
Szerkesztőségi iroda: 

Fópiac, Csnlak-felc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldsndik. 

Kiadó hivatal: 
Polliik Múr könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendfik. Politilíai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat] lap. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy' 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasibos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij killön 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. 

A fiárűitnszékí  „Házíípar-agytel^ és a „sapsD-szentgyQrgyi inkSnytes tűziiCtá-egyfet11  foívatatas  közlönye, 

Választások végén. 
A vihar által felkorbácsolt  tó felülete  le-

csendesül. Tükrében a kék égbolt fénye  verő-
dik vissza Alig fut  át rajla még egy-egy gyön-
ge hullám. Ilyen képet tár elénk a választások 
után közéletünk. A felvert  indulatok lecsilla-
podva, mindenki visszatér azon kötelességek tel-
jesítéséhez, melyek a nagy társadalom munka-
felosztása  által számára kijelöltettek. 

A Jcfolj  't választások után konstatálnunk 
kell a szabadelvű párt határozott diadalát Több 
sége — a kéteseket nem számítva — 89 Az 
eredmény annál kielégítőbb, mert a párt és 
kormánya küzdelemteljes életet folytatott  nem 
csak az utóbbi évek alatt, hanem — és főké-
pen — a választások alatt is. Ferdítés, gyanú-
sítás, rágalom, piszok mind mohó vágygyal ra-
gadtattak fegyverül  ellene, sö't a babonában 
való hitig sülyedve. még az elemi csapások is 
a szabadelvű kormánytól eredőknek dec'arál-
tattak, csakhogy ezzel is több legyen ellene a 
fegyver.  Mert hogy az ellenzék naivitása eny-
nyire alanti fokon  állana, azt senki sem hiszi 
De kitekert frázisokkal  a babonát is hitté le-
het emelni még a fejlettebb  gondolkozásuak 
előtt is. 

S mindezek dacára a nemzet nem nyilat-
kozott a véres szájú kolomposok kedve szerint, 
hanem a szabadelvű pártot bizta meg a tör-
vényhozás hatalmával, annak kezébe tette le 
az ország kormányzásának jogát. A nemzet ki-
mondta, hogy a szabadelvű kormány álljon to-
vábbra is az ügyek élén, az a kormány, mely 
a közgazdászat!* kiegyezést megteremtette és 
mely a külügyi politika tekintetében nem ment 
fejével  a falnak,  hanem megfontolván,  hogy a 
monarchiában kívülünk más nemzetek is élnek, 
kiknek érdekeit nem szabad ignorálnunk — és 
hogy Európa sem áll csupán és egyedül a ma-
gyar monarchiából, belenyugodott az európai 

megbízatás elfogadásába,  melynek következmé-
nyeit és horderejét a higgadtan gondolkozó 
nem a demagogok szempontjából fogja  meg-
ítélni 

Ez a tény bizonyára az öröm igaz érzeté-
vel töltheti el a szabadelvüpárt minden tagjá-
nak kebelét. Nemcsak győzelem ez, de elég-
tétel is sok bántalomért, melyek elviselésére 
minden öntudatos politikus erőt ta'ál ugyan be 
csületes meggyőződésében, de a melyeknek ta-
gadhatlan keserűségét mégis megszázszorozta 
volna a nemzetnek politikánkat elutasító szava-
zata: A nemzet azonban nem súlyosította, ha-
nem hatalmas szavazatával egyszerűen kitörölt 
lelkeinkböl minden keserűséget — és bizalmat 
szavazott azon embereknek, kik meggyőződé-
sűk parancsára az ország érdekében elég lelki 
erőt éreztek magukban az egész ellenzéki pro-
seriptio apparatusával s annak külső, látszóla-
gos, de hamis népszerűségével szembeszállani. 

A szabadelvű párt jövőjét netn az ellenzék 
támadásai, hanem a pártnak és kormánynak ak-
ciója fogja  meghatározni. A szabadelvű pártnak 
szép és nagy hadserge van; a régi gárda je-
lentékeny részét képezi, derék újoncok sok jó, 
uj anyagot hoznak belé ; de e seregnek a csa-
tákban, a parlamenti munka mezején kell meg-
nyerni azt az erőt, összetartást és szivósságot, 
melyet minden hadsereg csak a tűzkeresztség-
gel szerez meg. A vezérek feladata  arról gon-
doskodni, hogy a sereg méltó célokért, jó pozíci-
ókban és helyes taktikával vezettessék a harcba. 

Óhajtjuk, hogy a pártmanöverek, melyek 
a választási mozgalmak alatt szabadon burjá-
noztak, ezentúl megszűnjenek, mert ezeknek 
ideje letelt, mihelyt a nemzet szólott és kinyi-
latkoztatta akaratát. Csak ugy lehet helyesen 
gondolkozni és tenni, ha a szenvedélyek lecsil-
lapodtak. 

H. 

A rovarvilágból. 
— Vázlat. — 

A kőzetek belsejét kivéve talán nincs a ter-
mészetben tér, melyet a rovarvilág be nem népe-
sítene. Ha tekintetünk elől rejtve maradnak is gyak-
ran, ott nyüzsög egész rajuk. A mocsár iszapja, 
a sivatag homokja, a gletscherek jege, számtalan 
növénynek és állatnak belseje számtalan rovarnak 
szolgál tartózkodási helyül s mindenhol ugyanazok 
a néma, fáradhatalan  munkások, ugyanazon zsák-
mányvágyó, ellenállhatlan harcosok ők. 

S bár milyen^törékenyek Vagy gyöngédek test-
részeik, meplepő erőnyilvánitásra képesek. Ameri-
ka pusztáin gyakran láthatni egy bogarat, a rova-
rak sisyphusát, a mint saját súlyánál húszszorta 
nehezebb golyókat gördít maga előtt. Az afrikai 
sivatagon a fekete  pimelia fáradhatatlanul  mértföl-
deken át folytatja  útját. Az arabok „ElKetseb" az 
Í r ó n a k nevezik, mert útját két párhuzamos vo-
nal jelzi — mint két sor irás, — olyan egyenesen, 
mintha valami óriási vonalzóval húztak volna át 
dombon-völgyön. S ezen példáknál nem kevésbbé 
bámulatos a balha ugrása, melyhez hasonlóan lök-
erö a természet egyetlen állatánál sem nyilvánul. 
Még nagyobb gyorsaságot és kitartást tanúsítanak 
a repülő rovarak. Némely légyfajnak  nyilszerü to-
varöppenése tetszőleges irányban, bizonyára min-
denkinek felkeltette  már figyelmét.  Vagy pl. a szi-
takötő midőn mozdulatlanul — mintha a levegőbe 
volna függesztve  — lebeg a sás felett,  a sáskák 
vándorlásai, mind bizonyítékai repülesük erejének. 

Ezen apró tevékeny állatvilág természetesen 
bő táplálékot igényel. A rovarok még falánkab-
bak a madaraknál. 

Erre mutat azonnal fegyvereik  folyton  fúró, 
rágó apparatusa ; erre mutat a sok láb s testüknek 
egész alakja. S valóban alig van szerves anyag, 
melyet falánkságuk  meg ne győzne. Növény és 

A boszniai lázadás 
napjai előre láthatólag megvannak már számlálva. 
Ujabb tudósítások szerint a fölkelők,  miután Würt-
temberg herceg hadosztálya Travnikból hátukba 
került, sietve elhagyták a'félelmes  vranduki szo-
rost, s b. Philippovics a fősereggel  már Senicában 
van és érinkezésbe lépett a 8. hadosztálylyal. A 
fölkelők  még Vitéznél megkísérthetik az ellenál-
lást, de még kevessebb kilátással a sikerre, mint 
Zsepcsenél, s ezért valószínű, hogy most már csak 
Szerajevot kisértik meg védelmezni. A vitéz-seni-
cai vonaltól Szerajevo 9 mértföldnyire,  tehát mint-
egy 3 napi menetre fekszik  és igy, ha valami rend-
kívüli körülmény nem jő közbe, csapataink e hét 
végén bevonuluak Bosznia fővárosába. 

A hirek, melyek ujabban Boszniából érkez-
nek, konstatálják, hogy Hadzsi Loja az egész or-
szágban a vallási háborút hirdeti. 

Dervisek barangolnak szerte a vidéken, s 
prédikálják a szent háborút. Szjenicában bizonyos 
Fuad effendi  a mecsetben igy szólt a tömeghez : 

„Igazhivők I Csodáljátok Allah nagyságát I 
Allah megengedte, hogy szent időket érjünk. A 
gyaurok, kik tüzzel-vassal jöttek kiirtásunkra, meg 
fogják  most látni, hogy a megtorlás órája elér-
kezett." 

A tömeg ujjongva fogadta  e szavakat, a ke-
resztyének pedig házaikban rejtőznek. 

Szerajevói tudositások szerint ott már számos 
keresztyén esett áldozatul a hordák fanatizmusá-
nak. A külhatalmak konzulai a „nemzeti" kor-
mánnyal nem léptek érintkezésbe, bezárták hiva-
talaikat és házaikat és várják, mig az osztrák-ma-
gyar csapatok helyreállítják a rendet. 

Az ellenállás szervezéséről még a következő 
részleteket jelentik : 

„Hadzsi Loja aug. 3. hagyta el Szerajevót, 
hogy a tartomány védelmének szervezését szemé-
lyesen vezesse. Az e hó másodikán tartott hadita-
nácsban tudósítások olvastattak fel,  melyek nagyon 
alkalmasok voltak arra hogy ez exaltált emberek 
túlfeszített  reményeit lehütsék. 

„A katonai ügynökök" ugyanis azt jelentet-
ték, hogy a bégek, kevés kivétellel, gyülekeznek 
ugyan a felkelés  zászlója körül, a mohamedán vá-
rosi lakók sem rettegnek életüket és vagyonukat 
kockára tenni hitük iránt való buzgalmukban, azon-
ban — és ez figyelemreméltó  — a tulajdonképeni 
nép egészen közönyösen viseli magát, sőt a dolnja 

állat, folyékony  és szilárd, egészséges vagy beteg, 
élő vagy halott — nekik mindegy: minden testen 
és testben a rovaraknak ezrei tanyáznak. Legszá-
mobban telepednek mégis a növényzetre. A gyö-
kértől kezdve a magig, a háncstól a levélig min-
den rombolásuk áldozatává lesz. Magán a cserfán 
200 faj  rovarnál több tartózkodik s egy hernyó 
hónaponként saját súlyának 60,000 szeresét veszi 
magához táplálékul. 

S ez még nem minden. Még a fémek  kemény-
sége sem áll nekik ellen. Nyomdákban, kikötőkben, 
raktárokban gyakran akadtak rovarok által minden 
felé  összebarázdázott ólomlemezekre s a francia 
Desmaret egész lajstomát állította össze a fémrágó 
rovaroknak. Valóban a rovarok a természetnek 
nagy pusztítóiként jelennek meg. 

Olyanok mint a repülő, mászó tüz, mely a 
gyulást egész földrészekre  szétviszi, s épen ott leg-
kiirthatlanabbak, hol az élet bősége a legkimerit-
lietlenebb. S milyen fegyverzetük  van hozzá 1 
Mindazon fegyver,  mellyel az ember találékonysá-
ga a kinzókamrákat és fegyvertárakat  megtöltötte, 
az anatómus rémséges művészi eszközei mind nem 
érnek fel  eszközeikkel. Van ott fogó,  fürész,  lánd-
zsa, olló, ormány, csőr, furó  külön és együtt. Sőt 
szórlövegük sem hiányzik, ha kell mérgeznek is s 
erejüket csak kitartásuk és ragadozási vágyuk 
múlja felül. 

Nincs vérszomjasabb állat a szúnyognál, mely-
nek sergei Szibéria némely vidékeit felhőként  bo-
rítják el s a kétségbeesett utazót mint ezer meg 
ezer tüszurás támadják meg. Ki ne hallott volna 
a délamerikai moskitóról s rokonairól, vagy azon 
éghajlatok rettenetes hangyáiról, melyek közt leg-
elői áll a fekete,  hüvelyknyi  hosszúságú perui er-
dei hangya, az úgynevezett Sunchiron Ha ez hosz-
szu szívó szervét a húsba mélyeszti, az alvó esze-
veszetten ugrik fel  fekhelyéről  s — noha csak rö-
vid időre — eszméletét veszti, az őrültségig foko-
zódható fájdalomtól. 

A legtöbb rovar SZÍVÓS életű s némelyiknél ezen 
szívósság a bámulatosig fokozódik.  Különösen a 

nagy hideg iránt való fogékonytalanságuk  figye-
lemre méltó. Egy A k i s , melyet novemberben fel-
tűztek még a jövő március havában is élt; még 
sajátságosabb a mit J. Rosz egy moly lárvájáról 
említ, melyeket a sarkvidéken gyűjtött. 

A meleg cajuteből kivitte 30 fokos  hidegre. 
Rögtön valamennyi megmerevült és megfagyott. 
S midőn 3 holnap múlva visszavitte a meleg hely-
re, valamennyi ismét föléledt,  aztán ismét még na-
gyobb hidegnek tette ki azokat s mégis 30 közű! 
27 életre tért. 

Kitűnik ezekből, hogy a harc ezen tsvékeny, 
okos, ugy szép mint undok állatvilággal a civili-
satio herkulesi munkái közé tartozik. Az ember, 
ki semmiben sem találékonyabb mint a háború 
mesterségében, vele szemben annál erőtlenebb, 
minél kisebb és észrevétlenebb. Hasonlít az óriás-
hoz a ki küzd a felhővel  és köddel. Mert valamint 
köd és felhő  veszi őt körül mindenfelől,  ugy nyüzs-
gik őt körül ezek; mondhatni, hogy a levegővel 
légzi be azokat, mintha élő levegőt képeznének 
azok az apró rángatódzó, szúró, szivó parányok. 
Például hozzuk fel  ismét a hangyákat. Kelet- és 
Nyugat Indiában számtalan fajuk  létezik mesés 
mennyiségben. Sumatra szigete, (mely nevét is a 
hangyáktól vette: Sumat hangya, raja nagy) termé-
keny paradicsom volt s nagy részét elpusztították 
a — hangyák. 

A pompás erdőségekben ellepnek minden 
ösvényt, bokrot, levelet; a tectoniák óriási magas 
és vaskeménységü fáját  poros múmiákká odvasit-
ják, s a hol az emberek könnyű lakásaiba férkez-
nek : ritkán hagynak hátra mást romhalmaznál. 

Brasiliából igy ir egy települő : „Tizennégy 
évig hiába vettem igénybe rabszolgáim minden ere-
jét a tanjurák (Atta cephalotes) ellen; harcoltam 
ellenük tűzzel és vizzel, kénnel és camphorral, mé-
reggel és füsttel,  üldöztem 25 lábnyi mélységre a 
föld  alatt, ezer meg ezer bolyt robbantottam szét 
s ültetvényeim mégis a legiszonyúbb rombolásnak 
vannak kitéve." 

A vándorsáskák felhői  elfödik  a napot s óra-


