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N ép isk o lá in k  *
i.

Törvényhatóságunk legutóbbi köz- 
gy illésén szőnyegre került népiskoláink 
rendezésének ügye és csak örömünket 
fejezhetjük ki a fölött, hogy a törvény 
hatóság tagjai a tarthatlan állapotokat 
kezdik beismerni, sót annak okait is 
kezdik kutatni. Igaz, hogy a hiányokat 
nem ott keresték egyenek, ahol azok 
valóban léteznek, nem is azokat tették 
azért felelőssé, akiket tulajdonképen terhel 
az évtizedes mulasztásokért való fele
lősség ; — hisszük azonban, hogy a ki
küldött bizottság, majd mélyebbre fog | 
hatolni, s népiskoláink hátramaradásának | 
túl ijdonképeni okait is felfogja deríteni.

Egyike ezeknek a rendetlen beirat
kozás . Az iskolaizék még augusztus 
végén meghirdeti éti ugyan a hatóság utján, 
hogy minden iskolaköteles gyermek sep
tember hó három első napján vagy leg
alább első hetében belegyen Íratva, azon
ban 1800 tanköteles közöl september 
elsó hetében nem iratkozik be alig 180, 
a többi azután szórványosan september 
végén, octóber és november hónapokban, 
mások ismét deczember, január és feb 
ruárban, sőt vannak, különösen a külvá
rosi iskolákban, kik marczius. április sőt 
még május hóban is iratkoznak.

• E közérdekű ügy megvitatására szívesen 
nyitunk tért, fentartva részünkről annak idején a 
bvzzáá'/óláíi jogot. Szeik.

A múlt évi beiratkozások képe ez: 
septemberben iratkozott négy heti foly
tonos hullámzás között összesen 500, 
octóber hónapban négyheti időköz alatt 
400, november hóban UOO, deczember- 
ben 80, januárban .'10, február hóban 
40, márczius hóban 80, ápril hóban (10, 
májusban 21, összesen 1511.

Az ismétlő iskolások közöl 152 
inas volt beírva, s ebből átlag egy-egy 
hónapban septembertúl májusig 1 5 - 2 0  
iratkozott.

A folyó évben hasonló állapotokhoz 
van kilátás, mert pl. múlt vasárnap a 
belvárosi négy tauitónál összesen 7 , 
mondd hét iratkozott, ma ehhez talán 10 
fog jönni, ha ugyan jön, és ez Így lesz 
folytatva egész az év végéig. A népis
kolában hasonlóképen a tavali menet fog 
ismétlődni, mert a múlt héten pl a szál
lásvárosi egyik iskolában volt 5, má
sikban 8, harmadikban 13, negyedikben 
19 tanuló, s magukban a belvárosi isko
lákban is mindig folyik még a beiratás.

Mi ennek szomorú következménye? 1 
Az, hogy a tanító még azokkal sem ha
ladhat kellő menetben és megszakítás 
nélkül, akik rendesen beiratkoztak. — 
Majd minden héten újból és újból ismé
telnie kell azt, mit már előadott, hogy 
az új jövevények is tanuljanak valamit, 
8 mikor már ezekkel rendben volna, ott 
áll előtte másik uj 1 0 - 2 0  gyónnék, s 
most ismét ez. k kedvéért kezdje elölről. 
Ha oly kitűnő is a tanerő, aminőt csak 
valaki képzeletben óhajt, lehet-e ily vi

szonyok között, lehet-e öt. egyáltalán 
felelősségre vonni a taneredményért ?

De az iskolaszék sem felelős ezen 
állapotokért, mert 1) a közigazgatási 
bizottság nem tett eleget az 1870. évi 
XXV 111. t, ez. G. §. 3. pontjának, mely 
azt mondja : „A közigazgatási bizottság 
intézkedik, hogy a községi elöljáróság a 
tanköteles gyermekeket minden tanévet 
megelőzőleg kéthónappal összeírják, s 
ez összeírásnak egy példányát az illető 
iskolai hatóságnak pontosan beküldjéi;“ ; 
~  2) a törvényhatóság sem teljesítette 
ezen kötelmét, s most már második 
hónapja áll az iskola, de még talán meg 
sem kezdették a z iskolakötelesek öszei- 
rását ; 3) ha össze volnának is in a ,
s ha tudva volna is, kik kötelesek még 
iratkozni, a törvény hatóságnak nincs 
olyan közege, mely kizárólag ezzel fog
lalkozhatnék-, s hu másképen nem kar
hatalommal és büntetéssel beterelné mind
járt september elején az iskolaköteles 
gyermekeket, hogy azuián a tanitáa ren
des folyamai ot vehesseu.

Igazolják őzt a tízéves tapasztala
tok, do igazolja azon körülmény is, hogy 
már e hó elején bejelentetett a ható
ságnál valami 8 9 száz iskolaköteles
gyermek, ki még nem lett beírva, sőt 
az iskolaszék kitöltötte a megintési ezé 
dulákat is, de azért még mindig folynak, 
süt a külvárosokban most vannak tulaj 
donképon folyamatban a beiratkozások. 
És ez igy lesz mindaddig, inig a városi 
hatóság, mint végrehajtó közeg szigo

rúbban fel nem lép s az 18(18. évi 38 
t. ez. 4. §-a értelmében büntetéseket 
nem szab az ilyenekre.

H át azon ki segít, hogy minden 
iskolaköteles egyáltalán beiritssék az is
kolába?! A múlt évi összeírás szerint 
volt a múlt évben 1600 tanköteles gyer
mek ; mivel azonban 100 olyan tankö
teles tényleg beiratkozott és iskolát lá
togatott, kinek neve az ös-zeirásba nem 
lett fölvéve , tényleg legalább 1800 

' i s k o l a k ö t e l e s  gy.-mek létezik. 
Ebből a belvárosi iskola ba be volt 
írva 27G, szálláson 375, homokon 4Í), 
Józsefvároson és istvánmegyén 205, kis- 

I csávo/yon 97, szentjánosnál 31, az is- 
kolanénélc intézetében 472 , öszszesen 
1505. — Tehát egyáltalán Iskolába b e  
s e ni v o 1 t. í r v a  300 t. a n k ö t e- 
1 e s g y e r m e k !  — 11a figyelembe 
veszszük, hogy a beiratkozás után oly 
rövid idő múlva végleg kimaradt az is
kolából ez iskolauénéknél liO, a többi 
iskolákban 140, hogy uz év végén so
rozni sem lehet, vagy legfölebb másod- 
rendbe kell tennie a tanítónak : akkor 
azok számát, kik az iskolát nem láto
gatják körülbelül 600-ra tehetjük.

Szóljak-e az ismétlóiskolaköteleselt- 
röl ?! A múlt évi összeírás szerint, vau 
864 hely beli ismétlőiskolaköteles, s ehhez 
járul valami 200 vidéki illetőségű inas, 
vagyis az i s in é t 1 ő i s k o 1 a k ö t e- 
l e s e k  s z á m a  10G4-re t e h e t ő ,  
Ebből jár az iskolanénék intézetében s 
más ily tanintézetekben a mindennapi

p
A . úszta alkon sikoltanak 

▲ szelek,
Barna kis lány, de elhagytál 
Kngemct
Hej de rövid tavasz volt a 
Szerelmed,
Hej, de huuiar pusztaságra 
Hagytad az én lelkemet I

Rőtét felhők szállnak végig 
Az égen,
Sőtétehh az egész világ 
Eunékem.
Sötét ez a kerek világ 
Miattad,
Hej, hogy a/ivam ilyen árván 
Ilyen pusztán mért hagytad!

Rég elment a gólyamadár 
Keletre ;
De nem hoz az töhb tavaszt már 
Szivemre.
Hej ez a szív olyan iniut a 
Törött ág,
Törött ágon, száraz ágon 
Nem fakad tnár töhb virág I

E r ö d i  D á n ie l.

A z  á lla to k  szellem i életéről.
(Irtu . I)r. ÖRKU JÁNOS.)

(Folytatás.)

íigy Texasban lakó vadász, midőn haza 
felé fordltá lova fejét, rendesen ezt szokta 
mondani, eredj haza. Egyszer, hogy próbára 
tegye, önmagától haza tBlálna e : a sűrű és 

• Mulatván) izerzí költeményeiből.

ismeretlen erdő közepén legelészni engedte. 
Majd, miután össze-vlssza forgott legelészés 
közben : a nélkül, hogy a zablát megrántotta 
volna, kiadta a haza indulási jelszót. A ló 
mind.-n habozás nélkül megindult és sok sürtt 
csalit áttörése után kivitte gazdáját önmaga 
tói a tisztáaru, hóimét annak házát lehete 
látni.

Hogy az állatot ily tájékozódása közben 
nem pusztán érzékei, sem egyedül az emlé
kezet nem vezeti, hanem magasabb, okoskodó 
tehetséget nyilatkoztatja, kitűnik onnét, hogy 
nem ugyanazon ulon megy vissza, a melyi
ken ment, hanem azt rendesen megrövidíti. 
Egy természettudós u kutya okoskodástól 
való tájékozó képességéről következőleg gyö 
züllött meg. Ki vitt egy öt hónapos kutyát 
oly vidékre, a hol az. még soha sem volt. A 
hápa-bupás földterületen palak folyt keresz
tül, melyen száraz lábbal csak egy álfektctelt 
fatörzsön lehetett által jutni. A kutya uzelótt 
soha sem volt vízben s később is mindig félt 
tőle. Hogy a kutya kénytelen legyen önma
gától bazu menni, gazdája megszökött tőle. 
1-gy darabig nyomát szimatolta ; de midőn 
gazdáját nem lalálla, megállt, tejét fölemelte 
s elindult, de nem a haza felé vezető tenné 
szetes Ilid irányában. Egy darabig követte a 
gazda, de miután elvesztette szemei elő): 
haza ment. Éjféltájban ért haza a kutya 
egészen kifáradva s szomjasan. Midőn meg
nézte gazdája, sein vizes, sem sáros nem volt 
a talpa, a mi azt mutatja, hogy nem a vizen 
úszott kérésziül, hanem a hidat kereste föl, 
a arról tájékozta magát lakó helye fekvése 
iránya felől.

Az iramszarvaxok minden jel, az útnak 
legkisebb nyoma nélkül, önmagukra hagyatva 
megtalálják utjok czélpontját, haisnk egyszer 
ia voltuk ott. Az északaarki szánvonó kutyák

is a legközelebbi emberi lakás vagy a hóba 
temetett kunyhó felé futnak.

Egyébiránt bármennyire halmoznék a 
példákat, többet nem érnénk el vele, mint 
a mi már az eddigiekből is kitűnik, t. i. 
hogy sok ösztönszerünek és igy öntudatlan 
s szándéktalan czélszerü cselekvésnek moudott 
tény valóban öntudatos, szándékos és megfon
tolt akarati elhatározás következménye. Az 
állatnak tehát mind azon lelki működésekkel 
kell bírnia, melyekkel az ember bir, habár 
alacsonyabb fokra vanuak is azok nála kifej
lődve. Rendelkezünk ugyan erről is elég 
egyenes bizonyítékkal, de mielőtt azok elso
rolásába kezdenénk, nem lesz talán lölösleges 
meggyöngiteniink az ösztönnek ama föntebb 
előadott, jellemzését, hogy az állandó, soha 
sem változó cselekvésmód.

(.'sattanósnak látszó példák ez állítás 
bizonyítására nem hiányzanak, miket szeret- 
nek az. ösztön változliatatlanságáuak védel
mezői fel is használni. A méh, mint Schmardó 
mondja két évezred múlva is oly hatszögle
tűre idomitja sejtjeit, mint Virgil idejében  ̂
ki a méh működését kellemes versekbeu 
éneklé meg. Azonban ó is kénytelen megval- 
lani, hogy csak ott. ily változlmtatlan az ösz
tön, hol akadályokba nem ütközik, mert aka
dályoztatás esetén az ösztön az akadály ter
mészetéhez alkalmazkodik.

Mi más ez, mint a mit mi mondunk, 
hogy az ösztön sem egyéb, mint az ész, t. i. 
n körülményeknek a czélhoz való ügyes fel
használása. A körülményeknek ily ügyes fel
használására kepesok az állatok is. így a 
méh lapos üveg kasba téve, nem alakíthatta 
oly mélyre sejtjeit, mint rendes körülmények 
között szokta. A királyné azonban ezekbe 
is bele rakta tojásait s munkások táplálták 
a kikelt kukaczokat s bebábozáiuk idejekor

beragasztották. Néhány nap múlva azonban 
Jyuk támadt a ragasztékon s a bábok kilát
szottak. Ekkor a munkások kúpos fedőket 
készítettek főléjök, mintha gyanították volna, 
hogy ez által a sejteket mélyebbekké teszik^ 

Továbbá, ha az ösztön a faj változha- 
tatlan átöröklött tulajdona volna, akkor 
ugyanazon fajnak mindenütt ugyanazon ösz
tönökkel kellene bírnia. Pedig tudjuk a ka- 
kukrúl, hogy ez nem költi ki önmaga tojásait, 
hanem azokat más madarak fészkeibe csem
pészi ; amerikai fajrokona ellenben az anyai 
tisztet nem tolja mások nyakára, hanem egész 
gondossággal kikölti s fölneveli a: új sarja- 
dékot. Sőt arra is számtalan példával rendel
kezünk, hogy az állat, más körülmények közé 
jutva, a hol eredeti ösztönét nem használ
hatta, azzal teljesen felhagyott s a körülmé
nyeknek megfelelő újadat vett fel. így az 
európai méh azon ösztönét, hogy téli mézet 
gyűjt, Barbados szigetére vitetve néhány év 
múlva elhagyta, a midőn belátta, hogy az 
ott működő ezukorfózdék körül folyton kellő 
mennyiségű élelemre tehet szert. A körül
mények ügyes felhasználására mutat az is, 
hogy ha a méhnek kész lépet akasztunk la
kába, a sejt készítéssel nem vesződik, hanem 
egyenesen a méz készítésére fordítja erejét. 
Sőt lm egyszer gyengébb szomszédjának ki
rablására vetemedett, felhagy a fáradságos 
munkával, s mintha csak ember volna, ve
szedelmes rabló válik belőle.

llv rablásfélét követ el n mi házi ve
rebünk is, mely a fecskéknek üresen hagyott 
fészkét szereti maga számára elfoglalni. — 
Eredetileg a veréb is fónfészkelő madár. — 
Midőn fára fészkel, csinosan készült magas 
fészket alkot; de ha a ház ereszében alkal
mas lyukat talál, megkíméli a felesleges 
fáradságot s hanyagul összevissza hányja



iskolába 95 leány, a gymnasiumba valami 
100 fiit, az inas iskolába be volt Írva 
152, vagyis összesen 347, s így az is- 
métlöiskolába egyáltalán b e  s e m  i r a t 
k o z o t t  717.

A beiratkozoltaknál ismét igen-igen 
nagy haj a rendetb’ii iskolalátogatás és 
a folytonos kimaradozás. Hogy valaki 
erről magának alapos fogalmat képezhes
sen, bemutatok népiskolai tanítóink adatai 
szerint egy hónapi mulasztást. Márczius 
hóban, midőn még aránying elég rendes 
az iskolalátogatás, llengi Adolf tanító 
lír kimutatott a ni u I t iskolai évben 
40, Szélig F. 166, Nágel S. 268, 
lássák 319, Kellner 363, Ispánovits 
335, Fehérvári 875, Yida 274, Glück 
1036, Csatlós 266, Újhelyi 1202, a 
homoki iskola 126, az iskoianénék inté 
zeto 382 órai mulasztást, vagyis egy-egy 
hónap 5652 órai mulasztást, ami 10 
hónapon át 56,520 órai mulasztásnak 
felel meg. Mit igazolhat ez egyebet, mint 
azt, hogv az iskola belélete folytonos 
hullámzásban van, minden nap vannak 
hiányzók és oly á) jövevények, kik a 
múlt heti órákat nem hallgatták, s kik
kel a tanítónak ismételnie kell ugyan
azt, mit már a többieknek előadott, — 
ami azuián gátolja ismét abban, hogy a 
többiekkel előrehaladjon.

Még botrányosabb az úgynevezett 
inas-iskolások óramulasztasa. Hevolt Írva 
összesen 151, de ebból soha sem volt 
több egyszerre 50— 60-nál. A múlt vasár
nap meg pláne 7 tanulón kellett 4 taní
tónak a belvárosban megosztozni. Rend
szerint azok iratkoznak be, kiknek fel- 
szabadulási ideje követi,'zi;. s egyik 
vasárnap ez a 3 0 — 40 van jelen, másik 
vasárnap a másik 30 —40, és ez igy 
tart örökké, úgy hogy rendszeres tanítás
ról itt egyáltalán szó seur 'ehet; iegfól- 
lebb oly dolgokat lehet és kell ismétel
ni, mikről már előbb okta'ást nyertek.

Hogy ez.ek a dolgok igy állanak, 
hónapról hónapra tudomására van hozva 
tiz év óta a hatóságira,', mert a mulasz
tások hónapról-hóuapra kézbesítiélnék; 
azonban sem a hatóság, sem a tanfel
ügyelő közbelépése, sem a közigazgatási 
bizottság, (Ind a tanfilügyeló úr ezeket 
bizonyára újra és újra szoba, hozta) nem 
segített a bajon; tiz év alatt iskolamu
lasztásért Baján még senki nem lett

büntetve, sem pedig a közigazgatási bi
zottság nem érvényesítette az 1876. évi 
X X V ili. t. ez. 7'. H uak 2- pontjáí, 
mely azt mondja: .Fegyelmi vizsgálatot 
indíthat . . . .  a községi elöljáróság 
bármely tagja ellen, ha az megsérti vagy 
hanyagul teljesíti a törvényben és sza
bály- vagy kormányrendeletben az iskola 
ügy iránt megszabott kötelességét.** Ebből 
azt. kell közvetkeztetnünk, hogy törvény- 
hatósági szervezetünkben egyáltalán hi
ányzik egy oly közeg, kinek tiszte volna 
az összeírást évenkint eszközölni, az egy
általán be nem iratolt tanköteleseket 
nyilvántartani, a hanyag iskolalátogatást 
meggátolni, s azok ismétlése esetén a 
mulasztók szüleit az 1868. évi 08. t. 
ez. 4. !j§. értelmében pénzbírsággal is 
sújtani, szóval az iskolaszék jelentéseit 
tudomásul venni s azok alapján ezen 
bajokat orvosolni. Az iskolaszék már 
minden kigondolható eszközt meg kísérlett, 
ennek orvoslására külön bizottságot is 
küldött már ki, de az iskolaszék íróijára 
is nem bírván végrehajtói hatiaommnl, 
legjobb akarata s legnagyobb ügy buzgalma 
is hajótörést szenvedett.

H a azt akaijuk, hogy népiskoláink 
állapota javuljon, első sorban ezen kell 
segíteni, s ha erre akár a szervezkedési, 
akár az iskolaiigyben kiküldött négyes 
bizottság módot találnak, annak a tanűgy, 
az iskolaszék és a tanitók fognak lég 
jobban öl ülni.

(Vége köv)

F elh ívás
i n ja  v á ro s  Összes if jú ih o z  !

Hass, alkoss, gyarapító 
S a haza fényre derül.

A nemzetek legszebb törekvése:
mívelt nemzetnek lenni.

A míveltségben látják ama titkos 
varázserőt, mely őket az idegen előtt 
tekintélyessé, nagygyá, hatalmassá, sőt 
boldoggá teszi: — s ezért versenyre 
keltek egymással a míveltségben.

A nemzetek e versenyében a dicső 
magyar nemzet is részt vesz, s hozzá 
oly sikerrel, mely — tekintve viharos 
múltját, a hosszú időt, amidőn a mlve- 
lödésrc gondolni sem tudott — valóban 
kielégítő.

De e küzdelem nem ideig tartó, 
örökké fog az tartani. Ha tehát a győ
zelem pálmájának egy ágát, — mely 
m ár a küzdelemben ju t az a rra  érde
mes feleknek, — a m agyar nemzet szá
m ára akarjuk m egszerezni , minden 
erőnkből oda kell hatnunk, hogy akkor, 
amidőn öregjeink kidőlnek a küzdők 
sorából, mi lépjünk helyeikbe, s iljiíi 
erőnk teljéből ne csak pótoljuk leendő 
elődeinket, hanem azok tevékenységét 
a mi tetteink nagyban felülmúlják.

A versenyre tehát készülnünk kell 
s készülnünk lehet még pedig úgy. 
az által: ha egyesülünk.

Egyesülve elérhetjük azt, amit kü
lönválva meg se közelíthetünk.

Ezért virágoznak is m ár hazánk
ban. a szélrózsa minden irányában 
ifjúsági-egyletek.

Czélja ez egyleteknek az ifjak m i- 
ve'cse; s ezt egyedül a társas együtt
élés, a hasznos olvasások, a kellemesen 
mulattató társalgások s egyéb nemes 
szórakozások által érik el.

Baja város e tekintetben mindez- 
ideig hatram aradt a nagyobb m agyar 
városok között.

E z vétkes hiba; ezt helyre kell 
hozni, s helyre is lesz hozva, hacsak nem 
lép fe l a közöny.

A „Baja"  czírnű helyi lapban 
megpendíttetett az eszme egy „Álta
lános ifjú sag iegy let“ alakítására 
nézve. Az eszme rokonszenves fogad
tatásra talált sokaknál s nevezett lapban 
erre élénk eszmecsere fejlődött ki. Nem
sokára a sajtó utján folyó értekezéseket 
egy szőkébbként társaság tanácskoz- 
m ánya követte, mely azután egyltan- . 
gulag kimondotta ily egylet alakításának 
elodáz hatlanságát, s az alakításra egy 
bizottságot alakított.

E bizottság — áthatva egész va
lójában a fentiek nagy horderejétöl s 
kötelmeinek megfelelöleg — felhívja 
ezúttal Baja varos összes ifjait 
vallás-, rang- és rendre való  
tekintet nélkül, hogy — sorakozva 
ama zászló alá : m elyre a többek között 
e kettő is van í rv a : ,,egyenlőség és test
vériség" — legyenek tagjai a „(Bajai 
általános ifjúsági-egyletnek", — mely 
az általános mlveltsóg elősegítését tűzte 
ki főczélul.

K élteti a bizottságot az édes re
mény. hogy igyekezete — amidőn az 
oly magasztos, nem foga közöny által 
megliiiísíílatni, sőt a pártolás és tám o
gatás biztos rem ényében a l a k u l ó  
k ö z g y ű l é s  napjául f. évi ootó- 
ber hó 28-ik napját (esti 7 V, óra
kor) s helyéül a „J\'emzeti Szálloda" 
nagyterm ét m ár ki is tűzte.

Felkéri tehát az érdekelteket, hogy 
erkölcsi kötelességüknek tekintsék az 
alakulógyüléseu m egjelenni, s az ala
kult egylet tagjai küzé lépni.

Bűzd áljának, buzdítsanak! — erre 
szükség van.

Ne hagyják azt. hogy egyedül Baja 
városa legyen az. melynek ifjúsága 
nem képes egyesülni s szebb hivatásá
nak megfelelni csak azért, m ert vallás-, 
rang- és rend tekintetében válaszfal 
kiilünzi td. Czáfolják meg e balfeltevé
seket, döntsék le a létező válaszfalat s 
legyenek tagjai az általános ifjúsági 
egyletnek.

Az ogylet szervezetének tervezete 
az alakuló gyűlésen lesz bemutatva.

Tagokká lenni kívánók szívesked
jenek neveiket a  F e l  li í v á s kéz
besítőjénél lévő íven, vagy az alulírtak 
ívein feljegyezni. Gyűjtőíveket tarta
nak m ég: M ildschütz Mátyás, Krámer 
Rezső és M anovil Jó zse f  urak.

Amidőn felhívásunkat a helybeli 
ifjúságnak újólag b. figyelmébe és párt
fogásába ajáljuk, kezeibe tesszük le az 
„Általános ifjúsági - egylet" jövendő 
sorsát s vele Baja város ifjúságának 
birnevét s tekintélyét. — M aradván 
honfiúi üdvözlettel

Baján, 1881. october hóban 

az ideiglenes választmány nevében : 

Dreisziger Kálmán,
ideigl. eloölt.

Streit Gyula,
ideigl. alelnök

K r i s h a b e r  S á n d o r*
ideigl. jegyrö.

— A t .  e lő f iz e tő k  tisztelettel 
felkóretnek az előfizetés megújítására és 
a netuni úij hátralékok mielőbbi szives 
beküldésére.

csak azt a kevés szalmát s tollat, a mire 
szüksége van. A kis bölömbika nádtorzsra 
vagy a víz fölött lüggü fűzre rakja fészkét. 
Néha azonban úgy késziti, hogy a víz fölött 
úszszék, a mikor a környezi) nádba csak 
lazán kötözi, hagy az áradó vagy apadó 
vízzel együtt fel s leszáll lassan.

A pálma fecske Janiaikuban közönsé
gesen pálmafákon szokott fészkelni. 1857-ben 
Spanish Tawnban elpusztulván azon két 
pálmafa, melyen ezen madarak fészkeltek, 
nem más kókuszpálmára költözött át az ott 
lakó kolónia, hanem a fecskéket verte ki a 
városházán levő fészkeikből, s azóta részint 
azokban, részint az épület zugaiban magok 
által, de már sokkal banyagafcbul épített 
fészkekben lakDak.

Általában szeretnek a madarak mások által 
készített fészket foglalni el, hogy ekként a 
saját fészek rakással járó fáradságot meg
kíméljék. így foglalja el az északi búvár a 
tengeri nyulak lyukát, miután a jogos tulaj
donost birtokából elűzte.

Anglia némely vidékein, hol magas 
fák s tornyok nincsenek, a csóka is ily ten
geri nyúl lyukakban iészkel.

Csak ha ez nem sikerül neki, akkor 
koszit maga erejéből földalatti lyukat. 8ót a 
köfali fecske egyenesen kiveii fészkeiből a 
verebek, sereglyék, vörösbegyek tojásait vagy 
csupasz (iáit s úgy foglalja le a unga szó 
mára. Midőn Anglia oly homokos partvidé
kén szapurilák el a 0}utakat, mely a viharok
nak nagyon is ki volt tétetve, a nyulak csak
hamar beláttak, hogy lyukakat kell a homok 
buezkákba ásniok, mert különben a futó ho
mok eltemeti őket. S azóta ép oly barlango
kat ásnak, mint a tengeri nyulak.

fia az állat valamely általa régebben
nem ismert unyegot fészek építésre jónak

talál, habozás nélkül felhasználja azt. így az 
ujságlap csakugyan nem oly régi, mint az 
amerikai légykapó. Ez hajdan rostok, növény- 
szálak, s fapudvából rakta fészkét. Ma pedig 
ha kap, lagörőmestebb ujságdarubokat szó 
ezek közé. E szokásáról ragadt iá a politi- 
cus madár melléknév. Gyakran szokatlan ele
deleket is megkedvel az állat, ha valamely 
véletlen folytán megillette. A kajdúesokuak 
egyik ujseelundi tuju, a nestor, mely azelőtt 
virágokkal, bogyókkal vagy legföllebb rova
rukkal élt, a települök húsos hordóinál uya- 
lakodva annyira megkedve.te a húseledelt, 
hogy később élő juhok húsát vagdalta ki. 
Sót néha egyesült erővel egész sereg csap 
le egyes juhra s halálra kergeti, hogy kényel
mesebben felfalatozhassa. Egy hollópár egyike 
apróbb madarak fészkeinek kirablására kapott 
r», uiig a másik e garázdálkodástól tartóz
kodott. Szigeten élő szarvasiuai'hak legeié 
hiányában Iáihoz szoktak. Norvégiában a 
főtt hallejeket a tehenekkel etetik meg. En
nélfogva ugyancsak ügyeljenek ám a lakosok, 
mert barmaik s/.árogalui kiaggaiott halaikat, 
ha szerét tehetik, ellakurározzák. Vau még 
arra 13 példa, hegy a lé a galambtiokákat 
a galambduczból kiszedegetve megette.

Midiül ezek szerint azt látjuk, hogy az 
állandónak tartott ösztön a körülmények 
szerint változik; midin a munkásságra ter
mett állat ha szerét leheli tétlen, tunya-ágra 
adja magát ; nudón kényelemből idegen va
gyont sajátít el, sőt eltudja hárítani maga 
elül az útjába gördülő azon akadályokat, 
melyeket előre nem lehetett látni, de öt 
czélja kivitelében meggátolnák; midőn lát
juk, hogy gondolataikat, czéljaikat, szándé
kaikat egymással még beszéd által is kozleui 
tudják : vslójábau kérdhetjük, vak ösztöne

van-é voltaképen az állatnak, vagy csak
ugyan észt kell nála is föltételeznünk ?

Kétséget sem szenved, hogy az állatnak 
is van esze, hogy az is gondolkozik. Csak 
hogy az állati gondolkodást nem kell az 
emberi gondolkodás mértékével mérnünk. — 
Oly magas, elvont fogalmak képezésére nem 
képes ugyan az állat mint az ember; de 
hogy egyes érzékiedéit, valami egésszé vonja 
össze, a dolgok közt leve hasonlóságot s 
különbséget, az oki egymásutánt felismeri, 
liclylyel, idővel tisztában van, sőt még némi 
számfogalmai is vannak ; hogy cselekvését a 
tett tapasztalatok után, változtatja: erre 
számtalan példát idézhetünk. Mind e tehet
ségek alapja az emlékezet, mely az állatnál 
magas fokra van kifejlődve. Ugyanis arra, 
hogy hasonló esetek bekövetkezését várhassa 
az állat, okvetlen megkivántatik az, hogy 
előliben! állapotaira emlékezzék. Csak ha 
múlt s emlékezetében megőrzött tapasztala
tait a jelen benyomással össze hasonlítja: 
akkor következtethet a jövendőre. Nemcsak 
a megégett gyennek lel a tűztél, hanem a 
mcgveit kutya is lel 11 felemelt bottól.

Mar buzi akaratuknál látjuk, hogy a 
családhoz tartozókat az idegenektől megkü
lönböztetik. A kutya hevesen megtámadja a 
házba tolakodó koldust és idegent. — Sőt 
hogy uiég a kevésbé szembetűnő hasonlóságot 
is (elismeri, mutatja egy papagáj példája. 
Azon házban, melyben élt, volt egy Kökké 

, nevű teher pudti kutya is. Később minden- 
1 léte színű s nagyságú kutyát ez a madár 

Kukkénak nevezett,
Kgyébiláut nemcsak a magasabb rangú, 

hunéin uz állati elet lépcsőjének legalján 
lévőknél is találunk az emlékezet, megkülön
böztetés és következtetés nyomaira. Így a 

I méhek tavasszal is nagy csapatban fölkeres

ték azon ablakot, hol az elmúlt ősszel egy 
tányér mézen lukinároztak, habár akkor 
nem volt is oda méz téve. A fali darázs, ha 
lyukát távolléte alatt betapasztjuk, visszatér
tekor nem megy be másik lyukba, hanem 
addig keresgél, inig az övét föl nem leli, 
akkor a tömést belőle eltávoliija.

A költöző madarak évenkint megjelen
nek azon ablakoknál, a hol etették őket. A 
ló megismeri lovagját, a helyet hol jól vagy 
rosszul ment dolga, az egyént, ki báulal- 
rnuzla. Egykor egy kovácslegényt láttam, 
kinek fél arczán borzasztó sebhely nyomai 
látszottak. Gazdájától kérdem, mi lelhette a 
fiatul embert. Attól liallám, hogy egy ízben 
irgalmatlanul elverte azt a lovat, a melyi
ket pulkoluia kellett. A legény tettéről már 
rég elfeledkezett, mikor a ló koszul állott 
érte. Másik patkolási alkalommal azon irgal
matlan harapással fizette vissza a rósz bá- 
uúsiuódot, melynek uiugvát a szívtelen duiva 
holtig viselhető.

Tarsas állatok eszesebbek, mint a ma- 
gáuosuo élók. Különösen feltUuö ez az oly 
kicsi állatoknál, mint a hangya és méb. 
Büchner egyébiránt a hangya és méh leitUuő 
eszességét onnét magyarázza, hogy teBtchei 
képest aránylag sokkul nagyobb ideg, főleg 
pedig agyrendszere van, mint egyéb állatok
nak. E tény azt mutatná, hogy ama szabály 
alól nincs kivétel, hogy az állatok esze ideg
rendszerek nagyságával s finomságával ará
nyosan növekedik. Nem hiúba mondja már 
a biblia is : eredj a hangyához, ó te rest, 
nézd meg az ó ulait és tanulj I Valójában e 
bámulatos állatkától sok miudenfélét tanul
hatnánk.

Az a haugyaboly, melyet kívülről idom- 
tálán tömegnek látunk, belliiről a legrende
sebb folyosókra, s kamrákra vau



Színészetünk.
Hatóságunk miniül! mostoha gycrmek- 

ki'nt, gondoskodott szülészetünkről. Míg más 
városokban e tóim kezdeményező n ható
sági addig nálunk, mint minden, társadalmi 
életünkre vnn utalva.

Színészetünk érdekéhen az állandó szín
ház eszméje fel-fel tűnik, mint bolygó tűz, 
hogy ismét eltűnjék. — Nem is létesíthető 
midig ezen eszme, inig a hatóság nem ve
szi fel ]irogrnminjúhu, mert egyesek jó aka
rata, áldozatkészsége, a hatóság közönyös 
magatartásával szentben, gyakorlati kivitelre, 
valjuk meg ósziutén, — gyenge.

De ha már kisebb városok, szorultabb 
anyagi viszonyaik daezára , o tekintetben 
túlszárnyalták Baját, még nagy haj nem 
lenne, csak legalább ideiglenesen bírnánk oly 
teremmel, mely a hiány némileg pótolná. I

11a mi hujaiak megyünk a színházba, 
s látjuk a rozzant karzatot, melyet az ácsuk 
bárdja által nagyjából lefaragott gerenda őriz, 
nehogy a t. ez. publicum fejere szakadjon, 
ha szemünk a mennyezetre vagy oldal tá
lakra tévedez, ijedten kapjuk vissza, vagy 
lesütjük szemeinket, elfordítjuk piruló ár
usainkat, s ha a díszes ülidielyekre kivárniuk 
telepedni, ismét aggódó érzet fogja el keb- 
lünket, a takarékosaiig szelleme súgja „vi I 
gyázz, tönkre teszed ruhádat". Ha idegen ' 
vendegeink vannak, önfeláldozásba kerül a 
Színház látogatása, mert a szegényéig nem 
szégyen, de a tizztdtlanság már nem szegénység.

Vártuk mindig, hogy az évad megnyíl
táig legalább e pajta szerű helyiség tiszta 
h> lyzetbe hozatik, no de csak várja, várja, 
várjatok . . .

Színészeink ily helyen kezdték meg 
működésűket, sokat várunk tőlük, a külcsín 
hiányát is az 6 művészetüknek kell ellensu- J 
lyozni, feledtetni

A jóakaratot, a törekvést már észlel- i 
tllk, szabad tehát hinnünk, hogy a társulat 
és igazgatója beváltják ígéretüket.

Az előadások ugyan még kivánui valót 
hugynak, de hisz a tátsubiti tagoknak is i 
meg kell szokni az öszmttködést, különösen 
törekedni arra, hogy a szerepeket jól tudják, 
eZ által figyelmük kizárólag a művészi kivi
telre mariid len, s nem kell a publikumnak 
a sügót először, a szimszt másodszor hall
gatni.

„Járványában például Rónai Karola, 
Harai, Banvainé, Miklósi, sziklai feltudták 
melegíteni a közönségei, inig Kúno (Fábián) 
Alfréd (Hegi düs)-töl többet is b bet várni, 
mint ezt már a „Piroska es Boriská"-hnn 
bebizonyítva tapasztaltuk \  ■ tlár szerepében.

„Szép Gs atheá“-ban lteiner Au óaia 
hangját a megiifl és lelte látyolo/.otlá, min ár 
igv is méltányoltuk ém két, játékát, de Gany- 
med nem figyelt, pedig finn gyakrabban

melyek néha húsztól egész negyven emele
tesek. Az emeleteket f», vagy agyagból ké
szült oszlopok és gerendák tarják, melyek 
úélm jelentékeny hosszúságúak. Igen érdekes j 
uézni, mint vonszolják ezen gerendákat a | 
hangyák helyükre s hogy győzik le az Htjukba j 
gördülő akadályokat. Rendesen többen fog- | 
nak össze s a követendő eljárást megbeszélik. :

Minden hangyaboly egy-egy állam, mely
nek vau ugyan királynéja, de a kormány
zatba azért nem foly bele. Az ö szerepe csak 
a jövö nemzedék létrehozatalára szorítkozik.

A hangya-állam inkább köztársaság, 
még pitiig a legtökéletesebb, mert benne 
minden egyest a közjó eszméje lelkesít.. Ke
llek az Mali munkáját, ennek áldozza, ha 
kell éleiét. Az államban eddigele két osztályt 
u in, a munkások és katonák, tehát a ter
meink és védők osztályát különböztették meg. 
Minden állalmiak meg van a maga gazdag
ság ■, me'y nem annyira jól megtöltött il 
lem táraiból, m iit Inkább, a jövő nemző 
(leket rejtő gubák, u. ni. bniigyatojiisok, s 
a fejőstehenekül használt levél testek nagy 
számától áll. Ezek birtokáért elkeseredett 
harcira kelnek egymással a különböző han
gya fajok, u melyek közt számos Van olyan, 
a mely a liarc/ban zsákmányul ejlcil tojá
sokból rabszolgákat nevel magának, mivel 
önmagától nem tud enni s el kellene vesznie) 
ba engedelmes rabszolgái nem etetnék.

Bármily érdekes legyen is azonban egy 
Ily hangya állam szervezete, ezáltal annak 
bővebb tárgyalásába neiu ereszkedhetünk, 
mivel az állatok eszét mm annyira a faj 
által kitüntelctt cselekvések czélszeiUaégébBl, 
hanem abból akarjuk kimutatni, hogy az 
egyes lény mily megfontolást s leltalálási 
képességet t-nusit az eléje tornyosuló előre 
ytvio lálPU akadály okkai szemben.

intette kurnugyi pálezáeskájával. Ilunli énekli 
is tetszésben részesült.

Általán az eddigi előadások megnyug
tatók a társulatra éji úgy mint a közönségre, 
s majd ha összeszokniuk, liiznluiasalihau 
cseréljük ki gondolatainkat.

K ü lön fé lék .
*) Tn*i*ort Ágoston kultusministur úr 

ö naKyméltóaátfii a nB - n “ hallomása szerint
— Szász Károly mi materi tanácsos és lhius- 
mami Alajos műegyetemi tanár kíséretében u 
napokban Zomborba érkezik.

0  Személyi h ír. Jankovich Aurél 
főispán ur o méltósága e napokban hivata
los üííyben Budapestre utazik, a hol e hó 
28 ijj lóg tartózkodni.

- Jótékonyság. 0  Felsége a király 
űzv. Mayer Mihályné szül. Bandi Anna bajai 
82 éves agg nőnek, — magánpénztárából 5U 
forintot inéit ózta tolt legkegyelmesebben ado
mányozni.

>  IIymell. S z o n d y  Mátyás n bajai 
kir. járásbíróság jeles elbírója í. hó 2ö-őn 
vezeti oltárhoz Juray Mathild kisasszonyt.
— K e r e k e s  Béla városi tisztviselő ugyan
ekkor Szuuter Lujza k. a.-t.

mX Az oi'sz. vörös kereszt egylet 
bajai 11-ik tiókja állal kikoesájtott aláírási 
ivek lartói íelkéretnek, miszerint az iveket 
ns. Berényi Dániel apát urnák mi hamarabb 
átadni szíveskedjenek, egyúttal megemlítjük, 
hogy az egylet f. hó 30-an rendkívüli köz
gyűlést tart.

□  Figyelm eztetjük a bajai nemzeti 
cns.uó i. tagjait, hogy a easiuói estélyek 
elseje ma este 7 órakor veszi kezdetét a 
casméi helyiségekben.

X  Baja város törvényhatósága uj 
szervezetét ezélzó szabályzatot illetőleg a 
tanácskozások serényen folynak, úgy hogy 
biztou reméljük, mikép u kiküldött bizottság 
feladatának rövid idő alatt meg fog fe
lelni.

— Az Igazoló választm ány e héten 
fogja működését megkezdeni, a szokásos és a 
törvény által előirt hirdetmény már kibo- 
csájtutolt. E választmány fogja a jővö évi 
virtlts bizottsági tagok névjegyzékét megál
lapítani. Figyelmeztetjük mindazokat, kik 
a/. 1870. évi 43. i. ez. 23. Sj-ának kedvezmé
nyét igénybe venni ólmjijuk, kötelesek a 
válaszimány előtt szóval vagy írásban je
lem kezűi.

£r Javasasszony állt e napúkban a 
bajai kir. járásbíróság l< nyila os/ialya időit
L. A ne szí uieiyebi-n, a ki azzal vadoitatotl. 
hogy 0. K. hajadonaak, kihez Ideája hűtlen 
lett, — egy folyadékkal lelt üvegesei adott 
át rétiénél) s drag.t áron, melynek rendelte-

A forró földöv alatt sokkal nagyobb a 
hangyák száma mint mi nálunk. E m iatt az 
eledeleket, főleg a ezukrot, úgy őrizhetik 
meg tőlök, ha a szekrényt, melyben ezeket 
tartják, vízzel töltött tányérokba állítják. Egy 
uluzó természetbúvár hasonlókép cselekedett | 
élelemtárával, mé„is reggelre kelve uugy | 
hangya tömeget látott dnsálkodui élelmi sze
rei közt, pedig minden tányér tele volt 
vizzel. Közelebbi vizsgálat után azonban 
észrevette, hogy egyik tányér vizén keresztül 
a tányér szélétől u szekrény lábáig egy 
szalum szál vau álíektetve, melyen mint 
hídon egész kényelemmel közlekednek.

A rend tökéletes volt; a jövök a szal- 
maszál egyik felét, a menők a másik felét 
foglalták el. Míg azonban ezen rendet meg
állapították, nagy zavarnak kellett uralkodnia, 
mert több százra menő élettelen bulla úszott

téve lett volna a folyadékot a hűtlennek be
adni, mire uz imádójához viaszaiért volna. 
Természetes az nlkörmössel megfestett c/.uk- 
ros víz a hűtlen jégkéreggel bevont szivét 
nem olvasztá fel, s a csalhatatlan szer ké
szítőjét cserben hagyta, a kit a rászedett 
hajadon most csalással vádol. Vádlott nő 
különben káriyiivetései, jövendninondásai és 
kuruzslásniról íVtalán ismert egyéniség, — 
és segélyét lájilalom — a „müveit osz
tálybeliek" közöl is sokan igényim vették.

** Honvéd ellenűr/éNl szemle Baja
városában és amink külterületén tartózkodó 
itt helyi és idegen csnpatbeli honvéd legény
ség részére az ellenőrzési szemle folyó évi 
n veinber hó 3-án reggeli 8 órakor a város
háza nagytermében fog megtartatni. Miről 
az illeték azzal érlesittetnek : miszerint meg 
nem jelenésük esetén, utószernlére annak 
idejön Szabadkán kótelcztetnek megjelenni. 
Mégjegyeztetik még, miként a nagymltságu 
in. kir. honvédelmi minisztériumnak 1880. 
évi március hó 22-én 10420.,VII. szám alatt 
kelt rendeleté alapján, akár a hadsereg tar
talékából áthelyezett, akár pedig a honvéd
séghez közvetlen besorozott legénység, had
kötelezettségük utolsó évében (1809-dik év- 
lolyambeliekjaz ellenőrzési szemlén megjelenni 
nem tartoznak.

t  A báosbodroghmegyei termény- 
kiállítás bezáró ünnepélye múlt kedden tör
tént meg. A kiállítás sikere felülmúlta sok 
tekintetben a várakozást s egyúttal meggyő
zött arról, hogy az österuieies sikeres lelvi- 
rágozásának egyik hathatós emeltyűjét képe
zik uz ily Időnkénti kerületi vagy megyei 
kiállítások, •— hol a kiállító szükebb körben 
mozog ugyan, de sajat megyebeliéi részéről 
jó akarattal találkozva olyanok is vállalkoz
nak kiállításra, kik különben ezt nem ti nnék. 
A kiállítás bezárása után „inagnum áldomás" 
illő mennyiségű toasztokkal tartatott.

HK UJ zenemüvek. TáDorszky és 
Parsch zoncinükercskedésében Budapesten 
megjelent: „Zengő bokor'1 1. Selymes Panna 

; 2. Learatni. (Már az aztán velem.) 3 Gyászba 
i borult. 4. Hét utcza van a falunkban. 5. A 
, bíróval. G. A rózsának tövise van. Ének

hangra zongora kísérettel (vagy zongorára 
külön) szerzé : SzeiV'nnay Elemér. Ára 1 
forint.

4+1 A mngyarországl gyarm atáru 
kereskedők folyó évi november hó 5. és
6-án Budapesten értekezletet tartanak, mely
nek czélja : szellemi és anyagi érdekeik te
kintetéből egy szövetkezet, létesítése. Ajánl
juk »z illető kereskedők figyelmébe !

N y í l t  t é r *
„ 2212 

fény. 1881.
A bajai kir. járásbíróság, mint büntető 

biióság Mrakovics Ferenczné ellen, Aranyos 
Sándorné feljelentése folytán becsületsértés vét
ség.' miatt folyamatba tett, s a mai (alólirt) 
napon megtartott nyilvános tárgyaláson be
fejezett lenyitö ügyben, következőleg 

1 0  s
0 Felsége ti király nevében!

Mrakovics Ferenczné 30 éves bajai lakás 
bocskorosné az 1878. évi V-ik törvénycikk 
2ül-dik § ába illközö b e c s ü l e t s é r t é s  
vétségében vétkesnek kmiondatik, és ezért 
ezen kir. járásbíróságnál a hivatolt b. t. k. 
27. Sj-ában megjelelt czclokra lefizetendő ötven 
(ÓU) lormt penzbüuletésre ítéltetik és köte- 
leztetik sértett részére 2 Irt eljárási költsé
get 15 nap alatt vliajtás terhe mellett lefizetni. 
Az50 Irt pénzbüntetés beliajthatluuság esetére 
vádlott által saját költségen eltöltendő öt 
napi fogházbüntetésre változtunk át. Elítélt
nek költségére ezen ítéletnek a „Biju“ czimtt 
helybeli Ispban közzététele elrendeltetik.

I n d o k o k :

hasonló minőségű vétségért már büntetve 
volt.

A pénzbüntetés liehnjtliatlanság esptére 
a b. t. k. 03. §-a szerint változtatott át öt 
napi fogházbüntetésre.

Az esetleg eltöltendő fogházbüntetésnek 
saját élelmezés mellett elszenvedése a I). t.
k. 41. §-a, és a 210(1/1880. számú ig. min. 
rendelet 30.; g-ának 2-ik pontja értelmében 
engedtetett meg.

Az eljárási költségekben megítélése a 
2205/1880. számit ig. min. rendelet 107. §- 
ábnn találja indokát.

Ezen Ítéletnek jogerőre emelkedés után 
az elitéit költségére ieettdü közzététele pana
szos kérelme, folytán a b. t. k. 277. §-a ér
tőimében rendeltetett el.

Kelt a bajai kir. járásbíróságnál 1881. 
májushó 27-ik napján.

Budiiy János,
kir. alh.ró.

Ezen ítélet indokaival együtt panaszos 
és vádlottnak kihirdettetvén, azok a fe- 
lebbezés iránti kitanitás után -  ebben meg
nyugodtak ; minél fogva ezen Ítélet közzététel 
végett a ,.Bajau ezimíi lap kiadóhivatalának 
megküldetik.

K. m. f.
Budiiy,

kir. a 11» i r ó.
Dsinits.

.jkonyv-vezető.

S zerkesztő i ráláss.
A „ S z e rk e s z  tő .“ Igaza v a n ,  de mert épen 

mindenki tudja, nem kell ú j r a  tétidé/.ni a  múltakat. 
Meg lehet győződve, hogy a mint elitéli mindenki 
azon irányt, mehet ön ostorozni a k a r ,  ép úgy nem 
lenne javunkra, ha azon hibába esnénk. Ismeri ön 
különben is véleményemet. A kézirat viszavehető.

E. D. Kikinda. Kívánságának készséggel te
szünk eleget Üdvözletem.

K. A kétely. Jövőre sorra kerül.

DUNA GÓZ H A J Ó Z Á S I  T ÁRS ULAT
Pósta- fa személy szállító hajóinak

M E N E T R E N D J E .
PÓNtnlinjnmenetek :

H ajúról lliidapt-M re naponkint szerda és szom
bat kivételével reg. 5 órakor. 

R a ja ro l Cifilarzrn kedden es szombaton délután 2 
óra 50 perez

Szem e lyazal 11 lo lin jó m en e tck :
Ha jó ró l IIurinpentre : naponként d. u. 4 óra 25 p. 
M ájáról .tloliHCMrn : * esti 0

Ü zleti tudósítás.
Hu|Rn, 1ö81. oct. 22-én.

Búza . . . .................... 11.(55
Bab. . . . .................... 9 50
Zab . . .
Árpa. . . .
Rozs. . . . . . . .  8 00
Köles . . .
Kukoricza. . .................... 000
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő: Főmuukatárs:

C se rlm  F e r e n c . D c v le li László,

HIRDETÉSEK.
a vízben.

A természettudós a azalniaszál végét 
egy büvelyknyirc eltolta az asztal lábától s 
nézte, mi fog történni. A szekrényből lejövő 
hangyák csakhamar megtorlódlak a szekrény 
lábán, mivel észrevevén a Ilid hiányát, a 
veszedelemről bent foglalatoskodó társaikat 
értesítettek, a szekrénybe befelé törekvőkön 
is csakhamar észrevehető lett az aggodalom 
benn rekedt társaik miatt. Izgatottan fut
kostak végig a tányér szélén s u vízben levő 
szalmán, míg utoljára észrevették, hogy a 
veszedelmet a szalmának a szekrény lábától 
lábától való elmozdulása okozta. Ekkor egye
sült erével addig rángatták, tolták, előre 
hátra a szalmát, inig ismét a szekrény lábát 
érintette s azzal a közlekedés helyre állott.

(Folytatása következik.)

Vádlott tagadása ellenében Ignác Péter 
és Aranyos János együtt jelen volt érdekte
len tanuknak esküvel megerősített egyező 
vallomásai által beigazoltntott, hogy vádlott 
lidjeleutót a piarezon nyilvánosan „tulaiiezos 
büdös szajhának" nevezte, és ez által az 
1878. évi V. tcz. 2(51. g-mbau tiltott becstt- 
letsértés vétségét követte el.

A vádlott altul hivatkozott s kihalgutott 
Curevics Mihály tanúnak azon nemleges bízó- 
nyitást képező előadása, hogy ő a sértő sza
vukat nem hallotta, előbb nevezett két tanú 
vallomását meg nem gyöngíti, — annyival 
kevesbbé, mert ezen tanú később jött a sér
tés helyére, mint a másik kettő.

Ezeknél fogva vádlottat a becsületsér
tés vétségében vétkesnek kimondani, és mint
hogy » hivatolt b. I. k. 27i>. jj-ábnn irt vi- 
szomsértés nem forog fenn, 6i ezen Ítélet 
szerint büutetni kellett.

A büutetés mennyiségének kiszabásánál • 
súlyosító körülményül vétetett, hogy vádlott !

* L rovat alatt közlőitekért nem vállal tető- J 
Ivsqjct a «erk.

Mellékkereset!
Keresett házi-cziukek elárusitására 

minden vidéken magas jutalék mellett 
ügynökük kerestetnek.

Ajánlatok Á. .V.Hi jegy alatt Kisler 
Henrik hirdetési irodájának II a in- 
b u r á b a  czimzendök.
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B u d a p est

| Minden kiállításon az első érdem éremmel ( 
kitüntetve.

EZÜSTÉREM PÁRIS 1878.

EXCELSIOR-MALOM (Schmeja Ed. szab.) 1877 óta minden kiállításon 
(1 i jaz tato' t.

gjgfT  Legtökéletesebb daráló- és őrlő-malom, mindennemű termény 
aprúzasara, darálásra és őrlésére, a leglágyabbakhoz ügy mint a legkeményeb
bekhez. Csekély eröszükséglettel nagy munkaképesség, nagy állandóság mel
lett igt/szcrii kezel

BORSZIVATYUK (Oulenty szívatjuk) perczenként 170 liter munkaképes
séggel.

BORSAJTOK (System Mabiile).
Amerikai szccskavágok.
TRILÜKOK (szabadulni, gyártmány).
MANOMJtlTER és kaznnfelszerelések
BOR- es  SGR-SZIVATYUK (törés és benső összeforrás ellen jóiul as).
I. m inőségű si.inbör gepszijak (zsirozatlan)
Varró- es kötő-szíjak.
Széna- es trágya-vei.ák  (valódi amerikai)
ÖNOLAJ OZO (szabadulni. szi áidiiott üvegből.
V I H A R L Á M P Á K  (i űzmentes).
REFLEKTOROK (nagy (iizelószer megtakaritás).
Valódi amerikai vasaruk.
MŰSZAKI OUiftMI-CZIKKEK

é s  M CflLBERG
G É P E K  és MŰS ZAKI  C S I KKE K RAKT ÁRA és I RODÁJ A 

Itallapéul, VI. S u g á r ú t  22/24. sz.

__t - -.--.--z kA;.- fissá tí£É ktf* áG-UAtt Ültjét -,
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Z a la -E g e r s z e g  |*J

MÁJ. 2. 1881. ' j §  
E l s ö d í j . f e

BRBGLE J. ■ MULLER
gép- és rosta-lem ez gyára  BUDAPESTEN

a Margit-hid közelében, készít 
$£ Triciirök* t változó szilával (konkoly választó)
'Hű 6 különféle nagyságban. 

hm  Tricur licingerekcf m almok számára.
■tj K ó p iá to k a t, '
Í j  S z c lo lö  roH takat.
# 1  S z íta k a t é s  r o stá k a t cséplőgépek számára.

Gyári raktár
J E R  i * © i i d i © * »  <C *4 y  i a  f i  a * .

urnái B A J Á N .
.  |  T- ! I - ír? 1 Vq áí j t T - f 'V ' i  ■ crjtLfrby- r . . 7  -  aT-l V(0» V->- , l ~ J y-j; -V'vrtvV" rjyjJVV* ' ■• ' r*>n-  • — - -  — f . --

L egú jab b  g y ó g y je le n té s
a  n tv ; ro n g á l t  e g é s z s é g n e k  a  I IO F F -fé le  n i a lo f a k é s z i í  m e n y e k  á l ta l i  j a v u l á s á r ó l .

.Ueirg köszönő szavakkal ecseteli e cs. kir. káplár azon hatást, melyet a valódi Hoff János-féle készítményekkel elért. — Beszéljen nyilatkozata :

Mélyen tisztelt uram I Trebinje, 1881. julius 27.
Köszönetét l.eli mondanom Istennek s önnek, méljen tisztelt uram, miután az ön malátakészitménye — melyet barátom küldött — segiiett s régi erő-

met teljesen visszaadta.
Hossm tartós gyaloglás által egészségem a nmba  tönkre jutott, hogy magam már-már végkép elveszettnek hittem, — mégis az ön ma»áta-bonbonja 

és maláta-csokoládéja aital rövid használat után, daczára az itt ural! odó egészségtelen égaljnak és folytonosan nehéz szolgálatomnak, gyorsan megjavult.
E szert minden egyes táborban időző katonának ajánlhatom, Mély tisztelettel

Ruc/ic/ka Ferenc/. Gyula,
káplár a cs. kir. 3. sz. szekerész-ezrednél, 10. liegyi-szekerész-század Trebinjében, Herrzogovina 

és egyedüli gyártója a Hoff J. féle maláta különlegességeknek, ud-
........  . a legtöbb európai fejedelemnek Bécsben. Gyár:

Bráunerstrasse 8.ilivaialob SJÓgyieleniéw
a beli beli holyör égi-kérházban használatba jött HO FF-íéle malátaki vonat-egészségsör és malátabonbonról, melyek a gyógyulás elősegitöjénck bizonyultak, neveze
tesen a malátakivonat idült mcllba jóknál, a maláta-csokoládé pedig gyenge emésztésnél és nehéz betegségeknél üditő és igen kedvelt gyógy tápszernek.

B é c s ,  1878. deczember 31. , Dr. Locff, fótörzsorvos. Dr. Pórias, törzsorvos.

■ ■ « > g r  mB A  na o h  urnák. CB kir. udvari szállító, a cs. kir. f p l | a l ‘l lÓ Í a  és egyedüli gyártója a 1 
koronát* a ra n y  e demkereszt tulajdonosa, magas rendek lovagja, I vari szállítója a légtő l

ürabenhoí, Bráunerstrasse 2, iroda cs gyári raktár I. Oraben, Brauner

IJV* ö  v » s. é0WQ
Minden raalátakászitménv a f e l t a lá ló  és első készítő Hoff János ovalalalaku mellképét s annak aláírását viseli. Hol a valódiság e jele hiányzik, mint ha

gg ' misitott visszautasítandó.
M AGYARORSZÁGI F IÓ K -R A K TÁ R  IlU D A l’KST, ZSIBÁIU .'S UTCZA 7. sz.

H: 2 írton alul mi sem küldetik. F ő rak tár: Micllits István — eladási hely: Her/.fcltl Jakab és licrzfeltl Henrik és Fia uraknál.

|  Pií
*  az

BAJA város törvényhatósága által közhírré 
tétetik , hogy a városnál m egüresedett I X lÜ k e r »  
teszi állásra pályázat nyittatik . A kertész fizetése 
évi 240 írtban és a tiszta jövedelem  70%-ában alla- i 
pittafik m eg, m elyhez ezen felül ingyen  lakás és 

üres kerti föld használata járul. — Pályázni 
C kivaeék lelh ivatnak, hogy kellő leg  felszerelt lolya- 

mód ványaikat f. évi novemerber hó 10-ik napjáig

Íj méltósagos Jankovich Aurél főispán úrhoz czim ezve  
nyújtsák he. i

Baján 1881. éri oetober hó líl-án tart. közgyűlésből.
jí Dr. IIA 1 8 E R  .HÓIl, t>oigírme.t«

Dr. Lenglel nyír-balzsama.
Már maga a növény-folyadék, mely fúrás után 

n nyírfából folyik, emberemlékezet óta a legkitű
nőbb szépítő szernek ismertetik ; de csodálatos h a 
tást nyer azáltal, ha az a feltaláló előírása után 
vegyészi utón balzsammá készíttetik.

H a e balzsammal este az arezat vagy bőrt 
megkenjük, már a következő reggelre alig Iái ható 
hártya-pikolyek hagyják azt el, miáltal a b ír  
fehér és gyengéd lesz.

Kzcn balzsam elsimítja az arezon a ránezokat 
és himlő helyeket, és ifjúi szint kölcsönöz; általa 
a bőr fehér, gyengéd és fris lesz, valamint eltá

volít minden szeplöt, májfoltot, anyajegyet, orrverességet, bőratkát és 
mindennemű tisztátalanságot a bőrön. Egy korsó ára használati u ta
sítással együtt 1 frt 50 kr.

Magyarországi főraktár: TÖBÖK JÓZSEF gyógyszerésznél 
Budapesten király-uteza.

R aktár: Pozsonyban: Plsztory Félix. Temesvkrott : 
Tarozay István, Zágrábban: Mitlbaoh Zsigmond gyógy

szerészeknél.

-w  ¥&£  c j p
Kytitaátóít Káfláf Lájot kónyvuyotoaájáhau


