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ködött), azt javaslotta az anynyának, hogy  
főzesse meg a’ kisdedét, ’s meg hízik. Ér
tésemre esvén a’ dolog, szorgalmatoskodtam 
azon gyermek meg főzetésének módjáról és 
czeremoniájáról, mellyeket ekként irt le 
előttem eggy azt gyakorta látott öreg asz- 
szony. Minden sovány, száraz, és ángliai 
nyavalyával küszködő tsetsemőt váltotnak 
szokta a’ tudatlan kösség nevezni, és meg 
is szokták főzni, melly főzésben ezeket 
mivelik. Eggy nagy tserép edényben, mezí
telen belé állittyák a’ tsetsemőt, ’s a’ tűz 
mellé helyheztetik, de tsak távolyka, eggy 
vén asszony egyik kezével a tsetsemőt 
tartya, másik kezében lévő főző kálánat

pedig szüntelen forgattya a’ fazéknak kisded 
körül való hézakjában, éppen úgy, mint a’ 
szakáts vagy szakátsné szokta az edényben 
lévő ételt kevergetni. Azomban a főzésben 
levő tsetsemőnek esztelen annya, kívülről 
a* házat meg kerülvén, mikor a’ konyha 
ajtójához ér, bé teként a’ konyhára, ’s azt 
kérdi az ajtó küszöbéről a' gyermeket főző 
vén aszszonytól: mit fő z  kend ? mellyre ez 
azt szokta fe le ln i: aggottat, er^e ismét így 
szóll az a nya: Ifjú  vállyon belőle, és az 
háromszor így megyen végbe, az után ki 
vétetik a’ tsetsemő a' fazékból ’s vége van 
főzetetésének«. Magyar Kurír I. félév 1794. 
749. 1. Közli Sz. G.
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XV. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS.
1887. november 16-ikán és 23-ikán.

Elnök: Szily Kálmán.
Az e. titkár jelenti, hogy Stoczek József 

tiszteleti tag negyvenéves tanári működésé
nek jubiláris ünnepén Társulatunk képvi
selve, s az ünnepelt előtt a Társulat érzel
meinek és üdvözletének tolmácsolója az első 
titkár volt *, jelenti továbbá, hogy Stoczek 
József az elnökséghez intézett levelében 
köszönetét mond a Társulatnak, hogy üdv- 
kivánataival róla megemlékezett. — örven
detes tudomásúl vétetik.

A  titkár előterjeszti a forgó tőke pénz
tári állását 1887. október havában. — Tu
domásúl van.

A  jegyző felolvassa a könyvtárba a 
múlt választmányi ülés óta beérkezett aján
dékokat, melyek a következők : Josef Peichl 
»Neue Methode dér Deviations-Bestimmung «, 
»Theorie des Control-Compasses«; Nouveau 
systéme de Compas«, Somogyi Rezső aján- 1 
d ékai; »A földmívelés, ipar és kereske
delemügyi minisztérium jelentése a Phyllo- 
xera-ügy állásáról az 1886. évben«, ugyan
ezen Minisztérium ajándéka ; Bereczki Máté 
»Gyümölcsészeti vázlatok« két kötet, szerző 
ajándéka ; »A közmunka - és közlekedésügyi 
m. kir. miniszternek a törvényhozás elé ter
jesztett jelentése a vezetése alatt álló mi
nisztérium ügyköréhez tartozó üzleti ágak 
1886. évi állapotáról és kezelési eredményei
ről®, ugyanazon Minisztérium ajándéka ; 
Lasz Samu »A rovarok az iparban és ke- 
reskedelemben«, szerző ajándéka. — K ö 
szönettel vétetnek.

A  titkár elszomorodva jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta három rendes

tag haláláról értesült; elhúnyt báró BánfFy 
Ádám Válaszúton; László István erdő
gyakornok Keczer-Peklényen és Péterffy 
Mária tanítónő Kolozsvárott. —  Szomorú 
tudomásúl van.

Kilépésüket bejelentették 8-an. — Tu
domásúl van.

A  jegyző felolvassa az új tagokul aján
lottakat : Dr. Boros Jakab, orvos Szegvár, 
(ajánlja Frankó J.) ; Conrád Gyula, oki. 
jegyző Tornócz, (Blahó G y .); Farkas Ignácz, 
gyógyszerész Kecskemét, (Bódvay L.) ; Hertz 
Zsigmond, gyógyszerész Miskolcz, (Lázár 
M .); Huberth Vilmos, ügyvéd Léva, (Med- 
veczky S .) ; Karai Sándor, tanár Debreczen, 
(öreg  J.) ; Képessy Imre, tanárjelölt Buda
pest, (Ráth A . L . ) ; Dr. Klein József, 
orvos Kubin, (Ulmer J.) ; Lehóczky Tiha
mér, gazd. gyakornok Debreczen, (Walter 
M .); Némethy Mihály, járásb. irnok D.-Szt.- 
Márton, (Ficker O .) ; Petrovics Antónia, 
igazgató-tanítónő N.-Kikinda, (Valovics 

j Gy.) ; Porgesz Izidor, gazdatiszt Nyitra- 
! Szerdahely, (Jarschauer M .); Porgesz Miksa, 

gazdatiszt Nyitra-Szerdahely, (Jarschauer 
M .); Rottler József, tanár Debreczen, (W al
ter M .); Sargavy Erzsébet, felsőbb leány- 
isk. igazgató Szatmár-Németi, (Fröhlich I . ) ; 
Scherffel Aladár, e. hallgató Budapest,

1 (Dietz S.) ; Ugróczy Kálmán, ügyvéd Ka- 
j locsa, (Erdős G y.); kik mindannyian, szám- 
j szerint 17-en, megválasztattak. Velők a 
j tagok létszáma, levonva a veszteségeket,
| 5323-ra emelkedett, kik között 153 alapító 

és 99 hölgy van.
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A  november ‘2£-ikán  tartott ülést az 
elnök megnyitván, jelenti, hogy a napirend 
egyedüli tárgya azon indítvány megvitatása, 
melyet a Természettudományi Közlöny szer
kesztői a Füzetes Vállalat (^Népszerű Ter
mészettudományi Előadások Gyűjteménye«) 
tárgyában az októberi választmányi ülésen 
tettek volt. (L. bővebben e füzet 481-ik 
lapján.)

A  szerkesztők szükségesnek tartják, hogy 
az eddigi Füzetes Vállalat a Közlönnyel szoro
sabb kapcsolatba hozassék, ami eddig a külön 
alak és a külön czím mellett nem volt el
érhető. Szükségesnek tartják, különösen a 
középiskolai tanítás érdekében, a»Természet- 
tudományi Mozgalmak« czímű rovatnak 
megindítását, a melyre eddig sem a K öz
lönyben, sem a Füzetes Vállalatban nem 
nyílt tér.

Ha a Pótfüzetek, mint tervezik, tizen
két Közlöny-alakú íven jelennek meg, majd 
kétszer annyi tér fog rendelkezésökre állani.

A  mi a Pótfüzetek költségeit illeti, 
feltéve, hogy a Füzetes Vállalat eddigi 
2248 aláírója megmarad, a deficzit 222 
forintot tenne, a mit a Társulat oklevelek

díjából és alapítványok kamatjából fedez
het. Nem fedezhetné ellenben az egész 
2470 frtnyi kiadást, vagy csakis nagy rizikó 
árán, ezért a szerkesztők a Pótfüzetek 
ingyen szétosztását nem merik javasolni, 
félvén, hogy ez az új kötelezettség zava
rokba döntené a Társulatot.

A z elnök megismertetvén az előbbi 
tárgyalásokon felmerült nézeteket, kéri a 
választmány tagjait nézeteik előadására.

A  választmány a kérdésnek minden rész
letére kiterjeszkedő, élénk eszmecserének vet
vén alá az indítványt, azt egyhangúlag el
fogadja, — a szerkesztőket a további teen
dőkkel megbízza, — a népszerű előadások 
s a ^Természettudományi Mozgalmak« 
czímű új rovat arányának megállapítását 
rájok ruházza.

Az elnök örömének ad kifejezést, hogy, 
miként a Pótfüzetek tárgyalásának folya
mán kiderült, a választmány meleg érdek
lődéssel és buzgósággal működik a Társu
lat felvirágoztatásán; ezt a nagy érdeklő
dést mély köszönetének kifejezése mellett a 
jövőre is kéri.

LEVÉLSZEKRÉNY.
F E L E L E T E K .

(58.) A  szikra, mit az aczéllal meg
ütött kova hány, nem más, mint izzó aczél- 
forgács. Az ütés, vagy jobban mondva hor
zsolás alkalmával, a kova az aczélból apró 
forgácsot vág le, mely a kova és aczél 
közötti nagy súrlódás miatt izzóvá válik.

R i g o l  K á r o l y .

(59.) Állatok kitöméséről, többek kö
zött, a következő munkákban olvashatunk :

B a t i z f a l v y  S a m u ,  Utasítás ma
darak, emlősök, hüllők és halak bőrének 
lefejtésére, kitömése és fentartására, Pest,
1 8 5 3.

K á r p á t i  E n d r e ,  Állatmúzeum. 
Utasítás különféle állatoknak gyűjtemények 
számára való kitömésére és eltartására, vala
mint az állatok csontvázainak elkészítésére.
2-ik kiadás. Budapest, 1875. Ára 70 kr.

B o i t a r d, Die Kunst Thiere auszu- 
stopfen. Ára 92 kr.

B r e h m C h r. L., Die Kunst Vögel 
als Bálge zu bereiten, auszustopfen, aufzu- 
stellen und aufzubewahren. 2. Aufl. Weimar, 
1860.

E g e r  L., Dér Naturaliensammler. 
5. Aufl. Ára I frt 60 kr.

M a r t i n ,  Taxidermie. 3. Aufl. 1886. 
Ára 3 frt 72 kr.

M e v e s W ., Kurzer Leitfaden zum 
Praepariren von Vogelbálgen und zum 
Consenviren und Ausstopfen dér Vögel. 
Halle a/S. 1882. Ára 38 kr.

S c h m e l i n g ,  Ausstopfen und Con- 
serviren dér Thiere. Ára I frt 12 kr.

D r . L o v a s s y  S á n d o r .

(59.) Az állatok kitömését leíró két 
jó művet ismerek. I. Utasítás madarak, 
emlősök, hüllők és halak bőrének lefejté
sére, kitömésére és fentartására stb. írta 
B a t i z f a l v i  S a m ú .  Pár sodrony és 
műszer ábrával. Pesten 1853. Ára 20 p. kr.
2. Állatmúzeum. Utasítás a különféle álla
toknak gyűjtemények számára való ki
tömésére és fentartására, valamint az álla
tok csontvázainak elkészítésére. írta K á r 
p á t i  E n d r e ,  stb. E  műhöz is vannak 
ábrák mellékelve.

Megjegyzem azonban, hogy az állatok 
kitömését csupán könyvből megtanulni jól 
nem lehet, mert az ilyen gyakorlati munkák 
készítésénél előforduló eljárásokat, fogáso
kat látni is kell. A  gyakorlat teszi a 
mestert. K a l m á r  F e r e n c z .
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