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A földrciigfsekről.
A „Pesti H írlapiból.

Ez az elemi csapások leghörzasztóbbika. A tüzet meg
fékezi a v íz , a víznek gátat emel a föld, uz éhség mit a 
fagy és jég idéz elő, csillapul a jó emberek k öny ondoin á- 
nyaitól, a döghalál ellen megóv az egészségesebb, magasabb 
fekvő terület levegője. A földrengés pusztításai ellen nincs 
mentőszor, nincs is tőle hová menekülni. Hirtelen támad 
titáni erővel s pár pillanat alatt elpusztít egész városokat, 
hegyeket, sülyeszí, rónaságban halmokat támaszt, folyókat 
emel ki medrükből s uj medret, nyit nekik uj irányban, el
szakítja a szárazföldet az anyateattŐI, rávezeti az óceán 
vizét, vagy szigetté mossa perez alatt. A földalatti erők 
ádáz munkája ez, melyekről a régi mythoszok azt taniták, 
hogy bennük a pokol hatalma működik.

Embernek e vészes hatalom ellen nem lehet küzdeni. 
— Eltörpül az emberorő a természet impozas felléptével 
szemben.

A földrengéseket a természettudomány sokfélekép ma
gyarázta. Vannak, kik egyszerűen vulkanikus tüneménynek 
tartják h aztán röviden elsiklanak fölötte. Igaz, hogy a 
földrengések leginkább azon vidékeket látogatják, hol műkö
dő vulkánok, tűzhányók vannak. Valahányszor a tűzhányó 
kitörni készül, a tüneményt mindig földrengés előzi meg. 
Sok népes falu esett már a Vesuv körül e jelenségnek áldo
zatul. A Hekla körül pedig egész szigeteket sülyesztett el 
a kitöréssel járó földrengés s tengerzajlás.

No de volt már földrengés oly vidéken is, hol vulká

nok tán évezredek előtt működtek, ina azonban már hirük 
sincs. Azért a borzasztó tünemény nem tisztán vulkánikus 
erők kifolyása. A természettudósok megkülönböztetésül ez 
utóbbi esetben a „plutonikus erők" kifejezését használják. 
Persze a név nem sokat változtat a lényegen, akár Vulkán, 
akár Plútó ur kezomuukájának tartsák is az emberek a 
földrengést. Fő, hogy valahára természetes magyarázatát 
bírjuk annak, mi okozza a szilárdnak vélt földkéreg inga
dozását s azt a romboló erőt, mely a területi viszonyokat 
pillanat alatt átalakítani képes.

Földünk egy gömbölyű zárt test, mely belül csupa 
forró é- folyékony anyagból áll. A külső földkéreg vékony 
rétegben szegi be ezt a folyékony anyagot, mint a tojás 
héja a fehérét. Már most földünket a nagyobb égi testek 
minden parányával magukhoz vonzák s e vonzerőt meg
érzi a kéreg alatt levő folyékony anyag is ; érzi és enged 
a vonzásnak, emelkedik az irány felé, honnan a vonzás 

i származik.
{ Ha a földkéreg nem tartaná vissza és uem szőritná 

össze héjába, tán ugy hullámzanék rá, mint a tenger. De 
: a föld szilárd anyag, a kéreg merőn összetart és a vonzott 
| folyékony lávaanyag a kéreg korlátái közt maradni kényte- 
j len. Persze a lávaanyag fékezése a földkéreg szilárdságát té

telezi fed s a hol a földképzés kissé gyenge, ott a fékezés 
I harczczal jár. Ha a láva utat talál magának a vonzás irá

nya felé, ott okvetlen kitör, a hol lehet, ott igyekszik útját 
tágítani vagy rést nyitni. Ez az eset a tűzhányóknál. Meg
történik azonban, hogy a földkéreg ellentáll ugyan a Iává-
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A „Magacienne" Francziaországot elérvén, Herbin és Jacques 
maguknait szabadságot kértek. Utóbbinak szülei már nem lévén, 
ő Heibinnel Parisba, ment, ahol annak szülői laktak. Ezek őt igen 
barátságosan fogadtak. Herbin atyja bankár körülbelül ötven éves 
és igen barátságos ember volt, s neje azon kitűnő asszonyokhoz 
tartozott, kik háztartásukért élnek, s kiknek egész örömük abban 
áll hogy a jólétet előmozdítsák. Leánya, Hermancze mindenben 
anyjához hasonlított. — Öt az ifjúság bájai, szép nagy szemei a 
gyönyörű szőke haja nagyban ékesítik. Rövid időre Jacques az ö 
kellemes társalgója lett, és Hernmnce boldognak érzé magát, ha őt 
láthatta. Kebelében az oly boldogító szendém érzete már-már meg- 
fogamzott, Jacques a csöndes és mégis élénk felvidító családitélet 
után igen vágyódott s egyesítvén ezt Hermance kecseivel, uz neki 
napról-uapra több bajt szerzett. Tiz évi tengeri útjában, minden 
jövö nélkül, csukis múló örömei voltak. Magányában oly őszinte 
és hív bajiam, mint Hermancze-é, legnagyobb szerencséje lenne 
a mivel őt a sors megáldhatná. Hermance szelídsége, nyíltsága s 
őszintesége eléggé kezeskedett az állandó boldogságról. A tengerész 
a lélek e szép tulajdonait választottjában méltányolni tudja, de ezt 
az évekig tartó távoliét alatt is ugy szerencse, mint szereucsetlen- 
ségben, mint nemesebb jellemet megőriznie is kell! A Gerbaud ha
lála óta a reá ólomként nehezült rémséget álmait is ellensúlyozni 
kellett. És valóban, jobb orvost nem is lelhetett, mint a szerelmet, 
mely oly őszintén viszonoztatok. , .

Barátjába veté bizalmát, s az egész örömmel igéré Lambert-

' nek, hogy testvére kezét megkéri neki szüleitől. Jacquest némüleg 
| kellemetes zavarba hozta, hogy ez a kérelem még ez este meg fog 

történni, még pedig az ö jelenlétében 
I E kérelemre a szülök kétségtelenül el voltak készülve, sőt 

azt óhajtók is ; mert apa és anya mosolyogtuk, s Jacquesnek csak 
azt mondták : előbb megtudják Hermance határozatát.

1 A szép tiatal hölgy elpirult, —- majd Jacquesre örömtől su-
1 gárzó tekintettel nézett, s kezét nyujtá.
j Abbau állapodénak meg, hogy a menyegzőt a legrövidebb 

idő alatt tartják meg. E pillanattól Lambert a házban mint a csa
lád tagja élt. Nappal a fényüzési kereskedésekben volt és vásárolt 
mindent, amit menyasszonyi ajándéknak legalkalmasabbnak vélt. 
Az estéket pedig Hermancenél tölté, és föl nem fogkatá, mily se
besen repül az idő. Gerbaud utolsó kérelme el volt feledve, vagy 
legalább nem nyugtalanitá öt.

Azt bivó, Gerbaud neki valósággal mi meghagyást »em tett. 
A gyilkos képe csak még sötét ködfátyolban lebegett olykor sze
me előtt; Hermance egy mosolya elég volt, hogy a rémalakot 
elűzze.

Egy nap Herbin atyja a szokottnál később jött haza, az 
ebéd már az asztalon volt. Midőn leült magát elmaradásáért mén. 
tegetve mondá:

i — Nein tehetek róla. Én azzal a szerencsétlen de Girarddal 
találkozém, ö ismét, Francziaországban van. Igen sokáig beszélge- 
tónk együtt. Ma nem volt lehetséges ide jönnie, de holnap látni 
fogjátok.

I Anya és leány mit sem szóltak. Az öreg Hermin Lainbert 
1 Jacqueshez fordult és mondá:
j — Girard ur egy creol Martiniqueböl. Ő nekem 1848-ban igen 

fontos szolgálatot tett; nélküle mindenesetre tönkre jutottam 
volna. Nagy összeg pénzt kölcsönzött, miáltal ügyeimet rendezhe- 
tém. Hála istennek, pénzét visszaadhatám ; de azért örökké hála
kötelezettséggel tartozom neki.



nak, de a lávalmllámzás hatását szintén megérzi s megráz- 
kodik tőle. Ez a földrengés magyarázata.

A földrengések a lávaesö jelentkezése szerint vagy hűl • 
lámzatosak, vagy egyenletesen totőirányual:. Ha a tünemény 
jelentkezik, hallani lehet a földrétegek rezgése áltál támadó 
dörgést cs a föld alatti tompa morajt; a föld nem ritkán 
megrepedez, gőzöket bocsát ki magából, mi a kérget ost
romló láva közellótét jelenti.

Ritkább eset, hogy a párákat tflzlángok követik, mik 
szintén a földhasa dákokból törnek elő. A lisaboni föld
rengésnél ez előfordult, meg is gyűlt akkor a lángok
tól a város eg y  harmada. Az per ;.e természetes, hog,1.
a természeti erők e csatája alatt a légtüneti viszonyok el
változnak, a hömérsék alá száll s a légben viharok támad
nak a földrengés alatt.

A mait század közepe óta következő nagyobbszerü 
földrengései: voltak: 1746-ban Limát látogatta meg a vész ; 
1755 november 1-én elpusztult Lissabon, ez alkalommal n 
földrengés Afrikában, Grönlandban és Észak*Amerikában is 
érezhető volt,- 1763-ban esett a Komárom város elpusztu
lása. 1783-ban raárczius 28-án a kalabriai vész; 1707 feb.
4 én Riobamba tűnt cl a. föld színéről ; 1812 márcz. 26-áu 
Caracasban volt óriási földrengés; 1822 uov. 19-én Valpa- 
raizoban és Chiliben; 1841 jun. 12-én I creeirán : 1843 
febr. 8-án Quadeloupeon ; 1842 május 7-én Haiti szigeten; 
1853 juluis 15-én Oomanában ; 1854 april 16-án éjjel, San- 
Salvadorban (Közóp-Amerika), 1855 febr. 28 é ; april 18-án 
Brossában; 1855 julius 25-én Walisbau, 1855 november 
12-én Yeddobau (Japan); 1857 decz. 16-án és 20-án ismé
telve Nápoly környékén; 1858 február 21-én Koiynthus- 
ban ; 1858 jnnius 19-én Mexikóban, 1859 márczius 22-én 
Quitoban, 1861 márczius 20-án  ̂Mendozábar ; 1860 julius ■ 
6-án Brazíliában s az Egyesült-Államokban.

Ez évben ugv látszik hazánkon a sor. Nem elég, hogy 
tűzvész, árvíz, éhség, fagy és esőzés tönkre tették az or
szág felét, — most, a földrengések következnek.

Múlt pénteken délután az összes délkeleti megyékben 
érezték a tüneményt, mely f. hó 1 1 -én hajnalban ismét
lődött.

T e m o s v á r r  ó 1 írja a Tem. Lapok ;
„Földrengés volt tegnap 5 óra tájban városunkban és 

a környékben, mely 6 másodperczig tartott, ós nyugati szél 
mellett délről északfelé irányult. A rengés az egész város

ban észleltétől t, jóllehet, nem voltak az illetők a jelenség
gel azonnal tisztában, hogy mi történt. így például igen 
sokan egyszerre szédülést éreztek anélkül, hogy annak okát 
megmagyarázni képesek lettek volna. A helybeli kadetisko- 
lában az Írószerek a tanár és tanulók rémületére mind le
hulltak az asztalokról. Stampa ezukrászdájában pedig a 
palaczkok és üvegedények mind egymáshoz verődtek. A 
vidékről érkezett tudósítások szerint szintén mindent! t. ész
lelhető volt a földrengés, így D e t t á n 4 óra 32 percz- 
kor, V e r s e e e n 4 óra 31 '/2 perczkor, B á z i á s o n 
4 óra 30 perckor. Jasscnován és Orsován szintén erős lö
kések voltak észlelhetők."

Az erdélyi részekben Piskin és Déván észlelték a 
földrengést.

Legerősebb volt a borzasztó tünemény Fehér-Temp
lomban, hol több ház összeo nlott.

Levelezőnktől ez esetről a következő részletes tudósí
tást vesszük :

Fehértemplom, okt. 11.
T. szerkesztő u r!

Tegnap, azaz f. hó 10-én városunkban hatalmas föld
rengés volt. Ugyanis délután 4 \  órakor hatalmas dördülés 
volt hullható, ugyanazon pillanatban három egymásután kö
vetkező borzasztó lökés következett be. Recsegés és ropogás 
mindenütt, a házak alapjaikban inogtak, ablakok sarkaikból 
hullottak ki, kémények dőltek be. Képzelhetni a zűrzavart . .. 
-- Senkiseiu tudta az esemény okát. Rémülve tutottak ki 
az utczára, ott a rázkódtatás okozta dühdékeket látva, jaj- 
vcszékelve futott mindenki az utczán föl és alá, míg végre 
megmagyaráztuk nekik, hogy földrengés volt, és hogy most 
már nyugodtan visszatérhetnek hajlékaikba.

így az első rémületen átesvén s visszatérvén hajléka
inkba, kiki a maga észrevételét és tapasztalatát beszélte el, 
és már lassankint nyugodtak kezdőnk lenni, a midőn 7 '/4 
órakor ismét erős mormogás és két hatalmas lökés le
pett meg.

Már most a legbátrabbak is remegni kezdettek. Gyer
mekek és asszonyok sirva futkostak, nem mervén a házba 
bemenni, attól tartván, hogy ha az éjjel még egy ily föld
rengés áll be, s akkor a húz nem állja tovább: reájuk dűl, 
eltemetve mindent romjai alá.

A nép az utczán töltötte az időt. Egész nap remegve 
vártuk a tőrtéuendőket. Az éj koromsötét volt, hideg eső

Jacques ez ellen mi ellenvetést, sem tehetett. Herbinné és 
Hermance hallgattak és az apa más beszéd tárgyat vett föl.

Ebéd után Hermauce jegyeséhez közeledek s monda:
— Nekem ön előtt titkomnak nem szabad lenni; s annál 

kevésbé akarom azt elhallgatni, mert hiszem, hogy annak tudása 
önnek elégedett.lenségére nem szolgáltat okot. Girard ur miután 
atyámnak e nagy barátaágot, tévé, nőül kért. Hálakötclezettsé- 
gem élénk volt, 6 én öt kitűnő embernek találtam ; (le egyszersmind 
a házasság miatt ellenszenvet éreztem iránta, minek okát. magam
nak nem tudám megfejteni. Kérelmével öt visszautasítottam.

Girard ur aztán Amerikába utazott- Mi azt hal lök, hogy ott 
megnősült, de rövid időre nejét el\észté. — Ha én és anyám 
midőn az ebéd fölött Girardról sző volt , — hallgattunk : 
ez azért történt, mert édes atyám sokáig haragudott reám azért, 
hogy nem akartam Girard neje lenni. — Mi nem is igen szeret
tünk Girardról bár mit is hallani. Ön látja, hogy az egészben nin
csen semmi, mi önnek szomorúságot okozhatna

Ez mind valő volt Lambert Jacques köszönetét mondott 
Hermance-nak azon bizalomért, melyet irányában mutatott. De 
mindezek után még sem titkolhatá, hogy ezen Girard, kiről ma 
hallott először beszélni, nála sajátszer fi benyomást okozott, ób 
lelkét némi aggálylyal tölté el.

Következő nap este, hat órakor Jacques a terembe lépett, s 
a kandalló közelében egy idegem látott, ki Herbinnel társalgóit.

Jaques beléptekor az idegen fölkelt, és igy szólt:
— Herbinné asszonyság épen most közié velem, hogy önnek 

menyegzőjét Hermance kisasszonyu.yal nem sokára megülik. En
gedje meg, hogy legjobb szerencse-kivánataimat nyilváníthassam 
s azon reményt kifejezhessem, hogy ön engem, mint a családnak 
régi ismerősét, barátjának elfogadand, s kezét nyújtó.

Jaques megszorító s ez alatt az idegen arezvonásait vizsgáik.
Hideg borzadály futá át testét.
Nem tulált szavakat, hogy feleljen.

Ez volt a halavány, epezöldes szinti arcz, az a hullámzó 
göndör haj, ez ama hideg tekintet, mely álmaiban annyiszor meg
jelent és melyet most, — midőn azt a valóságban láthatja, még 
inkább barátságtalan és kiálihatatlannak talált.

De Jaques egy nevelt és önmagán uralkodni tudó ember volt. 
Az vélte, — hogy az idegennek éreznie kell, keze mint reszket 
az övében. Néhány szót rétegét s . Magát egy ámítástól egészen 
elragadtassa e ? Nem lehet-e ez csalódás ?

Lambert leült s a tűzbe nézett, nehogy Girard tekintetével 
találkozzék. Türelmetlenül vára a pillanatot, midőn a gyertyát 
meggyujtják.

Maga Hermauce volt, ki a lámpával a szobába lépett a azt 
J a kandallóra tévé.
j Most Jaques lassan fölemelé tekintetét s az idegent ponto- 
I Babban vizsgálá. Nem csalatkozott.

Igen ! — ez volt a gyilkos arcza.
1 Girard, a Lambert arczát szintén szorgosabban vizsgálta, 
j és a mint ez ószrevevé, nemcsak kíváncsisággal, — hanem félre- 

ismerhetlen meglepetéssel is.
A társalgás a vacsora fölött csöndesen folyt és Jaques na- 

j gyón erőteté magát,, hogy felindulását zabolázza, 
j Csak a vacsora végezte után voná félre Achillet és kérdé :

— Tudod-e te, hogy minő ember ez a de Girard ?
— Azt tudom csak, hogy atyámnak nagy összegű pénzt 

kölcsönzött, és hogy testvéremet nőül akará venni.
Többet nem tudsz ?

... * Ní>m ! De mit 18 tutIhatnék többet ? Te magad is ép oly 
jől tudhatod, mint én, -  hogy mi tengerészek arról, mi családi 
körünkben történik, rendesen igen felületesen vagyunk értesítve 
ifi, a Ál f' , T  m«Rbukik» Vftgy gazdag lesz, mig mi idegen útrészekben bolygunk, - csukis visszajövctelünk után értesülünk 
a mar rég megtörtént eseményekről . . .



ősi II. így tartott éjfélig, mikor a lakosság nagy része kissé 
megnyugodott s álomra hajt.á fejét.

Hajnali háromnegyed 4 órakor hatalmas lökések ráztak 
fel álmainkból . . . Ismét földrengés ! A lökések még erő
sebbek vahinali mint az előző le, és mivel éjnek idején a 
hang erősebb hatású, agy volt, mintha hatalmas ágyúzást 
hallanánk.

Alvásról többé szó sem lehetett, mert a város öszszes 
népe talpon volt, mintegy búcsút, járva utczáról-utcaára.

Remegve és szótlanul töltöttük az éj hátralévő részét.
Reggel körutat tettem a kisvárosba, bágyadt és szo

morú arezok mindenütt, az álmatlanul töltött, éj és a nagy 
izgatottság nyilván leolvasható az arezokon.

Alig van épület a hol kisebb nagyobb omlás ne tör
tént volna. Nagyobb szerencsétlenség nnonban nem történt. 
Isten óvjon bennünket.

Perényi Vilmos.

H 1 \ i  I k
— A Mlkosevics bűnügyben Szabadkán f. bó 30-án lesz 

a végtárgyalás.
— A közbiztonság Bács Bodrogh vármegyében nem a leg

jobb lábon áll. Palánkán, Bulkcszcn, Filippován betörések és imgy 
lopások történtek újabb időben. Bizony-bizony egy pár évi Ráday 
acra ismét megtenné üdvös hatását! A Baján ellopott ezüst az 
esetben már régen kézre kei ült volna.

— Zom bor bán f. hó 15 ike óta a postahivatal állami keze
lés alá vun véve. Vajha a mienkről is azt mondhatnék rövid idő 
múlva.

— Mngynr-t ránéz in biztositó társaság' czimmel múlt héten 
alakult meg a Hungária szállodában egy uj biztositó intézet. A 
vállalatot a párisi Société de I‘ Union Gén érale -- Bontoux — 
létesíti. E biztosító társaság tőkéje 20 millió frankból áll, melyre 
egyelőre 30% fizettetik be. Az első 10°/0-os részlet kész befize
tése megtörtént mindjárt a közgyűlésen. Megválasztanak az igazg. 
tanácsba : elnökül Bittó István, nlelnökül Bánhidy Béla báró, to
vábbá marquis de Chúteaurcnard, marquis de Banneville, Tinti báró 
Rust Bernát és Sváb Károly. Az igazgatóságba választattak: fő
igazgatónak Moskovitz Lnjos (a bécsi Securitas igazgatója,) Svei- 
ger Márton, Kerstinger István és Ililler Albrecht; a felügyelő 
bizottságba : Lánczy Leó, Bakonyi Miksa, Lewin Jakab és Magyar 
Lászbi. A társaság a biztosítás minden ágára terjeszti ki inükö-

Achille azt Ilivé, — Jacques szerelemféltő. Enyelegve tréfált 
vele Hermance miatt.

_Igazad van, — mondá Jacques, — de te nem beszéltél
vele san-francziskoi kalandomról ?

_ Soha egy szót sem ! — mondá Achille.
— Valóban e kalandról soha egy szó sem volt említve.
Achille már rég óliajtá cs tervezgető barátjának házasságát 

nővérével, tehát Jacquesnek azon képzelődéseit, melyek agyában 
termének, úgy Gerbaudnak utolsó óhaját, hogy Jaques halálát 
megbosszulja,testvérével nem is közié. Nem akart neki oknélküli 
aggodalmakat okozni, — különben is e képzelődést nevetségesnek 
találta.

_ Úgy tehát — mondá Jacques, — légy oly szives, és ne
is szólj erről, hanem igyekezzél valami bizony >sut kitudni Girard 
ur előéletéről.

Achille csodálkozott. Eleintén azt Ilivé, hogy Landlert, agyá
ban ui képzettnek támadtak. De Girard ur arczát is maga figyelem
mel vizsgálta, s meg kell vallani, hogy közte és ama kép között, 
melyet Jacques neki Gerbaud gyilkosáról leírt, igen nagy hason
latosság létezett, A mit magában gondolt elhallgató. Ha ö Jacques 
állítását a feltalált hasonlatosság mellett támogatná, úgy ő 
Jacquesot veszedelmes gyantásaiban és sejtelmeiben csak urösbi- 
tette volna.

(Folyt, köv.)

(lését; a részvények teljesen alá vannak irvu, úgy, hogy nyilvános 
jegyzés nem fog történni.

— A ,,kisbirtokosok országos földhitelintézete" pedig va
sárnap tartá meg tiszt választó közgyűlését,

—■ Bismarck humora. Becs diplomacziai köreiben sokat 
beszélnek arról a sok ékes mondástól, melyet Bismarck neki me
legedve a beszélgetésnek, szokott eregetni. (íambottáról volt szó.
A herceg nem fejezhette ki eléggé csodálkozását afölött, hogy 
Francziaország egykori diktátora, az athéni egyetem tiszteletbeli 
tudordiplomáját elfogadta, daczára annak, hogy ilyen diplomája 
már a párisi egyetemtől is van. „Ez olyanformán jő elő, mondá Bis
marck herczog, mintha leszállították volna egy lóról, hogy egy 
szamárra ültessék föl." Tisza miniszterelnökkel szemben azon re
ményének adott kifejezést a herczog, hogy a mostani beszélgetés 
valóságos kicsi kongresszus (en miniatűré,) két ember kongresszusa 
(cengrés á deux.) de azért nem kevéssé fogja elősegíteni a béke 
müvei, mint ununk idején a bécsi kongresszus. — Bismarck kér- 
czeg ezután egy szellemes hóJgygyei beszélgetett, * azt kérdezte 
tőle, hogy érzi magát t Mire a hölgy uzzal feleit : „Rosszul her- 
czegcin, mert ön nem képzelheti el, mennyire kinő/, az egy kiván
csi asszonyt, hogy midőn szerencséje van Bismarck hg. társaságában 
lehetni, anélkül, hogy tőle Bécsbe jövetelének tulajdonképeni cél
ját megkérdezhetné." „Oh azt én nem tűrhetem, hogy ön kínozza 
magát, feleit a herczeg nevetve, megmondhatom ezt önnek : azért 
jöttem Becsbe, hogy Andráasy barátommal együtt megkereshessem 
a de lej tüt. mely minden békés elemre elegendő vonzó és összetar
tó erő legyen V — „Úgy? mondá az ékes grófnő . . .  de hiszen a 
delejtü mindig észak-felé van fordulva V!“ — Mindenesetre, felelt 
Bismarck herezeg, de ép ez képezi a legvégét a történetkének.

A pesl-zimonyi pálya kiépítésére Schwartz Annin buda
pesti vasút,i vállalkozó, mint egy pénzelés konzorcium képviselője, 
e napokban adta be ajánlatát a m. k. közlekedési minisztériumhoz, 
késznek nyilatkozva 1, esetleg 2 millió Irtot biztosit,ékképen azonnal 
letenni, mihelyt az alkudozásokra meghivat,ik.

— Furcsa vadász-sport. A sportnak egy különös nemét ta
lálta föl Wortley lord. Neki ugyanis az volt kedvencz szenvedélye 
hogy egy-egy könyvet szolgája által elrejtetett könyvtárában, s e 
könyvet aztán keresni kezdte. A keresés néha napokon át tartott, 
s mint a lóid mindem ismerősét biztosító,, igen nagy élvezetett és 
mulatságot szerzett m ki. A lord e furcsa sportot „k ö n y v v a- 
d á s z a t n a k“ nevezte.

— A divat Európában és Indiában. Busáéi W. erről a 
következő kedélyes történetkét beszéli el „Miért viselnek a ti 
asszonyaitok függőket az orrukban ? — kérdek egyszer egy ben- 
szülöttet. „Épen azért, a miért a tieitek füleikben" — felel ö. 
„Hát karikákat miért hordanak lábszáraikon ?“ „Ugyanazért, a 
miért a tieitek karjaikon." „Hát annak mi az oka, hogy ha lá
togatóba mennek, harisnyát húznak ?“ „llát a ti asszonyaitok miért 
húznak ilyenkor czipőt kezeikre ?“ (értsd keztyüt.) Ezekre a bölcs 
feleletekre aztán kénytelen voltum fölhagyni a vitával.

— Sajátságos ünnepük van a birinánoknak. az úgyneve
zett „á l l a t s zabadi t áa i  ti n u e p.“ A birmánok ugyanis nagy 
érdemnek tartják, ha valamely állatnak életét megmenthetik. Az 
„állatszabaditási ünnep" ápril havában van, mikor is sorra járják 
a bazárokat, a minden élő állatot: halakat, szárnyasokat, kecskéket, 
teheneket összevásárolnak. A halakat aztán egy nagy tóban, a 
többi állatokat pedig egy sűrű erdőben szabadon bocsátják.

— Mi barbárok ! Pár év előtt, egy német lapban a 
magyarokról irt ismertetésben többi közt ez állott:

„A magyarok a húst nyersen eszik, és ezt az ételt szalon
nának hívjuk."

— Egykis szójáték. Egy festő egyik barátjával beszélget.
X ur a minap egy fnst.vényt vett, tőlem, melynek árával a-

dós maradt, 8 mos még azt akarja, hogy arczképét is fessem le ?
Azt tanácslom, hogy ne vállalkoznál, mert úgy sem találnád 

öt el ?
Hogy-hogy? hiszen tudod, hogy kitűnő arczképfestő vagyok.
Meglehet, de azt is tudom, hogy X. ur, mikor adós, egyáta- 

lában nem található. ________
tlz lo ti tudósítás.

Baján, 187Í). october 18-án.
Búza 14.25 zab G.20 bab 9.20 árpa 6 25 rozs 9.10 köles 4.60 
kukorica 6 50.

Az árak 100 kilogr. után.

Vízállás Raján.
L pont DUNA 84.88

fenék CSATORNA 83,00

October 21-én. DUNA 85.36 CSATORNA 84.98
0 fölött 0.48 mélység 1.98

Felelős szerkesztő :
Dr. B Á R T  S C H SAMU.



FERENCZ JÓZSEF
K’ESERŰVIZ-FORRÁS. '

E l i s m e r t  m i n t  l e a lm t í is o s b  v a l a m e n n y i  k e s e -  
r i l v i z  k ö z ö t t .

ű r  T a n  Ka W  a belgyógyászat tanára, Erlangcuben. Dl. LCUUtJ W # Nem okoz kelletlen mellékhatást, ha na
gyobb adagban vétetik. Sőt még oly esetekben is, hol a bóluyák- 
liártya izgatott, e víz fájdalom nélküli székletétet okozott.“ Er- 
litngoii, 1878. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _

Dr. Korányi Frigyes S 'k t
hogy cnyhóji keserű, nem kellemetlen izü és hogy még hosszabb 
használat után sem zavarja meg az étvágyat és emésztést." Bu
dapest, 1877.______  _______  ______________________

Dr. Gebhardt Lajos ház igazgatója, Budapesten. „Kön
nyen vétethetik és a többi budai vizekhez aránylag kevesebb 
mennyiségben és rövidebb idő alatt hoz kedvező eredményt létre."
Bpust, 1877. _____________ __________________
ü r  f f io Q Ó T iH n r  a Szt.-János közkorház igazgatója lluda- 
U 1 , Rla öállUUl, pesten. Valamennyi budai kcserüviz kö
zött kellemes ize és jeles hatása által tűnik k i : gyomor- és bél- 
hurutnál, megrögzött székrekedésnél, alhasi vérpangásnál vala
mint vértolulásoknál, aranyérnél étvágytalanságnál stb.Bpest, 1878

Dr. Ba Becsben. „Még hosszabb
használatnál sincs semmiféle káros hatása." 1873.
H r  MflTTTlorf T h  az elincgyógytun tanúra, kormnuytaná- 
JLf i  • U lv jU v lL  111, csos Becsben. „A mérsékelt adagok és 
azok kíméletes hatása által e kóroda egybevágó heveny kórese- 
teinél gyakran fontos okijavalatnak felelnek meg. Bées, 1870.

Ezen víz kapható minden gyógyszertár és ffiszerkeres- 
kodésben és a  forrásigazgatóságnál Budapesten.
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A bácskai közönség
szives ügyeimébe.

I t s i c i e B ^ a i  I p a r .
Ajánlom saját, készitméuyü

Vajkészitő gépemet, moly igen rövid idő alett készít vajat. — 
Ara 10 és Ifi írt.

Kávé- és füs/.onlarálómat, vasból, aczélkövel. Ara 10 és 15 frt. 
Mákörlö. ára 10 és 15 ír*.

Továbbá:
Kukoricza-morzsolók, 30, 40, 50 írtért.

Melegen ajánlhatom
Erős, kovácsolt, szabályozható csavarral és tisztitó késsel 

ellátott
Vasekéimet, áruk 12 és 15 írt.
Fogasboiona, három- és négyszögü, erős, 10, 15 és 20 írt. 
Trieur, konkoly - és bükköny-választó, rosta stb. készletben.

IMF" (Jepeket kezesség mellett kijavítok.
Becses megkereséseket kérem a következő cim alatt intézni:

RÁCZ VILMOS
g a z d a s á g i  g é p mű h e l y e  és r a k t á r a  

SZABADKÁN,
a promenade mellett, saját ház.

Egy jó házból való fiú felvétetik

T ;lIÖ l€ 35tJL
L e o p o 1 d . János bádogos mesternél, 
Baján, Bárány utcza, hol is bővebb tu
dósítás nyerhető.

JOHAW llOPPsche
alléin oclite und erste

Die Johann Hoff seben Brust-Malzextract-Bonbons sind 
bei enikráftendem Hüstén üussert wohlthatig, sie lösen 
dun Schleim und machen eine schwer athmende Brust íréi.

Malzextract-
Gesundheitsbier,
Ileilung und Stiirkung.

Concentrirtes 
M a i z e  e t r a e t ,
! iür lungenleidende.

Vöm nahen Tode gerettet
babé ich mit dem HOFF’schen Malzextract cinen noch nicht 
40jáhrigen Lungensöcbtigen, den ich in arztliche Behandlung 
übernommon hatto. Schon vrar eine Lungeuvereiterung vorge- 
schritten, ebenao ciné schmerzliche Leberverhártung. Oft wieder- 
holter Bhithusten und Eiterauswurf in so gescliwftchtain, abge- 
zehrtem, tieberischem Zustande, dass mán sein baldiges Ende 
erwarten musste. Nachdem ich die Lungen-Congestionen gehoben 
hatte, vorabreichte ich ihm HOFF!3ches Malzextract. Nach dem 
Genusa dér zelinten Flasche trat eine gUiiHtíge W enrliing dér 
Krankheit ein und nach der 26. Flasche hörte die Biustbeklem- 
mung auf. Ich Hess ihn nun auch die HOFF’sche Malz-Chocolnde 
trinken; sie stftrkte ihn sichtlich und jetzt ist er Rcconvalcscent. 
D r. Georg Mathina Sporer. k. k öubernialrath in Abbázia.

Bei Magenbeschwerden,
VerdnuiiuKainiingcl. U nterleihsbescliw erdeii, Iliimorrboi
den ist das Malzextract-Gesundheitsbier, auch die Malz-Chocolade, 
dns allgemein verordnete Heilnahrungsmittel; bei Husii n. Hei- 
Herkcil und Ilalalciden  wirken die Brnstmnlzbonboiis vorzüglich. 
Bei altéin Bruatlcldcii das roncentrirlc itlnlzextrnci. — 
„Ich habé," sebreibt H err Rechnungsführer Pim piinger in 
Scbttnwcrdcr, „scit Gebrauch Ihres Malzextracts den Magen- 
krambf nicht nicht wieden gehabt. Ilire Malzbonbnns veitrieben 
mir den Husten, der Schleim ist fórt und ich athme wieder frei.

An die knieerliebe und kOnigliclie ilof-lHnlzprfipn- 
raten-Fnhrlk und llrnuerei von JOIIANY IIOFK in Ber
lin, Neue W illiolm strnssc 1. Für die kniserlicht-n öster- 
reicIiíhcIicii Slnnten Hnupt-Fnbriks-Gcscliilft, W ien. Gru- 
ben, llrüaneiHlruaae Nr. §.

I Malz-Chocolade ; 
zűr K ráftiguug,

bester Caffee ersatz. !

Br ust-Malzbon- 
bons geg- n Husten,|

sehlcimlösend.

Haupt-Depot iür Baja bei Herrn STEFA N  11IC IIITSÍ II

Temesváry Mór
c z i p ő g ’y á r i  r a k t á r a

B n d a p e a t e x i ,
király-utcza 1. szám. b. Orczy-féle ház.

Mindenféle lábbelieknek legjobb birü forrása. A legjobb készítési csípőket 
ajánlja a téli szükséglet fedezésére,

n a g y b a n  é s  k i c s i n y b e n .
Hölgyek számára:

Nemez comodczipök nemez béléssel minden színben, sarkkal és
nagy csokorral........................................................................• 1 frt 60 kr

Fftzft topán eberlastinből a legszebb hímzéssel díszítve. . 2 frt 80 kr
T o p án o k  eberlastinből ruganyhuzóval, magas kivágással, ro-

koko-sarokkal, finom kiállításban . 3 frt — kr
T o p án o k  rnganyhuzóval erős chagrin vagy horjubőrből, szö

gezett kettőstalppal erős időjáráshoz tartós . 3 frt — kr.
(  'zugot* posztó-topánok hői szegély lyel szögeit duplatalppal,

meleg béléssel ’ . . . 3 frt 20 kr.
Czugos bársony-topánok nemez béléssel szögeit és srófolt 
duplatalppal, lakk hegygvel, magasszabásu . . . 3 frt 00 kr

Urak számára :
C om odczipök posztóból nemez béléssel minden színben 1 frt 20 kr.
Topán chagrin-bőrböl finom díszítésű lakkszegélylyel. legújabb

d i v a t u ..................................................................................3 frt 90 kr.
Topán borjuhőrből szögezett, csavart kettdstalppal igen erős 4 frt — kr. 
Topán orosz fénymázos bőrből, szögezett csavart kettős talp

pal, esŐB idő re . ...................................................... 4 frt 80 kr.
Topán salon-fénymázos, mainzi bőrből, keztyű vagy chagria

szárral legfinomabb h í m z é s s e l .................................... 4 frt 40 kr.
Topánok posztóból orosz lakkos bagariu-szegélylyel vörös 

nemez béléssel, 3-szoros erős srófolt duplatalppal, óv
szer nedvesség e l l e n ......................................................5 frt 00 kr

C sizm ák erős vikszos, vagy baguria-börböl ránezban, srófolt
d u p la t a lp p a l ................................................................................8 frt 60 kr

T érdce lzm nk  hétvarattal és csattal dupla bagaria-bőrből há
romszoros srófolt talppal vízmentes 8 frt 80 kr.

T érdcsiz inn , valódi orosz-bagariából, háromszoros srófolt dup
latalppal, v í z m e n t e s .............................................................12 frt — kr

Y'ikaz- és bagariabőrböl való gyermekcsizmnk lakkBzárral’
akár szegeit, csavaros duplatalppal, igen erős minőségben 4 frt — kr 

riu-topán borjú vagy chagrin bőrből erősen szögezett kettős
t a l p p a l ......................................................................................... 2 irt 50 kr

L e á n y lo p a ti eberlasztinből vagy bőrből legfinomabb diszitésü
lakkszegélylyel................................................................................ 1 frt 80 kr

G yerm ekcz ipók  eberlastin vagy bőrből , 6 0  krtól 1 frt 20-ig
Megreuddések postán utánvét meglett vagy az előleg beküldé- 

se után gyorsan s pontosan teljesittetnek. Nem alkalmas lábbeli a 
''^készségesebben kicseréltetik. Részletes árjegyzékek kívánatra 
belmentve küldetnek meg. ,_5

N yoinatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




