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XIX. KÖTET. 1887. DECZEMBER 220-n FÜZET.

OLVASÓINKHOZ.

Társulatunk Választmánya f. é. november hó 23-ikán tarto tt 
ülésében elhatározta, hogy a Népszerű Természettudományi Elő
adások Gyűjteménye, mely eddig egészen különálló kiadvány volt, 
1888-tól kezdve szorosabb kapcsolatban álljon a Társulat fő kiadvá
nyával, a Természettudományi Közlönnyel.

Ennek következtében a Népszerű Természettudományi Elő
adások Gyűjteményének mind alakja és czíme, mind terjedelme, 
1888-tól kezdve, lényegesen meg fog változni.

A lak ja , az eddigi kis 8-adrét helyett, a Természettudományi 
Közlöny formátuma lesz; czíme pedig: »Pótfüzetek a Természet- 
tudományi Közlönyhöz «.

Terjedelme, az eddigi 15 kis ív helyett, a Közlöny formájabeli 
12 ív fog lenni, s ez a 12 ív, az eddigi formához mérve, pontos 
számítás szerint, 28 ívnek felelvén meg, a terjedelem ezentúl majd 
kétszer oly nagy fog lenni, mint eddig volt.

A Pótfüzetek megjelenésének ideje: januárius i-je, április í-je, 
julius i-je és október i-je — mindig 3 íves füzetben.

Magában fogja foglalni, mint eddig, a népszerű természet- 
tudományi előadásokat s ezen felül egy új rovata is lesz: »Ter
mészettudományi Mozgalmak« czímmel, a mely a természettudomá
nyoknak (első sorban a fizikának, chemiának, élettannak és termé
szetrajznak) fontosabb haladásait beereszkedőbb modorban, különö
sen a részletek iránt is érdeklődő közönség és a középiskolai tanítás 
szükségleteihez mérten fogja ismertetni s az itthon term ett hason- 
fajta apróbb dolgozatoknak tért fog nyitni.

E változtatás az eddigi különálló kiadványnak nemcsak kül- 
terjedelmét, hanem belértékét is tetemesen gyarapítani fogja. A 
»Természettudományi Mozgalmak« czímű új rovat minden tekintet
ben hasznos, sőt szükséges voltát fölösleges volna bővebben részle
teznünk.
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TERMESZETTUDOMANYI
KÖZLÖNY.

H A V I  F O L Y Ó I R A T
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

E folyóiratot a tár
sulat tagjai az év

díj fejében kapják; 
nem tagok részére 

a 30— 33 ívből álló 

egész évfolyam elő

fizetési ára 5 forint.
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A »Pótfüzetekének a Természettudományi Közlönyhöz való 
viszonyát a czím szabatosan kifejezi: pótoln i törekszik mindazt, a 
mi magában a Közlönyben a tér szűke miatt helyet nem találhatott 
s a minek közlése vagy rövid megismertetése viszonyaink közt 
szükségesnek mutatkozott.

A m agyar olvasó közönség részvéte, mellyel a Természet- 
tudományi Közlönyt most már 20-dik éve támogatja, lehetővé teszi, 
hogy a Pótfüzeteket minden díjemelés nélkül indíthassuk meg. A 
Természettudományi Közlöny Pótfüzeteit az alapító és örökítő tagok 
díjtalanúl, a rendes tagok, a Könyvkiadó Vállalat aláírói és a Ter
mészettudományi Közlöny előfizetői, mint eddig a Népszerű Termé
szettudományi Előadások Gyűjteményét, évenként 1 frt ráfizetéssel 
kapják.

Az I. Pótfüzet 1888. januárius hó i-jén jelenik meg, s ez
- — mint mutatvány — a Társulat minden tagjának és a Könyv
kiadó Vállalat minden aláírójának díjtalanúl meg fog küldetni; de 
már az áprilisi stb. füzetek csak az alapító s örökítő tagoknak, a 
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye eddigi alá
íróinak s azon rendes tagoknak és előfizetőknek fognak megkül
detni, kik a Társulat titkári hivatalát januárius és februárius foly
tán értesítik, hogy a Pótfüzeteket is járatni kívánják.

Ajánljuk e felhívást t. Olvasóink figyelmébe.

A S z e r k e s z t ő s é g .

A SZESZFŐZÉS TÖRTÉNETÉRŐL.

A szeszes italok rendkívüli elterjedése alapján bátran mond
hatjuk, hogy a szeszfőzés története az emberi nem művelődés tör
ténetének egyik érdekesebb fejezete.

B a u m s t a r k  állításai szerint* a szeszfőzés egyike a legősibb 
Idiínai találmányoknak. A khínaiak, valamint későbben a hinduk 
datolyából és pálmaborból főztek szeszt. A legrégibb adatot azon
ban P l i n i u s  szolgáltatja, említvén, hogy N a g y  S á n d o r  idejében 
a hinduk meggyújtható pálmabort készítettek. Minthogy pedig a 
szeszes erjedés természeténél fogva 13 —14% szesznél többet sem a 
Saccharomyces vini, sem a S. cerevisiae nem képes készíteni, a 
szakemberek könnyen jöhettek azon véleményre, hogy a meggyújt
ható bort csakis lepárlás útján készítették s így a szeszpárlásnak 
a khínaiak, illetve a hinduk lehettek felfedezői.

* Volkswirthschaftliche Erlauterungen 1838. 17. 1.
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