
120 TÁRSULATI ÜGYEK.

I. TERM ÉSZETTUDO M ÁNYI ESTÉLY.

Az egyetem vegytani intézetében 1873. február 7-én.

E l n ö k : T h a n  K á r o l y .

H i r s c h l e r  I g n á c z  „a rövidlátásról*, — K r i e s c h  J á n o s  pedig „a 
korátokról* tartott előadást, s az elmondottak megvilágítására számos rajzot mutatott be.
— Mindkét előadás meg fog jelenni a „Természettudományi Közlöny" közelebbi 
füzeteiben.

LEVÉLSZEKRÉNY.
(4.) M. B. úrnak. — A vasrozsda 

foltokat fehérruhából hígított sósavval 
el lehet ugyan távolítani, de ezen eljárás 
mégis mindenesetre kártékonyán fog hatni 
magára a fehérnemű szövetére. A  foltok 
eltávolításának sokkal ártalmatlanabb 
módja az, ha a vasrozsda-hely kénam- 
moniummal nedvesíttetik meg s ily módon 
a vasat vaskéneggé változtatjuk át, mit 
azután eczetsavval is könnyen el lehet 
távolítani. V. J .

(5.) S. G y. úrnak.— A  zsiradék meg
határozására szerkesztett készülék minden
esetre figyelmet érdemel, de már számos 
hasonló készülék ismeretes, melyek elvi 
tekintetben nagyon kevéssé térnek el a 
t. tagtárs úrétól. íg y  különösen a F  r e- 
s e n i 11 s - féle „Zeitschrift f ü r  anal. 
Chemieu czímü folyóirat több ily készü
léket közöl ; ú. m. a 6-ik évfolyam 370-ik 
lapján Dr. R . Hoffmanntól, a 7-ik évf. 
68-ik lapján O. Stonehtól, a 9-ik évfolyam 
354-ik lapján Dr. P. W agnertől, melyek 
leginkább csak alakra nézve térnek el 
egymástól. V. J .

(6.) S. G y. úrnak. — Magyarországi 
kőzetek pontos chemiai elemzését min
denkor szívesen veszszük. Szerk.

(7.) N. T. úrnak. — „A feltalált 
Biela üstökös elemeit*, úgy a mint ura- 
ságod küldötte be, Közlönyünk nem hasz
nálhatja. Nem is szólva arról, hogy czél- 
szerűtlen a felszálló csomóból és az ex
centrikus anomáliából kiszámítani a pálya 
nagy tengelyét, egyedül azt kérdezzük : 
érdemelhet-e bizodalmat az ofy számítás, 
mely szerint az üstökös deczember 2-án 
és 3-án nem egészen 2 millió mértföldre 
lett volna a Naptól, holott mikor ieges- 
legközelebb jutott hozzá, még akkor is 16 
millió mérföldre volt tőle. Szerk.

(8.) „ E g y l e t i  t a g “  aláírással érke-
* zett hozzánk a következő, 1873. február 

9-ikéről keltezett levél; „Az 1873-ik ja
nuár 15-én tartott közgyűlésen előadatott 
a titkári jelentésben, hogy a pályázatok 
kiirfil követett eddigi eljárás még alig 
vezetett teljes sikerre, mit bizonyít a nö

vénytani pályakérdés legutóbb elért ered
ményé is ; de igen is azon újabb eljárás, 
mely szerint a mű egy fejezetének kidol
gozása s megbirálása után, a legjobbat 
szolgáltatott szerző ;a nnű teljes megírásá
val megbízatik.

„Azon kérdést intézem tehát a tekin
tetes Választmányhoz , miért nem tartja 
czélszerűnek ezt a növénytani pályakérdést 
illetőleg is ?

„Megvallom két ok tartott vissza ezen 
fontos s csekélységemet kiválóan érdeklő 
kérdésbeni pályázástól : először megvártam 
s bizton hittem, hogy ** tanár úr — nem 
a csekélységnek mondható 300 frt. pálya
díjért, hanem a tudomány érdekében —  
pályázni fog, már pedig ** úr ellenében' 
győzelmet reményleni nem volt elég bá
torságom ; másodszor mások tapasztalásá
ból okúivá, eddig szilárd elhatározásom 
300 frtos pályázatokra a mű teljes meg
írásával nem pályázni; ** urat is alig ha 
utóbbi ok nem tartotta vissza

„Oda terjed tehát tiszteletteljes kéré
sem, méltóztassék ezen ügyet figyelemre 
méltatni, s ha már nagyobb összeget ezen 
czélra. szentelni nem lehetne, tán módo
sítható volna még a pályázat olyan for
mán, mint azt fentebb kifejtém ; mert alig 
hiszem, hogy a pályázat megújítása sikert 
fog szülni, bár szivemből örülnék, ha jós
latomat a tény megczáfolná.

„Végre bocsánatot kérek, hogy név
telenül fejezem ki ezen, a tények által 
indokolt nézetemet, de lehető lévén, hogy 
a pályázat kért módosítása esetében én is 
megjelenendek, magamat megnevezni sze
rénységem nem engedi.*

A  fentebbi sorok írójának sietünk 
tudomására juttatni, hogy az érintett nö
vénytani pályakérdésre a választmány azért 
nem hirdethet nyilt pályázatot, s azért 
nem bízhat meg közvetlenül senkit se an
nak kidolgozásával, mert a Bugát-féle 
alapítványi alapszabályoktól — melyek a 
kitűzendő pályakérdések megoldására ha
tározottan a titkos pályázási utat jelölik 
ki — eltérnie semmi körülmények közt 
sem szabad. Szerk.
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