrok 
mógł sięgnąć na południe, rozciągała się 

i równina, śniegiem pokryta.
Powrót odbywał się tą  samą drogą od 

składu do składu, lecz mimo to był nie
zmiernie uciążliwy. Kilka razy b rako
wało żywności, srożyły się straszne bu 
rze, zimno było przenikliwe, a dysente- 
rya wyczerpywała siły wszystkich ucze
stników wyprawy. Wreszcie 4 marca 
podróżnicy zdołali dostać się na s ta tek  
w Hut-Point.

W  tymże czasie inna grupa pod k ie 
runkiem  profesora Edgew ortta  Davida 
z uniw ersytetu  w Sydney, opuściwszy 
leże zimowe, udała się w kierunku pół
nocnym wzdłuż wybrzeży W iktoryi po
łudniowej, i wszedłszy na płaskowzgórza 
wewnętrzne, odkryła na wysokości 2100 
metrów biegun magnetyczny, k tó ry  przy
pada dokładnie pod 75°25' szerokości po
łudniowej i 154" długości wschodniej.
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W ynikiem  tej podróży było także 
stwierdzenie ciągłości płaskowzgórza lo 
dowego od W iktoryi południowej do Zie
mi Wilkesa. Trzecia g rupa  uczestników 
w ypraw y zajęła się poszukiwaniami nau- 
kowemi w sąsiedztwie lodowca Ferrara.

Rezultaty tej w ypraw y, k tóre dotąd 
znane są tylko w zarysach ogólnych 
z depeszy do Daily  Mail, mają ogromną 
doniosłość naukową. Zbliżono się obec
nie do b ieguna południowego o tyle, że 
można już  dokładnie powiedzieć, ja k a  
je s t  jego s truk tu ra .  „Południowy biegun 
geograficzny, powiada Sbackleton, leży 
bezwątpienia  na płaskowzgórzu, wznie- 
sionem na  3 000 do 3 500 m etrów  nad po
ziom m orza“. Shackleton odkrył 8 łań cu 
chów górskich i przeszło 100 szczytów. 
T ak  więc znalazł uzasadnienie pogląd 
dawno już  wygłoszony, k tó ry  zdawały 
się potwierdzać poprzednie badania, że 
na  biegunie południowym  istnieje ląd, 
i dzisiaj wiemy już  z pewnością, że z ie
mia ta  j e s t  potężną wyniosłością. Nowe 
szczegóły, które wyprawa będzie mogła 
podać o górach, odkry tych  pomiędzy 86° 
a 87° szerokości, rzucą, być może, nieco 
światła na kw estyę  połączenia pomiędzy 
W ik to ryą  południową a Ziemią Grahama, 
ku której zdąża obecnie w ypraw a Char- 
cota.

System atyczne spostrzeżenia m eteoro
logiczne prowadzone były przez n iek tó 
rych  członków wyprawy. Porucznik 
Adams wraz z profesorem Davidem  zba
dali ruchy prądów atm osfery  górnej, 
opierając się na wskazówkach, do tyczą
cych biegu obłoków pary, a zebranych 
na szczycie Erebusa. Gwałtowne pod
m uchy wiatru, na które wystawieni byli 
podróżnicy, dostarczyć mogą pożytecz
nych wskazówek do badań nad sy s te 
mem wiatrów w strefie antarktycznej.

W dziedzinie zoologii zdołano o trzy
mać wyniki, k tóre  zapowiadają się b a r 
dzo pokaźnie, j a k  o tem  świadczą ko- 
lekcye wrotków i innych organizmów, 
pochodzących z jezior lodowych. Doko
nano doświadczeń nad żywotnością w ro t
ków, które żyć mogą lat kilka w lodzie 
jez ior i nie tylko znoszą tem pera tu ry  
bardzo niskie i bardzo wysokie, ale mogą

być także zanurzane w mocnych roztwo
rach soli. Na przylądku Royd widziano 
pingwiny. W  jeziorach lodowych wody 
słodkiej w okolicy tegoż przylądka zna
leziono rośliny o szerokich liściach, przy
pominające grzyby, mchy, porosty oraz 
wielkie ilości okrzemek.

Obserwacye geologiczne przyczynią się 
do rozświetlenia ważnych zagadnień. Sha
ckleton oznajmia, że znalazł pokłady w ę
gla w wapniowcu; można przypuszczać, 
że ma 011 na myśli góry Południowe. Jes t  
rzeczą prawdopodobną, że pokłady węgla, 
odkryte przez Ferrara, uczestnika w ypra
wy s ta tk u  Discovery w pobliżu leż zimo
w ych—pokłady o podstawie bazaltowej, 
ciągną się aż do gór Południowych, gdzie 
towarzyszy im wapniowiec. Jed^nem i 
tworami kopalnemi, jakie udało się n a 
potkać, je s t  kilka radyolaryj odkrytych 
przez profesora Davida w kamykach. 
Wobec podobieństwa pomiędzy lupkami 
z przylądka Adare a łupkam i z dolnych 
gruntów  paleozoicznych Australii  połu
dniowej, nie byłoby nic dziwnego, gdyby 
radyolarye te dostarczyły dowodu, że na 
leżą do tego samego szeregu. Brak  in
nych tworów kopalnych, a przynajmniej 
wielka ich rzadkość naprowadza na myśl, 
że w okresie układania  się skał osado
wych w krainie tej panowały warunki 
klimatyczne bardzo surowe.

Oznaczenie położenia bieguna m agne
tycznego zaliczyć należy do najcelniej
szych zdobyczy wyprawy Shackletona. 
Ja k  wiadomo, bieguny magnetyczne nie 
są punktam i stałemi. Podług spostrze
żeń Rossa, biegun m agnetyczny połud
niowy miał się znajdować pod 73°40' sze
rokości południowej i 147°7' długości 
wschodniej. Badania wyprawy an ta rk ty 
cznej na Discovery doprowadziły do 
umieszczenia bieguna magnetycznego 
w punkcie przecięcia równoleżnika 72°5l' 
z południkiem 156U25'. Shackleton po
daje liczby nieco odmienne, a mianowi
cie 72°25' oraz 154°. Bardzo ciekawe bę
dzie poznanie metod, k tórych użyto do 
oceny otrzym anych wyników.

Tłum. S. li.
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R. D. O L  R H  A M.

T R Z Ę S IE N IA  ZIEM I A B U D O W A  
J E J  W N Ę T R Z A .

(Dokończenie).

I I I .  Dedukcye.

Ruchy falowe, rozpoczynające się w j a 
kimkolwiek punkcie ziemi, będą się roz
przestrzeniały od tego punktu  we wszy
stkich kierunkach  i, niezależnie od istoty 
tych fal, drogi przez nie przebiegane bę
dą liniami prostemi, dopóki prędkość 
rozprzestrzeniania będzie stałą; wszakże, 
skoro prędkość ta ulegnie zmianie, drogi 
fal również się zmienią zgodnie z pra
wami załamania, znanemi z każdego pod
ręcznika fizyki. Prawa te są jednakowe 
dla wszystkich rodzajów fal, jednakowoż 
w przypadku fal elastycznych prędkość 
rozchodzenia się zależy od dwu czynni
ków—elastyczności i gęstości środowiska, 
w którem  rozprzestrzenianie się odbywa. 
Stąd wynika, że wszystkie wiadomości, 
jak ie  możemy zdobyć, o postaci dróg fal 
będą wskazywały zmiany w prędkościach 
rozchodzenia się, co z kolei rzuci światło 
na własności fizyczne rozmaitych części 
wnętrza  ziemi, prutych przez drogi fal, 
wynurzające się w rozmaitych punktach 
powierzchni.

Nie widzę potrzeby szczegółowego w y
kładania, w ja k i  sposób drogi fal mogą 
być w ykry te  na mocy spostrzeżeń, doty
czących czasu ukazania się zakłócenia 
w rozmaitych punktach, albowiem przed
miot ten, jako zagadnienie m atematycz
ne, opracował w sposób wyczerpujący 
profesor krakowski, dr. ju d z k i  *); poprze
stanę na przyjęciu jego wniosków.

Przedewszystkiem, jeśli fale przechodzą 
wdłuż powierzchni ziemi lub tuż pod po
wierzchnią ale równolegle do niej, w tedy 
średnia prędkość pozorna, mierzona wzdłuż

') Beitriige zur G eophysik, tom  I I I  (1898), 
str. 495—518.

powierzchni ziemi, będzie zawsze stałą, 
niezależnie od odległości. Tak je s t  ści
śle albo tylko w przybliżeniu dla fal 
trzeciej fazy, na które zapatruję się dla
tego, jako na fale powierzchniowe; fale 
te przeto dla poznania środkowych części 
ziemi są dla nas bezużyteczne. Rzecz 
się ma oczywiście inaczej z pierwszą 
i d rugą  fazą: w pierwszej fazie pozorna 
prędkość rozchodzenia się stale wzrasta, 
a chociaż prędkości, obliczone dla d ru 
giej fazy, zawierają nieprawidłowości, to 
jednakże prędkości te są większe dla od
ległości większych od 90°, niż dla odle
głości mniejszych. Fak ty  te doprowa
dzają do wniosku, że fale pierwszej i d ru 
giej fazy nie mogą być falami powierzch- 
niowemi, ani lalami, przebiegającemi 
nie głęboko pod powierzchnią, lecz m u
szą one być falami głębokiemi (mass 
waves), rozprzestrzeniającemi się przez 
wnętrze ziemi.

Chcąc rozpatrzeć postaci dróg, po któ
rych rozprzestrzeniają się fale, najlepiej 
uczynimy, biorąc każdy kw adrant zosobna, 
przyczem zajmiemy się z początku dro
gami fal, wynurzaj ącemi się w odległoś
ciach, nie przewyższających 90 stopni, 
poczem przejdziemy do dróg, jwynurza- 
jących  się w odległościach dalszych.

Jeśliby prędkość rozprzestrzeniania 
przez wnętrze ziemi była jednakowa we 
wszystkich kierunkach i głębokościach, 
wtedy drogi fal byłyby liniami prostemi, 
a średnia prędkość pozorna wzdłuż cięci
wy byłaby jednakow a dla wszystkich od
ległości. Rzecz oczywista, że tak  się nie 
dzieje, gdyż pozorna prędkość rozchodze
nia się, mierzona wzdłuż cięciwy, wzrasta 
stale aż do odległości 90°, i to dla fal j e 
dnej i drugiej fazy. Znaczy to, że w mia- 

I rę przenikania do większych głębokości 
fale wędrują żwawiej, że zatem drogi fal 
nie są liniami prostemi, lecz krzywemi 
o wypukłościach, zwróconych ku środko- 

> wi. Nadto, fakt, że wzrost pozornej 
prędkości rozprzestrzeniania jes t  s tosun
kowo większy dla pierwszej fazy, niż dla 
drugiej, dowodzi, że krzywizna dróg tej 
ostatniej jes t  większa od krzywizny dróg 
pierwszej.

Jednakowoż zauważyć należy, że cho
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ciaż wzrost pozornej prędkości je s t  wię
kszy w pierwszym przypadku, niż w d ru 
gim, przecież szybkość wzrostu  między 
30° a 60° i 90° je s t  jednakow a w obu r a 
zach. Oto odpowiednie liczby:

W zrost pozornej szybkości

w zdłuż cięciw y od 30° do 60°
„ „ od 60° do 90°

szybkość w zrostu  . . . . .

Liczby powyższe wskazują, że pozorna 
prędkość rozchodzenia się w zrasta  pra
wie o dwa razy tyle dla fal drugiej fazy 
w porównaniu z falami pierwszej; że 
szybkość wzrostu nie j e s t  jednostajna, 
lecz maleje z odległością; że wreszcie 
w obu przypadkach zmiana zachodzi 
w tym  samym k ierunku i z jednakow ą 
siłą. To wszystko nasuw a myśl, że 
wzrost prędkości wraz z zagłębianiem się 
dróg fal nie odbywa się nask u tek  prze j
ścia do środowiska o odmiennych wła
snościach, lecz że dzieje się t a k  jedynie  
skutk iem  zwiększonego ciśnienia i te m 
pera tury , że zatem, poniżej skorupy ze
wnętrznej, substancya, z jakiej sk łada  się 
ziemia, nie ulega zmianom m ateryalnym  
co do składu swego i w arunków  fizycz
nych, przynajmniej do głębokości, do j a 
kich przenikają drogi fal, wynurzające 
się w odległości około 90° od źródła.

W nioski powyższe są niezależne od j a 
kichkolwiek przypuszczeń co do istoty 
ruchów falowych, ale bez tak ich  przypu
szczeń dalej iść nie możemy. Przyjmę 
tedy, że fale pierwszej fazy są podłużne 
(condensational) — je s t to  pogląd ogólnie 
przy ję ty ,—i że fale drugiej fazy są po
przeczne (distortional), — przypuszczenie, 
k tóre  uważam za więcej niż prawdopo
dobne. Na takiej podstawie możemy 
obliczyć stosunek modułu postaci (of ri- 
gidity) do modułu objętości (bulk) czyli 
do oporu na ściskanie. W  tem oblicza
niu zakładamy, że drogi obu rodzajów 
fal przebiegają tak  blisko obok siebie, iż 
gęstość przebieganego środowiska je s t  
w obu razach jednakow a. Ponieważ ra 
chunek je s t  prosty, więc ograniczymy się 
na  podaniu wyników: na drogach, w ynu
rzających się w odległości 30° od źródła,

moduł postaci stanowi 0,385 części mo
dułu objętości; na  drogach,—w odległo 
ści 60°, tenże moduł stanowi 0,446 części 
modułu objętości, wreszcie na drogach— 
w odległości 90° odpowiednia wartość =  
=0,493. Innemi słowy, moduł postaci al
bo zdolność opierania się skręcaniu (di- 
stortion) wzrasta  prędzej, niż moduł ob
jętości (solidity) albo zdolność opierania 
się ściskaniu (compression).

Jeśli chcemy otrzymać wartości bez
względne dla tych  obu modułów, musi
my uczynić pewne przypuszczenie co do 
gęstości środowiska, przez które tale się 
rozchodzą. Załóżmy tedy, że prawo La- 
placea, dotyczące rozkładu gęstości w zie
mi je s t  słuszne i że średniej gęstości ’) 
przebieganego środowiska odpowiada 
mniej więcej gęstość najgłębszego pun
ktu, do jakiego dociera cięciwa,—a o t rz y 
mamy następujące  wartości dla obu mo
dułów (w jednostkach  C. G. S):

Łuk Gęstość Moduł oporu pod
założona pod ciśnieniem  skręcaniem

30° 3,00 151,6.10'° 74,7.10'°
60° 4,25 219,4.101° 132,3.10'°
90° 6,20 322,4.10'° 223,2.10'°

Na liczby powyższe należy się zapatry 
wać raczej jako na ciekawostki a ry tm e
tyczne, niż jako na dane rzetelne; isto
tnie, niezależnie od niepewności, związa
nej z gęstością środowiska, średnia p ręd 
kość pozorna, mierzona wzdłuż cięciwy, 
j e s t  z pewnością mniejsza od prawdzi
wej prędkości średniej, mierzonej wzdłuż 
właściwej drogi, a prędkość maksym alna 
je s t  od niej jeszcze większa. Pomimo to 
jednakże, liczby podane wykazują, że 
substancya, przez którą przebiegają fale, 
odznacza się n iesłychaną sztywnością 
i oporem na ściskanie. Dla fal w ynu
rzających się w odległości 90° od źródła, 
substancya  przebiegana posiada średnio, 
w porównaniu z granitem, około 1 ‘2 razy 
większy opór na ciśnienie i około 15 r a 
zy większą sztywność (rigidity); dla s ta 
łej gęstości liczby te należałoby zmniej-,

') Ściślej, p ierw iastkow i drugiego stopnia ze 
średniej kw adratów  gęstości.

P ierw sza D ruga 
faza faza
0,055 0,118
0,036 0,075
0,65 0,64
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szyć około 0,3 ich wartości, zato warto
ści największe byłyby większe.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ten 
wysoki stopień sztywności wobec napięć 
(stress) niesłychanie krótkich, daje się 
doskonale pogodzić z poddawaniem się 
napięciom długotrwałym, j a k  tego wy
m agają znane fakty  z dziedziny geologii 
s truk tu ra lnej ,  oraz niekoniecznie musi 
być on w sprzeczności z owemi ruchami 
o właściwościach prądów konwekcyjnych, 
istniejącemi, według Fishera, we wnętrzu 
ziemi 1).

Przechodzimy teraz do drugiego kw a
dratu, i będziemy rozpatrywali każdą fa
zę oddzielnie, zaczynając od drugiej.

Tablica (str. 316) wskazuje, że w odle
głości 120° wzrost pozornej prędkości 
średniej rozchodzenia się je s t  bodaj wię
kszy, niż w mniejszych odległościach; 
nie należy jed n a k  przywiązywać zbyt 
wielkiej wagi do liczb podanych, gdyż 
przedział czasu dla 120° j e s t  nieco n ie 
pewny. W iększość przeważna dyagra- 
matów ze stacyj, leżących w tej mniej 
więcej odległości, zaczyna się zapóźno, 
tak, że początek je s t  już przypisywany 
drugiej fazie; jeśli te zapisania wyłączy
my, to przedział czasu wypadnie nieco 
dłuższy, a pozorna prędkość rozchodzę 
nia się — nieco mniejsza od tych, które 
podaliśmy w tablicy.

W odległości około 150° od źródła na
potykam y szczególne zmniejszenie się 
średniej prędkości pozornej rozchodzenia 
się: spada ona z 6 do 4,5 km na sek. Naj
prostsze wyjaśnienie takiego zmniejsze
nia się będzie polegało na tem, że fale 
te, przenikając do większych głębokości, 
część swej drogi przebiegają w jądrze 
środkowem, którego substancya przewo
dzi je  w znacznie wolniejszem tempie, 
niż substancya, przebiegana przez fale, 
wynurzające się w mniejszej odległości 
od źródła. Jedyna inna a lternatyw a po
lega na tem, że obliczony przedział cza
su je s t  fikcyjny, i że nie m amy wcale do 
czynienia z falami drugiej fazy.

') „Physics of th e  E a r th ’s C rust“, 2-gie wyd. 
(1889), rozdz. 6 i 23.

Co dotyczę tej hypotezy, to muszę za
znaczyć, że wszystkie oznaczenia, użyte 
w odległościach przewyższających 120 °, 
pochodzą z własnoręcznego zbadania 
przeze mnie oryginalnych dyagramatów 
albo ich wzorów. W każdym wypadku 
część dyagram atu, uznana przeze mnie 
za d rugą  fazę, posiadała te same cechy, 
co w dyagram atach z mniejszych odle
głości; jeśli zaś czasy podane nie odpo
wiadają drugiej fazie (w znaczeniu, uży- 
wanem przeze mnie w innych razach), 
to znaczy to, że druga faza w zapisaniach 
bardziej odległych nie figuruje wcale. 
Wtedy zamiast jąd ra  środkowego prze
wodzącego fale mniej szybko, będziemy 
mieli jądro  zupełnie niezdolne do prze
wodzenia tych fal; i znów tym sposobem 
dojdziemy do tego samego wniosku, że 
mianowicie drogi fal, zapuszczające się 
głęboko, dostają się do substancyi o bu
dowie zupełnie odmiennej od substancyi, 
przebieganej przez drogi płytsze.

Jeśli  odrzucimy przypuszczenie, że j ą 
dro środkowe gasi fale drugiej fazy, 
i przyjmiemy przypuszczenie bardziej 
prawdopodobne, że zmniejsza się w niem 
tylko prędkość rozchodzenia się, to m u
simy jeszcze rozstrzygnąć dwie W ażne  
kwestye, dotyczące objętości tego jąd ra  
oraz prędkości rozchodzenia się w niem 
fal.

Co dotyczę rozmiarów jądra , to widzie
liśmy, że fale, wynurzające się w odle
głości 120°, doń nie przenikają; wielkie 
zaś zmniejszenie się około 150° wskazuje, 
że wynurzające się w tej odległości dro 
gi falowe zapuściły się już  w jądro środ
kowe głęboko. Dalej, cięciwa, obejmu
jąca 120°, w najgłębszym swym punkcie 
zbliża się do środka ziemi na odległość 
połowy promienia; a ponieważ widzieliś
my, że drogi fal aż do tej odległości są 
wypukłe względem środka ziemi, więc 
możemy przyjąć, że środkowe jądro nie 
przekracza L/t promienia ziemi, licząc od 
środka.

Co dotyczę z kolei prędkości rozcho
dzenia się fal w jądrze środkowem, to 
dane dotychczasowe nie pozwalają na do
kładny rachunek, jednakże z łatwością 

i  możemy sobie wytworzyć przybliżone po
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jęcie o prędkości rozchodzenia się i o wla- j 
snośćiach dróg fal. Długość cięciwy, od
powiadającej 150°, wynosi 12 297 km, 
z których 8 413 km  leży w obrębie 0,6 
zewnętrznych promienia i, wobec p ręd 
kości średniej, wynoszącej 6 km  na sek., 
wymaga do przebieżenia 23,4 min.; w prze
ciągu pozostałych 21,6  min. fale przebie
gają  resztę czyli 3884 km , a więc p ręd
kość średnia wynosi w jądrze środkowem 
3 km  na  sek.

Tak znaczne zmniejszenie się prędko
ści j e s t  sprawą ważną i niespodziewaną; 
odpowiada mu wskaźnik refrakcy jny  =  
=  2,0 oraz wielkie odchylenie dróg fal 
z chwilą wejścia do ją d ra  środkowego. 
Fig. 2 p rzedstaw ia przybliżony kierunek

(Fig. 2).

isto tny  dróg fal w przypuszczeniu, że 
istnieje jądro  środkowe, zajm ujące 0,4 
promienia, w którem prędkość rozchodze
nia się j e s t  o połowię mniejsza, niż w czę
ści zewnętrznej; z figury widać nadto, 
że drogi lal, wynurzające się w odległo
ści 150°, przerzucają się w tym  celu na 
przeciwległą s tronę od środka ziemi i u ja- j 
wniają ową wklęsłość względem środka, 
która, według badań d ra  Rudzkiego, na
stępuje zawsze, kiedy w zrastan iu  głębo
kości towarzyszy zmniejszanie się pręd
kości rozchodzenia się O. Jednakże isto-

')  D rogi fal na Cg. 2, w ynurzające  się w od
ległości około 150° i po 45 min., w ykazu ją  w j ą 
drze środkow em  prędkość, w ynoszącą 3,5 Jem na 
sek., w  skorupie zew nętrznej prędkość =  7,0 km 
na sek. Są to  liczby w yższe od m ożliw ych; 
rzecz polega tu  praw dopodobnie na tern, że na

tne  drogi fal nie składają się z linij pro
stych, jakeśm y  to wyjaśnili wyżej, lecz 
są raczej podobne do linij, wyznaczonych 
na fig. 3, k tóre  należy uważać za po-

L in ia  p rzeryw ana w yobraża pierw szą fazę, 
p rzeryw ana i kropkow ana—drugą.

prawne naogół, choć może błędne w szcze
gółach.

W ysoki wskaźnik refrakcyjny  zapobie
ga wytworzeniu się zupełnie zacienione
go pasma, albowiem najbardziej skrajne 
promienie, przenikając do ją d ra  środko
wego, ulegają tak znacznemu odchyle
niu, że punkty, w których  się wynurzają  
na powierzchni, zlewają się z punktam i 
ostatnich promieni, omijających jądro 
środkowe; atoli przegląd fig. 2 i 3 po
zwala wnioskować, że w odległości około 
140° od źródła, musi istnieć pas, w k tó 
rym  fale drugiej fazy są tak  rozproszo
ne, a zatem słabe, iż mamy wrażenie cie
nia; na dyagram atach z tej odległości 
drugiej fazy nie będzie zupełnie albo bę
dzie zaznaczona znacznie słabiej, niż na 
dyagram atach  z odległości większych lub 
mniejszych.

lig. 2 długie drogi fal, w istocie krzyw e (patrz 
lig. 3) u leg ły  skróceniu oraz że, być może, sto
sunek prędkości je s t  m niejszy od 2 : 1, czyli że 
objętość ją d ra  środkowego je s t  mniejsza. Z auw a
żyć rów nież należy, że z prędkości, w ynoszących 
7,0 i 3,5 lcm na sek., w yn ika dla średnicy ziemi 
przedział czasu rów ny  42,5 min., i, chociaż licz
by te j przyjąć nie możemy, to  w skazuje ona je 
dnakże możliwość wcześniejszego w ynurzania 
się fal drugiej fazy na antypodach źródła trzę
sienia ziemi, niż w  odległości 150°.
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Sprawa ulegnie zmianie na skutek  fa
ktu, że przejście od jąd ra  środkowego 
do skorupy zewnętrznej nie odbywa się 
raptownie, lecz stopniowo, choć stosun
kowo szybko; jednakowoż warto podkre
ślić, że, o ile można dowierzać zgroma
dzonemu dotychczas ograniczonemu ma- 
teryałowi, d ruga  faza je s t  z pewnością 
mniej w ydatna  około 140°, niż w odle
głościach mniejszych od 130° i większych 
od 150°. Np., trzęsienie ziemi w Guate- 
mali zapisane zostało w Bombayu (144° 
od źródła) zapomocą 3 przyrządów. Na 
jednym  dyagramacie nie znaleźliśmy śla
du drugiej fazy; na drugim je s t  ona na
znaczona tak  niewyraźnie, że zaledwie 
może być rozpoznana; wreszcie nawet 
wahadło Milnea, które najbardziej w yra
źnie utrwaliło tę część dyagram atu, jak ą  
biorę za fazę drugą, nie zapisało tej osta
tniej w sposób charakterystyczny. Na 
dyagramacie Batawijskim tegoż trzęsie
nia ziemi (odległość =  !60° od źródła) 
druga  faza zapisana je s t  już  znacznie w y 
raźniej; a na zapisaniach trzęsień ziemi 
na Alasce, zanotowanych na przylądku 
Town (w odległości 150° od źródła) d ru 
gą fazę rozpoznać można z łatwością.

W ywody powyższe prowadzą do wnio
sku, że krzyw a czasów dla fal drugiej 
fazy nie jes t  linią ciągłą. Aż do odle
głości około 130° krzywa ta  je s t  ciągłą 
i odpowiada wynurzaniu się fal, przebie
gających wprost od źródła; poza tą odle
głością je s t  ona wyrazem fal załamanych, 
które przeszły z drugiej strony  od środ
ka ziemi,—i byłoby błędem, gdybyśmy 
te dwie krzywe połączyli w jednę linię 
ciągłą. Z tych względów krzywą czasów 
drugiej fazy wykreśliliśmy tak, jak  to 
wyobraża fig. 1 (str. 317).

W róćmy teraz z kolei d^ fal fazy pier
wszej i zobaczmy, jak i  wpływ na nie 
wywiera jądro  środkowe. W odległości 
120° wzrost średniej prędkości pozornej 
pozostaje bez zmiany, lecz w odległości 
150° prędkość ta spada do 9,76 km. na 
sek., liczba ta  j e s t  pewna. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że spadek je s t  rze
czywisty, lecz je s t  on znacznie mniejszy, 
niż dla fal fazy drugiej, i wynosi wszy

stkiego około V10 części samej prędkości 
rozchodzenia się.

Stąd wnioskujemy, że jądro środkowe 
zachowuje się odmiennie od zewnętrznej 
skorupy w stosunku do obu faz, lecz dla 
pierwszej fazy zmiana je s t  znacznie mniej
sza i byłaby prawdopodobnie pozostała 
niew ykrytą , gdyby nie owa niesłychanie 
w ydatna  modyfikacya dla fal drugiej fazy.

IV. Wnioski.

Ze szczegółowych rozważań, wyłożonych 
wyżej, wyciągam wnioski następujące. 
W nętrze ziemi, bezpośrednio pod zewnę
trzną skorupą skał różnorodnych, składa 
się z jednorodnego materyału, przewo
dzącego rucli falowy dwu odmiennych 
typówr z odmiennemi prędkościami. Ma- 
teryał ten do głębokości około 0,6 pro
mienia ziemi, nie ulega żadnej zmianie 
istotnej, dotyczącej własności fizycznych; 
zmiana zachodząca je s t  stopniową i pra
wdopodobnie powstaje naskutek  w zrasta 
nia ciśnienia. Wreszcie środkowe 0,4 
promienia zajęte są przez materyę o wła
snościach fizycznych zupełnie odmiennych, 
tak, że prędkość rozchodzenia się pier
wszej fazy ulega nieznacznemu tyHco zre
dukowaniu, a fale drugiej fazy albo wca
le przez to jąd ro  środkowe się nie prze
dostają, albo też, co je s t  bardziej p raw 
dopodobne, przebiegają przez nie dwa 
razy wolniej, niż w skorupie zewnętrz
nej.

Jeśli będziemy się zapatrywali na owe 
fale, jako  na fale podłużne i poprzeczne, 
to w tedy stosunek modułu postaci (of 
rigidity) do modułu objętości (bulk) bę
dzie wszystkiego =  2/3 takiegoż s tosun
ku dla skorupy zewnętrznej. Ale, czy 
zadowolimy się tą interpretacyą, czy też 
in terpretacyą Pishera, czy wreszcie j a 
kąkolwiek inną, jeszcze nie zapropono
waną, zawsze będziemy mieli do czynie
nia z jądrem  centralnem, które zacho
wuje się względem tych fal zupełnie ina
czej, niż skorupa zewnętrzna. Nie mam 
bynajmniej zamiaru medytować nad mo- 
żliwemi przyczynami stwierdzonych fa
któw ani też rozstrzygać, czy owo jądro 
środkowe składa się z żelaza, otoczonego
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kam ienną skorupą, czy też je s t  ono „środ- [ 
kowem jądrem  gazow em ££ innych bada- 
czów. Poprzestaniemy na tem, żeśmy 
wykazali, iż między pewnem i częściami 
w nętrza  ziemi istnieje  różnica, której nie 
można ignorować; na różnicę tę trzeba 
zwracać uwagę w każdej hypotezie, do
tyczącej budowy w nętrza  ziemi.

Tłum. L. II.

O D E Z W A .

Kiedy ludy zachodnio - europejskie wysi
lają się na skrzętne gromadzenie m aterya
łów do fizyografii ziem swoich, gdy i na 
wschodzie wyprawy naukowe prowadzą ba
dania i ogłaszają ich wyniki, Królestwo Pol
skie jes t upośledzonym terenem , na k tórym  
prace fizyograficzne mało są prowadzone, 
a m ateryały krajoznawcze bardzo nieznacz
nie się gromadzą.

Aby wywiązać się ze swego zadania, prze
widzianego w § 1 ustaw y, k tó ra za cel To
w arzystw a nakreśla:

1. Zbieranie wiadomości dotyczących k ra
joznawstwa Polskiego;

2 . gromadzenie danych naukowych: ge
ograficznych, fizyograficznych, antropologi
cznych, etnograficznych, statystyczno  - eko
nomicznych, archeologicznych, oraz związa
nych  z historyą sztuki, dotyczących ziem 
polskich i krajów przyległych, historycznie 
lub geograficznie z niemi związanych;

3. szerzenie wśród ogółu, a szczególnie 
wśród młodzieży, wiadomości, dotyczących , 
krajoznawstwa polskiego.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze p rzy
stępuje do gromadzenia m ateryałów  krajo- i  
znawczych naukow ych na niedostatecznie | 
dotychczas zbadanych, a ze wszech miar I 
zasługujących na bliższe zbadanie, obsza
rach.

Jako  pierwszy teren do badań wybrano i  

Łysogóry i ich podgórze. O wyborze tego 
właśnie obszaru zdecydowało w yjątkowe po
łożenie tej okolicy, jako krańcowych, naj- ! 
bardziej na północ w ysuniętych wzniesień j  

górzystej części pnia E uropy  środkowej, do
tychczas pokry tych  pierw otnym  lasem, od
ciętych od ruchliwych linij komunikaoyj- ; 
nych, a więc interesujących i pod wzglę- j 
dem etnograficznym. W ybrany do badań 1 
teren  miałby kształt elipsy, której dłuższą 
oś stanowić będzie sam grzbiet Łysogórski 
od góry św. K atarzyny do góry św. Krzyża.

Pragnąc zamierzone badania ująć w sy

stem , Zarząd Polskiego Towarzystwa K ra
joznawczego zwrócił się do szeregu naszych 
uczonych, zajm ujących się badaniami fizyo- 
graficznemi, oraz do Krakowskiej Akademii 
Umiejętności z prośbą o współdziałanie przez 
podanie tem atów dla delegatów Tow arzyst
wa. Odpowiedzi, otrzymane na rozesłaną 
odezwę, świadczą o gorącem zainteresowa
niu się naszego świata naukowego podjętą 
sprawą, zawierają one poważne tem aty , 
a opracowania niektórych z nich podjęli się 
s;imi projektodawcy.

Dotychczas nakreślono następujące pro
jek ty :

1. Prof. dr. Józef Grzybowski z K rako
wa: „Rola Łysogór w epoce lodowcowej".

2. Prof. Wacław Nałkowski z Warszawy: 
„Zbadanie tektoniki Łysogór", „Kwestya 
moreny skandynawskiej, jej rozkład i ślady 
na Łysogórach'', ,,Zbadanie podłoża osadów 
lóssowych na podgórzu Łysogórskiem a, „Ge
neza wyłomu N idy“.

3. Prof. M. Raciborski z Dublan: „Sie
dzenie śladów przeszłości w dzisiejszym obra
zie roślinnym Łysogór14, „Zestawienie resz
tek  epoki podolskiej, stepowej, śród roślin
ności słonecznych stoków wapiennych", 
„Zbadanie resztek borów modrzewiowych 
północnego stoku Łysogór z uwydatnieniem  
ty ch  roślin leśnych, które z modrzewiem do 
nas przyszły i z jego usuwaniem się g iną“ ,

4. Dr. Ł. Sawicki z Wiednia: „Zbadanie 
morfologii obszaru11, „Opracowanie klim ato
logii Łysogór*, „Zbadanie wpływu w arun
ków morfologicznych i klimatologicznych 
na rozmieszczenie ludności i siedzib ludz
kich".

Podając do wiadomości publicznej ten pro
jek t wyprawy, udającej się na miejsce ba
dań już w roku bieżącym (podczas miesięcy 
letnich: czerwca, lipca i sierpnia), Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zwra
ca się do wszystkich Przyrodników i innych 
badaczów krajoznawstwa ojczystego z proś
bą o nadsyłanie swych uwag, projektów, 
własnych spostrzeżeń, zbiorów, szkiców, fo
tografii i wogóle wszelkich m ateryałów, do
tyczących wskazanego obszaru i wyraża na
dzieję, że zbiorowemi siłami, z poparciem 
naszych uczonych i miłośników krajoznaw
stwa, za lat kilka wyczerpująca monografia 
Łysogór stanie się faktem dokonanym.

Z A R  Z Ą D 

Polskiego T ow arzystw a K rajoznawczego.
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KRO NIKA NAUKOWA.

0 elektryczności tarc ia . P. Morris Owen 
wykonał szereg dokładnych pomiarów w je 
dnostkach bezwzględnych dla wykazania za
leżności pomiędzy pracą zużytą, a otrzym a
ną ilością elektryczności statycznej. Z po
miarów Owena wynika, że ilość elektrycz
ności do pewnego tylko stopnia wzrasta 
wraz z pracą; dość prędko następuje stan 
nasycenia, kiedy już dalsza praca wyników 
nie daje. Badania Owena zdają się potwier
dzać pogląd Helmholtza, podług którego 
powstawanie elektryczności tarcia jest zja
wiskiem czysto kontaktowej natury . N a
leży jednak zauważyć, że samo zetknięcie 
dielektryków nigdy nie wystarczało do wzbu
dzenia elektryzacyi.

■St. L.
(Phil. Mag.).

Przezroczystość i kolor w o d y  morskiej 
w  kanale La Manche. Spostrzeżenia zostały 
wykonane przez Letallea, kapitana statku  
Portsm outh, na pokładzie tego s ta tku  w cią
gu szeregu podróży między Dieppe a New- , 
haven (grudzień 1906 — wrzesień 1907).

Letalle mierzył przezroczystość zapomocą 
tarczy Seccliiego; koler oceniał według metody 
W ittsteina, zanurzając do wody zwierciadło, 
nachylone pod kątem 45°, i porównywając 
ze skalą Forela (gama I—XI) zapomocą ru 
ry  kolorym etrycznej Thouleta. Jednocześ
nie z przezroczystością i barwą notowano 
na każdej z 17-u stacyj kierunek i siłę wia
tru , stan morza, zachmurzenie, tem peraturę 
powietrza i morza, wysokość barom etru j  

i głębokość wody. W artości otrzymane zo- I 
stały porównane między sobą głównio zapo
mocą metody graficznej.

Przezroczystość wahała się między 1 a 21 
m, kolor między numerami II i V II gamy 
Porela. A oto wnioski ogólne z obserwacyj 
Letallea:

1) W jednem i tem  samem miejscu 
przezroczystość wody morskiej jest większa j 
latem niż zimą i różnica jięst tem wydat- ! 
niejsza, im się dalej jest od brzegu.

2) Przezroczystość jest niezależna od g łę
bokości wody i wzrasta w miarę oddalenia 
od wybrzeża. Na stronie angielskiej, gdzie 
spostrzeżenia były liczniejsze, przezroczy
stość wzrasta prawidłowo zwolna do 20—21 
m — w artiść  największa dla całego kanału 
La Manche, zaobserwowana przez Letallea.

3) Niedaleko wybrzeży przezroczystość 
jes t około 2 razy większa po stronie fran- ; 
cuskiej, niż angielskiej. Okoliczność tę na
leży prawdopodobnie przypisać uderzeniom j

fal przypływowyoh, które, przybywając z A t
lantyku, obijają hardziej bezpośrednio wy- 

| brzeża angielskie i abradują je tym sposo- 
j  bem silniej, niż brzegi francuskie. Dlatego 

pierwsze, przynajmniej w części, składającej 
| się z pokładów kredowych, bardziej są nisz

czone przez morze, niż drugie.
4) Morze burzliwe stanowi przeszkodę 

do obserwowania przezroczystości, ale w ka
nale La M anche—z wyjątkiem być może is
totnie złej pogody, kiedy pomiary przynaj-

; mniej zapomocą zwykłych metod stają się 
niemożliwe—nie zmienia ono wartości ozna
czonej.

5) Zachmurzenie nie wywiera żadnego 
wpływu dostrzegalnego na przezroczystość 
wody morskiej.

6) Przezroczystość wzrasta wraz z tem 
peraturą, lecz w La Manche zależność ta 
uw ydatnia się w znacznie mniejszym sto
pniu, niż oddalenie od wybrzeży.

7) Kolor morza zdaje się zmieniać zale
żnie od pór roku w środku La Manche — 
w odległości 10 mil od wybrzeża angielskie
go i 5—francuskiego; odpowiadając numero-

j  wi IV zimą, kolor latem waha się między 
II a 111. Innemy słowy, w miarę, jak tem 
peratura się podnosi, kolor wody staje się 

i bardziej niebieski.
8) W wielkich głębiach (30 do 50 w)

; kolor La Manche w jednej i tej samej porze
roku jes t zawsze jednakowy i zmienia się 
tylko, kiedy dno jes t tuż obok.

9) Przezroczystość i kolor zmieniają się 
niezależnie od siebie.

L. II.
(La Geographie, XVII, .Na 6).

Stosunek wyspy Leukady do w ybrzeża  
Akarnanii. Jak  nieostrożną jes t rzeczą przy- 

j  pisywać opisom starożytnych geografów, do
tyczącym  topografii, znaczenie, jakie przy
wiązuje się do podobnych dokumentów 
współczesnych,— dowiódł tego świeżo prof. 
Partsch na przykładzie wyspy Leukady.

Dzisiaj wyspa ta w swej części północnej 
jest nieomal całkowicie złączona z konty
nentem zapomocą pasa lądu, zamykającego 
lagunę, która oddziela Leukadę od wybr/.e- 

! ża Akarnanii. Otóż pisarze starożytni, Po- 
libiusz, Strabo, Pliniusz, opowiadają, że w y
spa była złączona z kontynentem  w miej
scu dawnego miasta Leukady, położonej na 
południe od miasta dzisiejszego i od pasa 
brzeżnego, dzisiaj istniejącego, i że Koryn- 
tyjczycy przekopali kanał poprzez przesmyk. 
Te twierdzenia wywołały polemiki codo  po
łożenia i nawet co do istnienia owego mię
dzymorza.

Zdjęcia szczegółowe, wykonane niedawno 
przez kap. von Marees umożliwiły prof. P a rt-  
schowi ustalenie faktów i udowodnienie, że
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informacye geografów staroży tnych  nie od
powiadały rzeczywistości. Zresztą uczony 
niemiecki miał już dawniej sposobność do
kładnego zaznajomienia się z wyspą Leuka- 
dą na miejscu.

Prof. P artsch  nie waha się utrzym yw ać, 
że nigdy nie istniał język  lądowy w miej
scu dawnego miasta Leukady, że od pier
wszych czasów historycznych łącznik mię
dzy wyspą a kontynentem  stanowił dzisiej
szy pas brzeżny, że wreszcie przez ten w ła
śnie pas K oryntyjczycy przekopali ów kanał.

Pas brzeżny bierze początek w zatoce 
Plena, skierowuje się początkowo na północ, 
później skręca pod kątem  prostym  na wschód, 
zbliżając się do kontynentu . W tej o s ta t
niej części jest on podzielony na trzy wy
spy podłużne; na jednej z nich znajduje się 
twierdza wenecka Santa Maura. Kraniec 
wschodni pasa kończy się w odległości 1 km  
od kontynentu, ale w utworzonej tyin spo
sobem cieśninie znajdują się cztery wysepki 
i ławice pasku tuż pod powierzchnią wody. 
Pas ten, długi na 9700 m  składa się n iety l
ko z piasków, ale posiada tw ardą podstawę, 
zwaną plaka, złożoną ze scem entowanych 
głazów. Oczywista, źe plaka ta  jest u tw o
rem względnie starym . Na północ od tego 
przesmyka, tuż koło jego brzegu, głębokość 
morza Jońskiego dochodzi do 10 m. na po
łudnie zaś rozpościera się laguna, której głę
bokość rzadko przenosi 1  ni. Laguna ta  po
wstała już dość dawno, jak  to wykazał C. 
de Stefani; w łęku jej Znajduje się eocen. 
Nieznaczna głębokość laguny pochodzi z osa
dów nowożytnych, wciąż jeszcze znoszonych; 
osady to w niedalekiej przyszłośoi zapełnią 
lagunę i połączą wyspę Leukadę z k o n ty 
nentem  całkowicie.

W edług wyników ostatnich poszukiwań 
obszar ten był, zapewne, już siedliskiem 
pogrążania się za czasów historycznych. 
W pobliżu dawnej Leukady odkryto ślady 
starego mostu, których położenie zdaje się 
dowodzić dodatniego przesuwania się w y
brzeża. Podobnie, na granicy południowej 
laguny widać szczątki s tare j tam y, której 
najwyższa część znajduje się 2,5 m pod wo
dą i której zakończenia nie sięgają brzegu 
obecnego.

Jednem  słowem, Leukada zawsze była 
wyspą, do której połączenia z kontynentem  
dążą osady współczesne, podwyższając pas 
brzeżny i zapełniając lagunę. Wolne pogrą
żanie się, które, jak  się zdaje, jest właści
wością opisywanego obszaru, opóźnia złącze
nie się ostateczne wyspy z kontynentem .

W edług P artscha przebicie przesmyka, 
o którem  piszą autorowie starożytni, odno
siłoby się do pasa brzeżnego, a być może 
wprost nawet do oczyszczenia z piasków

przejść (canali s tre tli) między tem między
morzem a wybrzeżem Akarnanii.

L. H.
(La Geographfe, .XVII, «Nć 5).

Ciekawa zagadka z dziedziny antropologii 
przedhistorycznej. W num erach 13 i 14 
naszego czasopisma z r. b. podaliśmy prze
gląd wszystkich dotychczas poznanych szcząt
ków człowieka dyluwialnego, od Pithecau- 
tropus erectus począwszy, do niedawno od
krytego Homo mousteriensis i heidelbergen- 
sis. Wieki, na k tóre przypada istnienie tych 
ras dyluwialnych, objęte są—według syste
mu Gabr. de M ortilleta — trzem a po sobie 
następującem i, najdawniejszemi okresami pa- 
leolitycznemi. Najnowsze zaś odkrycie, o k tó 
rem obecnie donosimy, pochodzi z dwu osta
tnich, bliższych neolitowi okresów M agda
leńskiego i Turaskiego, a osobliwością swoją 
zasługuje słusznie na nadzwyczajne zainte
resowanie, jakie wywołało w kołach uczo
nych.

W miejscowości Ofnet w Ries (pochyłość 
między szwabskiemi a frankońskiemi Ju ra  
w Szwabii bawarskiej) dr. Fraas prowadził 
w końcu wieku zeszłego badania w okolicz
nych jaskiniach i obok nadzwyczaj licznycli 
kości zwierząt znajdował w nich również 
niemało wyrobów rąk ludzkich, typow ych 
dla ku ltury  t. zw. Magdaleńskiej. Prócz 
drobnych szczątków kości człowieka nie uda
ło się nikomu znaleść tam  większych tego 
rodzaju zabytków i dopiero zupełnie niespo
dziewanie natrafił na nie dr. Rob. Schm idt, 
k tó ry  podjął się rozkopów na terasie przed 
wejściem do jaskini. Pod potężną p ły tą  ka
mienia odkryto dwie grupy czaszek w poło
żeniu i przechowaniu, jakiego jeszcze do
tychczas n ig ’zie nie obserwowano. W owal
nego kształtu  dole ziemnym odsłonięto 27 
w krąg ustawionych czaszek ludzkich, prze
sypanych warstwą czerwonej ochry, a w od
daleniu 1 m  od nich—inne mniejsze zagłę
bienie z sześcioma podobnemi czaszkami, 
z których pięć mniejszych otaczało jednę 
większą pośrodku. Wszystkie zwrócone były 
twarzami ku zachodowi i żadnej nie brako
wało jej dolnej szczęki, a widoczne przy ka
żdej J — 3 zawiaśniki (kręgi szyi) w skazy
wał)', że głowy odcięte od tułowia zaraz 
wstawione były do tej oryginalnej k ryjów 
ki - grobu i zasypane starannie ziemią. 
Z wszystkich (33) czaszek 27 należało do 
kobiet j dzieci, a 6 tylko do mężczyzn.

Co dotyczę rasy, do której należały, to 
przedstawiają się w części jako przynależne 
długogłowcom, w czjści zaś właściwe typowi 
pośredniemu między temi pierwszemi a kró- 
tko-głowcami. Właściciele więc ich byli 
przedstawicielami mieszaniny rasy śródzie
mnomorskiej (niski, ciemny długogło wiec)
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i krótkogłowej alpejskiej (homo alpinus — 
średniej wysokości krótkogłowiec).

Męskie czaszki przystrojone były naszyj
nikami z granów jelenia, kobiece zaś i dzie
cinne takiemiż granam i oraz przedziurawio- 
nemi muszlami Planorbis multiformis. które 
w olbrzymiej ilości znajduje się w trzecio
rzędowej kotlinie w Steinheim  obok Heiden- 
heimu w W irtembergii, skąd je  też dobywał 
ów człowiek z Ofnet.

Znalezisko to dowodzić się zdaje staran
nego sposobu grzebania zmarłych odrazu 
w tej wielkiej ilości, lub powoli w miarę 
umierania osobników pojedynczych. B ar
dziej jednak możliwem jest, że zmarli ci pa
dli ofiarą napadu obcego plemienia i w ten 
sposób pochowani zostali przez swych jedno- 
plemieńców, dbałych o zaopatrzenie ich na 
drogę wędrówki pośmiertnej. Ciała zaś wsku
tek jakiegoś nieznanego nam bliżej obrzędu 
religijnego palone być mogły osobno na sto 
sacli i w ten sposób tracone na wieki, pod
czas gdy czaszki grzebano w pewnym sy
stemie (wszystkie zwrócone ku zachodowi) 
w osobnym do tego przyznaczonym grobie, 
zawalonym ciężką p łytą kamienną.

Bliższe objaśnienie tego osobliwego i je 
dynego w swym rodzaju znaleziska usku te
cznić będzie można jedynie na podstawie po
dobnych innych, k tćreby  zawierały nowe 
szczegóły mogące pomódz do zrozumienia 
tej ciekawej zagadki.

B. Janusz.

Wiadomości bieżące.

Stypendya Akademii. Akademia Um iejęt
ności w Krakowie ogłasza konkurs na na
stępujące stypendya:

1. Imienia Śniadeckich z, fundacyi ś. p. 
Seweryna Gałęzowskiego w kwocie 5000 
franków.

Celem powyższego stypendyum  jest do
pełnienie studyów naukowych za granicą: 
według słów fundatora „z celem tym  łączy 
się myśl, ażeby przy tej pomocy uniwersy
te ty  krajowe, na teraz krakowski i lwow
ski, mogły mieć zapewniony zapas sił na- j  

uczycielskich, a w każdym r^zie kraj— ludzi 
mogących wpływać samodzielnie na postęp 
um iejętności11.

Kandydat mogący otrzymać to  stypen
dyum, jeśli nie jest w jakimkolwiek krajo
wym lub zagranicznym uniwersytecie do
centem lub asystentem , winien posiadać 
wyższy stopień naukowy i być znanym 
z gorliwej pracy w zawodzie, którem u pra
gnie się poświęcić, w każdym zaś razie wy
magać się będzie od niego biegłości w języ
ku polskim.

O stypendyum  powyższe mogą ubiegać

się kandydaci, którzy poświęcają się naukom 
humanistycznym i matematyczno przyrod
niczym.

Podania wnosić należy do Akademii Umie
jętności w Krakowie po dzień 15 czerwca 
1909 r. i dołączyć do nich następujące za
łączniki:

1) Dowody, że kandydat według w arun
ków powyżej określonych może ubiegać się 
o powyższe stypendyum ; jeżeli zaś jest do
centem, powinien wykazać, co dotychczas 
wykładał i ilu miał słuchaczy.

2) Prace naukowe druKiem ogłoszone al
bo też rękopiśmienne.

3) Dokładny program studyów, które 
w ciągu roku zamierza odbywać.

Stypendyum  powyższe wypłaci kasa A ka
demii Umiejętności w dwu równych ratach 
półrocznych, a mianowicie pierwszą ratę 
dnia 10 października 1909 r., drugą zaś dnia 
10 kwietnia 1910 r. W ypłata drugiej raty  
zależeć będzie jednak od uchwały kom itetu 
stypendyjnego, któremu stypendysta po 
upływie pierwszego półrocza złoży wyczer
pujące sprawozdanie z odbytych studyów.

2. Stypendyum  im. ś p. Zenona Pilec
kiego w kwocie 2400 koron.

Kandydatem może być według woli ś. p. 
i Zenona Pileckiego tylko rodowity Polak,
I katolik obrządku rzymskiego łub grecko- 

unickiego, który ukończył kurs nauk uni- 
| wersyteckich ze stopniem doktora, lub też 
| na jednym  z uniw ersytetów  rossyjskich ze 
| stopniem naukowym kandydata, i pragnie 

udać się za granicę, celem dopełnienia s tu 
dyów w obranym zawodzie naukowym, 

j  K andydat powinien władać biegle językiem 
| ojczystym i ma we własnym interesie po- 
| starać się o wszelkie dowody świadczące 

nie tylko o jego uzdolnieniu, wytrwałej p ra
cowitości i zamiłowaniu w naukach, leoz 

j  także o jego moralności i poczuciu narodo- 
| wem. Pomiędzy kandydatam i, zarówno pod 

każdym względem zasługującymi na otrzy
manie stypendyum , pierwszeństwo dane bę
dzie kandydatowi, pochodzącemu z prowin- 
cyj zostających pod panowaniem rossyj* 
skiem.

Tym razem o stypendyum  to ubiegać się 
mogą kandydaci, którzy poświęcają się na
ukom hum anistycznym .

Podania wnosić należy do Akademi Um ie
jętności w Krakowie i dołączyć do nioh na
stępujące załączniki:

1) Dowody, że kandydat według warun
ków powyżej określonych ma prawo ubiegać

| się o powyższe stypendyum .
2) Dokładny program studyów, które 

j w ciągu roku zamierza odbywać.
Stypendyum  powyższe wypłaci kasa Aka- 

! demii Umiejętności w dwu równych ratach 
; półrocznych, a mianowicie pierwszą ratę
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dnia 10 października 1909 r., drugą zaś dnia 
10 kwietnia 1910 r. W yplata drugiej ra ty  
zależeć będzie jednak od uchw ały kom itetu 
stypendyjnego, którem u stypendysta po 
upływie pierwszego półrocza złoży wyczer
pujące sprawozdanie z odbytych studyów.

3. Dwa stypendya im. ś. p. Maryi J a n 
kowskiej po 900 koron rocznie, p łatnych 
w dwu ra tach  z góry (pierwsza 15 listopa
da 1909 r., d ruga 1 maja 1910 r.). Ubie
gać się o te stypendya mogą młodzieńcy 
niezamożni, pochodzeń ;a polskiego, stanu 
szlacheckiego, rei. rzym .-kat. (przyczem po
chodzący z Królestwa Polskiego mają p ier

wszeństwo), a którzy pragną się kształcić 
w wyższych zakładach naukowych w K ra
kowie lub poza obrębem Krakowa. Zarząd 
Akademii może zamiast dwu stypendyów 
po 900 koron nadać jednem u kandydatow i 
jedno wyższe stypendyum  w kwocie 1 8 0 0  
koron. Z reguły stypendyum  można pob ie
rać tylko przez jeden rok, ale może być 
także przedłużone, nawet kilkakrotnie.

Podania z załącznikami (świadectwo doj
rzałości, m etryka chrztu, dowody szlachec
twa, ewentualnie prace naukowe) należy 
wnosić do Kancelaryi Akademii U m iejętno
ści najpóźniej do dnia 15 czerwca 1909 r.

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 1 /V do 10 /V 1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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