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ngebb leirne .liozzűjului. ÍÁ segélyért jelentke-
zőknek igasolniok kell családos voltukat, va-
gyontalanságnkat és meg kell jelölniük á ©élt, 
hogy mire kívánják a segélyt föriUtani, htt Pe-
dig vetőmagvakat kérnek, igazolniok kell. mi-
lyen darab földön folyik gazdálkodásuk. De a 
főíeltétel a.segélyezések elbírálásánál mégis a 
vagyontalanság és esaládcs állapot. 
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Öngyilkosságot elkövető állatok. 
A 'Münchenben megjelenő „Natúr undiKul 

i ur" cimü folyóirat egyik füzetében öngyil-
kosságot elkövető állatokról érdekfeszítő köz-
leményt olvastunk dr. Jyiwner F. U. bécsi tu-
dós tollából. 

Darvih is. aki mondja a cikk - - bizo-
nyára egyike volt a legmegbízhatóbb megfi-
gyelőknek, említést tesz ilyenekről egyik mü-
vében. Darvin szerint egész marhacsordák 
fojtották önmagukat a Páránk folyó vizébe; 
nz állatok ezrei fúltak a vizbe és a San Pedro 
mellett elfolyó foiyauiág annyira tele volt bul-
lákkal, bogy az egész vidéken érezhető volt a 
dögszag, ami sokféle betegségnek lett az elő-
idézője. Wirriami C. tanár Upsalú-ban, arról 
értesít egy munkájában, liogy Norbctten 
(Lappland) déli részében megfigyelte, liogy az 
iramszarvasok — farkasok által üldözve — 
tömegesen ugranak magas sziklákról a mély-
ségbe, ahol természetesen összetört csontokkal 
terülnek el; állitólng hasonlót cselekszenek 
szintén az iramszarvasok olyan esetekben, 
amidőn nagy hófergetegtől megijednek és 
szinte pánikszerű félelem fogja el őket. Bizo-
nyos, hogy hasonlót cselekedtek már az ős-
időkben olyan állatcsordák is, amelyek a ra-
gadozó állatok által űzőbe vétettek. A Wels 
melletti völgykatlanban föltárt leleteket meg 
a tudós iBoyd Darkins sem bír ja máskép, vagy 
más eredetre magyarázni. Valószínű, hogy 
ezen a helyen a barlanghiéná által üldözött 
állatok ugrottak a mélységbe. A jégkorszak-
beli ember által űzött vadlovak is a mély szik-
lahasadékba zuhantak. iSalutre mellett, 'Lyon-
tól északra, a (Rhone-völgy ben- van egy több 
száz méter hosszú és három méter magas ló-
csontokból álló réteg; körülbelül 4000 lónak a 
csontjai lehetnek itt egy rakáson és valószínű, 
hogy itt egy csapat jégkorszakbeli ember űzött 
egy falka lovat és ezek vaktában a mélységbe 
ugráltak. 

De arra is vannak példák, hogy olyan ál-
latok, amelyek nem üldöztetnek, szintén ön 
gyilkosságba rohannak, Igy például as 
északi lemmingeket időközönként olyan ván-
dorösztön fogja' el, hogy nincs az az akadály, 
amitől visszariadnának: ezrivel másznak fel 
a legmeredekebb hegyekre és átússzak a leg 
erőssébb árral rohanó folyókat i«; sőt még " 
tengernél sem állapodnak meg, hanem, eszeve 
szetten rohannak bele a tengeráradatba és ott 
pusztulnak el ezrivel. A szibériai mókusról 
szintén tudunk hasonló jelenségeket: vándor-
lási vágyuk kielégítésében nem létezik szá-
mukra akadály. Több esetben is megfigyelték, 
hogy a hatalmas Amur folyót át akartáK 
úszni és ilyen alkalomnál mindig Tömegesen 
fúltak a vizbe. Más esetekben megfigyelték, 
hogy a tűz vagy a világosság haj t ja vagy 
vonza az állatokat öngyilkosságba. iMárxehail 
jegyezte föl, hogy 1877-ben egy Weimar mel-
letti Taubacb nevű falu égése alkalmával 
megfigyelte, amint egy egész sereg fehér g:> 
lamb keringett, a- lángok fölött, mig végre a» 
tán a lángok közé hullottak. A tengerpartok 
mellett lévő világítótornyok szintén nagy vonz-
erőt gyakorolnak a vándormadarakra. Százá-
val pusztulnak el közülök, amint teljes erővel 
nekirepülnek a kivilágított üvegnek. 

Egy külön csoport az állatvilágnak azok 
áz öngyilkosai, amelyek önként az éhhaláit 
választják. Tényleg előfordul, hogy fogságba 

esett állatok táplálékot néin vesznék magnkhoa 
és a szó szoros értelmében élven vesznek. {Ra-
gadozó Allatokkal történik meg ez néha, de 
•hülíőféléknél már sokkal sűrűbben észlelték 
ezt,.mig a legritkább esetek közé tartozik, hogy 
némely állat bánat miatt mondott le a táplál-
közársól. Ilyen állítólag a törpe, papagáíy.. Ha 
ez .a madárka elveszti a párját, bánatában 
nem eszik többet és éhen hal Kutyákról és lo-
vakról, amelyek a gazdájukat elvesztették, ha-
sonlót jegyzett föl a krónika. Mindezek elle-
nére azonban dr. -Knauernak az a véleménye, 
hegy olyan tudatos, valóságos öngyilkosság-
ról, mint amilyeneket az emberek elkövetnek, 
állatoknál még sem lehet. szó. A fölsorolt ese-
tek némelyikében azok az állatok, amelyek n 
látszat szerint öngyilkosság következtében 
pusztultak el, inkább a félelem, hatása, vagy 
szökési, esetleg- leküzdheílen vándorösztön ha 
tása alatt állottak. (Más esetekben meg olyan 
jelenségek vonzották, vagy űzték a szóban lévő 
állatokat, amelyek hatásait vagy következmé-
nyeit, nem ismerhették. Igy például valószínű, 
hogy a fönt említett galambok —< mint kizá-
rólagosan nappali állatok — éjjel uein tudtak 
fájékozódni és a tűz hatását vagy veszedelmét 
sem ismerték. -Ugyanez áll azokra a lovakra, 
vagy egyéb háziállatokra, amelyek az égő is-
tállóba visszarohannak; ezt nem lehet, öngyil-
kossúgnak mondani,, mert valószínűbb, hogy az 
állatokat a félelem űzi abba az épületbe, amely-
ben addig mindig pihenőt és menedékhelyet 
találtak. Sze-. 

— Andrássy a királynál. Bécsből jelen-
tik: A király egy órás kihallgatáson fogadta 
gróf Andrássy Gyulát. A kihallgatáson a ro-
mániai béketárgyb!ásokkal összefüggő kérdő", 
sek és számos más bel- és külpolitikai kér-
dés került szóba, Andrássy este visszauta-
zott Budapestre, 

Btrs, február 26. Gróf .Andrássy Gyula 
a délelőtt folyamán több látogatást tett. Po-
litikusokkal és diplomatákkal tanácskozott. 

— Éjjeü minisztertanács. Becsből jelen-
tik: Az osztrák kormány hétfőn este tiz órakor 
minisztertanácsra ült össze, amelyen a kabi-
net összes tagjai részt vettek, Höfer vezérőr-
nagy kivételével, aki lemondási, kérvényét már 
benyújtotta a királynak. A minisztertanácson, 
amely éjjel háromnegyed két óráig tartott. 
Seidler miniszterelnök elnökölt, 

— Kitüntetés. Fialovszky Lajos, a 3u5. 
honvéd gyalogezrednél beosztott 5. hóméért 
gyaiogezredbeii főhadnagynak az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elisms 
réséül a legfelsőbb dicsérő elismerés — a kai-
dók egyidejű adományozása mellett — tudtul 
adatott. 

— KU2mariéK e s í a m á s s y t á b o r n o k o k 
P r z e m y s l á t a d á s á r ó l tíécsoöt jelentiK; Kuz-
numek és 1 {ómássy tábornokokat, Prz-emysl 
két védőjét, egy tábornokokból álló tiszti becsü-
let, biróság elé állították és felelősségre vonták 
őket iPrzemysl átadásáért. A két tábornok 
részletesen kifejtette azokat az okokat, amelyek 
őket Przemysl átadására kényszeritették, Rö-
vid tárgyalás után mind a két tábornokot 
habilitálták, 

— az élelmezési kormánybiztosok eskü-
tétele. Budapestről jelentiK; Az élelmezési 
kormánybiztosok kedden délelőtt letették az 
esküt Wekerle Sándor miniszterelnök előtt. 
Az élelmezési kormánybiztosok most már meg 
fogják kezdeni működésükét, 

— Kereskedők é s a korlátolt világítás. 
A világitásnak még a tél elején történt lénye-
ges korlátozása nagyon érzékenyen érintette 
tudvalevőleg « kereskedőket. Most, hogy a na-
pok hosszabbodása folytán a helyzet soka* 
enyhült, Fonyó Soma kezdeményezésére moz-
galmat indítottak a kereskedők, hogy délután 
5—6-ig minden üzletben égetni lehessen egj 
darab 60 -v-att-os fémszálas lámpát, vagy ahol -

i 
villany táws, normális gázlángot, A fcsr 
reAedők ezt a javukra szóló nagyon esekáíy 
éa nagyon méltányos újítást beadványban ke-
nik a polgármestertől, EEflőzőlag megkérdezték 
» légszeszgyártól, hegy a kérelem teljesitev 
akadályokba ni közik-e. Pongrác* 'Albert igaar 
gató azt válaszolta, hogy az igazán szerény ké-
relem teljesítése „nem ütközik akadályba, mert 
most már a hosszabb napszakok folytán ugy a 
•légszesz, mint a villamos áram termelésében 
megtakarítás érhető el". A kereskedők bemu-
tatják a polgármesternek ezt a véleményt, Ért-
hető, ba kérésük teljesítésére biztosan számí-
tanak. i 

— Szeged átirata és Borsodmegye. A 
januári közgyűlés tudvalevőleg elhatározta. 

hogy az önálló magyar hadsereg fölállítása 
érdekében föliratot intéz a kormányoz. A föl-
irat támogatása végett csatlakozásra hívták 
föl az ország összes törvényhatóságait. Borsod-
megye az átírat fölött napirendre tért, mivel 
a nemzeti hadsereg megoldásával a hűhóra 
végéig, a borsodmegyeiek véleménye szerint, 
várni keli 

— Ai Oroákurszágbó! visszaérkezett hadi-
foglyok sorsa. Budapestről jelentik; Orosz-
országból ezrével érkeznek haza a hadifoglyok. 
A kormányt, a hadifoglyokról való gondoskodás 
sürgős feladatok elé állítja. iMielőtt hazatérnek, 
nem szabad kitenni őket ujabb .szenvedések-
nek. B á r ó S z i m m i y Sándor honvédelmi minisz -
ter Bécsbe utazott, hogy az illetékes tényezők-
kid a magyar hadifoglyok helyzetéről tanács-
kozzék. 

— A Délmagyarország adománya. Isme* 
retes a közönség előtt, hogy a JMm<tg)ffzrm-
szág akciói tekintélyes összegeket eredményez.* 
tek a háború alatt jótékony célokra. A Nyír-
egyházi Ervin-féle hangvereny tiszta jöve-
delmét, 53A60 koronát juttat tuk legutóbb a 
városi szegényalapra. Az összeget a városi fő-
pénztárba 1064. naplószám alatt fizettük be. 

— magyar inuk üv.uu t íuaapesuöi jelen* 
tik: A iíristoU-száHodáoan héttőn délután 
megalakult a Magyar A ok Klubja. Százét ve-
nen gyűltek össze az aiakuiasra; százötven 
artsztoki ata-esaiad arisztokrata képviselője, 
asszonyok) akik régi várkastélyok termein és 
ragyogó báltermek ölén eddig nagyobbrészt 
csak ,a rangot hordozták magukkai. Most egye-
sültek -Összeköttetésbe léptek a Feminista* 
Egyesületével is, Gróf Apponyi Albertué, az 
alakuló közgyűlés elnöke kijelentette, hogy a 
'Magyar Nők Klubjára nagy szükség van. mert 
a magyar nőknek nincs egy közös találkozó-
helyük, ahol eszmét cserélhessenek. Az alap-
szabály tervezet szigorúan kizárja a politikát 
és a klubban nem folyhat semminemű játék. 
De a művelődési és társadalmi kérdésekről 
óhajtanak vitaestélyeket rendezni; erre külön 
rendező-bizottságot alakítottak gróf Andréstsy> 
OyuMué elnokitsév el. 

— a gyuta arának: maKsíútnáiasa. Egyes 
kereskedők Ezegeden huszonöt fillért kérnek 
egy skatulya gyufáért, A közönség részérói 
emiatt panasz érkezett Balogh Károlyhoz, a 
közélelmezési hivatal vezetőjéhez. Balogh ta-
nácsnok jelentette ax esetet a polgármesternek, 
aki kijelentette, hogy aiafcsaimálni fogja a 
gyula árát, hn meg nem szűnnek a tuLmagas 
árak. A közélelmezési hivatal vezetője ezért át-
irt a szegedi kereskedelmi és iparknrnaráho*, 
hívja értekezletre az érdekelteket a gyufa árá-
nak egységes megállapítása, ügyében. Az érte-
kezletet hétfőn megtartották, de határozatot 
nem hoztak. Mim értesülünk, a polgármester 
a napokban ruaksziműlni fogja a gyufa árát, 
lEzzel a hírrel kapcsolatosan azt aa informá-
ciót nyertük, hogy a helyi makszimálás neiK 
segítene, csak rontana a helyzeten, mert —• 
mint minden helyi makszimálás — azzal a kö-
vetkezménnyel járna, hogy az áru eltűnnék 
Szegedről A. szegedi gyufagyár ugyanis nem 
képes 'Szegedet ellátni gyufával, mert készletei-
nek legnagyobb részét a katonaság számát* 
foglalták le. A szegedi gyufagyár eddig ha-
vonta másfél vaggős gyufát adott át a szegei? 


