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használt tőkének felel meg, mely összeg 
pedig elegendő volna Európa összes 
mocsarainak kiszárítására. A mióta a 
németalföldi kormány az Északi-tenger 
egészségtelen vidékeit csatornáztatta, a 
vidéket tehát kedvezőbb egészségügyi 
állapotba helyezte, a halandóság azon a 
vidéken alábbszállt 28— 30-ról 2 2-re.

Végre a gabonaneműekkel való sza
bad kereskedés az országok belsejében 
és a kivitel könnyűsége, a mi az éhség 
megszüntetésére lényeges hatással volt, 
szintén csökkentette a halandóságot, a 
mint az könnyen bebizonyítható. Külön
ben nemcsak azok a szerencsétlen évek 
szűntek meg, mikor éhség uralkodott, 
hanem a faj is erősbödött, ellenállóbbá 
lett. Az éhségnek különös gyengítő ha
tása van egész nemzedékre nézve. Az
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augusztus havában két ünnepet ült, melyek 
hazánk természettudományi mozgalmában 
is számot tesznek. Augusztus 6-ikán nyitotta  
meg ünnepiesen a K á rp á ti múzeumot Poprá- 
don és augusztus 7-ikén ülte meg ez évi 
közgyűlését Tátrafüreden.

A K á rp á ti múzeum, melynek hivatása 
Kárpátjaink történeti, néprajzi nevezetes
ségeit, kiválóan pedig természeti kincseit 
tanulságosan egyesíteni, szép bizonyítványa 
az egyesület sikeres működésének és annak, 
hogy az egyesület czéljait immár a nagy 
közönség is megértette és törekvéseit támo
gatja. A  gyűjtemények, melyekben a tár
gyak száma 10,432, már most is buzgó 
gyűjtőkről tanúskodnak s vázlatban már 
megtaláljuk bennök a Kárpátok életének 
képét. Vajha elég pénzereje volna az egye
sületnek, hogy jövőben a gyűjtött anyagnak 
jó karban való tartásáról és rendszeres g y ű j
tések létesítéséről is gondoskodhatnék !

Nem kevésbbé tanúskodott a közgyű
lés is a Kárpátegyesület élénk munkásságáról. 
Az egyesületi tagok száma az elmúlt évben 
mintegy 600 al emelkedett ; az egyesületnek 
jelenleg mintegy 3700 tagja van; az anya
egyesületnek hét osztálya van, és pedig : a 
Keleti-Kárpátok osztálya 570 taggal, a

1816— 1817-iki éhség nemcsak szapo
rította a halálozást és csökkentette a 
születések számát, hanem azok a gyer
mekek, kik abban a szomorúságos évben 
születtek, nyomorúltakká lettek és rossz 
szervezetűekké. Midőn 1837-ben, tehát 
20 évvel később, sorozáshoz kerültek, 
feltűnő sok volt a gyenge és a testi 
hibával bíró.

Mindezekből kitűnik, hogy ha az 
általános egészségügyi viszonyok javúl- 
nak, csökken a halandóság aránya is. 
A statisztika eléggé mutatja, mily sokat 
lendít e téren minden újabb haladás. 
A kormányok tehát sokat tehetnek ez 
irányban, csak akarjanak. Az első kel
lék azonban az állami egészségügy ren
dezése. (Revue Scientif. 1887. 26. sz.)

S z t . H .

MOZGALMAK A HAZÁBAN.
Liptói osztály 60 taggal, a Mátra osztály 
Gyöngyösön mintegy 500 taggal, a Szitnya 
osztály 202 taggal, a Tátra osztály 200 tag
gal, a Vasvármegyei osztály Felső-Lövőn  
97 taggal és a Magura-javorinai osztály 
Szepesmegyében 60 taggal.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a fürdő
igazgatóságokat felszólítandja a sétautak 
jobb karban tartására, hogy Új-Leszna 
községe megkeresendő a Tarpataki völgybe 
vezetendő új útirány engedélyezése iránt, 
és hogy a Csorbai-tóhoz vezető út kiépíttes
sék. Nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés 
gr. A n d r á s s y  M a n ó  szavait, melyek
kel ez út építésére 500 frtot és S z e n t -  
i v á n y i  J ó z s e  f-ét, ki ugyané czélra 
200 frtot ajánlott fel.

Tisztviselőkül az eddigi tisztviselők vala
mennyien egyhangúlag újra megválasztattak. 
A  múzeumi bizottság elnökévé Dr. E m e- 
r i c z y  G é z a  helyébe, kit betegsége aka
dályoz, W ü n s c h e n d o r f e r  K á r o l y  
választatott. Megalakíttatott a központi vá
lasztmány is. Végül a közgyűlés R  o t h 
M á r t o n  iglói tanárt, ki az egyesület év
könyveit több éven át kiváló buzgalommal 
szerkesztette és a gyűjteményeket tetemesen 
gyarapította, egyhangúlag az egyesület tisz
teletbeli tagjává  választotta.

LEVÉLSZEKRÉNY.
K É R D É S E K .

(38.) A  Pester Lloyd S i m o n k a i  ván, hogy a Társulat egyedüli czélja a ter- 
»Erdély flórája* czímű derék munkáját mészettudományok népszerűsítése, s épen 
ismertetve, megróvja a Társulatot, azt állít- azért az ily tudományos munka nem illik
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bele működésének keretébe, s nem szolgál
hat a népszerűsítés czéljának elérésére, mert 
tisztán szakembereknek való. Tisztelettel 
kérdem, igaz-e ez? s ha igen, miért adja 
ki hát a Társulat oly sűrűn azokat a tisztán 
tudományos monográfiákat, melyek megbízá
sából készülnek, s a melyekből már egész 
sorozat jelent meg ? T. K .

(39.) F. é. juliusi füzetének 299. lap
ján értekezés olvasható »Egy könnyű fém
ről, mely a budai keserűvízben találtatik. 
Tudomásom van oly kutakról, melyek 
magnéziát tartalmaznak; kérném azért szi
ves tudósítását az iránt, miként lehetne az 
ily fémet tartalmazó vizet értékesítni ? Váj
jon gyártják-e azon fémet Budapesten is, 
esetleg ki ? Értékesitheti-e Mattoni így is 
vizeit, t. i. gyártanak-e belőle fémet ?

T. K . L.

(40.) Milyen szine és fénye van az 
éjjeli szivárványnak ? D r . D. M.

(41.) Van-e oly törvény vagy ezzel 
egyenlő értékű kiadvány, mely a méter
mértékrendszer hivatalos felosztását s a rö
vidített Írásmódot tárgyalná ? Ha van, mely 
czím alatt, kinek a kiadásában kapható ? 
Az ismert könyvek e tekintetben nem 
egybevágók. F. B.

(42.) Miért van a szekér első kereke 
kisebbre csinálva, mint a hátulsó ?

F. B.

(43.) Mi az oka annak, hogy a szén, 
különösen ha nedves, nagyobb halmokba 
rakva megmelegszik, s ha szellőztetéséről 
nem gondoskodunk, meg is gyulád ? Milyen 
szerepe van e tüneménynél a nedvességnek ?

Sz. G.

(25.) Én az agyafúrtat és társait már a 
hatvanas években nem trepanáczió-ról, hanem 
gókler produkczió-ról magyaráztam. Hivat
kozom Göltre, a ki »Kulturbilder aus Hellas 
und Rom« 2. kiad. I. 140. lapján a »Gaukler« 
ismertetésében egyebek közt ezt is mondja : 

»Sogar in gewisse Theile des Kopfes  
stiessen sich die Gaukler zu Antiochia  
Nágel, und dér Ausdruck ein vernagelter 
K opf findet sich schon bei Chrysostomus, 
freilich erst in eigentlicher Bedeutung.«

A  németben is van agyafúrtnak értelem
beli aequivalenze t. i. »verschlagener Kopf«. 
A z ilyen produkcziók furfangos egyességgel 
járván, a szónak átvitt értelme könnyen meg
magyarázható. PONORT TEWREWK EMII..

(38.) A  kérdésre megfelel alapszabá
lyaink 2. §-a, mely így sz ó l: a Társulat

(44.) Egyes ásványvizeket ezer és ezer 
láda számra, a föld legtávolabbi részeibe 
is elszállítnak. Nem tekintve az ebből, az 
illető országokra háramló nemzetgazdasági 
hasznot, pusztán csak tudományos szem
pontból bátorkodom kérdezni, vájjon miért 
hozatnak az emberek sok forint költséggel 
egynehány krajczár értékű orvosságot víz
ben feloldva, s miért nem veszik' meg azt 
az orvosságot víz nélkül inkább otthon egy 
pár krajczárért, hogy azután maguk oldják 
azt fel az otthon ingyen kapható ivóvízben ?

Mennyiben van az ú. n. »természetes« 
ásványvíznek, az ily »mesterséges« ásvány
víz fölött elsőbbsége, számba véve azt is, 
hogy a természetes ásványvízben a ható
anyagon kívül sok más, legalább is fölös
leges só nagyobb mennyiségben van jelen, 
ezekkel tehát a víz tisztátalanítva van ; to
vábbá, hogy a természetes ásványvízben az 
óhajtott gyógyító anyagot minden kívánatos 
konczenlráczióban feltalálni lehetetlen, és 
hogy gyakran oly természetes ásványvizet 
kap az ember, melyben a keresett gyógyító 
anyag a hirdetettnél csekélyebb mennyiség
ben van jelen, vagy pedig egészen hiányzik.

Sz. G.
(45.) Mi volna a legalkalmasabb el

járás annak a tömérdek sok légynek ki
pusztítására, melyek faluhelyen annyira el
árasztják az ember szobáját, hogy aludni se 
tud tőlük ? K r . Gy .

(46.) Miképen állítják elő az almabort 
kicsinyben, úgyszólván háziiparilag ?

K r . Gy .
(47.) Minő vegyületekből és miképen 

állítják elő a fogczementet ? — minő ennek 
alkalmazhatósága mind egészen új fogak 
előállítására, mind a hibásak kijavítására 
és hol kapható ? B. B.

»ezélj a : mívelni a természettudományokat 
általában, s különösen hazánkat e szem- 
pontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjesztenie. Ez az oka, hogy 
kiadványainkon végig tekintve, egész soro
zatát fogja látni Tagtárs úr a tisztán tudo
mányos monográfiáknak, melyek hazánk 
természettudományi kutatásával szakszerűen 
foglalkoznak, s a melyek hazánknak a kül
földdel való megismertetésében már eddig is 
hatalmas tényezőkül szerepelnek. Ne csodál
kozzunk, ha valamely külföldi lap egészen ha
misan referál közművelődési és tudományos 
állapotainkról, mikor hazai elsőrangú lapunk, 
melynek szerkesztősége velünk ugyanazon egy 
épületben van, teljességgel nincsen tájéko
zódva Társulatunk széleskörű és eleven mun
kálkodásáról. L e n g y e l  I s tv á n .
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