
hogy ugyanoly vallásúak, mint az a hatalcm, n-el 
az okkupációt eszközli. Egy dervis, Mohamed Jak-
sics, a köréje gyűlt nép előtt kijelenté, hogy a 
„rómaiak** mind árulók, kik az idegenekkel már 
régóta összeesküdtek az ország ellen, és ily em-
bereknek sem életét, sem vagyonát nem szabad 
kimélni. a nemes gyülekezet frenetikusán  tapsolt, 
s egyre kiáltozva „tako je !" (Ugy van !) 

A bizonytalanság második oka, hogy a mo-
hamedánok, állítólag azt tapasztalták, miszerint a 
keresztények a Szapáry elleni harcokban gyáván 
viselték magukat. Barakesics bég a gravanicsai 
harc után azonnal agyonlövetett néhány keresz-
tyént. A mohamedánok a keresztyéneket most még 
inkább becsmérlik. Gradacsban egy felkelővezér 
egy féltucat  keresztyént akasztatott fel,  „mert any-
nyit érnek mint a hamu pipámban." A keletbosz-
niai keresztyének talán nem egészen alaptalanul 
attól félnek,  hogy a mohamedánok, különösen ha 
majd rosszul megy a dolguk, átalános mészárlást 
fognak  rendezni. 

Számos keresztyén család kezd már az er-
dőkbe menekülni. Minden vagyonukat elhagyják. A 
felkelők  vezetői mindenütt erősen megsarcolják a 
keresztyéneket. Elveszik a kenyeret, tojásokat, 
szárnyasokat, hüvelyeseket, sőt birkákat és borju-
kat is, a hol csak találják. A vonó állatokat az 
ágyuk és az élelmi szerek vontatásira requirálják. 

Bjelinában az a hir terjedt el, hogy két ban-
da szerb milícia ment át a Drinán. Emberem nem 
látta őket, tehát csak mint hirt közlöm. Ellenben 
valónak látszik, hogy volt szerb tisztek parancs-
nokolnak a Poszavinában. Hogy ezek benszülött 
szerbek-e vagy pedic;- amaz önkéntesek közül valók 
kik a mult háborúban Szerbia szolgálatában voltak, 
ma még nem állapithatom meg. Hogy idegen ele-
mek részt vesznek e területen a felkelésben  az bi-
zonyos. 

Háromszékmegye közig, bizottsági 
ülese szeptember 3-ím. 

Igazolva távol voltak : Béleli Tivadar, Beke 
Sámuel; főjegyző  helyett Szentiványi Miklós ; a m. 
kir. építészeti hivatal főnöke  4 heti szabadsággal; 
helyette segédmérnök Losonci Dines előadó ; kir. 
postaigazgatóság. 

Ezen ülésben kevés tárgy lévén, az ülés dél-
ben véget ért. 

Az egyes szakjelentések szerint a megyei ál-
lapotok minden irányban kielégítők lévén, — azok 
tudomásul vétettek. 

Közmunka és közlekedési miniszter leirata a 
f.vári  vasuttöltéseken szükséges átereszeknek Ilid-
vég és Arapatak községek határában szükséges 
lejtmérések megtétele iránt. Miután a vasút vonala 
Brassómegye területéhez tarLozik, felkéretni  hatá-
roztatolt a minisztérium a lejtmérések megtételére 
azon megye közigazgatási bizottságát hívni fel. 

Kir. belügyminiszteri III. fokú  határozat, mely-
lyel is a két első fokú  határozatot feloldja  a gróf 
Kálnoky Dénes ur és Árkos község között gátág 
használat tárgyában fenforgott  ügyben és annak 
ellátását rendes törvény útjára utasítja. Felekkel 
közöltetik. 

Egy becsületbiztonsági kihágásos ügyben elő-
fordult  folyamodás  tárgyalásánál a kir. ügyészség 
azon felszólalása  folytán,  miszerint az ily esetek 
ellátására a kir járásbíróságok vannak utalva, fő-
ispán ur az ügyet elvi elhatározás végett a kir. 
belügyminiszterhez felterjeszteni  nyilvánítja. 

tott meg, midőn a nap izzó testétől elvált. A hő-
források,  artézi kutak és vulkánok mind megannnyi 
bizonyítékai a föld  belső melegének. 

Volt már emlitve, hogy 20 m. mélyben a hő-
mérsék állandó és olyan, mint az illető hely évi 
közép hőmérséke, ez azonban magas északi széles-
ségek -alatt nincs igy, ugyan a hőmérsék állandó, 
de 3—5'' C. fokkal  magasab az évi középnél pl. 
Finnlandon áthaladva o isother és északi csúcsa 
3—4" C. hideg évi közép hőmérsékü, a talaj mé-
lyében azonban soha se száll a hőmérsék o alá. 
Ezen rendetlenesség oka ismeretlen; talán azon 
korszakból maradt itt a meleg, midőn mammuthok 
éltek a vidékeken s a törvényszerű hőviszonyok 
még nem jöhettek létre. 

A violaszinü hárrász vonaltól északra a föld 
meg van fagyva,  20 méter mélységben télen nyá-
ron o"-nál, alacsonyabb hőmérsék uralkodik, Szibé-
ria és Amerika északi részein, Grönlandban, a 
Spitzbergákon és természetesen a Ferenc József-
földön  is. (Felfedezték  1874-ben.) 

1844-ben Schergin jakutclii kereskedő kútat 
kezdett ásatni azon reményben, hogy a fagyos 
földnek  végét éri és vizet talál ; két évig ásatott 
eredménytelenül és a különböző mélységekben 
következő hőmérsékeket találta: 

15.27 meterben 8.3" C fokot 
30-55 n 6.5 „ 
4 9 - 2 9 „ 5 - 8 „ 
61.10 „ 4.9 „ 
76.38 „ 4.2 „ 

"&-Ó5 „ 3-0 „ 
Láthatjuk, hogy a növekedő mélységgel a hi-

deg következetesen csökkent, mig 15 meter mély-
ségben 8 fok  hideg uralkodott, 116 meterben már 
csak 3 fok.  Még mintegy 72 meternyire kellett vol-
na ásatni, hogy vizet találjanak, azaz a fagyos  föld 
vastagsága Jakutckban mintegy 200 meter; évi 
középhőmérsék ii° C. 

y Az 11 ti referádáknál  elhatároztatott, miszerint 
a törvényhatósági utaknál kitüntetendő minden 
egyes községnek távolsága a kavicsteleptől is. 

A kir. adófelügyelő  előterjesztésére elhatá-
roztatott, hogy ha az eljáró közegek szeptember 
havában az adók behajtása iránt eleget nem tesz 
nek, október i-én a hanyagok ellen a felelősség 
ki fog  mondatni. 

Igen érdekes volt a tanfelügyelő  előterjeszté-
se, melyet jövő számunkban egész terjedelmében 
fogunk  közölni. 

Fővárosi levél. 
ISudiipcsf,  1878. szept. 3-án. 

Bocsásson meg t. szerkesztő ur, hogy borzos 
üstökkel írom e levelet, hisz most keltem fel,  de 
azért nem fogok  fésületlen  dolgokról írni. Hogy 
mindez óráig nem lehetett hozzám szerencséje, saj-
nálatos dolog, de tulajdonítsa annak, hogy Izrael-
ben a béke megzavarodott s engem is mint sok 
derék ifjút,  a mozgósítás beparancsolt 62. ezredem-
hez s fárasztó  hadgyakorlatokkal reggeli 6 órától 
délután 1 óráig kínoztak, természetesen Sack und 
Pack, a mi sok ifjút,  de még engem is kidöltött a 
sorból, de azért a többiekkel mégis „muszáj" volt 
menni. 

Lapjaink mindenfelé  a mozgósításról, szivrázó 
jelenetekről irnak ; nem csoda, hisz a szülői fájda-
lom megmérhetlen űrjei tátonganak, midőn a föld 
halálszagával undorit s a szél, mely körültünk len-
gedez, átokkal tele. Szerencsémre ezredünk kike-
rülte a vészteljes utat; meghagytak nyugalmunk-
ban, azaz egyszerűén elcsaptak, hisz ránk még 
nem jött a sor. Igy tehát két hónapi „mulatság" 
után újból üdvözölhetem a fővárost,  melyről már 
örökre lemondtam volt. 

Eddigi veszteségeimet kipótlom ezután ; azon-
ban ugy nézzen most szemem közé, hogy neki-
eresztett jókedvemet el nem állítja semmi sem, leg-
feljebb  egy „Befehl". 

Fővárosunkba napról napra érkeznek a sebe-
sültek, maholnap már férni  sem fognak.  Szegény 
fiuk  I pár héttel ezelőtt még vigan, hurrák között 
szálltatok kocsitokba, harsogó zene, ének lelkesí-
tett, kendők lobogtatása, hölgyek forró  üdvözlete 
kisértek; — ma némaság, fájdalmasan  feszült  ki-
váncsiság ül az ajkakon. A dübörgő vonat lomhán 
gépies lassúsággal érkezik meg, hisz nehéz terhet 
visel, lassan kell szállítani szegényeket Megérkez-
nek Budára. A kedves érkezőket köny, fájdalmas 
arcok fogadják  ; most nincs ének és zene, csak 
néma soliaj és sóhaj. Borzasztó dolgokat beszélnek 
el nemcsak önmagukról, de azokról is, kiket Kolo-
ticsnál, Visolyán, Szerajevónil hagytak élve — és 
azokról is, kiket ott hagytak eltemetve. Mig eze-
ket ma már megsebesülve — s egy részét talán a 
munkára, a család fentartására  örökre elveszettnek 
látjuk, addig más ezredekre, zászlóaljakra most 
kerül a sor. Igy tegnapelőtt a Budapesten állomá-
sozó Parma sorezred tartalékezrede (2. zászlóalj) 
érkezett Budapestre, hogy Boszniába induljon. 

A kivonulás a Károly-kaszárnyából  a felső-
rakparti állomáshoz impozáns volt. Körülbeíől 6000 
főből  álló közönség kisérte a távozókat. A vitézek 
búcsúja szivrázó, megható volt Két zenekar icrye-
kezett lelkesíteni hadfiainkat,  de nehezen tudta 
célját érni, mert a lcönyeket ah, mily nehéz vissza-
fojtani.  Azonban többen táncoltak, éltették a ki-
rályt, hazát, Budapest közönségét s Edelsheim Gyu-
lay bárót. A felszállás  2 órát vett igénybe, még 

A fagyos  föld  vastagsága különböző közép 
hőmérsékek mellett következő : 
Évi közép hőmérsék Fagyos föld 

io° C . . 174 méter 
15 2 9 4 „ 
20 414 r 
25 5 4 4 „ Vannak Szibériában ólombányák, melyek több 

mint 100 meternyire fagyos  földben  miveltetnek, 
ellenben a freibergi  bányákban már oly mélyre 
hatoltak, hogy 20' C melegben kénytelenek dol-
gozni. 

Az ember legjobban érzi magát 189 C fokú 
légkörben, nagyfokú  hideg ellen ruházat és lakás 
által meglehetősen védhetjük magunkat. Angolunk 
Nulatoban 40' C külső hideg mellett szobája felső 
részeiben 16" C meleget volt képes fűtés  által létre 
hozni, azonban a szoba alján 6' C hideg volt, ugy, 
hogy a nedves íuliák a padló közelében meg-
fagytak. 

Az indiai 30° C forróság  ellen gazdag ango-
lok nagy legyezőkkel védik magukat, melyeket a 
benszülöttek, kik jobban tűrik a meleget, malom-
ként forgatnak;  azonban 37" C m^leg az emberi 
vér hőmérséke, a maxirfium,  mit rövid időre is el-
viselhetni képesek volnánk. Ezen hőmérsék a kö-
vetkező mélységekben találtatik : 

Az egyenlitőn 250 meterben. 
Budapesten 650 „ 
Szentpétervárit 800 „ 
25° C évi közép 

hőm. melett a (Himalayan) 1500 „ 
A természet igazságosságát láthatjuk abban, 

hogy szegény északi vidékeken hatszor mélyebben 
hatolhat "a föld  alá kincsekért az ember, mint a 
gazdag egyenlítői tájakon. 

(Vége kőtelken1- ) 

délután 5 órakor indulhattak el a „Vesta" nevű 
személyszállító hajó négy uszályhajóval és az „Al-
kotmány" nevü személyszállító hajó nyolc uszály-
hajóval és ezzel eltávozott körünkből helyőrségünk 
legszebb ezrede Davidovác ezredes élén. Edelsheim 
lelkes szavakkal buzditá a tisztikart nehéz feladata 
teljesítésére. 

Közelebbről mozgósittatott a pécsi 52. ezred 
4. és 5. szászlóalja, úgyszintén Nagy-Becskerekről 
az ott állomásozó báró Scudier-féle  29-ik sz. gya-
logezred és az Ernő herceg nevét viselő 48-ik sz. 
gyalogezred Sopronból. 

Mielőtt levelem nagyon is hosszura nyújtanám 
e fájdalmas  hírekkel, melyek lehangoltságot, szo-
morúságot okoznak a magyar közönség körében, 
hiszen ezerekre mennek már azon családok, kik a 
boszniai harcok által súlyosan vannak érdekelve 
és lázas izgatottsággal várják a hírlapokat, me-
lyekben a legrémesebb híreket olvassák, szóljunk 
egyébről is. 

Folyó hó 1 én délelőtt 9 órakor az egyetem 
ünnepélyes Veni sancte-val megnyittatott. Az egye 
temi templomban a rektor s a dékánok díszes nyal 
lánccal diszmagyarban, a tanári kar, fiatalság  nag 
számmal voltak jeien. Az isteni tisztelet vég^-
mindnyájan a központi épület nagy dísztermet: 
vonultunk, hol a veres bársony menyezet alatt d. 
Hoffman  Pál és dr. Lenhossek József  s a dékánol 
foglaltak  helyet. A karzat zsúfolásig  megtelt. Hoff 
mann, miután egy tartalomdus beszéddel megnyitá 
az ünnepélyt,'előadta a tanév kimagasló momen-
tumait. Utánna dr. Lenhossek foglalta  el több he-
lyen tetszéssel kisért tartalmas beszéddel rektori 
székét. — Az egyetemen 158 rendes, rendkívüli és 
magántanár működik. A mult év első felében  volt 
3114, második felében  2823 beirt hallgató. Az év 
folyama  alatt 97 jelölt sikerrel 4tette le a tudori 
szigorlatokat. 

Ki merné azt mondani, hogy mi pestiek nem 
vagyunk boldogok ? Hisz alig emeli fel  fejét  a nap, 
ezerféle  élvezet, szórakozás nyilik. Az utcákon csi-
nos alakokat látunk, feledjük  a port, kocsizörgést, 
az afrikai  hőséget, a megolvashatlan sok zsidó köly-
köket, a házaló légiók zsivaját, mindent de min-
dent, de legfőképen  akkor, midőn a mozgósítottak 
és elesett harcosok családjainak segélyezésére va-
lamit fordíthatunk,  ügyeikben rendezhetünk. Kö-
zelebbről a „hetek, társasága" egy tánccal egybe-
kötött dal- és felolvasó  estélyt fog  rendezni, mely-
nek essamblementjei a közönséget már többször 
meglepték és érdeklődővé tették. 

Á műsorozat nagyon érdekes és válogatott 
fog  lenni: „Verses betyár" felolvasás  Hegyi Bé-
lától, melyet több változatos pont fog  követni. 
„Est; és reggel", vígjáték 1 felvonásban  (felolvasás 
H. Dózsa Gézától, e lapok munkatársától. Öröm-
mel bocsátom a „Nemere" t. olvasói számára vig--
játékom közlését, mely e levelemmel beküldve lett ) 
Valamennyi pont változatos, sokat igérő mulattató 
fog  lenni. 

Sok jegy fogyott  már el s reméljük, a közön-
ség a jótékony cél iránti tekintetből nem fogja 
pártfogását  elvonni. A „hetek" működése, múltja, 
nyilt levél a kü/.önség előtt. Az előadásról jövő 
levelünkben. 

De elősietett a nap ; bevégzem hosszú levele-
met, nehogy a szerkesztői l^osárba vándoroljon. 

A viszontlátásig I 

H. Dózsa Uéza. 

A felvidéki  felhőszakadás. 
Miskolc veszedelméről megindító képet nyújt 

Vadnai Károly a „Föv. Lapok"-ban. — Vadnai 
keresztül élte a borzalom amaz északáját Miskol-
con s tudósítását a közvetlen szemlélet benyomása 
alatt irja. Közöljük belőle a következőket. 

Éjfélfelé  kezdett nagyon villámlani és az eső 
szakadni. A felhőkből  omlott a víz, de hegyek kö-
zelében a nyári záporok nem oly ritkák, hogy ez 
valami különös aggodalomra adott volna okot. Éj-
fél  után egyszerre csak nagy zúgás riasztott föl 
első szendergésemből. A ház melyben valék, a Pe-
cétől néhány lépésnyire, emeltebb helyen áll. Ez 
a Pece egy a várost átkanyargó vizárok, melyet 
nem táplál forrás  s csak az esőktől kap vizet, oly-
kor nagyon is sokat. Hallgatóztam a sötétben s 
már a víz csobogását is hallám a házfal  körül. Egy 
szempillantás alatt ez a viz mintha már a falon  be-
lől locsogott volna, ágyam mellett, a szőnyegen. 
Mire meggy ujtám a gyertyát, a szoba az üvegajtón 
keresztül már annyi vizzel telt meg, hogy bokáig 
ért. A mig pedig áthaladtam a szomszéd szalonon, 
e néhány lépés ideje alatt egy arasznyit áradt, pe-
dig csak a csukott ajtók alsó nyílásán hatolhatott 
be. — Az előszobába érve, az üvegajtón át bor-
zasztóan hallatszott a nekivadult víztömeg harso-
gása, bömbölése. Fölébresztéin az alvó családot, 
(mind nőket), s a mig ezek hirtelen gyertyákat 
gyújtottak, már a szoba térdig telt meg vízzel. 
Képzelhetni rémülésüket I A mi lámpa-- és gyertya 
volt a háznál, mind meggyújtottuk. Az anya és 
leányok kétségbeesve gondoltak övéikre, kik a 
kerten tul lévő lakban aludtak, közelebb a Pech-
hez és sokkal alantibb helyen, a hol tehát a víz 
is már jóval magasabb lehetett. „Oda vannak mind", 
— kiálták kétségbeesve. A viz folyvást  nőtt s csak 
annyi idó maradt, mig egy öltözet ruhát s egy 
melegebb kendőt hónuk alá kapva, a csarnokon at 
— már csaknem övig érő vizben — a pad lépcső-
jéhez jutottak, hogy azon föl  menekülhessenek. Ha 


