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todami, autor oblicza sredni bieg roczny cieploty sredniej dziennej , cie
ploty maa:imum i cieploty minimum , oraz dla kazdego dnia podaje naj• 
wi�ksze i najmniejsze odehylenie od normalnej cieploty dzieunej, jakie 
w ei�u 50 lat si� zdarzyl'o. W ypadki tu podaoe a� bardzo interesuj'!-ce, 
daj� nam one obraz klimatu Krakow& i jego okolic. 

Znane imi� autora jest najlepsz'!- gwaraney�, z jak'!- sumienno,ci'!- i 
dokladnosci, Bl!- wykonane obliczenia, a w rozprawie tej mamy doskonaty 
wz6r, jat praoe podobnego rodzaju powinny byd wykonywane. E. S. 

IL Darwla: 0 poohodzeDIII oztowleka, Przetloma<.-zyl r.. angielskiego za upowninie
niem autora L. Maslowski. Lwow. 1876. Svo. str. 246. 

Te ■ ie: Dobor ptolowy. Przeklad L. Maslows kie go. Lwow. Tom I. 1876. Svo. str. 
262; tom Ilgi, 1876. str. 813. 

67, 68] Z przytoczonych dziel Darwina drugie zawiera rozwini�eie po
g¥6w o jednej z przyczyn, kt6re wedlug niego na powolnit przemian� ga
tunk6w po�zny wplyw wywierad maj'!-, pierwsze jest zastosowaniem cdej 
teoryi do jednego tylko gatunku. Oba pisane bardzo jasno, przeznaczone 
widocznie dla szerszego kola czyt�lnik6w , chociaz drugie moze zbyt jest 
przeladowane cytowaniem tak niezliczonych fakt6w , ze w obec icb mno
gosci trudno nie raz nie utraci6 W'!-tku calego rozumowania. Zpolszczenie 
tych prac wydaje nam si� byd bardzo na czasie. Zadna. bowiem hypoteza 
Die napotkala tak licznych zwolennik6w z jednej , tak go�cych przeci
wnik6w z drugiej strony, jak teorya Darwin& w og6le, a w szczeg6lnotfoi 
jego hypoteza o pocbodzeniu czl'owieka. Wi�kszosd jednak tak jednych jak 
drugich wydawala s�d sw6j przedewszystk:iem dla zadowolenia swego we
wn�tnnego nie majf!C zadnych danych na jego poparcie. Jakze to la
two spottac si� dzisiaj . z tak zwanymi Darwistami lub tez z zawzi�tymi 
ich przeeiwnikami , z kt6rych ani jedni, ani drudzy nie tylko o zoologii 
i anatomii por6wnawczej, ale nawet o zasadniczych podstawach nauk przy
rodniczych nie maj'!- zadnego poj�cia. Nalezy si� prawdziwe uznanie p; M., 
ze przekladem tym dal sposobnosc zapoznania si� szerszej publicznosci 
ze tr6dlowymi dziel'ami Darwina i wyrobienia sobie na ich podstawie tego 
lub owego przekonania o rzeczy, kt6rf! traktujl!. J�zyk przekladu jest do
bry, gl'adki ,· a calosc czyta si� z takiem zaj�ciem i latwoseif!, jakby ja-
k\s powiesc. S. T. R.

0. Soh ■ ldt: N11ka o poohodzenlu gatunkow I Darwlnlz11, przeloiyl A. Wr2:eilnio
w1ki. Z wyboru Biblioteki nankow�j mi�dzynarodowt\j. WarazaWL 1876. 16. ,tr.
868. 

69] Zagraniczna literatma, a szczeg61ni6j niemiecka, posiadajl! cale le
gioay tsi� popularyzuj'!-Cych teory� o pochodzeniu gatank6w; w obec
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