
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Ősalak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Poll&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

A> háramszéki 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

ltMázíípar-egy[eiÍJ és a nsepsí-szentgyapgyt ömkénytes feüzdftáí-egyfefc"  hivatalos kaztörtye. 

Megjelenik ezen lap heten-̂  
kint kétszer: 

csütörtökön és vas&rohp 

Előfizetési  feltételok: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. | 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. | 

Hirdetmények dija: : 

3 hasábos petit-sorért, vagy 
annak helyéért 6 kr. 

Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttór sora 15 kr. 

A török-görög civódások. 
( ) Rég az ideje már annak, mióta Gö-

rögország folytonos  küzdelemben all a portá-
val. A hajdani nagy hirü Görögország ma már 
nem létezik A helyett egy kis fészkelődő  tar-
tomány áll, mely ugy, a mint a viszonyok ma-
gukkal hozzák, a mikor csak lehet, fészkelőik 
egy kicsit s erőnek erejével be akarja bizonyí-
tani, hogy egy kis ihatárigazitás« természe-
tesen az ő javára, nagyon megilletné őt. 

És támaszkodnak a kongresszus határoza-
tára. A berlini békeszerződés 23 24. pontja 
ugyanis azt a fajálságos  határozatot hozza, 
hogy saját érdekük és az európai általános 
béke kedvéért egyezzenek meg együtt csen-
desen. 

Valóban ideje is volna már. 
E kiegyezés idővel megszülné a két nem-

zet köz':s érdekeinek felismerését  s Török- és 
Görögország egymáshoz való közeledését. 

A napnál világosabb, hogy Görögország 
saját érdekei el'en cselekszik, midőn a szlaviz-
musnak segédkezet nyújt a török hegemónia 
megtörésére, mig teljesen érdekeinek megfele-
lóleg cselekednék, ha a törökkel szövetkezve, 
útját vágná a mindinkább délfelé  közeledő musz-
ka befolyásnak. 

Ez az igazság azonban, melynek felfede-
zésére még nem jutottak el a görög politiku-
sok, nem változtat a tényleges helyzeten, mely-
ben Török- és Görögország ellenség gyanánt 
állnak egymással »zemközt Ez ellenségeskedést 
az áltál akarja megszüntetni Európa, hogy Tö-
rökországnak tanácsolja, miszerint két igen fon-
tos öbölröl és megfelelő  partvidékéről mond-
jon le Görögország ja\ára; mert — úgymond 
— e két öböl és kikötő igen fontos  Görögor-
szágra nézve. Mintha csak azt tanácsolná mon-
archiánknak, hogy mondjon le a trieszti és fiu-
mei öbölről, mert azoknak jó hasznát venné — 
Olaszország. 

Valóban sajátságos módja az a békeszer-
zésnek, hogy az egyik fél  mindent nyerjen a 
másik rovására s a legsajátságosabb a balkán 
félszigeti  békecsinálásokban, hogy a ki' ek 10-

A megfagyott  föld. 
(Felolvastatott Nagy-Enyeder, folyó  évi augusztus 16-án tartott 

felöl.asási  estélyen ) 

A megfagyott  földön  kezdődik határa a béke 
honának. 

Törvény és hadsereg nélkül biztos az emberi 
élet, a felebaráti  fegyverek  előtt. 

A vagyonos nem földet  és rabszolgákat, ha-
nem iramszarvasokat bir és fegyvereket  a vadak 
ellen. 

Ez a szabadság hazája. 
Magas északi vidékeken az ember élettarta-

ma hosszabb. 
A nyár véghetetlen kellemes. A nap 11 óra-

kor áldozva, reggel 1 órakor már felkel,  sőt a leg-
magasabb északon egész éjen látható több hétig. 

Hol nyáron a fagyos  föld  pár centimeternyire 
fölenged,  bogyós gyümölcsök : eper, málna, szeder 
teremnek bőven, sőt széna is gyűjthető Irkutsk kö-
rül az iramszarvasok téli táplálékául. 

Tavaszszal délről a vadludak nagy serege 
költözik a sarki tájákra, húsával, tollával és tojá-
saival hozva hasznot; sarki rókák és medvék, fó-
kák és cetek egész éven át foghatók.  Hermelin, 
coboly, pézsma és hód kereskedelmi cikkeket 
adnaik. 

Mély északi bányákban mindenesetre kelle-
mesebb dolgozni, mint az egyenlitői tájakon, mert a 
meleg nem oly türhetlen, mint emitt. Fém- é«; kő-
szénbányák azonban a jövőnek maradnak kiakná-
zására; egyelőre földönheverő  arany és a drága pré-
mek képezik a fő  kiviteli tárgyat. 

vására mindenki mindent nyerni akar, az min-
dig a porta. De ha a konstantinápolyi kormány 
elég ügyes és ravasz arra, hogy még a köte-
lezettségek teljesítése alól is ki tud bújni, ha 
csak nincs nyakán exekuciő, annál bátrabban 
és nyugodtabban teszi ad acta Európának a jó 
tanács ártatlan mezébe burkolt végzéseit. 

A porta — mint előrelátható volt — nem 
egyezik bele a határigazitásba. A kongresszus 
nem gondoskodott kényszerítő rendszabályok-
ról s a békeszerződés 24 cikke csak közvetí-
tést kérő apellátát enged Görögországnak a 
nagyhatalmakhoz Az ügy, ugy látszik, már ez 
utóbbi stádiumot is meghaladta. Delijanis kőr-
útjában az európai közvetítés kieszközlésén fá-
radozott s bizonyára l.i is eszközölt egy-egy 
intő szót a porta címére; de ez utóbbi az in-
tézkedéseket is tisztelettel f-'lre  teszi a görög 
követelések csomójába; — mert megvan győ-
ződve, hogy egyik hatalomnak sem lesz kedve 
fegyverrel  támogatni Görögország követeléseit. 

S midőn a porta igy okoskodik, alkalma-
sint igaza van. Európa egyik ifjúkori  bűnét kö-
vette el akkor, midőn a hellenizmus ábrándké-
peért fellelkesedve,  segítette a muszka hódítás 
számára megtörni a jeget. Ámde Európának 
ma már sokkal komolyabb gondjai vannak, 
hogysem ismét fenékbe  lövesse a navarini öböl-
ben a török flottát  pusztán a hellenizmus szép 
két szeme kedvéért. 

Ha Görögország — várakozás ellenére — 
mégis akad aktiv protektorokra, ennek egészen 
más forrása  lesz, mint a görög ügyért való 
poétikus lelkesedés. Mióta Görögország gaz-
dátlanná lett, igen is történtek kisérletek, hogy 
az Anglia által elhagyott protektori szék üre-
sen ne maradjon. Két hatalom: Francia-, Olasz 
ország már a kongresszuson kijátszották a gö-
rög színeket De ez nem Görögország érdeké-
ben, hanem a középtengermelléki hatalomnak 
Anglia iránt való féltékenysége  folytán  történt. 

* A horvát képviselőválasztások,  mint Zágráb-
ból jelentik, három kerület kivételével mindenütt 
végbementek. Az ellenzék mindössze 7 tagból áll. 
— Az országgyűlés szeptember 25-én ül össze. 

De mielőtt ^tulajdonképeni tárgyamról, a meg-
fagyott  földről  szólanék, egy pár földrajzi  adatot 
kívánok a t. közönség emlékébe visszahini. 

Ezen térkép az egész földgömböt  ábrázolja*); 
a piros harrasz vonal azon helyeket köti össze az 
északi földgömbön,  melyeknek évi középhőmérsc-
ke o, — e vonal körül velünk rokonnyelvü népek 
laknak : Európában a lappok, finnek  és esztek, 
három oly rokonnyelvü nép, hogy megértik egy-
mást ; a Volgától keletre a mordvinek és cseremi-
szek, zűrjének, vatjákok, osztjákok és vogulok, mind 
az úgynevezett finn-ugor  ághoz tartozók. A török-
tatár ágból itt laknak a szamojédek ; ez a Szamo-
jéd félsziget  az Obitorkolatánál, Szibéria közép és 
keleti részeit a jakutok lakják, kiknek nyelve Szi-
béria kétharmadában az uralkodó kereskedelmi 
nyelv. Jakutszk a fővárosuk  a Lena partján. Itt 
van Irkutsk a Bajkal-tó mellett. Az Obi, Jenisey 
és Lena folyók  a sarki tengerbe ömlenek, az Ana-
dyr a Behring tengerbe, melyet télen az Aleuti 
szigetek választanak el a csendes Óceántól, észa-
kon a Behring csatorna köt össze a sarki tengerrel. 

Orosz-Amerikát, vagyAlaskát  tudvalevőleg a 
cár eladta 1867-ben az Egyesült-Államoknak 7 mil-
lió dollárért. Egy óriás folyója  van : a Jukon, mely-
nek mellékfolyói  Európában nagy folyók  számába 
mennének, az amerikaiak a Missisipivel hasonlít-
ják össze, a partjain lakó indiánok pedig büszkén 
mondják : „Mi nem vagyunk vadak, hanem Jukon-
indiánok." Ez a folyó  3500 km. hosszú és Sokolo-
tától 1000 kmnyire még 2 km. széles. 

A Jukon mellett Nulotó erődöt kell emlite-
nem, hol az az angol magánzó, ki ezen folyót  ta-

*) A szóban levő térkép a föld  általános isotherm-térképe, 
mely minden meteorológiai, vagy physika-geogr.aphui inuokában 
feltalálható.  Szerk. 

A z o k k u p á c i ó -
Szapáry, kinek az utóbbi hetek lefolyása  alatt 

nem kevesebb mint hat elkeseredett támadást kel-
lett visszaverni, miután jelentékeny erősítéseket 
és pedig a negyedik gyaloghadosztály legnagyobb 
részét magához vonta, a Bosznafolyó  irányára füg-
gélyesen, uj állást foglalt.  Ezen pozíciónak a Spre-
ce-völgyben volt előbbi állás felett  azon előnye 
van, hogy nincs keletre és nyugatra megkerülés 
veszélyének kitéve, és hogy a felkelőknek  lehe-
tetlenné vált, csapatainkat természetes visszavonu-
lási vonaluktól elvágni. 

Az erősítések, melyeket Szapáry az utóbbi 
napokban kapott, jelentékenyek és hadoszlopa, ha 
a Brcskán, Samacon, Bródon keresztül vonult ösz-
szes csapatot, valamint a repülő oszlopokat hozzá-
számítjuk, melyek a Szávát átlépték, több mint 
két hadtestet tesz ki, ugy hogy a fölkelők  ellen, 
dacára az erősitéseknek, melyek egyrészt a Drina 
és a Jávortól, másrészt pedig nyugoti Boszniából 
szakadatlanul vonultak hozzájuk, kétszeres tulha-
talommal léphet, fel.  Igy nincs kizárva a lehetőség, 
hogy a fölkelők"  önkényt meg fognak  hódolni még 
mielőtt Szapáry Gracanicsán keresztül a támadást 
erélyesen megkezdené. Balszárnyunk erős offen-
zívája mindenesetre csak akkor fog  megkezdődni, 
ha a Drina- és az alsó Boszna-völgyben, valamint 
a Samactól Tuzláig terjedő uton is és igy koncen-
trikus módon nyomulnak előre csapataink a felke-
lők zöme ellen, mely főleg  az utóbbi heflyek  körül 
gyülekezik. Es ekkor Szapáryra igen szép feladat 
teljesítése várakozik, nevezetesen az, hogy a fő-
hadoszloppal együtt működve, a felkelők  sjenica-
novibazári visszavonulási vonalát elvágja és igy 
azokat fegyverletételre  kényszerítse. 

A Poszavinában (a Drina és a Boszna közti 
vidéken) uralkodó terrorizmusról irják a r P . Iád-
nak : A nem várt sikerek, melyeket a felkelők  a 
megszálló csapatok elégtelensége miatt arattak, 
vakmerőkké tették őket. Felmondották a porta 
hatóságainak az engedelmességet, és kijelenték, 
hogy most a „boszniai nép" uralkodik. Ez az ural-
kodás azonban igen kényelmetlen kezd lenni. Min-
denekelőtt a legnagyobb tekintélynek örvendő Had-
Szelim Tuzlából elrendelte, hogy a ferenciek  zár-
dái minden ingó vagyonukat a „népnek" kötele-
sek átadni a „dsihad" (szent háború) folytatására. 
A bosnyák, ki sohasem különböztette meg lelkiis-
meretesen az „enyimet" a „tiedtől", most feljogo-
sítva érzi magát mindenkit mindentől megfosztani, 
hogy a haza és vallás megvédethessék. Á katho-
likusok vannak a legrosszabb helyzetben; moha-
medánok és ó-hitüek nem bocsáthatják meg^nekik 

nulmányozta, huzamosan tartózkodott. A mai fel-
olvasás bizonyosan nem jött volna létre, ha a tenger 
alatti távirdavonal a 60-as években többször el nem 
szakad ; az amerikaiak ugyanis ennek következté-
ben azt hitték, hogy az nem is fog  létesülni és 
San-Franciscóból kiindulva, egy vonalat kezdtek 
építeni, mely az amerikai szárazföldön  a Behring 
szoroson és Giberión áthaladva Irkutsnál a mosz-
kvai vonallal jött volna összeköttetésbe. Ezen táv-
irdavonal vezetőjéhez, Bulkley ezredeshez csatlako-
zott Whymper, az említett angol magánzó, aki az 
éjszaki folyókat  és megfagyott  földet  azon szem-
pontból tanulmányozta, melyből vele most foglal-
kozni fogunk. 

A levegő hőmérséke a nap különböző szakai-
ban változik ; a talajban a hőmérsék napi ingado-
zásai nem oly nagyok, mint a légen és legfennebb 
egy meternyire terjednek, azon alól délben oly hő-
fokú  a föld,  mint éjfélkor.  20 méter mélységben 
már a tél és nyár sem okoz a talaj hőmérsékében 
változást : a hőmérsék állandó és akkora, mint az 
illető hely évi közép hőmérséke. 

Párisban van egy hőmérő a meteorologiai 
észlelde pincéjében, melyen 1 |1(MJ foknyi  hőváltozást. 
is lehet olvasni. Ezen hőmérő a mult század óta 
állandóan 11.89° C.-t mutat, mert mélyebben fek-
szik 20 meternél. 

A föld  felületén  tehát csak egy vékony 20 
meternyi réteg nyeri melegét a naptól és változ-
tatja hőmérsékét a nap és évszakok szerint; azon 
.alól a hőmérsék állandó és pedig mentől mélyeb-
ben hatolunk, annál nagyobb, általában minden 24 
meterrel alább i" C. hőfokkal. 

Ennek következtében 6 — 7 mfd  (50 km.) mély-
ségben több ezer hőfokú  meleg uralkodik, ugy 
hogy minden ismert fém  megolvad. Ezen tünemény 
oka a föld  belső melege, melyet azon időből tar-


