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Wielka

mgławica

w Orjonie

Wspaniałą ozdobą nieba zimowego jest gwiazdozbiór
Orjona. Na krańcach znanego tego ugrupowania gwiazd lśnią
dwie jasne gwiazdy, kontrastowo różniące się pod względem
barwy. Północną część gwiazdozbioru Orjona ozdabia czerwonawa Beteigeuze (o: Orionis), potężny olbrzym gwiazdowy
o średnicy, zmieniającej się w granicach od 300-u do 210-u
średnic Słońca. W południowej zaś części Orjona białym blaskiem świeci Rigel (~ Orionis), jaśniejszy nieco od Beteigeuze.
Pośrodku
gwiazdozbioru uszeregowały się 3 gwiazdy 2-ej
wielkości (C, e: i o Orionis) prawie wzdłuż linji prostej. Starożytni, którzy w pięknym gwiazdozbiorze widzieli rycerza, nazwali te 3 gwiazdy pasem rycerskim Orjona.
Na południe od powyższego pasa dostrzegamy nieco
mglistą gwiazdę 3- Orionis, tuż obok niej zaś świecą jeszcze
dwie inne gwiazdki. Już w niewielkiej lunecie mglista gwiazda,
.& Orionis, rozpada się na 4 oddzielne gwiazdy, ugrupowane
w kształcie trapezu, który otoczony jest wspaniałą mgławicą,
rozciągającą się daleko poza obszar tego trapezu. Mgławicę tę,
znaną pospolicie pod nazwą wielkiej mgławicy Orjona, widzimy
na załączonej fotografji (ryc. 13).
Jakkolwiek okiem nieuzbrajanem dostrzegamy & Orionis
jako mglistą gwiazdę, jednakże wspaniałą i niezwykle bogatą
budowę mgławicy śledzić możemy jedynie zapomocą dużych
lunet, najsłabsze zaś części mgławicy badać możemy jedynie
zapomocą fotografji. Załączona fotografja otrzymana została
w ognisku reflektora Crossleya o średnicy 91 cm. (Obserwatorjum Licka w f\meryce) przy ekspozycji 45-minutowej.
Mgławica Orjona jest świ~tną przedstawicielką gazowych
mgławic galaktycznych 1). Widmo jej, tak samo jak innych
mgławic galaktycznych, składa się z szeregu oddzielnych prążmgławicami nazywamy świecące lub
leżące wewnątrz Układu Drogi Mlecznej, tak samo,

1) Galaktycznemi
gazowe,

ciemne mćsy
jak gwiazdy.
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ków, co jest dowodem stanu gazowego tych ciał. W widmie
tern spotykamy wiele prążków, które z łatwością utożsamić
możemy z widmami znanych pierwiastków chemicznych, szereg prążków jednak, przedewszystkiem zaś dwa silne prążki
w zielonej części widma, nie znajdują odpowiedników u żad 
nego znanego pierwiastka chemicznego. Przypuszczano więc
pierwotnie, że w mgławicach gazowych musi istnieć jakiś nieznany pierwiastek, któremu nadano już nawet nazwę nebulium.
Nowoczesna jednak chemja wykazała, że istnienie takiego
pierwiastka jest niemożliwe, należało więc szukać rozwiązania

Ryc. 13.
Wielka

mgławic a

w Orjonie.

zielonych prążków w widmie mgławic na innej drodze. Jest
bowiem rzeczą wiadomą, że atomy pierwiastków w specjalnych stanach pobudzenia dawać mogą widmo, gruntownie się
różniące od widma tych samych pierwiastków w stanie normalnym. f\ więc widmo mgławicowe pochodzi, zapewne, od
znanych nam pierwiastków, specjalnie jednak pobudzonych.
Zagadnienie to zostało rozwiązane przez Bowena w f\meryce
Północnej, o czem czytelnicy już wiedzą z Uranji (Nr. 2 z 1929 r.
str. 24). Jak twierdzi Bowen, charakterystyczne prążki zielone
w widmie mgławic wywołane są przez tlen podwójnie zjonizo-
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wany 1), inne zaś prążki pochodzą z pojedyńczo zjonizowanego
azotu. Przytern oba te pierwiastki znajdują się w stanie metastałym.
Tak więc jedna z tajemnic, osłaniających budowę
fizyczną mgławic gazowych, została wyjaśniona.
Zastanówmy się teraz nad zagadnieniem, jakie siły wywołują świecenie rozległych obszarów, objętych mgławicą Orjona
i innych podobnych do niej mgławic. Czy świecenie to jest
wywołane przez wysoką temperaturę mgławicy, czy też działają jakieś inne przyczyny?
Według nowoczesnych badań wysoka temperatura tych
niezwykle rozrzedzonych zbiorowisk materji zdaje się być wykluczona. Wiele faktów przem11wia za tern, że światło, wysyłane przez mgławice gazowe, jest w ścisłym związku z promieniowaniem gwiazd sąsiednich, które prawie zawsze mają mglisty wygląd. Wspaniale świecąca więc mgławica Orjona blask
swój zawdzięcza sąsiednim gwiazdom, które promieniowaniem
swem pobudzają do świecenia atomy ciemnej - bardzo rozrzedzonej mgławicy. ,
.
Zanim ocenimy, jak wielkie może być rozrzedzenie mgła
wicy, obliczmy, jaką objętość ona zajmuje. Z badań astronomicznych wynika, że gwiazdy trapezu odległe są od nas
o 600 lat światła, taka sama więc odległość dzieli nas od
mgławicy.
Pozorny obszar, jaki zajmuje na niebie rngł'awica
Orjona, posiada średnicę kątową około 1/ 2 °, to jest tyleż co
Słońce.
Z łatwością, znając paralaksę (czyli odległość od
Słońca) mgławicy Orjona obliczymy, że linjawa średnica jasnej
części tej mgławicy wynosi 5·5 lat światła, jeżeli zaś weźmiemy
pod uwagę słabe przedłużenia jasnego obszaru, to średnica ta
będzie nie mniejsza od 15 lat światła.
Zdajmy sobie sprawę, jaka gęstość materji panować może
w tak wielkiej chmurze kosmicznej, na której przebycie promień świetlny zużyć musi 15 lat.
Obliczono, ŻE: gdyby gęstość
mgławicy Orjona stanowiła 1/ 1000000 gęstości powietrza ziemskiego nad poziomem morza, to masa mgławicy byłaby tak
wielka, że sąsiednie gwiazdy, przyciągane przez tę masę,
szybkoby się do mgławicy zbliżały. Tego efektu jednak nie
1 ) Według

teorji Bohra atom składa się z dodatnio naładowanego
otoczonego ujemnemi elektronami (patrz Uranja rok 1926 Nr. 2
str. 43), których ilość dla każdego pierwiastka w normalnym stanie jest
równa jego liczbie atomowej, t. j. liczbie porządkowej, jaką oznaczamy
miejsce pierwiastka w perjodycznym układzie pierwiastków chemicznych.
Wodór ma więc l elektron, hel- 2 elektrony i t. d., uran - 92 elektrony.
W szczególnych warunkach fizycznych (np. wysoka temperatura, bardzo
mała gęstość), z atomu może być oderwany jeden elektron lub więcej.
Taki atom nazywa się zjonizowanym pojedyńczo, potrójnie i t. d. w zależności od ilości oderwanych elektronów. Widmo zjonizowanego pierwiastka różni się znacznie od widma pierwiastka w stanie normalnym.

jądra,
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zauważono,

a więc gęstość materji niewątpliwie jest jeszcze
znacznie mniejsza. Pewne dane o gęstości mgławicy uzyskać
możemy z obserwacyj ruchów różnych jej części. Na zasadzie
przesunięć prążków w widmie mgławicy Orjona ustalono, że
mgławica ta oddala się od nas z prędkością około 17.5 km/sek.
Ruch ten jednak dla różnych części mgławicy jest niejednakawy, części mgławicy bowiem, widoczne z prawej strony na
fotografji (ryc. 13), oddalają się od nas znacznie szybciej, niż
środkowa część, widoczne zaś z lewej strony - znacznie
wolniej. Wskazuje to na prawdopodobne istnienie ruchu obrotowego całej mgławicy. Z różnicy przesunięć prążków widma
z obu brzegów mgławicy Orjona wywnioskowano, że okres
obrotu tej chmury komicznej dokoła osi jest rzędu 300.000 lat,
cała zaś masa tej mgławicy jest 10.000 razy większa od masy
Słońca.
Jeżelr teraz weżmiemy pod uwagę olbrzymi obszar,
jaki zajmuje mgławica Orjona, to wypadnie, że gęstość jej stanowi zaledwie 10 - 18 gęstości Słońca, czyli 10- 15 gęstości powietrza w warunkach normalnych - a więc miljard razy mniej,
niż przytoczona wyżej część jedna miljonowa.
Przy takiej
gęstości kula o średnicy, równej średnicy orbity Neptuna, zawierałaby masę mniejszą, niż 1/ 10 masy Ziemi.

Takie zadziwiające własności posiada jedna z najpiękniej
szych mgławic gazowych na niebie. Prócz tej mgławicy znamy
bardzo wiele innych, podobnych do niej. Jako należące do
naszego układu noszą one nazwę galaktycznych, w odróżnieniu
od pozagalaktycznych, które są zbiorowiskami gwiazd, położonemi
zdała od układu Drogi Mlecznej. Przestrzeń międzygwiazdowa
usiana jest bardzo licznemi takiemi mgiełkami niezwykle rozrzedzonego gazu. Gdy gaz taki położony jest w sąsiedztwie
jasnych gwiazd, wówczas świeci on jako mniej lub więcej
jasna mgławica. Taką jest właśnie opisana przed chwilą mgła
wica Orjona, taką samą mgławicą owinięte są gwiazdy w Plejadach. Gdy zaś w pobliżu chmur kosmicznych niema gwiazd,
to mgławica gazowa świecić nie może. Obecność takich mgła
wic, noszących miano ciemnych, stwierdzono w wielu miejscach
nieba; szczególnie zaś wybitnie występują ciemne mgławice na
tle jasnych chmur gwiazdowych Drogi Mlecznej. Wyrażnej granicy między jasnemi mgławicami i ciemnemi niema. Np. jasna
mgławica Orjona zdała · od opisanego wyżej trapezu gwiazd
słabnie, przechodząc stopniowo w mgławicę ciemną, której granice nie dadzą się zauważyć. Jedynie bardzo długa ekspozycja fotograficzna pozwala na wykrycie pewnych odgałęzień
w tej ciemnej masie gazu, wysyłających nieco światła dzięki
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naświetleniu ich przez pobliskie gwiazdy. Tam zaś, gdzie niema
gwiazd w pobliżu, mgławica jest zupełnie ciemna.
Niezwykle więc subtelne i zimne są wielkie mgławice gazowe. Nie możemy jeszcze w tej chwili napewno orzec, czy
mamy tu do czynienia z trwałemi zbiorowiskami materji, czy
też gazy, stanowiące mgławice, zdołają się kiedyś tak skondensować, że utworzą gwiazdy, rozżarzone w swych wnętrzach
do miljonów stopni. Zagadnienia te muszą jeszcze długo czekać na ich rozstrzygnięcie, obecne wszakże wiadomości o mgła
wicach gazowych nakazują nam patrzeć z podziwem na bogactwo i różnorodność ich form oraz na piękno tych wielkich
ciał kosmicznych 1) .

Kronika astronomiczna.
Planeta pozaneptunowa. Kwestja możliwości istnienia
planety pozaneptunowej zajmuje astronomów już od wielu lat;
ostatnio zaś tą sprawą zajął się specjalnie W. H. P i ck er i n g,
dyrektor prywatnego obserwatorjum w Mandeville, na Jamajce.
W szeregu swych artykułów, umieszczonych w Popular Astronomy w ciągu ostatnich paru lat, dowodzi on możliwości
istnienia przynajmniej jednej planety pozanepturwwej, którą to
planetę oznacza przez O. Twierdzenia swe opiera W. P i ck er i n g na coraz bardziej zwiększających się odchyleniach poło
żeń Neptuna, obliczonych na podstawie tablic N e w c o m b' a,
od zaobserwowanych położeń tej planety. Rzeczywiście, z obserwacyj, poczynionych nad Neptunem w Greenwich i w Waszyngtonie, wynika, iż od r. 1904 teorja tej planety coraz bardziej odbiega od obserwacyj: w r. 1904 różnica położeń wynosiła zaledwie 0".4, w roku 1915 była już 1".7, a w r. 1925 doszła
do 2".3.
W. P i ck er i n g wskazuje (przybliżenie) miejsce na niebie,
gdzie należy szukać tej planety. Niestety, jasność jej powinna
być
bardzo mała - około 12 - 13 wielkości gwiazdowej;
a ponadto, ruch własny pomiędzy gwiazdami powinien być bardzo powolny. Odróżnienie w takich warunkach tej nieznanej
planety od wielu tysięcy słabych gwiazd nastręcza więc olbrzymie trudności; dla wykonania ewentualnego odkrycia, trzeba
dokonać wielu fotografij danego obszaru nieba w ciągu kilku
1) Dane do powyższego artykułu zostały zaczerpnięte z księgi Russel
Dugan, Stewart, f\stronomy oraz z artykułu znanego badacza mgławic
gazowych J. H. Moore'a .,T he G re at Nebula in Orion". f\ . S. P. Leaflet 9.
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tygodni, i porównać potem klisze za pomocą stereokomporatara lub mikroskopu błyskowego.
Przypomnieć należy,
że są i inne dane, stwierdzające
możliwość istnienia planety pozaneptunowej: mam tu na myśli
rozkład afeljów (punktów odsłonecznych), niektórych komet,
a przedewszystkiem - komet 1862 ]][ oraz z Jat 1532 i 1661.
W. P i ck er i n g twierdzi, że ponieważ obecnie odchylenia w położeniu Neptuna osiągają swe maximum, więc ten
rok i parę Jat następnych są najbardziej dogodne dla odkrycia
nieznanej planety pozaneptunowej.
(P. f\. 1929 Nr. 3).

M. K
Związek między jasnością gwiazd i ich masą.
Masy
gwiazd, prócz wypadków gwiazd podwójnych, obliczane mogą
być na drodze statystycznej.
Nie otrzymujemy tu mas poszczególnych gwiazd, lecz masy przeciętne. - Natomiast indywidualne masy gwiazd obliczyć można na zasadzie teorji E dd i n g t o n a z bolometrycznych bezwzględnych wielkości i temperatur efektywnych gwiazd. W niżej przytoczonej tabelce
podane zostały przeciętne masy gwiazd dla różnych bezwzględ
nych bolometrycznych wielkości; za jednostkę masy przyjęto
masę

Słońca.

Wielkość

bolon1.

M
-4·0
-3·0
-2·0
-1·0
0·0

Masa

20
13
7•9
5·2
3·7

Wielk. bolom.

M
+1·0
+2·0
+3·0
+4.0

Masa

Wiek bolom.

Masa

2•7
2·0
1. 5
1. 2

M
+5·0
+6·0
+7.0
+8·0

0·93
0·72
O· 50
0.47

Ponieważ z obserwacyj znamy bezwzględną wielkość wizual·
ną, więc E d d i n g t o n podaje tabliczkę, pozwalającą obliczyć przy
znanej temperaturze efektywnej, wielkość bolometryczną z wizualnej. Dla 6000° obie te wielkości są sobie równe, dla innych
temperatur bolometryczna wielkość jest mniejsza od wizualnej;
aby np. otrzymać wielkość bolometryczną dla temperatury 2540'\
należy od wizualnej odjąć 2M· 59, dla temperatury 12000°,
trzeba odjąć OM· 53.

(Die Sterne, 1928 str. 96).

E. R.
Paralaksa Plejad. Obserwatorjum Leander Me Cormick'a
uniwersytetu Virginii opublikowało w r. 1927 wyniki 440 wyznaczeń paralaks trygonometrycznych gwiazd na drodze foto-
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graficznej. - Oddzielny rozdział w tej pracy stanowią paralaksy 24 gwiazd w Plejadach . Z paralaks 22 gwiazd, które
możemy uważać za należące do gromady gwiazdowej Plejad, wy nika paralaksa · tej gromady 0" ·0090, której odpowiada odległość przeszło 300 lat światła .
Rzeczą jest bardzo ciekawą, że
paralaksa ta, skombinowana z prędkością radjalną gwiazd
w Plejadach, wskazuje, że Plejady poruszają się w kierunku
apeksu Słońca mniej więcej z tą samą prędkością , z jaką
biegnie w tymże kierunku Słońce. f\ więc względem Słońca
Plejady zajmują stałe położenie w przestrzeni.
(The Observatory, 1927 str. 345).

E. R.
Widma gwiazd z jasnemi linjami żelaza. Pewne gwiazdy wykazują w swem widmie jasne emisyjne linje żelaza.
f\stronom amerykański, P. W. M er r i Ił dzieli takie gwiazdy na
4 klasy: 1) gwiazdy długookresowe, 2) szczególne gwiazdy tyru G, K i M, 3) gwiazdy klasy widmowej Be 1) i 4) gwiazdy
nowe. M er r i Ił podkreśla fakt, że jasne linje żelaza pochodzą przeważnie od żelaza zjonizowanego, jedynie w widmach
długookresowych gwiazd zmiennych napotykamy emisyjne linje
atomu neutralnego.
(The Observatory, 1927 str. 325)

E. R.
Była to jedna z najjakomet lat ostatnich, jedyna, obok komety S k je Ił er u p' a -M a r i s t a n y, którą można było widzieć okiem nieuzbrojonem. Jasność jej przekroczyła oczekiwania, gdyż przez
cały prawie czerwiec 1927 r. z łatwością dla oka nieuzbrojonego
była dostrzegalna. W chwili największego zbliżenia do Ziemi kometa osiągnęła jasność 4-ei wielkości. Jądro jej zostało zbadane przez B a l d e t' a 2 ), pozatern poddał je badaniom fotometrycznym S l i p h er w obserwatorjum L o w e Ił a w f\meryce. Ten ostatni znajduje, że średnica jądra komety była bardzo mała, nie większa od 3-5 kilometrów. f\. O. L e us c h ner, z którego artykułu czerpiemy powyższe wiadomości,
przypuszcza, że środek masy nie koincyduje dokładnie z ją
drem , i tern tłumaczy liczne odchylenia w ruchu komety od
najświeższych orbit, obliczonych w Berkeley.

Kometa Pons'a- Winnecke'go.

śniejszych

1) Małe e przy
literze, oznac z ającej klas ę
widmo danej gwiazdy ma jasne linje emisyjne.
2) Patrz Uranja Nr. 2 z r. 1928 r. str. 44.

widmową ,

wyjaśnia, że
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Kometa P o n s' a -W i n n e ck e' g o odkryta została przez
P o n s' a w r. 1819; obserwowana była następnie w latach 1858,
1869,1875, 1886, 1892, 1898, 1904, 1909-10, 1915, 1921 i 1927.
W tym okresie czasu zauważono stałe zmnieJszanie się
średniego ruchu dziennego komety, czyli wzrost okresu obiegu .
Ruch dzienny, który w r. 1858 wynosił 638".7, w 1898 r. 608".6,
w 1927 r. zmniejszył się do 590".6.
L e u s c h ner rozpatruje zagadnienie przyszłości komety
P o n s' a- W i n n e c k.e' g o. Według niego, kometa rozsiewać
może coraz więcej w przestrzeni materji, wreszcie pozostanie
z niej tylko jądro . Zamiast komety wówczas krążyć dokoła
Słońca będzie mała planeta. Takie przejście komety w planetę
jest bardzo prawdopodobne, napotykamy bowiem szereg komet, które krążą po orbitach prawie kołowych, z drugiej zaś
strony, dostrzeżono planety z orbitami bardzo wydlużonemi
- kometarnemi. W ten sposób zaciera się w teorji różnica mię
dzy planetami i kometami, wiele bowiem planetoid są to, zapewne, dawne komety, które utraciły materję mgławicową.
(P. fl... S. P. 1927 str. 275-294)

E. R.

Z

życia

Polskiego Towarzystwa
1\stronomji.

Przyjaciół

S p r a w o z d a n i e 1)
z działalności Towarzystwa Miłośników Rstronomji
od 22.XII.28 Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Rstronomji
za rok 1928.
l f\ -

Z ar z

ą

Władze

T•wa.

d.

Wybory na Walnem Zebraniu T. M . R. w d. 24. 11. 1928 r.
Prezes Zarządu • . .
Vice·Prezes Zarządu .
Sekretarz Generalny .
Skarbnik . . . . .
Redaktor "Uranji" • •
Bibljotekarz . . . .
Kierownik Dostrzegalni .
1)

Prof. Michał Kamieński
Inż. Bronisław Rafaiski
Dr. Jan Gadomski
Dr. Mikołaj lobanow
Dr. Eugenjusz Rybka
Inż. Zygmunt Chełmoński
P. Maksymiljan Biał~cki

Odczytane na Walnem Zebraniu 20.11. 1929 r.
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Prócz tego
P.
P.

Inż.

Z.

Inż.

P. St.

Zarząd

poruczył:

Chełmońskiemu

B.

Rafałskiemu

Domańskiej
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sprawy propagandy, odczyty szkolne
oraz zastępstwo Kierow. Dostrzegalni

-

administrację

(koopt.)-

P. L. ZajdJerowi (koopt.) -

"Uranji"

zastępstwo Sekretarza Generalnego oraz
bibljotekarza

pomoc Sekretarjatow i w sprawach personalnych oraz zastępstwo administratora "Uranji".

W d. 11 wrzesn1a Prezes Zarządu,! Prof. M. Kamieński zgłosił z powodów osobistych, niezależnych od T-wa, rezygnację z obowiązków Prezesa za pozostaniem jednak Członkiem Zarządu.
Na podstawie statutu przewodnictwo

Zarządu

objął

Vice-Prezes,

Inż. B. Rafalski, na stanowisko zaś Vice-Prezesa został wybrany p. Inż.
Z. Chełmoński. W krótkim jednak czasie P. Inż. B. Rafałski z powodu

wyjazdu oddał swe obowiązki do końca września P. Inż. Z. Chełmońskiemu.
W d. 26 października 1928 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków T. M. f\., które wybrało na stanowisko Prezesa Zarządu
P. Inż. z. Chełmońskiego i pod jego kierownictwem Zarząd pracuje do
dnia dzisiejszego.
W d. 29 października Zarząd, przejrzawszy swą organizację, wybrał
Prof. Kamieńskiego Vice-Prezesem Zarządu, poruczając mu jednocześnie
kierownictwo naukową działalnością T-wa oraz Jego reprezentację naukową, a także- kooptował do swego składu P. D-ra Feliksa Burdeckiego,
poruczając mu pomoc kierownikowi dostrzegalni i d~iałalność propagandową.

W d. 5 listopada D-r J. Gadomski zgłosił z powodu nawału zajęć
i braku czasu rezygnację z obowiązków Sekretarza Generalnego. Prowadzenie tej odpowiedzialnej funkcji Zarząd poruczył P. D-rowi
F. Burdeckiemu.
własnych

Wielką pomocą dla Zarządu były szczerze oddane, bezinteresowne
pracowniczki, w osobach studentek Uniwersytetu, słuchaczek astronomji:
P. J. Wronówny oraz p. Z. Mikołajewskiej, które stale poświęcały Swą
pracę w Sekretarjacie i administracji .,Uranji".

C -

K o m i s j a R e w i z y j n a.

Komisja Rewizyjna, stosownie do wyboru Walnego Zebrania w d.
24 lutego urzędowała w składzie: Dr. L. Brennejsena, Inż. P. Strzeszewskiego i Dr. E. Taraszkiewicza.

II -

Czł on kowie

T. M. .R.

W okresie 1928 r. przybyło 58 nowych Członków, ubyło zaś 5. Skład
osobisty wszystkich Członków T. M. f\. w dniu l stycznia 1929 r. wynosił
238 osób; a mianowicie:
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1) Członków honorowych . . . .
2) Członków założycieli i dożywotnich .
3) Członków popierających .
4) Członków rzeczywistych
5) Członków zbiorowych . .
6) Członków Kola Młodzieży

l
9
4
215
1
8

Razem

238 osób

Członkowie T-wa rozsiani są po Cilłej Rzeczypospolitej, lecz więk
ich - około 68% ogólnej ilości zamieszkuje w Warszawie. Nastę
pująca tabliczka zawiera dane o składzie Członków T-wa według miejsc
szość

zamiesz~<ania.

Warszawa
Lwów . .
Kraków
.
Wilno, Chełmno i Kielce
Gdynia i Baranowicze .
Garwolin i Włochy pod Warszawą
Po l osobie w 34 miejscowościach
Za granicami Państwa . . . .
. Razem .

161 osób

9
6
po 5
po 3
po 2
34
3

15
6
4

2.38 osób .

Niebardzo pocieszającym jest fakt, że śród 34 miejscowości, w których T-o ma tylko po l Członku, znajduje się uczony Poznań i Kolosalna
Łódź; a w tak niedalekiem od Warszawy uniwersyteckiem mieście - Lublinie nie mamy ani jednego Członka T-wa .
Z listy

Członków ubyło:

1 3 Zmarli

na własne
z powodu

żądanie
śmierci.

następujący Członkowie:

P. Inż. Pdeksander Treliński, Czlonek popierający T-wa od r. 1922.
Dr. f\dam Sznabl, Członek rzeczywisty T-wa od r. 1922.
Dr. Wacław Jezierski, Członek rzeczywisty od r . 1925.
Cześć ich pamięci!
W wewnętrznych zmianach wśród Członków należy zaznaczyc,

JZ

Członek rzeczywisty, Prqf. Michał Kamieński, został wybrany Członkiem

honorowym. Jeden zaś z Członków popierających został na własne ży
czenie Członkiem rzeczywistym.
W porównaniu ze sprawozdaniem w d. 24 lutego zeszłego roku
sytuacja T-wa pod względem liczby Członków poprawiła się, gdyż wtedy
należało do T-wa 182 osoby.
Jest to jednak zjawisko pozorne w pewnym stopniu, wywołane
przez to, że Zarząd w bkresie sprawozdawczym nie wykreślił Członków,
zalegających w opłacie składek i nie podtrzymujących związku z T-wem.
Jest rzeczą pewną, że po przeprowadzeniu tej smutnej i nad wyraz przykrej lecz koniecznej operacji liczba Członków T-wa zredukuje się.
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Działalność Zarządu.

Zarząd T-wa w okresie sprawozdawczym rozwijał
można podzielić na 3 kategorje:

l - Działalność organizacyjną
2 - Działalność wydawniczą
3 - Działalność oświatowo-propagandową.
W niniejszem podkreślimy główniejsze fakty
w każdej z tych dziedzin .
f\ -

Dzia la lno

ś ć

działalność, którą

działalności

Zarządu

o r g a n i z a c y j n a.

Działalność Zarządu w tym kierunku najwięcej wyraziła się w opracowąniu nowego statutu, który pozwala na szerszą akcję T-wa drogą
otwierania Oddziałów prowincjonalnych, mających zupełną autonomję
w pracy oświatowo-propagandowej, lecz jedynie związanych wspólnym

statutem i kierowanych przez wspólny Zarząd Główny (Centralny) w Warszawie, który reprezentuje T-wo na zewnątrz i jest organem wydawniczym T-wa.
W związku z tern postanowiono zmienić nazwę T-wa na P o l ski e
T o war zys t w o Przyj a c i ó l f\ stron o m j i w skrócie P.T.P.f\.
Opracowanie nowego statutu wymagałc bardzo wiele pracy, w czem
szczególnie byli pomocni Zarządowi Członkowie T-wa: Ks. Kan. B. Metler,
obecny Prezes Oddziału w Częstochowie, oraz P. Mjr. Korp. Sąd. W. Skrzywan - założyciele Oddziału w Częstochowie, przyczem P. Mjr. Skrzywan, jako prawnik, szczególnie się zasłużył przy wypracowaniu nowego
statutu.
Wyniki pracy Zarządu w tym kierunku zostały przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków T-wa w d. 26. X. 1928 r., które
zatwierdziło projekt statutu i poleciło Zarządowi zająć się uzyskaniem
zatwierdzenia jego przez właściwe Władze Państwowe, przyczem upoważniło Zarząd do zrobienia tych drobnych zmian i poprawek w tekście
proJektu. których będą wymagały te Władze.
Zarząd niezwłocznie zajął się wypełnieniem tego polecenia i w d.
22 grudnia roku zeszłego uzyskał zatwierdzenie statutu.
Tym aktem zakończył się pierwszy okres działalności Towarzystwa
Milośników f\stronomji, 'które pozornie tylko zostało zlikwidowane, w rzeczywistości zaś rozwinęło się w więcej żywotną jednostkę społeczną w P. T. P. f\.
Jako pierwszy Oddział prowincjonalny w d. 17 listopada 1928 r.
został otworzony Oddział P. T. P f\. w Częstochowie.
Teraz zaś możemy zakomunikować, iż dzięki staraniom Prezesa
T-wa, Inż. Z. Chełmońskiego oraz Członka T-wa P. D-ra Edwarda Stenza,
który z calem oddaniem się sprawie pracował w tym kierunku na miejscu,
został utworzony i otwarty Oddział T-wa we Lwowie.
f\kcja w kierunku tworzenia nowych Oddziałów T-wa prowadzi się
i rozwija bezustannie i pracuje nad tern: Prezes, Inż. Z. Chełmoński - na
gruncie Wilna, Dr. E. Rybka- na gruncie Krakowa i Dr. F. Burdecki-na
gruncie Torunia- przy współdziałaniu całego Zarządu T-wa.
O ile Członkowie Zarządu T-wa działają w tym kierunku w myśl
spełnienia swych obowiązków względem T-wa. o tyle działalność i prace
PP. Ks. Kan. B. Metlera, Mjr. W. Skrzywana i D-ra E. Stenza, obecnego
Prezesa Oddziału we Lwowie, zasługuje na wyróżnienie.
Dalszą sprawą
organizacyjną była przebudowa
Obserwatorjum
w gmachu Szkoły Kolejowej przy ul. Chmielnej 88. Dostrzegalnia ta była
pierwszem siedliskiem T. M. f\., ofiarowanem T-wu z głębokich pobudek
społecznych przez P. Dyrektora Szkoły, Inż. W. Gniazdowskiego. Niestety
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wskutek przebudowy gmachu Szkoły T-wo pozbawione zostało tego siedliska, wobec czego i dzięki uprzejmości P. prof. M. Kamieńskiego przeniosło się do Obserwatorjum Flstronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Fldministracja Szkoły jednak przy przebudowie Szkoły jaknajżyczli 
wiej traktowała postulaty T-wa, lecz niektóre szczegóły dostrzegalni, np.
ruchoma kopuła, nie mogły wejść w program ogólnej przeróbki gmachu
i Zarząd musiał postarać się choć o część potrzebnych na to funduszów.
Tu okazał Zarządowi wydatną pomoc Magistrat m. Warszawy ofiarowaniem 1500 zł. na przebudowę dostrzegalni. Otrzymanie tego zasiłku
usunęło przy niezmiennej dobn~j woli
Kierownictwa Szkoły Kolejowej
wszelkie trudności i w m-cu styczniu r. b. Zarząd T-wa powrócił do odnowionej i przerobionej dostrzegalni.
Prócz Magistratu m. Warszawy, który Swą ofiarą umożliwił zakoń
czenie remontu, nie mniejsze zasługi dla T-wa położyli PP.: Dyrektor
Szkoły, inż. Gniazdowski, prowadzący roboty. architekt Gay i Kierownik
warsztatów Szkolnych, St. Lech.
Ze strony zaś Zarządu T-wa - należy podkreślić ogromną i niezmordowaną pracę w tym kierunku Członka Zarządu, Członka zołożyciela T-wa,
P. Maksymiljana Bialęckiego, który poświęcał każdą wolną chwilę zabiegom i pracy nad uzyskaniem i urządzeniem nowej siedziby dla T-wa.
Podobnież na wyróżnienie zasługuje działalność i życzliwość dla
T-wa Obserwatorjum Flstronomicznego Uniwersyteckiego w osobie Prof.
Kamieńskiego, który dał T-wu siedzibę w ciągu 4 z gorą lat.
Działalność Zarządu, szczególnie działalność wydawnicza m. in., wymagała ciągłego dopływu środków pieniężnych i wyszukiwanie ich było
stałą troską i pracą Zarządu.
Prócz wymienionej wyżej sumy 1500 zł. T-wo otrzymało od Magistratu m . Warszawy na cele wydawnicze 2000 zł. i od Ministerjum Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego również na ten cel 500 zł. Poza
tern Członek T-wa, P. Dr. FI. Czeczott ofiarował T-wu 100 zł.
DLięki tym ofiarodawcom umożliwiona była choć w nader skrom ·
nych rozmiarach działalność wydawnicza Zarządu.
B -

Dzia la ln o

ś ć

wy d a w n i c z a.

Wzorem lat poprzednich T. M. F.. . wydawało w ciągu okresu sprawo·
zdawczego kwartalnik "Uranję" i "Kalendarz Flstronomiczny na r. 1929'',
Pierwsze z tych wydawnictw obejmuje rocznik VII-my (Nr. 19, 20, 21, 22
ogólnego zbioru).
Zainteresowanie, z jakiem spotyka się "Uranja" wśród Członków
T-wa, skłoniło Zarząd do częstszego wydawania numerów ,,Uranji" drogą
zamiany kwartalnika na miesięcznik. Ta reforma została wprowadzoną
w czyn już w roku bieżącym 1929, przyczem projektuje się wydanie lO
numerów, w ciągu roku t. j. co miesiąc jeden numer z wyjątkiem waka·
cyjnej dwumiesięcznej przerwy.
Ze względów finansowych numery "Uranji'' bądą zmniejszone, lecz
w ciągu całego roku otrzyma się powiększenie tekstu o 25Dj 0.
Głównym Redaktorem ,,Uranji" był Dr. E. Rybka, a Komitet Re·
dakcyjny składał się z PP. inż. Z. Chełmońskiego, Dr. J. Gadomskiego,
Dr. M. Łobanowa, inż. B. Rafaiskiego i Dr. E. Stenza.
Kalendarz Flstronomiczny na rok 1929 wydany został w znacznie
rozszerzonej formie w porównaniu z tern wydawnictwem w latach po·
przednich. Dodane zostały tablice stałych astronomicznych i powiększona
dokładność niektórych danych.
Przy układaniu Kalendarza pracowali; PP. inż. Z. Chełmoński, Dr.
J. Gadomski, Dr. M. Łobanow, Dr. E. Rybka i inż. u. Zacharewicz.
Prawdziwą nagrodą autorów Kalendarza jest to uznanie, jakie na·
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ogół spotkało ich pracE:. i tu należy podkreślić ebszerną i zachE:cającą
wzmianką, jaką poświE:ciło "Kalendarzowi" tak poważne pismo specjalne,
jakiem jest ,.Przegląd Mierniczy".
Sprawiedliwość każe jednak przyznać, że Komitet Wydawniczy dla
braku czasu zamało poświE:cił uwagi korekcie Kalendarza, dziE:ki czemu
nie obeszło siE: bez dodatkowego spisu biE:dów druKarskich.
Chcąc wyświetlić, o ile Kalendarz w nowym układzie zadawalnia

potrzeby praktyki, Zarząd zwrócił siE: do specjalistów astronomów i geodetów z prośbą o nadesłanie swych uwag o Kalendarzu na rok 1929 ze
wskazaniem pożądanych zmian lub uzupełnień. Zarząd ma nadziejE:, iż
Kalendarz na r. 1930 bE:dzie dziE:ki temu opracowany jeszcze lepiej.
C -

Dzla la ln o

ś ć

o

ś

w i a t o w o - p r o p a g a n d o w a.

Odczyty dyskusyjne. W ciągu roku sprawozdawczego odbyło
dyskusyjnych, na których wygłoszono nastE:pujące odczyty:
20 stycznia - prelegent Prof. Kamieński: .,Okresowość ostrych
zim". Inż. Niewiadomski: .,Kosmogoniczna hipoteza Chamberlina i
Moultona".
24 lutego - prelegent Prof. Kamieński: .,Odnalezienie wielkiego
meteorytu Syberyjskiego, który spadł w 1908 roku i o związku jego z kometą Pons'a- Winnecke'go".
4 maja - prelegent Inż. Wyczałkowski: .,Zorze polarne".
19 października- prelegent Dr. F. Burdecki: .,Wehikuł przestrzeni".
16 listopada- prelegent Dr. E. Rybka: "Chronokinematograficzne
zdjE:cia::zaćmienia Słońca 29 czerwca 1927 r., wykonane przez polską ekspedycjE: zaćmieniową" .
Z tego widać, że zebrań dyskusyjnych było niewiele, gdyż brak
prelegentów stanowił dla Zarządu przeszkodE: nie do usuniE:cia w klerunku czE:stszego urządzania odczytów. W tej dziedzinie działalności Zarzą
du odczuwa siE: potrzeba dopływu nowych sił bodajże w najwyższym
stopniu.
2) Odczyty per radio. Pogadanki radjowe wygłaszali pp.: Dr. J.
Gadomski, Dr. F. Burdecki i dr. E. Rybka.
3) Odczyty szkolne. Wzorem roku zeszłego Członkowie Zarządu
urządzali pogadanki astronomiczne dla młodzieży szkolnej w średnich
zakładach naukowych i na kursach dokształcających Magistratu.
Takich odczytów odbyło się 8; z nich wygłosił inż. Z. Chełmoński
5, inż. B. Rafa Iski 2 i Dr. F. Burdecki l.
4) Komunikaty prasowe. Komunikaty prasowe zjawiały się regularnie co miesiąc, podając przegląd zjawisk astronomicznych, dających
siE: obserwować na niebie w ciągu miesiąca. Komunikaty opracowywali
pp.: Dr. J. Gadomski i p. M. Białęcki. P. Dr. Gadomski zasilał także
prasę Krakowską w komunikaty i artykuły popularne; podobnież i p. Dr.
F. Burdecki.
5) Pokazy nieba. Pod kierownictwem p. M. Białęckiego, Dr·
M. Łobanowa, inż. Z. Chełmońskiego i Dr. F. Burdeckiego pokazy nieba
dla Członków T-wa a także wycieczek, organizowanych przez Wydział
Kultury Magistratu odbywały się na południowym tarasie Obserwatorjum
f\stronomicznego Uniwersyteckiego w poniedziałki lub wtorki, zależnie
od pogody.
1)

siE: 5

zebrań
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Na tern kończymy przegląd działalności T-wa w roku 1928. Jest
to zarazem ostatnie sprawozdanie T. M. R. w jego dotychczasowej organizacji.
Wchodzimy w nowy okres działalności, na szerszych obecnie podstawach i pod znakiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Rstronomji bę
dziemy dalej szerzyli w naszem społeczeństwie umiłowanie tej wspaniałej
nauki, dla której, według wyrażenia Laplace'a, warto żyć na świecie.
W tej pracy Zarząd oczekuje zgodnej wspołpracy od całego ogółu
Członków T-wa, pokładając szczególną nadzieję w energji nowych Oddziałów prowincjonalnych, które mają przed sobą nawet więcej dziewicze
pole pracy, niż Warszawski Oddział T-wa.
Prezes (--) Inż. Z. Chełmoński.
Vice-prezes (-) Inż. B. Rafa/ski.
Sekretarz Generalny (-) Dr. F. Burdecki.
Pierwsze Zebranie delegatów

Poł.

Tow. Przyj Rstr.

Pierwszego dnia wiosny t. j. dnia 21 marca, r. b. delegaci poszczególnych oddz·iałów P. T. P. R.: z Częstochowy, Lwowa i Warszawy zebrali się celem dokonania wyboru pierwszego Zarządu Głównego. Z oddziału Warszawskiego było delegatów 12, z Częstochowskiego 3, z Lwowskiego 2;
razem osób 17.
Zebranie zagaił p. inż . B. Rafalski, pełniący zastępczo obowiązki
prezesa Centralnego Zarządu o 19h JQm. Protokółują: pp. L. Z aj d l er
i dr. F. B u r d e ck i.
Porządek dzienny obejmuje tylko:
1. Wybór Członków Zarządu Centralnego.
2. Wolne wnioski.
W sprawie pierwszej wywiązała się żywa dyskusja nad zagadnieniem
ilości członków Zarządu.
O<>tatecznie określono ją na 7, zgodnie z paragrafem 47 statutu, przyjmując równoczeście wniosek p. J. P ok r z y wn i ck i e g o brzmiący: ,.Zjazd delegatów wyraża życzenie, aby Zarząd
Centralny zapraszał na swe posiedzenia delegatów tych Oddziałów prowincjonalnych, których sprawy będą na Zarządzie omawiane, o ile te
sprawy będą uznane za poważne i w sposób szczególny Oddziały obchodzące".

Poczem przystąpiono do wyboru Zarządu. Prezesem obrany został
Honorowy Członek Towarzysrwa, długoletni i zasłużony Prezes T. M. R.,
dyrektor uniwersyteckiego obserwatorjum astronomicznego w Warszawie,
prof. M. K a m i e ń ski. W skład zarządu weszli pp .. ,'V\. B i a l ę c ki, Dr.
F. B u r d e ck i, Prof. u niw. Dr. S. D i ck s t e i n, Dr. M. Ł o b a n o w,
T. N e u m a n n i Dr. E. R y b k a. Do komisji Rewizyjnej wybrano:
p. Dr. L. B re n n ej s e n a, p. K. D ę b o w ski e g o, Dr. J. G a d o ms k i e g o i Dr. E. T a r a s z k i e w i c z a.
Przy wolnych wnioskach podniesiono sprawę składki Członkowskiej.
Ostatecznie przyjęto wniosek p. Dr. E. Ryb ki, ustao1awiający dla wszyst·
kich oddzialów minimalną składkę członkowską w wysokości 12 złotych
na rok 1929. Do uiszczenia tej opłaty obowiązani są ci członkowie, którzy do 21 marca 1929 r. nie uiścili składki według norm dawniejszy<h
(10 zł).
Następnie
poleciło
Zebranie Delegatów Zarządowi Głównemu
ogłosić w "Uranji" Komunikat do Członków, zamieszkałych poza miejscowościami, w których istnieją oddziały, aby zgłosili de> Zarządu Centralnego, do jakiego oddziału życzą sobie należeć.
Ponieważ Kornisarjat Rządu wykreślił względnie zamienił szereg
paragrafów pierwotnego projektu Statutu Towarzystwa, w myśl których
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Sprawozdanie Kasowe
Towarzystwa

.Miłośników

Rstronomji

za czas od 1.11 1928 r. do 31.XII 1928 r.
WPŁYWY

N2

1

2
3
4
5
6
7

Su m a

P o z y c j a

Z przeniesienia z r. 1927 .
Składki członkowskie i wpisowe
Subsydjum Magistratu m. st. Warszawy
Subsydjum Ministerstwa W. R. i O . P.
Subsydjum specjalne Magistratu m. st. Warszawy
na zakończenie budowy dostrzegalni
Sprzedaż wydawnictw
Ofiara Dr. F\ . Czeczotta
Razem

zł.

lgr.

750
1.544
2.000
700

60
30
00
00

1.500
126
100

00
20

6.721

l~
10

WYD F\ TKI

N2

2
3
4
5

6
7
8
9

lO

P o z y c j a

l

Suma
zł.

-gr.

Koszta wydania Nr. 4 (1927), Nr. l. 2, 3, (1928)
zł. 2.868,85
Uranji .
oraz Kalendarza F\stronom. na r. 1929 ., 3.545,49
6.414
34
Sekretarjat. administracja Uranji oraz inne
507 80
Wydatki na dostrzegalnię
208
00
Bibljoteka (czasopisma, książki i przezrocza) . .
88
98
Wyjazd delegacji do Częstochowy (pp. Dr. Rybka
i Dr. Łobanow) . . . . . . . . . . . .
88
05
Urządzenie zebrań T-wa
24 00
Wotnemu Obserwatorjum Uniw. Warszawskiego.
60
00
Inkasentowi
21
00
Koszta manipulacyjne P. K. O. i pocztowe .
7 85
Powstałość Subsydjum na dostrzegalnię do przeniesienia na r. 1929 na rachunek Oddziału
1.292
00
Warszawskiego
Rozchód
8.712
02
Przych_ó_d_ _ _ _ _ _6_.7_2_1-· ~
Pozostało

1

.

1.990

! 92

Pasywa w sumie zł. 1.990,92 jako powstałe głównie z kosztów wydawnictw T-wa, przeniesione zostały na rachunek Zarządu Centralnego P.T.P .f\ ·
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oddziały

mogą być prawnymi
właścicielami darowizn lub subwencyj,
Zjazd Delegatów uchwalił szereg wniosków p. majora Skrzy w a n a
z Częstochowy. Magistrat częstochowski bowiem uzależnił udzielenie
subwencji finansowej dla oddziału częstochowskiego od tego, czy oddział
częstochowski wyłącznie będzie mógł z niej korzystać, żądając pozatem,
aby uczniowie szkół średnich i powszechnych Częstochowy mogli korzystać z Obserwatorjum Oddziału Częstochowskiego przy lekcjach kosmo·
grafji. Wobec tego Zjazd Delegatów uchwalił:
l. Obserwatorjum Oddziału Częstochowskiego przeznaczone jest
dla wszystkich amatorów, a głównie do pomocy przy nauce kosmo~
grafji dla częstochowskich szkół średnich i powszechnych.
2. Subwencje Magistratu m. Częstochowy będą używane tylko na
cele Oddziału, według wskazówek Zarządu Głównego.
3. Przedmioty, użyczone przez Magistrat Częstochowski Oddziałowi
Częst. P. T. P. 11., oraz nabyte wyłącznie z subwencji Magistratu, przecho·
dzą w razie likwidacji Oddziału na własność Magistratu.
4. Kontrola finansowa nad wydatkowaniem subwencji, udzielanej
przez Magistrat Oddziałowi Częstochowskiemu należy do tamtejszego
Magistratu, lecz w sprawach spornych decydują władze Centralne P.T.P.łl.
Przy końcu posiedzenia uchwalono nadać godność Członków Założycieli pp.: Księdzu B. M e t l er o w i, majorowi W. S krzy w a n o w i
i Dr. E. S t e n z o w i, jako zasłużonym przy zakładaniu oddziałów, w myśl
§ 61. Obrady zakończono o godzinie 21 minut 50.

Oddział

Nowi

Lwowski P. T. P. R.

członkowie, przyjęci

w marcu 1929 r.:

Gottlieb Ignacy - chemik.
111eksander - emer. gen. bryg.
Kelhoffer Juljan - Student Uniw. J. K.
Orkisz Henryk Dr. - asystent Uniw. J. K.
Sucharawski Orest - absolwent Uniw. J. K.
Tylko 11ndrzej - inżynier.
Zinkiewicz Włodzimierz - student Uniw. J. K.
Jasiński

Komunikat

Oddziału

Lwowskiego Pol. T-wa Przyj. f\str.

Zarząd Oddziału Lwowskiego P. T. P. 11. zwraca się z prośbą do
członków Towarzystwa, zamieszkałych na obszarze województw: Lwow·
skiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego, aby, o ile pragną brać udział
w pracach Oddziału Lwowskiego, zechcieli nadesłać swe zgłoszenia pbd
adresem Oddziału (Lwów, Długosza 8). Osoby te, prócz bieżących zeszytów Uranji, będą otrzymywały zawiadomienia o posiedzeniach miesięcznych i o odczytach, organizowanych przez Oddział.
Jednocześnie

Zarząd
Oddziału
uprasza o zjednywanie nowych
dla T-wa i o rozpowszechnianie .,Uranji" (składka roczna wynosi, wraz z abonamentem Uranji i kalendarzem 11stronomicznym, 12 zł.).

członków

Sekretarz:

Prezes:

(-) W. Szpunar.

(-) Dr. Edward Stenz.

Redaktor dr. E. Rgbka.

Wydawca Polskie T-wo Przgjaciół Astronomji.

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJHióŁ ASTROHOMJI.
ODDZIRŁ

W

W R R S Z R W I E.

Konto czekowe P. K. O. N2 5885.
Sekretarjat (Chmielna 88, V piętro.) czynny w poniedzi<~łki od godz. 18
do g. 20. Sekretarz generalny dr. F. Burdecki.
piętro, czynna w środy
w wieczory pogodne dla członków P. T. P. A. i publiczności.
Kierownik dostrzegalni p. M. Białęcki.

Dostrzegalnia Towarzystwa: Chmielna 88, V

Bib1joteka T-wa. Chmielna 88, V piętro, czynna w poniedziałki od godz.
19 do 20. Bibljotekarz - p. T. Neumann.

"U HAnJA"
Redakcja:

Warszawa, Al. Ujazdowska 6-8. Obserwatorjum Astronomiczne. Redaktor dr. E. Rybka, Artykuły i korespondencję w s}'rawach redakcyjnych przesyłać należy do redakcji. Rękopisy
nie są zwracane.

Administracja: Administrację Uranji dla członków P. T. P. A. załatwiają
Zarządy Oddziałów; ekspedycję Uranji (bieżącego i poprzednich
numerów} księgarniom i nieczłonkom P. T. P. A. załatwia Kasa
im. J. Mianowskiego.
Kierownik administracji Uranji w Centralnym Zarządzie

p. T. Neumann.

Prennmerata:
Prenumerata Uranji wynosi 8 zł. rocznie, z przesyłką 9 złotych.
W sprawach prenumeraty należy się zwracać do Administracji Uranji
Al. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjuro Astronomiczne.

Od Redakcji. Z przyczyn niemleżnych od Redakcji numer kwietniowy
ukaroł się ze znacznem opóźnieniem. Redakcja dołoży wszelkich starań, aby na•
stępne numery wyszły bez opóźnienia.
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