
TÁRSULATI ÜGYEK.

S z a k u l é s  1890 október 15-ikén.
S c h u l l e r  A l a j o s  műegyetemi ta

nár hét előadási kisérletet mutatott be.
Az első kísérlet a tehetetlenségi nyo- 

matéknalt, vagyis azon szorzatnak a meg
határozására vonatkozott, a melyet úgy ka
punk, ha a tömeget a forgási ponttól való 
távolságának a négyzetével megszorozzuk.

A  második kísérlet annak a kimutatása 
volt, hogy a levegő is épen úgy tehetetlen, 
mint bármely más test. A  kisérletet a gázok 
reakcziójának bizonyítására alkalmas készü
lékkel is bemutatta.

A  harmadik kísérlettel az előadó az 
eddigieknél meggyőzőbben mutatta ki, hogy 
a folyadék nyomása a folyadék mennyiségé
től független s hogy csakis a folyadék ma
gasságától függ Bemutatta a hidrosztatikai 
paradoxon néven ismert kisérletet is, s 
a folyadékok szintájában keletkező legcseké
lyebb változást is elektromos csengettyű 
megszólalásával tette észrevehetővé.

A  negyedik kísérlet a folyadékba már
tott test nyomásának, vagy az úgymondott 
Archimedes-féle tételnek mérlegen való pon
tos bizonyítása volt.

A z ötödik kísérlettel a lengések össze
tételét illusztrálta, bemutatván ez egyenes, 
az egymásra merőleges és az elliptikus és 
korszerű rezgések összetétele útján keletkező 
Lissajou-féle alakokat.

A  hatodik kísérlet annak a kimutatá
sára szolgált, hogyan változik a hőmérsék
let, ha a hőmérő gömbjét nedves szövetbe 
burkoljuk s azután párologni hagyjuk.

A  hetedik kísérlet végre a két fém 
érintkezésétől keletkező elektromos különb
séget mutatta ki a Thomson-féle quadrans 
elektrométer módosítása segítségével.

K l u p a t h y  J e n ő  egyetemi magán
tanár J e d l i k  Á n y o  s nyugalmazott egye
temi tanárnak egy dinamo-elektromos gépét 
mutatta be, a melyet a tudós tanár 1852 és 
1854 közt készített. A  hozzá való haszná
lati utasítás negyedik pontjában ott találjuk 
a dinamo-elektromos gépek elvét, vagyis a 
Siemens-féle elvet szabatosan formulázva, a 
melyet S i e m e n s  csak 1867-ben terjesztett 
elő a berlini akadémiában s a mely azt fe
jezi ki, hogy növekedő erejű mágneselek
tromos áramok mechanikai erő felhaszná

lása útján annak a csekély mágnességnek 
a segítségével fejleszthetők, a mely a kö
zönséges puha vasmagvakban mindig megvan.

V á l a s z t m á n y i  ü l é s  1890 október
15-ikén. A z első titkár előterjeszti a vallás- 
és közoktatási m. kir. miniszternek f. évi 
szeptember 17-ikéről 23,049. sz. alatt kelt 
leiratát, a mellyel a 1889. évi államsegély
ről szóló számadásokat helyeseknek nyil
vánítja. —  Tudomásúl vétetik.

Ezzel kapcsolatban előterjeszti ugyan
ezen minisztériumnak f. é. május 21-ikéről 
23,048 sz. a. kelt leiratát, a mellyel folyóvá 
teszi az 1890. évi állami segélyt. — Örven
detes tudomásúl szolgál.

A  titkár előterjeszti a pénztárvizsgáló 
bizottság jelentését, a melyből kitűnik, hogy 
a pénztári ügyek szabályszerűen és pontosan 
vezettetnek, hogy a földhitelintézetnek az 
értékpapírokról szóló 1890. évi junius 30-iki 
igazolványa szerint ez intézetnél 78,700 frt 
értékű alaptőkebeli értékpapír van elhelyezve, 
hogy a Trefort-emlék takarékpénztári köny
vecskéjét szintén megtekintették, s hogy a 
pénztári kezelésben mindent rendben talál
tak. — Örvendetes tudomásúl szolgál.

A  titkár jelenti, hogy T h a n  S á n d o r  
volt tagtársunk egy darab 500 forintos ma
gyar papírjáradék-kötvényt hagyott a Tár
sulatnak. — Tudomásúl van.

A  titkár előterjeszti az almádii fürdő- 
részvénytársaság átiratát, a melyben felvilá
gosítást kér a Balatonban előforduló »hinár« 
irtási módjáról stb. — A  választmány Má- 
gócsi-Dietz Sándor választmányi tagot kéri 
fel, hogy az átiratban intézett kérdőpontokra, 
a mennyire lehetséges, jelentést tenni szí
veskedjék.

Lengyel István irodaigazgató előterjeszti 
a földhitelintézetnek a lejárt szelvények ér
tékeire, a kihúzott és vásárolt papírokra és 
a kezelésében levő depozitumokra vonat
kozó 10 darab átiratát. —■ Tudomásúl van.

A z irodaigazgató előterjeszti a forgó 
tőke pénztári állását szeptember hóban. —  
Örvendetes tudomásúl vétetik.

Heller Ágost könyvtárnok előterjeszti, 
hogy Társulatunkkal a következő egyesüle
tek és intézetek kívánnak csereviszonyba 
lép n i: »Bayerische Botanische Gesellschaft 
zűr Erforschung dér heimischen Florac,
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Münchenben, »Société de Géographie de 
Finlande«, Helsingfarsban, »Conn. Meriden 
Scientific association Trasactions*, Meri- 
denben, >Societad scientiíica Antonio Al- 
zate«, Mexicóban, »Natural History So
ciety«, Trentonban, »Direction générale de 
statistique«, La Platában, » Public Library, 
Museum and National Gallery ofVictoria«, 
Melbourneban, »Deutscher wissenschaftli- 
cher Véréin«, Santiago de Chileben, »Mu- 
seu nációnál Republica de Costa rica«, 
San Jóséban és ^Természettudományi Egy
let*, Gyulafehérvárott. — A  választmány a 
cserét elfogadja olyképen, hogy a külföldi 
egyesületek a Berichte-ket, a hazai pedig a 
Közlönyt kapják.

A  jegyző felolvassa az utolsó választ
mányi ülés óta a könyvtárba beérkezett 
ajándékokat.- Szerzők ajándékai: Veress E. 
»A telefon« ; A . Flatt Károly »A dohány
tól a pipáig« ; Hankó Vilmos »Csíkmegye 
fürdői«, »Az ásványvizek kezelése« ; Fia
ló wszky Lajos »Túlterhelés«, »A  közép
iskolai tanuló lelkének, testének felocsu- 
dása«; Kosutány Tamás »Közlemények 
stb.« ; Szontagh Tamás »Geológiai tanul
mányok* ; Jakab ffy Ferencz »A nemes 
rozsda* ; Rombav Dezső »A  czukorrépa és 
annak termelése« ; Aczél József »A  termé
szeti erők. a mechanika szolgálatában € ; Ha- 
nusz István »Képek a növén yv ilágb ó l; 
L. Méhely »Drei W ochen im Rozauer Ge- 
birge«; H. Conwentz »Monographie dér 
baltischen Bernsteinbáume«. A  többi aján
dékok : Parker-Bettany-Vetter »Die Mor- 
phologie des Schádels«, H. Jager, »Deutsche 
Báume und Walder« Zimányi Károly aján
dékai ; M. Haas »Gedenkbuch dér k. freien 
Stadt Fünfkirchen« Schmidt Ferencz aján
déka ; Hankó-Szterényi, »Természettudomá
nyi Olvasmányok* Lampel Róbert (Wodia- 
ner F. és Fiai) ajándéka ; »A Phylloxera- 
ügy tanulmányozása végett az 1889-ik évben 
Francziaországba kiküldött bizottság tagjai
nak jelentései*, »A magyar állam jelenté
kenyebb folyóiban észlelt vízállások* II. k., 
»A vízrajzi osztály évkönyvek III. k. a 
földmívelésügyi minisztérium ajándékai; »A  
zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 
ismeretterjesztő estélyein tartott népszerű 
előadások gyűjteménye* két füzet, Chyzer 
Kornél ajándékai, és M. Galfard »Notite 
asupra vermilor de matase* Veress Endre 
ajándéka. — Köszönettel vétetnek.

A  titkár mélyen elszomorodva jelenti, 
hogy az utolsó választmányi ülés óta 41 tag 
haláláról értesült. Elhunytak : Alapító ta g 
ja in k  sorából: S z ű t s  I s t v á n  birtokos 
Sümegen, ki 1869-ben lett rendes tag, 
1875-ben pedig örökítő tag. Levelezd ta g 

ja in k  sorából: J a n k a  V i k t o r  múzeumi 
őr Budapesten, kit 1863-ban választottak 
levelező tagnak. Rendes tagjaink  sorából:

D a p s y  L á s z l ó  tanár Budapesten, 1867 
óta tagja társulatunknak, szorgalmas mun
kása, s a hetvenes években választmányi 
tagja, kinek sok közleménye jelent meg 
annak idején, s a Könyvkiadó Vállalatot is 
é  indítványozta. Koporsójára koszorút tet
tünk. T h a n  S á n d o r  Budapesten, ki 
1862-ben lépett be tagnak, s végrendeletileg 
500 frt névértékű papirost hagyott az alap
tőkének. T ovábbá: Adányi István gyógy
szerész Topolya, Dr. Ambró János szülé
szeti intézeti igazgató Pozsony, Báró Baich 
Mihály Budapest, Balogh Sándor jegyző 
Gárdony, Blauhorn János gazdatiszt Zircz, 
Braneczky Kálmán irg. r. főgyógyszerész 
Szatmár, Dacsó Pál birtokos Keszihócz, 
Ember István ügyvéd Debreczen, Erber 
Mihály plébános N.-Szőllős, Fábián Gyula 
gyógyszerész Rittberg, Fekete László mér
nök Kunhegyes, Fratricsevits Péter tiszt
viselő Szabadka, Glazer Iván gyógyszerész 
Tapolcza, Gyöngyösi Samu orvos Gyön
gyös, Hauer György tiszttartó Tetétlen, Hintz 
György chemikus Kolozsvár, Hofmeister 
Károly mérnök Temesvár, Jálics Ignácz 
nagykereskedő Budapest, Dr. Jelenffy Zol
tán orvos Budapest, Juhász Sándor honvéd
hadnagy Kaposvár, Kalotsa István könyv
vezető Kun-Szt.-Márton, Kapcsándy Károly 
gépészmérnök Budapest, Konopy Sándor 
birtokos Konop, Kormuth *Atila gyógy
szerész Tápió-Szele, Kovács Géza főerdész 
Sepsi-Szt.-György, Kozlik János kanonok 
Nyitra, Kubacska Hugó kir. pénzbecsőr 
Körmöcz, Moll Ármin gazd. egyl. titkár 
Sopron, Monszpart László kereskedő Szol
nok, Müller Lajos erdész Zsemlye, Pokom y  
Gusztáv birtokos Losoncz, Procopius Zsig- 
mond tkp. igazgató Aszód, Raile József 
magánzó Sümeg, Stroffek Anna tanítónő 
Trencsén-Baán, Tacznauer Béni házfőnök 
Pápa, Thun Ágoston városi kertész Sza
badka, Zahora József plébános Szélakna, 
Zahorszky Kálmán mérnök Szeged, Zubek 
Bertalan kereskedő Budapest. — Szomorú 
tudomásúl szolgál.

Kilépésöket bejelentették 20-an. — 
Tudomásúl van.

A  tavaly választottak közül oklevelöket 
ki nem váltották, a titkárság két levelére 
nem feleltek, tehát mint a Társulat iránt 
nem érdeklődők, kihagyandók 66-an. — 
Tudomásúl szolgál.

A  jegyző felolvassa az új tagokúi aján
lottakat : Ágoston Miklós gazdatiszt Kövesd, 
(ajánló Hornyánszky A . ) ; Ambrus Antal 
gyógyszerész Balmazújváros, (K. Karlovszky 
G .); Ifj. Antal Gyula gyógyszerész Buda
pest, (K. Karlovszky G .); Árpásy Kálmán 
gyógyszerész Terebezd, (K. Karlovszky G.) ; 
Auber Vilmos gyógyszerész Mohács, (K. 
Karlovszky G .); Azmann Endre gyógy
szerész Budapest, (K. Karlovszky G.) ; Ba-
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köss István körjegyző Kapócs-Apáthi, (Bőd 
nár G y .); Balázs Ferencz tanító P.-Topilla, 
(Hitter L.) ; Balla Ignácz vasúti hivatalnok 
Énnihályfalva, (Barta G y.); Bariss Árpád 
Gyula gyógyszerész Nagy-Surány, (K. Kar
lovszky G.) ; Baruch Gyula gyógyszerész* 
Nyíregyháza, (K. Karlovszky G .); Becker 
János gyógyszerész Vizezsda, (K. Karlovszky 
G .); Bencsák Stana tanítónő Csáktornya, 
(Bartoniek G ) ; Dr. Benczúr Dénes rendőr- 
orvos Budapest, (Lengyel I . ) ; Bercsényi 
József községi jegyző Plávna, (Harlikovics 
K .) ; Berger Lajos kereskedő Budapest, 
(Berényi G y.); Berzsenyi Gyula erdész
gyakornok Keszthely, (Huszár K .) ; Biró 
István joghallgató Budapest, (Csolnoki J.) ; 
Bodor Gábor erdőgyakornok Besztercze- 
bánya, (Dolmányi P . ) ; Bohuniczky Endre 
erdész-akadémikus Nagy-Pécsely, (Koloss- 
váry A.), Bozóky Béla gyógyszerész Mun
kács, (K. Karlovszky G .) ; Dr. Braun Lajos 
orvos Budapest, (Beke M .); Braun Pál 
gyógyszerész Keszthely, (Huszár K .) ; Bütt- 
ner Gusztáv urad. gazdatiszt Csősztelek, 
(Székelyhidy V .) ; Csehal Anna tanítónő 
Budapest, (Kindermann J . ) ; Czifray Ödön 
gyógyszerész Budapest, (K. Karlovszky G.) ; 
Dr. Czikmántori Ottó ügyvéd Kolozsvár, 
(Kun A.) ; Duka Tivadar gyógyszerész 
Jánosháza, (Simli D . ) ; Dús Jenő főherczegi 
gazdatiszt Józíimajor, (Pethő G y.); Eder 
Ede r. kath. lelkész Halmi, (Nagy J.); Fa
zekas Kálmán gazd. gyakornok P.-Láncz, 
(Ifj. Károlyi S . ) ; Ifj. Fényes Lajos gyógy
szerész Guta, (K. Karlovszky G .); Fettl 
Lipót tanárjelölt Budapest, (Osztrogonátz J.) ; 
Ficzner András kir. pénzügy, szemlész 
Dicső-Szt.-Márton, (Schiller A .); F la ttjen ő  
gazdatiszt Vámpuszta, (Flatt K . ) ; Florek 
János m. k. erdőgyakornok Nagybánya, 
(Balázsy I . ) ; Forgách János gyógyszerész 
Munkács, (K. Karlovszky G.) ; Dr. Főm ét  
Gyula árvaszéki jegyző Feled, (Makray J . ) ; 
Gaal Géza tanító Napkor, (Dietz E. L.) ; 
Gallasz Rezső jószágbérlő Rajka, (Kapri- 
nay I . ) ; Gáspár András kir pénzügy, szem
lész Zsidve, (Schiller A . ) ; Gáy János plé
bános Gálszécs, (Malcher B .) ; Góger László 
min. s. fogalmazó Budapest, (Forster K . ) ; 
Gonda Juliska tanítónő Szentes, (Bartoniek 
G .); . Govorkovich János gyógyszerész Sza
badka, (K. Karlovszky G .); Gödry János 
czukorgyári kir. ellenőr Hatvan, (Szilasi J.) ; 
Göllner Béla gyógyszerész Beszterczebánya, 
(K. Karlovszky G.) ; Grósz József tanító 
Nyir-Bakta, (Dietz E. L .) ; Grüner Ádám  
takarékp. pénztárnok Ó-Kanizsa, (Blauhorn 
M .); Gubody Ferencz polgármester Czegléd, 
(Paulovits K.) ; Gyürky Ilona tanítónő 
Balassa-Gyarmat, (Bartoniek G.); Hasenfeld 
Károly gyógyszerész Szirák, (K. Karlovszky 
G .); Herz Sándor gyógyszerész Lubló, (K. 
Karlovszky G .) ; Hoepfner Gyula gazda
tiszt Szt.-Miklós, (Balásfy C.) ; Hofbauer
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Ignácz plébános Túr-Terebes, (Horváth I . ) ; 
Hollósy Gyula körjegyző Rév, (Kollárszky
I . ) ; Dr. Hoor Mór elektrotechn. mérnök 
Budapest, (Takács G y.); Hornyánszky István 
gazdatiszt P.-Kengyel, (Hornyánszky A .) ; 
Horváth Zoltán tanár Budapest, (Hanusz I . ) ; 
Hozián György postamester Tót-Szt.-Márton, 
(Nunkovics S.) ; Ifj. Hőny Géza gyógyszerész 
Mező-Tarpa, (K. Karlovszky G .); Husovszky 
József oki. gyógyszerész Nagybánya, (Er
délyi G .); Ilniczky Mihály kir. aljárásbiró 
Munkács, (Gerevich E .) ; Ivanits Kálmán 
gyógyszerész Gyöngyös, (K. Karlovszky G.) ; 
Ivánka István birtokos Palást, (Vaíjú S .); 
Ivánkovich Ernő gyógyszerész Szeged, (K. 
Karlovszky G .); Ivány Lajos megyei szám
vevő Szombathely, (Szarka J . ) ; Jaczkó Pál 
e. hallgató Budapest, (Lendl A . ) ; Jaczko- 
vics Gábor g. kath. esperes Kökönyösd, 
(Nagy J . ) ; Jánossy Aladár gyógyszerész 
Érsekújvár, (K. Karlovszky G.) ; Dr. Jor
dán Ferencz orvos Budapest, (Madarász 
Gy.) Juhász János városi hivatalnok Szen
tes, (Szabó M .); Jureczky Kálmán gyógy
szerész Bécs, (K. Karlovszky G.) ; Karácson 
József g.-k. tanító Zsaka, (Veress G y.); 
Katona József gyógyszerész Kecskemét, (K. 
Karlovszky G .); Kenessey László magánzó 
Sz.-Fehérvár, (Chernel I.) ; Kikindai Béla 
végz. gazdász N.-Kikinda, (Kikindai A .); 
Király Gyula gazdász Baja, (Schweitzer P .) ; 
K iss István gyógyszerész Marczali, (K. Kar
lovszky G .); Kiss Károly gyógyszerész 
Szikszó, (K. Karlovszky G .); Kolozsy Fe
rencz körjegyző Trauczonfalva, (Bánóczy K .) ; 
Korach Jakab vasúti hivatalnok Csácza, 
((^áky V .) ; Korber Imre főgimn. tanár 
Csik-Somlyó, (Wieder G y.); Ifj. Gróf Kor- 
nis Károly nagybirtokos Szerep, (Tomm B .) ; 
Gróf Kornis Oszkár Nagyvárad, (Tomm B .) ; 
Dr. Kornstein Vilmos orvos- Arad, (Makray 
J . ) ; K ósa Gusztáv gyógyszerész Jánosháza, 
(Simli D .); Kossuth Pál. gyógyszerész Tó- 
Almás, (K. Karlovszky G .); Dr. Kovács 
Antal orvos Czegléd, (Paulovits K . ) ; K o 
vács Béla gyógyszerész Nagyvárad, (K. Kar
lovszky G .); Kovách Győző oki. gazdász 
Nyíregyháza, (Kálnay Z .); Kozáry Gyula 
r. k. s. lelkész Német-Boly, (Harray K .) ; 
Könyves Árpád oki. s jegyző Hatvan, (Vö- 
rösváry B .) ; Krisztics Dusán gyógyszerész 
Fehértemplom, (K. Karlovszky G .); Krnák 
Mihály könyvelő Békés-Csaba, (Láng G .); 
Kubicza Lajos r. k. lelkész Kapócs-Apathi, 
(Bodnár G y .); Kun László e. hallgató Rima
szombat, (Krcs G y.); Kunos Gyula keresk. 
akad, tanár Székesfehérvár, (Gáspár K .) ; 
Kutsera Antal gyógyszerész Csákovár, (K. 
Karlovszky G .); Laszke Győző m. k. kohó
tiszt Kapnikbánya, (Wieszner O.); Kászon- 
jakabfalvi László Zoltán gazdász Kolozsvár, 
(Kremniczky A . ) : Lehó<ysky István gyógy
szerész Bánócz, (K. Karlovszky G .); Lein- 
zinger Gyula gyógyszerész Pozsony, (K.
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Karlovszky G .); Lichtschein Lajos kir. 
segédméruök N.-Károly, (Buday Béla), Lint- 
ner Sándor tiszttartó Lepsény, (Balassa L .) ; 
Litassy Béla m. k. honvédapród tiszthelyet
tes Nyitra, (Hornyánszky A . ) ; Löwinger 
Márk vasúti felügyelő Budapest, (Cserháti 
J . ) ; Lukács Gyula gyógyszerész H.-M.- 
Vásárhely, (K. Karlovszky G .); Makay 
István tanárjelölt Kolozsvár, (Furka S.) ; 
Makfalvay Géza ügyvéd Kaposvár, (Lengyel 
B .) ; Masirevic György oki. mérnök Buda
pest, (Nicolits L .) ; Maxián Márton tanító 
Jakabfalva, (Steinhübel J . ) ; Merényi Vilmos 
dunagőzhajózási főnök Újszőny, (Bóday Á . ) ; 
Mersits Ármánd gyógyszerész Pécs, (K. 
Karlovszky G .); Meskó Elek főkönyvvezető 
N.-Kálló, (Jaszencsák S .) ; Mesterházy Sán
dor gyógyszerész Salomvár, (K. Kar
lovszky G .); Mikecz Dezső megyei aljegyző 
Nyíregyháza, Kálnay Z .); Mikosevicz Ka- 
nut szolgabiró Józseffalva, (Solymos B.) ; 
Dr. Mohr Mihály orvos Budapest, (Ber- 
nauer Z s.); Molnár Lajos földbirtokos 
Gutorföld, (Sztehlo A .) ; Motiu Aurél gör. 
kel. plébános Miskolcz, (Fényes D . ) ; Nagy 
István gyógyszerész Nyitra, (K. Karlovszky 
G.) ; Nemess József gyógyszerész Budapest, 
(K. Karlovszky G .); Novák Ferencz m. e. 
hallgató Budapest, (Csolnoky J . ) ; No- 
vomeszky Imre gyógyszerész Felka, (K. 
Karlovszky G .); Ott Béla nagykereskedő 
Pécs, (Koszits Á . ) ; Ott Zoltán gyógyszerész 
Makó, (K. Karlovszky G .); Paczona István 
birtokos Rácz-Almás, (Húber Á . ) ; Pfundt- 
ner Károly m. k. erdőgyakornok Nagy
bánya, (Balázsy I . ) ; Dr. Plauer József kör
orvos Csögle, (Dongó-Lakner G .); Pokorny 
Ede gyógyszerész Losoncz, (K. Karlovszky 
G .); Pollág Ottó gyógyszerész M.-Sziget, 
(K. Karlovszky G .); Prager Zsigmond 
mérnök Szeged, (Kron I . ) ; Prékopa Guszt. 
gyógyszerész Nagy-Rőcze, (K. Karlovszky
G .); Dr. Preysz Kornél tanársegéd Kolozs
vár, (Klug N . ) ; Prohászka Ferencz elől- 
járósági jegyző Budapest, (Nagy S .) ; Rá- 
duly János kir. pénzügy, szemlész Balázs- 
falva, (Schiller A . ) ; Reiner Ignácz oki. 
tanító Jász-Apáthi, (Lengyel I . ) ; Rekvényi 
Attila Coelestin oki. gyógyszerész Bács- 
Topolya, (Barics M .); Rózsay Emil tanár 
Pozsony, (Lengyel I . ) ; Sághi József tanító

Kisbér, (Szily K .) ; Ifj. Sajtos Mihály ke
reskedő Makó, (Simon J . ) ; Schipper Gyula 
tanító Anina, (Meggyessy L .) ; Schmidt 
Emil birtokos Annamajor, (Nunkovics S . ) ; 
Schöfer Miksa könyvvezető Szob, (Hegedűs 
S .) ; Schuk József gyógyszerész Hajdu- 
Hadház, (K. Karlovszky G.) ; Sierbán Ján. 
urad. gazdatiszt Gyulamajor, (Székelyhidv 
V .) ; Steinkogler János, főispáni titkár, M.- 
Sziget, (Badzey L.) ; Stolcz Károly birtokos 
Dűltfás-puszta, (Lengyel I . ) ; Szabados Istv. 
gyógyszerész Nagy-Berezna, (K. Karlovszky
G .); Szabady Viktor gyógyszerész Szentes, 
(K. Karlovszky G .); Szalántzy László erdő
gyakornok Beszterczebánya, (Dohnányi P.) ; 
Szallos János gyógyszerész Dombovár, (Hu
szár K .) ; Szánik Ernő oki. tanító Léva, 
(Imre J . ) ; Székelyhidy Viktor gazdatiszt 
Csősztelek, (Bartha Zs.) ; Szél Manó gyógy
szerész Marczali, (K. Karlovszky G .) ; 
Szénért Aladár gyógyszerész Rozsnyó, (K. 
Karlovszky G .); Szirányi Karolin úrhölgy 
Nagy-Herestény, (Ifj. Majláth I.); Tóth 
Andor segédjegyző Döbrőköz, (Hertelendy 
J . ) ; Török Vilma tanítónő Sümeg, (Barto- 
niek G .) ; Újfalusy Zoltán megyei erdész 
Nyíregyháza, (Batta I . ) ; Újlaki Ferencz 
magánzó Szt.-László, (Balásfy C .); Unger 
Ullmann Sándor gyógyszerész N.-Kanizsa, 
(K. Karlovszky G.) ; Ungváry József gyógy
szerész Jászfényszaru, (K. Karlovszky G.) ; 
Urbán Mihály, m. k. bányatiszt Kapnik- 
bánya, (Schmidt S .) ; Váró Béni polg. isk. 
igazgató Fogaras, (Györke L .) ; Vasvada 
János kasznár Ormánd, (Ágh T .) ; Vaymár 
Miklós sz. orvos Bécs, (Lengyel I . ) ; Ifj. 
Velcsey István gyógyszerész Tőkés-Újfalu, 
(K. Karlovszky G .); Villax Ferencz ura
dalmi gazdatiszt Bakócza, (Villax J . ) ; 
Dr. Virágh László cs. és kir. főorvos 
Trzezsówka, (Kontúr B .) ; Waldapfel Já
nos tanár Budapest, (Rátz L .) ; W eisz 
Zsigmond gyógyszerész Török-Kanizsa, (K. 
Karlovszky G .); Winter Lajos műegyetemi 
hallgató Ipolyság, (Neuwirth N . ) ; Ifj. Zo- 
mor Ferencz gyógyszerész Budapest, (K. 
Karlovszky G .); a kik mind a 175-en meg
választattak ; velők a tagok létszáma, a 
127 főre rúgó veszteség levonása után, 
7175-re emelkedett, a kik között 174 ala
pító és 147 hölgy van.

Természettudományi Közlöny. XXII. kötet. 1890, 39
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LEVÉLSZEKRÉNY.
T U D Ó SÍT Á SO K .

(33.) M agyarország időjárása i8go. 
év szeptember havában. E  hónap egészben 
véve szép őszi hónap jellemű volt, a mennyi
ben csendes, túlnyomóan derült és száraz volt 
hűvös éjjelekkel. De normálisnak még sem 
mondható, minthogy az egyes elemek közép
értékei, különösen a hőmérséklet menetében 
és a csapadékokban az átlagtól kisebb- 
nagyobb eltérés mutatkozott. Ez a hónap 
is, főleg 15-ikén túl, rendkívül száraz volt. 
Az ország déli, de főleg közép részében a 
csapadék havi összege —  alig nehány milli
métert téve — 30— 50 milliméterrel keve
sebb a normálisnál; az északi és keleti 
részen az oroszországi depressziók hatása 
alatt már több, helyenként (N.-Szeben) a 
normálist is fölülmúló eső volt. A  hőmér
séklet a hónap legnagyobb részében állan
dóan alacsony volt s az évi menetnek meg
felelő fokozatos sülyedés helyett — mint a 
táblázatból látszik —

Budapest 1890 20 évi közép Eltérés
Szept. 3— 7. 15*0° C. i8 -8 ° c .  — 3*8° C.

» 8— 12. 14-6° » 1770 » —31° »
» 13— 17. 14 30 » i6-6° » —2-3° »
» 18—22. 1430 » 15*4° » — r í 0 »
» 23—27. 17 50 » 13 40 » -f 4*4° »

épen a hónap végén tetemes emelkedésbe 
csapott át, s az utolsó pentád Budapesten 
4-1 fokkal lépte túl az átlagot. A  lég
nyomásban csekély ingadozás volt (Buda
pesten 15*7 mm.) s havi közepe kelleté
nél 2— 3 mm.-rel magasabb volt. Ugyanis 
I — 10-ikéig a magas légnyomás tőlünk 
nyugotra és északra állandóan Franczia
ország és Németország, a depressziók keleten 
I— 4-ikéig Erdély, majd Oroszország fölött 
tartózkodva, túlnyomóan északi légáramlást 
okoztak s ez a levegőt tetemesen lehütötte, 
mit a szomszédos depressziók okozta eső is 
előmozdított, il-ikén , midőn a maximum 
egész Dél-Európára kiterjedt s Skandinávia 
fölött jelenkezett az új depresszió, szökkent 
fel futólag a hőmérséklet a déli irányú lég
áramlások következtében. A  következő na
pokon Oroszország felé tartó depresszió az 
ország észak-keleti felében, majd egy sicziliai 
minimum délen némi esőt okozva, az ismét 
hűvös időjárás igen magas légnyomás mellett

16-ikától szárazra fordult. Ez időtől fogva 
a depressziók állandóan Európa északi ré
szén tartózkodtak, míg a magas légnyomás 
a Keleti-tengerről Oroszország déli részébe 
fészkelte be magát, mire a szelek délre for
dultak s a hőmérséklet lassanként emelkedni 
kezdett, különösen a hó utolsó napjaiban, 
midőn Európa déli részén terült a maximum.

A  mi az egyes meteorológiai elemeket 
illeti, a hőmérséklet valódi közepe: Beszkid 
10*5°, Árvaváralja 1 1 *5, Selmeczbánya I 3 '0 ° ,  
Zágráb I5’6°, Lúgos l6'8° C. a normálisnál 
alig egy fokkal alacsonyabb; maximumát 
túlnyomóan i-jén (délnyugoton 25-ike körül) 
érte el : Zágráb 25*4° 25-ikén, Ó-Gyalla 
26*5° i-jén és 25-ikén, Ungvár 27*6 
Brassó 3O’50, Zsombolya 32*8° C., Karán- 
sebes 36*2° i-jén ; minimuma 0° alá sehol 
sem sülyedt s különböző időpontra esett: 
Rozsnyó i*o° 22-ikén, Gyergyó-Sz.-Miklós 
1*0° 20-ikán, Nyíregyháza 6-4° 23-ikán, 
Ó-Gyalla 8*1° 13-ikán, Zilah 11-3° C. 
24-ikén ; havi ingadozása : 20— 30 C. fokot 
tett. A csapadék havi összege, noha az 
esős napok száma különösen az ország ke
leti felében 10— 14, délen és Közép- 
Magyarországon a normálisnak csak tört 
részeit te tte ; csupán Erdélyben és észak
keleten múlta felül néhány milliméterrel; 
Jászberény 0, Hatvan 5, Pécs 15, Kecske
mét 25, Selmeczbánya 31, Lepoglava 58, 
Nagybánya 93, Brassó 102, Mező-Laborc/ 
160 mm. 24 órai viaximuma a hónap első 
felére e se tt: Gödöllő 6 mm. 13-ikán, 
Nyitra 15 mm. 12-ikén, Modor 24 mm. 
il-ikén , Vízakna 34 mm. 2-ikán, Pihucza 
49 mm. 12-ikén. Á  levegő relatív nedves
sége 70— 80°/0, a normálisnál 3— 6°/0-kal 
kisebb ; az égnek csak 3— 5 tizedrésze volt 

felhős. A  szél mozgása 5—8-ika közt volt 
élénkebb ; nagyobb kiterjedésű zivatarokat 
1— 2-ikán, gyenge jégesőt elvétve, deret 
számos helyen észleltek.

Bártfay József.
(34.) Az ázsiai ganga-tyúk (Pterocles 

arenarius) hazánkban. A  fertői Ornis és 
madárvonulás ez évi tanulmányozása alkal
mával a környékbeli madárgyüjteményeket 
is megtekintettem. Igen érdekes és szép 
gyűjteményt láttam az Eszterházy herczeg
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tulajdonát képező lékai várban Vasmegyé
ben. Itt Huszthy Ödön búvárkodik lelke
sen s a legnagyobb gonddal állítja össze a 
dunántúli Ornist.

Nagy érdekkel néztem végig a gyűjte
ményt, melynek mindegyik darabja Hodek 
mesteri kezén ment keresztül. Legnagyobb 
érdekkel a talpas tyúkok (Syrrhaptes para- 
doxus) csoportját nézegettem s nem kis 
meglepetéssel, mert köztük egy Pterocles 
arenarius-\. pillantottam meg.

Színezete és nagysága majd olyan mint 
a talpastyuké, lábszerkezetc azonban m á s: 
ujjai hosszabbak, olyanok mint a fogolyé 
s nincsenek tollal fedve ; csakis lábszárán 
van toll. A  hím két közbülső farktolla nincs 
meghosszabbodva mint a talpastyuké. A  
hím tollazatában túlnyomó az izabellaszín. 
Háta rozsdaszínnel és feketével tarkázott; 
szárnyfedőtollai sárgák, torka vörhenyes, 
mely alatt fekete folt látható; mellét egy 
fekete öv veszi körül; hasa fekete. A  jércze 
nagyon hasonlít a talpastyúk jérczéjéhez, 
azonban hasa szintén fekete.

Hazája Perzsia és a Himalája. A  lékai 
példány jércze; 1863-ban sopronmegyei

Szany községben lőtték, több talpastyúkkal 
együtt.

Nagyon óhajtandó volna a hazánkban 
levő kitömött Syrrhaptes paradoxus-ók&t is 
mind tanulmány okáért összegyűjteni és ki
állítani. E  czélból kívánatos volna, hogy a
II. nemzetközi ornithológiai kongresszus al
kalmára rendezendő kiállításon, melyen Or- 
nisunk teljes képét fogjuk bemutatva látni 
s a talpastyukoknak külön méltó helyök 
lesz, e ritka hazai vendég minél teljesebb 
számban legyen meg, s a kiállítási bizottság 
el is követ mindent, hogy a tudomására 
jövőket a kiállítás számára megszerezze. 
Mindazonáltal akadhatnak oly Syrrhaptes- 
tulajdonosok, a kikről a bizottságnak tudo
mása nincs ; felhasználom azért ez alkalmat, 
hogy e Közlöny tisztelt olvasóit felhívjam 
és felkérjem, hogy, ha tudomásuk van az 
országban bármily állapotban levő S y r 
rhaptes paradoxtis-rő\> arról a II. nemzet
közi ornithológiai kongresszus magyar tudo
mányos bizottságát (Budapest, Nemzeti 
Múzeum) tudósítani szíveskedjenek. Hátha 
akad köztük egy második Pterocles aréna - 
rius is ! D r . Madarász Gyula.

K É R D É S E K .

(102.) Szíveskedjék velem a mellékelt 
növény tudományos és népies nevét közölni, 
melyet Irsán a nép a pálinka ízének javítására 
használ. D r . P f . S.

(103.) Egy igen érdekes növényelkor- 
csosodást bátorkodom beküldeni, szíves fe
leletet kérve, hogy mi a neve e korcsalaknak 
s minő körülmények okozhatták e torzulat 
létrejövetelét. R . Gy .

(104.) Bátorkodom egy kis csomagot 
beküldeni, a melynek tartalma 5 grammnyi 
borfestő por, mely kitünően festi a bort, 
azonkívül a rossz bornak szagát is elveszi. 
A  port C. Bargues-től Barcelonából hozat
tam ; I kiló 80 frank ott helyben. Miféle 
alkatrészekből áll ez, mi benne a drága s 
vájjon hazánkban kapható-e ? S. M.

(105.) Minthogy a Közlöny utolsó szá
mában az elpárolgás napról napra fel van 
jegyezve és a mennyiben ezen légtüneti 
tényező jelen évben a Balaton vízállására 
rendkívüli hatással v o lt: óhajtanám tudni, 
és közérdekűnek is hiszem magyarázatát, 
hogy mi módon észlelik a megfigyelő állo
máson az elpárolgást ? Egyszersmind felvilá-

(102.) A  beküldött növény, a mellyel 
Irsán a pálinka ízét szokás javítani, E ry - 
thraea pulchella Sw. (E. ramosissima Pers.). 
Az E rythraeá-nak általánosan elterjedt ma
gyar népies neve a czintória. Erre vonat
kozó magyar név még a földepe , száz- 
orintosfüy ezerforintosfiiy keserüfii, hideg -

gosítást kérek arra nézve, hogy a Közlöny  
1873, 74. és 75. évi folyamában az elpárol
gás a téli hónapokban nullának van szá
mítva. Nézetem szerint a széljárás ereje, a 
víz hőfoka és a levegő nedvességi foka is 
másként alakul a szabadban, főkép nagy tó 
fölött, mint a megfigyelő állomáson.

H. A l .
(106.) Dolgozó- és hálószobám egyik 

sarkát az alatta levő pincze boltozatának 
egy része foglalja el. Ugy-e bár ez a pin
cze káros hatással van a szoba levegőjére ? 
Mivel lehetne e hatásnak elejét venn i; elég
séges volna-e a boltozatnak a szobában levő 
domborulatát vastag takarókkal beborítani, 
vagy miféle más intézkedések szükségesek ?

— 1. — s.

(107.) Szives felvilágosítást kérek arra 
nézve, hogy mely szövetből való alsó ruha 
ingerli kevésbbé bőrt és a testet mégis 
melegen tartja: a selyem-, a gyapjú-, a 
pamut- vagy a lenszövetből való ? Cs. G.

(108.) Mivel lehetne az abroszból az 
ürmös bortól eredő foltokat eltávolítani ?

W . Gy .

lelésfű,* kis ezerjófű, s ez az utóbbi a régi 
Centaurium minus lefordítása. Hazánkban 
főleg három czintória-faj terem : az E. Cen- 
taurium  (L.) főleg száraz vagy erdei réte
ken, az E. pulchella nedves helyeken és az

* B a r r a : Növénytan, 274. 1.
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E. uliginosa (W. et Kit.) szikes és homo
kos mezőkön valamint süppedős réteken. A  
czintória  név a Cetitaurium-ból formálódott, s 
hazánkban, faluhelyeken az E. Centaurium-ot 
vagyis a régi, L i n n é  előtt élő botaniku
sok (patres) Centaurium minus-iX* házi 
orvosságnak különösen » hidegfogás« (hideg
lelés) ellen házi orvosságnak gyakrabban 
gyűjtik, és megszárítva tartogatják.

Az E rythraeá-k a Gentianák vér
rokonai ; mind a kettőben keserű orvosság 
képződik (Enzian, gentianin, centaurin). 
Svájczban a Gentiana lutea friss gyökeré
ből erjedés útján kedvelt pálinkát készíte
nek ; a czintóriát cserző savtartalmánál fogva 
sörbe is ajánlják, nem csoda tehát, ha 
Irsán pálinkába is teszik. »Gabonaszeszbeni 
fonynyasztványa apró poharanként ebéd előtt 
iva, az emberben nagy étvágyat szerez.*** 

D r . B orbás Y incze.

(103.) Az a mezőhegyesi fű, melynek 
beküldője a szisztematikai nevét valamint 
elkorcsosodásának faj táj át és okát kérdi, a 
Crepis setosa Hall. fii. A  sárga virágú 
Crepis-ék mezők és rétek közönségesebb és 
kevésbbé szembeötlő füvei, azért népies ma
gyar nevök is alig akadt, említésre méltó 
hasznok is alig van. Az elkorcsulást, a 
melyet ezen a Crepis-en látni, fasciatio-nak  
(ellaposodás, elpántosodás) nevezik. Az  
ellaposodást gyakran a táplálék bősége 
okozza. A  fák fasciatiója leginkább cson
kítások után, a hajtásokon vagy a tő
vesszőkön jelentkezik, a füveké kaszálás, 
lelegelés, letörés vagy letapósás után ke
letkező hajtásokon gyakori. Ilyenkor a 
táplálék az épségben maradt tagban bőven 
összegyűl s a növény fejlődésében elkor- 
csosodást idéz elő. A  fasciatio jelensége 
majd minden növényen mutatkozott. Az ella- 
posodás egész a virágzat csúcsáig folytatód- 
hatik s ilyenkor a virágok helyzete és 
alakja is változást vagy torzulást szenved
het ; a csoportos virágokból fasciatio követ
keztében nem ritkán kakastar éj-alak, a 
hossznövekedés egyenetlensége következté
ben pedig püspökpálcza-dXzk keletkezhetik. 
A  Celosia cristata  (kakastaréj) virágzata 
kertjeinkben állandósodott fasciatio. A  fas
ciatio a virágok termékenységét nem gátolja, 
az ellaposodott ágakon gyakran érett mag
vakat láthatunk.

A  fasciatio gyakrabban valóságos el- 
laposodás, mint a szóban forgó Crepis se
tosa szára is. De támad fasciatio több, kö-

* A  régi Centaurium maius =  D i - 
ctamnus albus L. (ezerjófű).

** B a r r a :  Növénytan 174. 1.

zcl eső hajtás összenövéséből is. Ilyenkor a 
fasciatio barázdája egy-egy hajtás határát 
jelzi. D r . Borbás V incze.

(104.) A  beküldött por háromféle 
kátrányfesték keveréke, és pedig vörös, kék 
és sárgáé. Az árt illetőleg, 80 frank egy 
kiloért elég so k ; azonban ez esetben nem 
is annyira az anyag értékét fizetik, mint 
a csalásra szolgáló eszközét. Nem tartom 
fölöslegesnek megjegyezni, hogy minden
nemű kátrányfesték használata borok festé
sére belügyminiszteri rendelettel tiltva van, 
és hogy az ilyen borok bármikor ha
tóságilag lefoglalhatók és megsemmisithetők.

László E de .
(105.) A  szabad vízfelületeken végbe

menő elpárolgás meghatározására már igen 
sokféle műszert gondoltak ki, a nélkül 
azonban, hogy ezen igen nagy nehézségek
kel küzködő feladatot kielégítő módon sike
rült volna megoldani. Ha meggondoljuk, 
hogy az elpárolgás folyamata a szabad ter
mészetben nagy arányokban és lényegesen 
más körülmények között megy végbe, mint a 
milyenek között azt csekély méretű mű
szereinkkel megfigyelhetjük, tisztában leszünk 
az iránt, hogy a műszereink szolgáltatta 
adatok csak relatív értékűek lehetnek s 
hogy mindaddig, a míg ez adatok valódi 
értékre való átszámításának módja össze
hasonlító kísérletekkel meg nem lesz álla
pítva, kis műszerrel véghezvitt méréseink 
eredményeiből a nagy természetben végbe
menő folyamatokra alapos következtetést 
nem vonhatunk.

A  meteorológiai m. kir. központi inté
zeten az elpárolgás meghatározására jelen
leg egy W ild-féle atmométer szolgál, a 
melynek a levélmérleghez hasonló berende
zése van és az elpárolgott vízréteg vastag
ságát a párolgásnak kitett víz súlyvesztesé- 
géböl engedi meghatározni. E  műszer köze
lebbi leírása Dr. Carl »Repertórium für 
Experimental-Physik« czímű folyóiratának 
X . kötetében található. A  hetvenes évek 
elején (1873, 74- és 75-ben) a szóban forgó 
czélra egy Lamont-féle elpárolgásmérő (1. 
Carl R ep. für Exp. Ph. IV. kötet) volt al
kalmazásban, a mely az elpárolgást a viz 
térfogatváltozásai alapján szolgáltatja s 
ennek folytán a fagypont alatti hőmérsékle
teknél hasznavehetetlenné válik. A  nevezett 
évek téli hónapjaiban tehát az elpárolgás 
egyáltalában nem méretett és az a körül
mény, hogy az intézeti havi jelentések kéz
iratában az elpárolgásra vonatkozó adatok 
hiányoztak, félreértésből úgy magyaráztatott, 
hogy »elpárolgás =  0«. Az intézet számára 
készült és revideált lenyomatokban ez a 
hiba nem fordul elő. K . I.
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