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R a s c h írt*, s a melyet nekem G ö t h e  
mint döntőt figyelmembe ajánlott, én 
eldöntőnek nem tartom, mert az aján
lott eljárásokra nézve maga R a s c h 
is azt mondja, hogy az eredményt nem 
ismeri (tehát nem is állíthat bizonynyal 
semmit); a magból való termelés ellen 
pedig mindössze csak azt hozza fel, 
hogy az Amerikából hozatott mag mi
nősége szerint nem biztos (ezt tudja 
Blankenhorn is) s ő, Rasch, az ameri
kai simavesszők behozatalát ajánlja; 
igen, de megfeledkezik ám arról, hogy 
hát a sima vesszők minősége éppen 
oly kétséges, mint a magé. A leghelye
sebb út a Blankenhorné, ki azon van, 
hogy Amerikában fiók-intézetet szer
vezve, biztosítsa a minőségeket.

Máskülönben is Blankenhornnal 
tartok, mert élettani alapról tekintve a 
dolgot, több kilátás van arra, hogy nem 
korcsosított amerikai magból kapható 
az ellentálló alj, mint van kilátás arra, 
hogy egy Európában sok időn át euró
pai módon mívelt amerikai faj, mint pl.

* A m pelographische Berichte 1880, 
N r. 3. p. 65— 77.

a stiriai Vitis Solonis, megtartotta le- 
gyqn Stiriában minden amerikai tulaj
donságát. A ki az utóbbit hirdeti, hir
detheti azt is, hogy a Hegyalja fur
mintja a Bácskában is furmint, ergo ott 
is tokaji bort ád. Szóval a külső jelek 
után való indulás nem helyes, mert azt 
ezer tapasztalás bizonyítja, hogy a mi
dőn a külső jelek még egyezők, számos 
lényeges élettani mozzanat már nem 
az ; vagyis a furmint a Bácskában kül
sőleg, tehát ampelografiailag még le
het furmint, de a Bácskában szűrt bora 
világosan mondja, hogy belső lénye 
más viszonyok behatása alatt átalakult, 
mert ez a bor nem a „tokaji bo r.“ — 
így az ellentálló képességre nézve bi
zonyítékul nem fogadhatom el sem az 
ampelografiai sem az elméleti föltevést, 
hanem csupán a fillokszérás földbe való 
elültetést.

En ma is csak a borvidékek szerint 
váló alakulás s az általam ajánlott 
gyakorlati kisérleti sorozatok mellett 
állok.

Marburg 1880, augusztus 17-ikén.
H e r m á n  O t t ó .

TÁRSULATI ÜGYEK.

T Á R S U L A T U N K  K Ö N Y V T Á R Á B Ó L .

Bizonyára érdekelni fogja t. tag
társainkat, ha közöljük azon bel- és 
külföldi tudományos intézetek és társu
latok teljes jegyzékét, mely intézetek és 
társulatok a mi társulatunkkal rendes 
kiadványcserében állanak. Számra néz
ve 134, leginkább külföldi társulat a vi
lág minden részéből, küldi rendesen tu-

A  tudományos társulatok, melyekkel 
Társulatunk csereviszonyban áll, a követ
kezők :

1. Annaberg-Buchholz. Véréin für Na- 
turkunde.

2. Augsburg. Naturhistorischer Véréin.
3. Aussig. Naturwissenschaftl. Véréin.
4. Basel. N aturforschende Gesellschaft.
5. Békés-Gyula. Békésvármegyei régé- 

zeti és müvelődéstörténelmi társulat.

dományos működésének gyümölcseit 
könyvtárunk számára, melynek már ma 
is igen becses részét képezik.

Nem kevésbbé lesz érdekes azon 
tudományos folyóiratok jegyzéke is, 
melyek 1880-ban a társulat olvasó
termében közhasználatra vannak ki
téve.

6. Berlin. K önig l. Prcuss. Akademie 
dér W issenschaften.

7. — Botanischer Véréin für die Pro- 
vinz Brandenburg.

8. — Entom ologischer Véréin.
9. B ern . Club suisse pour l ’exploration 

des Álpes.
10. — Naturforschende Gesellschaft.
11. Bordeaux. S o c i é t é  d e s  S c ie n c es  

p h y s i q u e s  e t  n a t u r e l l e s .
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12. Boston. Natural History Society.
13. Bremen . Naturwissenschaftlicher 

Véréin.
14. Brescia. Ateneo di scienze, lettere 

ed arti.
15* Breslau . Schlesische Gesellschaft 

für vaterlánd. Cultur.
16. Brünn. Naturforscliender Véréin.

17. Bruxelles. Société malacologique 
belge.

18. — Société entomologique de Bel- 
gique.

19. — Société belge de microscopie.
20. Budapest. Magyar tudományos A k a 

démia.
21. — Országos középtanodai tanár

egylet.
22. — Magy. kir. földtani intézet és 

társulat.
23. — Magy. kir. meteorológiai és 

földdelej, intézet.
24. — Magy. földrajzi társulat.

•25. — Országos erdészeti egyesület.
26. — K ir. orvosegylet.
27. — Magy. mérnök- és építész-egye

sület.
28. Cambridge (Massachussets). Mu- 

seum of comparative Zoölogy.
29. Carlsruhe. Naturwissenschaftlicher 

Véréin.
30. Cassel. Véréin für Naturkunde.
31. Chemnitz. Naturwissenschaftliche 

Gesellschaft.
32. Cherbourg. Société nationale des 

sciences naturelles.
33. Christiania. K onglik  Norske Uni- 

versitet.
34. Chur. Naturforschende Gesellschaft 

Graubündens.
35. Colmar.Société d ’H istoire naturelle.
36. Danzig. Naturforschende Gesell

schaft.
37. Davenport (Iowa). Academy of 

Natural Science.
38. Dijon. Académie des sciences.
39. Donaueschingen. Véréin für Ge- 

schichte u. Naturgeschichte i. d. Baar.

40. Dorpat. Naturforscher-Gesellschaft-
41. Dresden. Naturwiss. Gesellsch. Isis-
42. Dublin. Society of Natural History 

(Royal Irish Academy).
43. Dürckheim a. d. H. Naturwiss. 

Vereiu dér Rlieinpfalz : „Pollichiaw.
44. Elberfeld. Naturwiss. Gesellschaft.
45. — Naturwissenschaftl. Véréin.
46. Firenze. Societá entomologica ita- 

Jiana.
47. F rankfurt a\M. Freies deutsches 

Hochstift.
48. — Physikalisclier Véréin.
49. — Senckenbergische naturforschen

de Gesellschaft.
50. Génévé. Société de géographie.

51. Genova. Museo civico di storia na- 
turale.

52. Glasgow . The N atural History So
ciety.

53. Göttingen. K ön. Gesellschaft dér 
W issenschaften.

54. Graz. Naturwissenschaftl. Véréin 
für Steiermark.

55. — Véréin dér Aerzte in Steiermark.
56. — Akademischer naturwissenschaft

licher Véréin.
57. Greifswald. Naturwiss. Véréin für 

Neu-Vorpommern und R ügen .
58. Halle a/S. Naturwissenschaftl. V ér

éin für Sachsen und Thüringen.
59. — Véréin für Erdkunde.
60. — Leopoldinisch-Carolinische Aka- 

demie d. Naturforscher.
61. Hamburg. Véréin fa r naturwissen

schaftliche U nterhaltung.
62. Hamburg-Altona. Naturwissen

schaftlicher Véréin.
63. Harlem. Fondation  Teyler van dér 

Hulst.
64. Hanau. W etterauische Gesellschaft 

f. d. ges. Naturkunde.
65. Heidelberg. Naturhistorisch - medi- 

zinischer Véréin.
66. Helsingfors. Societas pro flóra et 

fauna fennica.
67. Hermannstadt. Siebenbürgischcr 

Véréin für Naturwissenschaft.
68. Jena. Gesellschaft für Medizin und 

Naturwissenschaft.
69. Kecskemét. Kecskem étvidéki termé

szettudományi társulat.
70. Kézsmárk. Felsömagyarországi kár

pátegylet. '
71. Kiél. Naturwissenschaftlicher Véréin 

für Schleswig-Holstein.
72. K lagenfurt. Naturhistorisches Lan- 

des-Museum in K árn then .
73. Kolozsvár. Orvos-természettud. tár

sulat és az erdélyi muzeum-egylet termé
szettud. szakosztálya.

74. — Tudomány-egyetemi kör.
75. — Erdélyi muzeum-egylet.
76. Königsberg in Pr. Königl. physi- 

kalische ökonomische Gesellschaft.

77. Krakow. Akadémia.
78. Landshut. Botanischer Véréin.
79. Leipzig. Véréin von Freunden dér 

Erdkunde.
80. Liege. Société géologique de Bel- 

gique.
81. London. R oyal microscopical So

ciety.
82. Lüneburg. Naturwissenschaftl. V ér

éin für das Fürstejithum Lüneburg.

83. Luxembourg. Société botanique.
84. Mannheim. Véréin für Naturkunde.
85. Mexico. Sociedad de geografia y 

estadistica de la republ. mexicana.
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86. Modena. R eale  Accademia di sci- 
enze, lettere ed arti.

87. Moscou Société impériale des na- 
turalistes.

88. München, K önigl. bayer. Akade- 
mie dér Wissenschaften.

89. Münster. W estfálischer Provinzial- 
Verein für W issenschaft und Kunst.

90. New- York. Am erican Museum of 
N atural History.

91. — Lyceum of Natural History.
92. N ürnberg. Naturhistorische Gesell

schaft.
93. Odessa. Neu-Russische Naturfor- 

scher-Gesellschaft.
94. Offenbach a\M. Véréin für Natur- 

kunde.
95. Osnabrück. Natúrwissenschaftlicher 

Véréin.
96. Palermo. R eale  Accademia di sci- 

enze, lettere ed arti.
97. Paris. Société géografique.
98. — Société d ’Acclimatation.
99. Petersbourg. Société imperiale russe 

de géographie.
100. Philadephia. Academy of Natural 

Science.
101. Pisa. Societá toscana di scienze 

naturali.
102. Prag. K önigl. böhmische Gesell

schaft dér W issenschaften.
103. — Naturhistorisch. V é ré in : Lotos.
104. — Böhmischer Forstverein.
105. Preiburg. Véréin für N atúrkunde.
106. Regensburg. Zoologisch-mineralo- 

gischer Véréin.

107. Rio de Janeiro. Museu nációnál-
108. Roma. R eale  Accademia dei 

Lincei.
109. — Societá geografica italiana.
110. Rouen. Museum d ’Histoire natu-

relle.

I I I .  Sachs. Altenburg. Naturforschende 
Gesellschaft.

I I  x. Salem. (Massachussetts). American 
Association.

113. St.-Louis. Academy of Science.
114. St.-Gallen. Naturwissenschaftliche 

Gesellschaft.
115. Temesvár. Délmagyarországi ter

mészettudományi társulat.

116. Trencsénmegyei t e r m é s z e t t u d o m á -  

n y i  e g y l e t .
117*. Triest. Societá adriatica di scienze 

naturali.
118. Tübingen. Königl. Universitát.
119. Ungi természettudományi társulat.
120. Upsala. R eg . Societas Scientiarum.
121. Utrecht. L ’Institut R oyal météoro- 

logique des Pays-Bas.
122. Venezia. R eale  Istituto di scienze, 

lettere ed arti.
123. Washington. Smithsonian Insti- 

lution.
124. — United stafes. P a ten t office.
125. — United states. Departement of 

Agriculture.
126. — Board of Indián Commissio-

ners.
127. Wien. K ais. Akademie dér W is 

senschaften.
128. — K . k. Zoologisch-botanische 

Gesellschaft.
129. — K . k. Geologische Reichsan-

stalt.
130. — K . k. Geographische Gesell

schaft.
131. — Antliropologische Gesellschaft.
132. — Véréin zűr Verbreitung natur- 

wissenschaftl. Kenntnisse.
133. Wiesbaden. Véréin für Naturkunde 

im Herzogthum Nassau.
134. Zürich. Naturforschende Gesell

schaft.

Az olvasó teremben közhasználatra ki
tett folyóiratok jelenleg a következők :

[. Academy, The. A  weekly review oi 
literature.

2. Am erican journal (Dana, Silliman).
3. Annáién d. Oenologie.
4. Archives des sciences physiques et 

mát. Génévé.
5. A rchív f. Anthropologie.
6. Astronomische Gesellsch. Viertel- 

jahrsschriften.
7. Ausland.
8. Association scientifique de Francé.
9. Bányászati és kohászati lapok.

10. Berlin. Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde.
11. Bienen-Zeitung.
12. Botanischer Jahresbericht. Just.
13. Botanische Zeitung. Bary.
14. Budapesti Szemle.

15. Bulletin de sciences matli. et astr. 
Hoüel.

16. Centralblatt für Agricultur-Chemie.
17. Comptes Rendus.
18. D ’Almeida. Journal de Physique.
19. Deutsche Vierteljahrsschrift f. Ge- 

sundheitspflege.
20. Du Bois R eym ond. — Archív, f. 

Anat. u. Physiologie.
21. Építési ipar.
22. Erdészeti Lapok.
23. Figuier. L ’année scientiíique.
24. Flóra, Alig. bot. Zeitung.
25. Földmivelési érdekeink.
26. Földrajzi közlemények.
27. Fortschritte  d. Physik.
28. Gaea.
29. Gazdasági lapok.
30. Geograph. Jah rb . v. Behm.
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31. Glóbus.
32. Götting. gél. Anzeigen.
33. Göttingen. Nachrichten.
34. Gyógyászat.
35. Gyógyszerészi hetilap.
36. Industrie-Blátter.
37. Jahrbuch d. Erfindungen.
38. Jahresberichte über d. Fortschritte  

dér Anatomie u. Physiologie (Hofmann u. 
Schwalbe).

39. Journal f. Landwirthschaft (Hen- 
neberg).

40. Literarische Berichte aus Ungarn.
41. Literarisches Centralblatt.
42. Magyar könyvszemle.
43. Magyar növénytani lapok.
44. Magyar tanügy.
45. Méhészeti Lapok.
46. Meteorolog. Zeitschrift.
47. Natúré.
48. Naturforscher.
49. Nobbe — Landwirthsch. Versuchs- 

stationen.
50. Oesterr. botan. Zeitschrift.
51. Orvosi hetilap.
52. Peterm ann. Geogr. Mitth.
53. Pflüger. Archív f. Physiologie.
54. Philosophical Magaziné.
55. Poggendorff. Annáién, u. Beiblátter.
56. Popular Science Review.
57. Polytechn. Bibliothek.
58. Quarterly journal of Science (Croo-

kes).
59. Repertórium  f. Exp. Physik. (Carl).

(55.) D. K .  E. úrnak P.-Gy.-án. A  
W ickersheimer-féle folyadék Közlönyünk
ben elsorolt alkatrészei közé — úgy látszik — 
tévedésből került az „arzénsav“ az „arzé- 
nessavw (A20 3) helyett. A  Közlönyben em
lített mennyiséget próbaképen elkészítve, mi 
arzénessavat használtunk és készítményünk 
egészen jól sikerült. A  készítés részleteire nézve 
úgy jártunk el, hogy 3 liter desztillált vizet 
tiszta lombikban forraltunk, és mialatt forrás
nak indult, az előírt alkatrészeket pontosan le 
mértük kiilön-külön csészékben ; legelőször 
oldottuk fel a 3 literből merített vízben a 
hamúzsírt és ebben az arzénessavat; a többi 
alkatrészeket is külön-külön oldottuk fel 
egymásután s a forró vízbe öntöttük. Mi
után minden alkatrész benne volt, akkor 
adtuk hozzá a hamúzsírban oldott arzénes
savat, mire erős pezsgés állott be és nagy 
mennyiségű aluminiumhidrát csapódot ki. 
A  kihűlt folyadékot megszűrtük és desztillált 
vízzel 3 literre kiegészítettük. Ehhez adtuk 
azután a gliczerint és a metylalkoholt a 
megfelelő mennyiségben. A metylalkoholnak 
tisztítottnak, lehetőleg színtelennek kell lenni. 
Az így készített folyadékot az eltartandó

60. R evue  des deux mondes.
61. R evue Scientifique.
62. Természetrajzi füzetek.
63. Veterinarius.
64. Vierteljahrsrevue f. Fortschr. dér 

Naturwiss. K lein.
65. W einlaube.
66. W iener medic. W ochenschrift.
67. Zeitschr. f. Mikroskopie.
68. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. (Siebold.)
69. Zeitschr. f. math. und naturw. U nter- 

richt.
70. Zeitschrift für Ethnologie.
71. Zoologischer Garten.
72. Tanáregylet közlönye.
73. Föld tani közlöny.
74. Földtani értesítő.
75. Verhandlungen dér K .  Geolog. 

Reichsanstalt.
76. Erdélyi Muzeum.
77. Sitzungsberichte dér Kais. Akade- 

mie dér W issenschaften (Wien).
78. Magyar Ipar.
79. Természettudományi Füzetek (Te

mesvár).
80. Monatsbericht dér Preuss. A kad. 

dér W issenschaften.
81. A rchiv  f. Naturgeschichte. (Tro- 

schel).
82. Magyarföld.
83. Magyar Mérnök- és Épitész-Egy- 

let Közlönye.
84. Verhandlungen dér Gesellsch. für 

Erdkunde. (Berlin).

tárgyak minősége szerint még hígítani lehet, 
sőt úgy látszik, kell is. Különféle színes 
gyümölcsöt téve el benne, azt tapasz
taljuk, hogy a nemhigítottban jelentékenyen 
vesztik a színöket, míg az 1lr-öd rész vízzel 
hígított folyadékban a gyümölcsök 4 hét 
lefolyása alatt alig vesztettek színökből.

p. j.
(56.) Dr. Sz. D. úrnak N.-án. A mogyo

rófán élősködő beküldött rovarfaj a félröpűek 
rendjének paizstetvek (Coccidae) nevű család
jába tartozik, s a nőstény paizsa után Ítélve, 
valószínűleg Lecanium persicae Lin., mely faj 
többféle kerti fán él. Téli időben a m eg
lepett fák kérgéről erős kefével dörzsö
lendő le. F r v . J .

(57.) Ny. Gy. úrnak V.-án. Az olasz 
nép óraszámítása a^ rómaiak idejéből való 
ókori maradvány. Ok egy napon 24 órát 
számítanak egyfolytában, nem kétszer 12 
órát, mint mi. Ez magában véve még nem 
volna lényeges különbség az ő és a mi idő
számításunk k ö z ö t t ; a lényeges különbség 
az, hogy a számítást nem a N ap delelésé
től vagy a 12 órával későbben eső éjféltől
— szóval egy változatlan időponttól — ha
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nem a Nap lenyugvásától, tehát egy folyto
nosan változó időponttól számítják. M int
hogy azonban még sem vihető keresztül, 
hogy az időszámítás kezdete mindennap 
máshova essék, félhónaponként egy bizo
nyos közép esteledési időtől számítanak és 
felveszik, hogy ez az idő félhónaponként 
egy fél órával eltolódik. Ezt azonban csak 
azon hónapok alatt teszik, a midőn a Nap 
lenyugvásának ideje napról napra gyorsan 
változik ; a solstitiumok körül eső hónapok
ban (vagyis deczember és január, továbbá 
junius és julius) a beesteledés idejét, tehát 
az óraszámítás kezdetét állandónak veszik.

A  következő tábla mutatja az olasz 
időszámítás kiindulási pontját összehasonlítva 
a mi óraszámításunkkal, továbbá azt is, hogy 
az olasz óra szerint, mely órára esik éjfél 
az év különböző szakaiban.
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Augusztus I 81/* óra 3 1/. óra
n 15 8 „ 4

Szeptember I 71/* - 4 V2 »
n 15 7 » 5

Október I - 51/* ■»
1

” i 15 6 „ 6 „
November | I 5 ‘/. - 6V2 „

7) j 15 5 » 7
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Január 1 5 n 7 »

Február T 5V2 ' „ 6 l /s »
n 15 6  * 6  „
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April I 7Vs » 4 l/2 n
r> 15 8  * 4

Május I 8  a/2 * 3Va *

j ” 15 1j 9 3
(Junius \  |
ljulius /  | 9 3

Ezekből látható tehát, hogy az olasz 
időszámítást hozzánk átplántálni nem leliet. 
Nálunk az esteledés nem oly fontos időszak 
mint Olaszországban, hol az éj kezdete 
az üdülés időszakát, a munkaszünet kezde
tét jelenti. Az északi népek szokásaiban a 
nap közepe, a dél képez ily nyugvó pon
tot. Az olasz óraszámítás hozzávéve még 
nagyon bonyodalmas, mivel az esteledés 
ideje az év különböző szakaiban mindig 
más órára esik, s ennélfogva még a fentebbi 
táblázatban feltüntetett kiegyenlítés szerint 
is, legalább félhónaponként az órák egy fél 
órával való erőszakos igazítását igényli.

A  másik k é rd és re : nem lette-e már

valaki azt a javaslatot, hogy általánosan a 
24 óra szerinti számítás hozassék be, mi
ként azt a csillagászok használják, a felelet 
az, hogy nem tette  és nem igen való
színű, hogy tenni fogja, mivel a tizenkettő 
sokkal átnézetesebb mint a huszonnégy, és 
a „délelőttw vagy „délutánu megjelölés alig 
okozhat zavart. — Az olasz óraszámításban 
különben a lényeges nem a 24 óra, hanem 
az időszámításnak az esteledéssel való kezdete, 
mint ez abból látható, hogy Olaszország 
némely részein az órákat i-től 6-ig számít
ják, tehát az óraszámítást naponként 4-szer 
kezdik, nem kétszer mint mi.

H e l l e r  Á g o s t .

(58.) V. S. úrnak G.-ben. F  r e i w i r t h
O., okszerű méhész Kannstadtban, elektro
mos rajfogot készített magának, melynek 
segítségével a méhrajt szúrásra képtelenné 
tette. A z elektromos készülék egy elektro
mossággal m egtöltött leydeni palaczkból 
áll. A  vezető két sodronyt a léphez közel
hozta és csak egy másodperczig tette ki a 
lépen levő méheket az elektromos áramnak. 
A  hatás rögtön beállott, a méhek elbódul
tak és a kas fenekére estek, de fél óra 
múlva megint fellábadtak és folytatták mun- 
kájokat. K . J .

(59.) A  kecskeméti Mária-város fürdője 
vizének alkatrészeire vonatkozólag Hanusz I. 
tanár tudósít, hogy újabb elemzés szerint 
(Wissinger Károly) a szilárd részek mennyi
sége nem az amit Közlönyünk 245. lapján 
közölt volt, hanem 1000 sulyrészben 0*620 
gramm, amelyből 0*221 gramm szénsavas 
nátrium.

(60.) H . J .  urnák K.-U.-on. A  bekül
dött növény neve Martynia lutea, Lindl. ; 
Brazíliából származik, de a melegágyba ve
tett magvakból felnevelt csemete igen szé
pen díszük hazánkban is. Nemcsak feltűnő 
megjelenése, levelei, virága és termése te
szik érdekessé e növényt, hanem az is, hogy 
ragadós és nehéz szagú nedvet kiizzadó 
mirigyszőreire temérdek apró rovar ráragad 
és ott végzi é le té t;  és pedig — úgylátszik
— a növény illata hat bódítólag a rovarokra ; 
én többször szabadítottam meg egy-egy 
odaragadt vergődő kis rovart, de az soh.i 
sem volt képes többé elrepülni, hanem rö
vid idő alatt a tenyeremen múlt ki. Neve
zetes még az is, hogy a virág bébéjének 
két keskeny levélforma ága szemünk láttára 
összecsukódik, ha kis késsel liimport teszünk 
reá. A kinek egész nyáron alkalma van, ér
dekes megfigyeléseket tehet e növényen. En 
Deregnyőben (Zemplén m.) L ó n y a y  G á 
b o r  kertjében láttam, ahol több év óta 
ültetik és a kerti munkások — feltűnő ter
mése után — „ördög körméu-nek nevezik. 
Nevezetes, hogy D e  C a n d o l l e  Pro- 
dromusában egy más fajról (M. triloba) em
líti, hogy „vulgo baguetas seu unguis dia- 
bolt mexacanis dicitur." P .  J .
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