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APRÓBB

KÖZLEMÉNYEK.

védelmi eszközöket és módokat il le t i:
ezek mai napság ép oly kezdetlegesek,
mint a mily kevéssé megb izhatók. Ugyan
azért, legalább korunkban, a torpédók
igen rettenetes fegyverek.
Idővel az ezen fegyverek ellen való
védelmi előkészületek is bizonyára ja
vulni fognak. Ep e napokban értesül
tünk, hogy Angliában a torpédók elleni
védelem kérdését behatóan tanulmá
nyozzák, s egyszersmind nagyobb szerű

kísérleteket tesznek az eddigelé létre
hozott védelmi eszközökkel. E kísérle
tek a víz alatt rejtőző torpédók felkuta
tására, s azon módok és eszközök
kipuhatoJására irányúinak, hogy miként
lehet a torpédókat szétrobbantani, a n él
kül hogy nagyobb rombolást vinnének
véghez. A mint olvassuk, a kísérletek
szép eredm é nynyel jártak, az eljárás
módja azonban még nem jutott nyil
vánosságra.
l . I.

TÁRSULATI ÜGYEK.
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről.
II. S Z A K Ü L É S.
1876 márcz. 21.

E ln ö k : T

akács

1. S z i l y K ál m á n Poggendorf em
lékezetének áldozott, ki az „Annáién dér
Physik und Chemie“ világraszóló folyóirat
szerkesztésével elélviilhetetlen oszlopot emelt
magának. Ötvenhárom éven át viselte e
férfiú a szerkesztés gondjait. 1858-tól a
természettudományi társulatnak is külföldi
tagja volt. Született 1796. deczember 29-kén
Hamburgban ; meghalt 1877. január 24-kén
életének 81-ik évében. (Műegy. Lap. 13. fűz.)
2. P l ó s z P á l az ideghártya biborszínéről értekezett, melyről rövid közle
mény a Term. tud. Közlöny 91-ik számá
ban is volt. Előadó a felfedezés alapkisérletét ismételni s a tény valódisága felől
akart meggyőződni, midőn ez irányban ne
hány kisérletet tett. Hogy a szem ideghár
tyájának biborszíne van, mely a különböző
fény iránt érzékeny, s a fény behatására
előbb narancsszínű, később világosabb s végre
színtelen lesz, arról az ő kisérletei is ta
núskodnak ; de hogy a biborszínben kép is
származzék, az neki még eddig nem sike
rült. A nevezetes biborszint és átváltozá

János.

sát nehány sötétben kikészített házi nyulés békasze mmel demonstrálta.
3. W a r t h a V i n c z e , egy egyszerű
készüléket mutatott be az érzékeny lángok
előállítására. E készülék áll egy szélesebb
üvegcsőből, melynek közepébe egy dugón át
vékonyabb üvegcső van dugva, mely le
fel mozgatható* s kaucsukcső segélyével gáz
vezethető bele. Ha a kiáramló gázt a szé
lesebb cső szájánál meggyujtjuk s a lángot
addig szabályozzuk, míg nyugodtan nem ég,
a láng a hangok iránt rendkívül érzékeny
lesz. Ezt kísérletekkel bizonyította be.
4. S c h u l l e r
Alajos
egy igen
érzékeny előadási elektroskopot mutat be.
melyet mindenki könnyen maga elkészíthet.
(Bővebb leirása a Műegyetemi Lapok J5-ik
füzetében).
5. Ugyancsak Schuller Alajos kísér
letek mellett előadja azt az egyszerű beren
dezést, melylyel ő az alkénessavas nátron
késleltetett kristályodását és az a közben
fellépő melegedést mutatni szokta. (U. o.)

levélszek rény.
(19.) N a g y T a m á s tanár Hódmező
vásárhelyről irja: 1877 junius 17-kén este
9 óra 15 perczkor az alkonyat fényében
egy ritka szép tűzgömböt láttam felvillanni.
Helyzete következő : Kezdetén Azimuth
= i i o °. magasság = 170, végén Azim.
= 116°, mag. = io°. E tűzgömb fénye az
erős alkonyatban is megközelíté Jupiterét,

s igy bátran merem azt Venuséval egyen
lővé tenni. A csóva nélküli fej szine élénk
sárga volt, s feltűnt szerfelett lassú és kigyódió mozgása által. Látható volt 3 másodperczig. Kezdetén kisebb, de intensivebb
fényű, végén nagyobb, de bágyadtabb fényű
volt.

Hibaigazítás. A K özi. 93. füzetében a 200 lapon felülről 7-ik sorban „olcsó ólomérczeken“ helyett „ré g i ólomérczeken" teendő. A 212 1. Krenner J. előterjesztésében a Thomsenolitlira nézve hibásan áll. hogy Dana „ellenébenu mutatja ki, miszerint az egyhajlású.
Dana is azt mondja. Csak annyiban mondhatjuk, hogy „Dana ellenében" a mennyiben
a kristályok élszögeit illetőleg K . más szöget talált mint Dana.
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