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Spanska Fhigcni veeno /)‘nh1/ti;nfl

Ofvanstäcnde bedömande, som tros vara afgifvct af en ickc langescdan
vår landsman. Hr Professor Fredr. Argc’Iaiuier. tordc i dctta namn
hafva en ytterligare borgen. att dci rcccnscrade arbeiets vigt icke blifvit
öfterskattad. äfvensom eit ökadt intressc för oss Finnar. — Detta
intresse gör vai Lifven följande korin notiser om Profess. Argeianders
fömämsta arbete vaikomnn för iäsaren.

Under en följd al’år (&än 1824) har Hr Argelander sysselsatt sig mcd
observationer å stjernhimmelen. för att bestämma en mängd stjcrnors
reiativa Iäge. Detta förändrar sig nemiigen. ehuru för den flygtiga
betraktaren omärkbart. genom en röretve hos helo tårt plunetsistenz. Hr
Argekmder har. efter att hafva observerat 560 sLirskilda. flxstjernor.
beräknat deras läge. för är 1830. och i uppgjorda tabefler jcmfört
detsamma mcd hvad Picci för är 1800, och Pond för är 1830. i detta
afseendc uppgifvit. Till följe af denna jemförelse har Hr Argelandcr
trott sig kunna bekräfia en. redan af Herschel uppställd. hypothcs
öfver nämnde väri planetsystems rörelse, samt bestämt. ali det rörer sig 20
i rik[ning ,,,o en si/erna af sjctte storleken 1 C0!Is!L’/Ia!ioflen HeieIf/L’S.
Huru ornärkiig denna rörclse är, kan inses af den minutiösa skiinadcn
i skilda tiders observationcr, och dc, som frukta för att soi och mäne
skoia ramla, kunna lait shppa sin fruktan om dc erkänna, ali denna
värt solsystems bana. hkasom alla verldskroppars, maiste vara i sig sjeif
ätergäende. och tilläta dcnsamma helst en gäng af vär soi tillryggalflg
gas. Men skämt å sido.

Hr Argelanders outiröttliga flit beundrades af hvar och en, som
kände densamma. Och man flnner Iätt att en sidan Rit behöfves för att
pä 1/10 000 sekunder bestämma läget för eU sä stort antal afstjernor. 31)
Det arbete, uti hvilket Hr Argelander framlLigger resuitatet afsin möda,
har han dedicerat till Professorerne Hällström, af SchuItn och v.
Bonsdorff. Det har till titel: DLX Stellarum fixarum positiones mediae
ineunte anno 1830. Ex ohservationibus Abote habitis deduxit, aliorum
Astronomorum positionibus comparavit subsidiaque ad supptandos
locos apparentes inservientia adjccit. Mag. Fredr. Ota!. Actg. Argelun
der, Astronomiw Professor, P. 0. lmp. dc S. Wiadimiro in IV Classe
Eques. Litteris cxcudere J. C. Frenckell et Fiiius, Universitatis typo
graphi Hclsingforsizc MDCCCXXXV.
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införd afliandling. har Hr .-Irgehmiler utförligare rcdogjort för gängcn
af sina arbvten och säkerheten af den i afseende å väri planetsystems
rörelse gjorda bestämningen.

4 SVENSK LITTERATUR.
Spcn;.vka Fhtgan seetio pena/Unta

Svcrges Litteratur har i vär tanke ingen märkligare produkt att 50
framvisa för scdnaste är än Litteratur-Bladet af Geijer’. en skrifL

Som bekani ar. hur delLa blad numera upphört. Att dci likva( icke varit utan
cfterföljd. bevisur till en dci Iidningen Lis. XII:ie Bandet af Törnrosens bok m. fl.
arbeten af saimma syftning.


