
-A 39. g'yalogezred (Debrecen), 
a Ci. „ (Temesvár), 
a 6. tartalékezred (Újvidék), 
a 70. „ (Pétervárad), 
a 31. vadász-zászlóalj (Otocsác). 
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Bjelináról és Dolnja-Tuzláról a csapataink ál-

tal elfoglalt  két városról a kővetkezőket jegyez-
hetjük fel  : 

Bjelina körülbelül 6500 lakossal biró város, 
főhelye  a zvorniki kerület bjelinai járásának ; té-
res, termékeny síkságon fekszik,  az úgynevezett 
Orlove-Polje n (sasniezőn) ; jelentékeny kereskedést 
üz gabnával és marhával. Bjelina igen fontos  mint 
Szerbia elleni őrhely s ugyanezért a törökök min 
tlig nagy helyőrséggel látták volt el. Fekszik a 
Száva és a Drina közt, amattól két, ettől egy órá 
nyira. A bjelinai járás Szlavóniával, Szerbiával s 
a bosnyák szolini és zvorniki kerülettel határos. 
Folyói a Száva, Drina, Janja, I.jubustika, Dragalj 
és Cadjavica. A városok lakosai mohamedánok, a 
falukéi  görög-orthodox keresztények. 

Dolnja-Tuzla (szlávul: Soli-Dolnja) a zvorniki 
és tuzlai kerületek fővárosa  a Jala folyó  termékeny 
völgyében fekszik,  székhelye a kerületi és járási 
hatóságoknak s a zvorniki eparchia görög-keleti 
püspökének. Körülbelől 5700 lakossal, 1250 házzal 
bir; keresztény család körülbelől 50 van benne, a 
többi lakos mohamedán, üzen város békés időben 
élénk kereskedést üz gabnával, sóval és marhával, 
különösen szarvasmarhával, sertéssel és lóval. Van 
húrom só-kutja kezdetleges sófőzéssel.  Ezen só-for-
rásokról már egy 14-ik századbeli okmányban van 
emlités téve, még pedig oly formán,  hogy a sófő-
zésnek már régebbi fennállására  lehet következ-
tetni. Ezen sókutak évi bevételei ez időjzerint kö-
rülbelől 30,000 frtra  rúgnak. 

S z e r a j e v o , szept. 24. Vécsey hadosztályát 
Ragaticsában a mohamedán előkelők igen barát-
ságosan fogadták.  A lakosok állítása szerint a lá-
zadók a Senkovicsból Novibazár irányában futot-
tak, hatszáznál több halottat veszítve. Török-Hor-
vátországban a lakossságnak lefegyverzését  sike-
resen tovább folytatják. 

B é c s , szept. 24. Az első csapathadosztálynak 
S.nkovics és Baudin-Oglak mellett vívott győzel-
mes harcairól szóló és már közlött jelentések ki-
egészítésére a 2. hadsereg parancsnoksága távira-
tozza Szerajevoból: Az első csapathadosztály elő-
nyomulása Rogaticsa ellen e hó 22-én akadálytala-
nul ment végbe; e helységet meg is szállották. A 
lakosok a csapatok elé jöttek és elbeszélték, hogy 
a fiikelőket  valóságos páni félelem  fogta  el és a 
senkovicsi harc után Rogaticsán át részben Vise-
grádba, ré.;zb-Mi Gorazdába feltarthatatlanul  futot-
tak. Hogy mily jelentékeny veszteséget szenvedtek 
a felkelők  • hó 21-én a senkovics-baudin-ogjaki 
harcban: k tá.iik abból is, hogy Pittel é-. Rakazo-
vics ezredesek hadoszlopai előtt 300 halottnál töb-
bet találtak ; — ennélfogva  a felkelők  halottjainak 
összes száma, a König ezredes hadoszlopa előtt 
maradtak hozzá számításával, a 400-at sokkal tul 
haladja. 

t ávirati jelentés szerint Broodból e hó 22 ről 
a 2. és 3. hadtest előcsapatai Dolnja-Tuzlába vo-
nultak és az ottani felleg'várra  kitűzték a inonar-

tató kőzetnemeket, hogy szakértők megvizsgálván 
a beküldött anyagot, annak ipari és technicai al-
kalmazására megtanítsák népünket. 

Azon kőzet fajok  közt, melyek jelenben tech-
nikai célokra alkalmaztatnak, egész Európában az 
első helyét a mészköveknek kell átengednünk akár 
mint márványt, akár mint mész-homokkövet tekint-
sük. Az állami együttlét és polgáriasodás szüli min-
denfelé  a közlekedés eszközeit, melyek ismét ha-
talmas emeltyűi a szellemi élet fejlődésének.  Az 
országutak gőzerővel építkezése tette lehetővé 
mindenfelé  a gyor.-abb közlekedést, s mint utépitő 
anyag kiváló fontosságra  emelkedett a mészkő. 
Oly vidékek általában melyek utjaikat^mész homok-
kőből épit(]c jobb u t a k k a l b i r n a k , mint 
azok, melyeknél eruptív kőzetek a túlnyomók, ezt 
láthatni hazánkban is mindenütt. 

A mész, mint építő anyag, összetételeiben az 
építészetben ismét első helyen áll, ugy a feldolgo-
zás könnyebbsége, mint könnyű alakithatóságánál 
fogva.  A szemcsés homokkő, jelentékeny mész tar-
talommal, kiváló figyelmet  vont magára. Páris, 
Bécs, Budapest nagy s geologiailag is centralis fő-
városok, roppant mennyiséget fogyasztanak  el, kö-
zel található mész, vagy meszes homokkő anya-
gukból. Berlin mint politikai uton lett mestersé-
ges város, közelségében nélkülözvén ezen megbe-
csülhetetlen épitő anyagot, nagy fáradsággal  ho-
zatja távolról. 

Wm szabad a mészről, mint tapasztó anyag-
rcM is megfeledkeznünk.  Az építkezéseinknél oly 
nagy fontosságra  jutott oltott mész volt talán az 
első, mely — ha igy szabad neveznünk — mint 
iparág lett n é p ü n k n é l felkarolva,  főleg  oly 
vidékeken, hol a nép még várak építésére is 
volt utalva. Mint szobaszépitö szer a mész ismét 
első helyen ál, nemcsak ártatlan hófehér  szine, ha-
nem azon tulajdonságánál fugva  is, hogy a szobai 
levegőnek a külléggel való kicserélődését legin-
kább képes eszközölni. A mily veszélyesek az 
egészségre a festett  s fő'.eg  az ujabb időben divat-
ba jött kárpit papírral bevont falak,  oly jótékony 
ez. Mert a lakszobák falainak  gyakori tisztogatása 

chia zászlóját. A lakosság ez alkalommal hódolati 
és loyalitási nyilatkozatokat tett. Hogy a felkelők 
a Tuzlánál hányt sáncokat majdnem futva  hagyták 
el : a 3. és 4. hadtestnek Tuzla ellen jól megindí-
tott és kombinált mozdulatának köszönhető. 

Mell 0111 cd Ali m e g g y i l k o l t a tilsáról 

hadsegédének elbeszélése nyomán a következő hi-
teles adatokat jelentik a „Presse"-nok Salonikiból : 

Mehemed Ali barátságos modorával meg-
nyerte az albán koriphaeusokat, köztük Abdullah 
pasa dibrai lakost is, a ki Albánia legbefolyáso-
sabb magánzója volt. 

Abdullah pasa Djakovába ment a nép lecsön-
desitésére ; azt irta a musirnak, hogy látogassa 
meg néhány napra, de csak késő este jöjjön, mert 
ő előbb figyelmeztetni  'akarja a népet Mehemed 
Ali jelenlétére. 

Az albánok azonban rögtön megtudták Me • 
hemed Ali megérkezését és pokoli zajt csaptak. 
A musir látta, hogy veszélyben van élete ; segítsé-
gül hívta a Djakovában levő két boluk katonát, 
de ezek nem engedelmeskedtek. 

Másnap még jobban felizgatták  a népet: a 
musir a gyaurokkal tart ; ő az oka, hogy annyi 
város az oroszok kezébe jutott ; ő Berlinben eladta 
Törökországot. 

A maiesztiárok, a legfanatikusabb^albánok  lő-
döztek Abdullah kulájára, a hol Mehemed Ali la-
kott és követelték ennek kiszolgáltatását. Ez két 
őrnagyot küldött ki megkérdezni, hogy mit akar-
nak tulajdonképen ezek az emberek. Alig lépett 
ki a kapuba a két őrnagy, egyiküket nyomban 
lelőtték; a nép dühösen rontott'Abdullah házába, 
ezt, a musirt és még husz embert meggyilkolt. 

Eközben utcai harc fejlődött  ki,a'malesztiárok 
és Mehemed Ali tödözete közt, mely alkalommal 
450 embert öltek meg. Prizrendből érkező két tá-
bor regulárist a városon kivül lefegyvereztek  és 
ezek is fraternizáltak  a néppel. 

Bukuresti levél 
Jiukiirest, 1878. szept. 23. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Régóta szünetelek már a román fővárosból 

tett egyes tudósításaimmal. Oka ennek abban rej-
lik, hogy magam is sokáig távol valék Bukurest-
ből. Most itt vagyok s koronként újból röpíthetek 
egyes részleteket az itteni eseményekről. „ 

Legelébb is nem hagyhatom említés nélkül 
ama nemes irányú, jóakaratú törekvést, melynek 
több tekintélyes osztrák-magyar alattvaló adott 
kifejezést  akkor, midőn elhatározta egy bizottság 
megalakítását a sebesültek, az elesettek özvegyei-
nek és árváinak felsegélyezésére  teendő adományok 
összegyűjtése végett. A bizottság oly személyek-
ből áll, kik méltó kezességet nyújtanak a tekin-
télyes összegben begyülő adományról. 

A kibocsátott felhívás  német, magyar és ro-
mán nyelveken van kiadva. A gyűjtő bizottság 
tagjai között vannak : Adolf  Herz lovag, a Lem-
berg-Cernovitz vasúti társaság igazgató bizottsá-
gának elnöke (elnök). Stadler, osztrák-magyar cs. 
kir. konzul (alelnök). Demetre Frank, a „Banqu-i 
de Roumanie" főigazgatója  (alelnök és pénztárnok). 

óv meg leggyakrabban oly betegségektől melyek 
életünkre károsak lehetnének. 

A. mészről tett rövid és hiányos ismertetése-
met mielőtt bezárnám csak azt említem fel,  hogy 
hazánkban a mészképletek birják a legnevezete-
sebb barlangokat. Ilyen, hogy többet n-í említsek ' 
a homoród-almási, mely a mult viszontagságos nap-
jaiban annyiszor nyújtott menedéket üldözött né-
pünknek. 

Baranya megyében, mely megye főleg  már-
ványokban, vagyis szemcsés mészben^ oly gazdag, 
közelebbről egy jurái lithograph mészkőre buk 
kantak, mely azonban sem őslénytani, sem ipari 
tekintetben a solenhofenival  versenyre nem kelhet. 

(Folytatása következik  ) 

A tépő ejtéiyről. 
Sirva vigad a magyar. S ha nagy bánat, ke-

serűség szállja meg lelkünket, újra vigadunk. Az 
ilyen vigságot nem szabad elitélni! 

Messze elszáll annak hangja jótevő hatással. 
Bátorítja a küzdő harcost, enyhíti kin'a't a szen-
vedő sebesültnek, letörli a bánkódó özvegy köny-
nyeit, mert értésére adja, hogy egyetlen magzatja 
felett  őrködik a kőnyörületnek jóttevő angyala; a 
munkás kezektől megfosztott  anya és gyermek 
meg lesz kímélve az éhség iszonyaitól, gondoskodó 
kezek helyeltesitik a férjet  és atyát, kinek kenyér-
kereső tenyerét az ek'> helyett fegyver  töri fel. 

Ne itéld el tehát vigasságunkat; balzsamot 
terem az a szenvedők ezreinek. 

Eljött az esti 7 óra. A termekben lángra 
gyúlnak a lámpák. Gyülekezik a közönség. Hogy 
hová ? A fillérestélyre. 

A pénztárnok tisztét viselő asszonyság olyan 
szívesen veszi a 10 krajcárodat, mintha ugyanany-
nyi a r a n y volna, s arcáről öröm sugárzik az ál-
talános lelkesültség láttára, melyek filléreinket  a 
sebesültek segélyezésére összehordjuk. 

A terem ajtajában meglepetve állasz meg. A 
hosszan végig nyúló asztal mellett nő diszes tár-] 

Gyárfás  Albert, a bukuresti ref.  egyházközség le 
késze. Herz Edgár lovag, a „Banque de Romania 
főhivatalnoka.  Lieder A. P., az „Epoche" szerkesz 
tője és tulajdonosa. Rolin von Rohnau, a Lemberg 
Cernovitz vasút igazgató bizottságának titkára stb 
A nők közül: Hermine von Zwiedinek Südenhorst 
Marié de Herz szül. Ghica hercegnő, Leonie Frank 
szül. Tedesco, R. Manega szül. Zamarescu urasz-
szonyok. Mindkét bizottság tagjai örömmel elfo-
gadnak pénz, tépés, sebkötő és fehérnemű  stb. 
adományokat. 

Ugyancsak szükségesnek vélem megemlékezni 
egy más gyűjtésről, melyet a helybeli magyar tár-
sulat választmánya indított meg a miskolci és egri 
árvízkárosultak számára adandó könyöradományok 
végett. A kibocsátolt felhívás  magyar és román 
nyelven van szerkesztve s igy szól: 

FELHÍVÁS 
R o m á n i á b a n é l ő h o n f i t á r s a i n k h o z 

Miskolc és Eger városát és vidékét iszonyú 
felhőszakadás  pusztította el; számtalan tehetetlen 
özvegy és árva maradt családfő,  hajlék, élelem és 
ruházat nélkül. 

Az ilyen szerencsétleneken segíteni hazafiúi 
és emberi kötelességünk. Társulatunk azért bár-
mily csekély adományt elfogad,  a begyült össze-
get rendeltetése helyére küldendi s az adományo-
zók neveinek közléséről hirlapilag gondoskodand. 

A magyar társulat megbízásából: 
V e r e s s S á n d o r . V í z i D é n e s , 

tiszteletbeli elnök. jegyző. 
— o— 

Reméljük, e gyűjtésnek is meglehetős ered 
ménye lesz, mivel ugy értesültünk, hogy többen 
kész örömmel vállalkoztak a közreműködésre. S 
hogy a csapásnak annál inkább feltűnjék  szomorú 
alakja : a helybeli derék ref.  lelkész, kinek egyhá-
zunk igazgatása körül szerzett érdemei már széle-
sebb körben ismeretesek, — a vasárnapi istenitisz-
telet alkalmával megragadó színekben festette  ama 
gyászos napot hallgatói előtt s felmutatva  a ke-
resztyén ember kötelességét a csapásokkal szem-
ben felhívta  a szószékből is a segély adásra. 

E két tény eléggé bizonyítja, hogy hazánk 
és nemzetünk sorsa iránt kellő érdeklődéssel visel-
tetünk a külföldön  is. 

Ha a gyűjtemények eredményéről tudomást 
szerezhetek, tudatni fogom  annak idejében önökkel. 

A po'itikai láthatáron feltűnő  események 
eléggé ismeretesek önök előtt. Hanem annyit el 
kell mégis mondanom, hogy ama szereucsétlen 
pillanatban reánk tuszkolt akció sok örömet szer-
zett nemcsak muszka roszakaróinknak, de mémely 
romániai újságírónak is. 

Muszkáink mennek, mennek, hanem mégis 
vannak még, sőt lehet látni egészen ujonan érke-
zetteket is. 

A román kamara e hó 27-ére van összehiva. 
Egy itteni újság hirrovatai közt az van közölve, 
hogy a jelenlegi kormány visszalép s helyét má-
soknak .adja át. Kiknek ? — majd meglátjuk. 

V X. X. 

A hkzi ipar ügyében. 
A házi ipart és ipari oktatást terjesztő egye-

sület választmánya folyó  hó 24-dikén ülést tartott, 

sasága foglalt  helyet s kezeik oly fürgén  aprítják 
szálakká a vásznat, hogy szemed káprázik ezen 
apró motorok gyors mozgásán. 

Még a beszélgetés is csak halkan folyik  oly 
annyira elfoglalta  figyelmöket  a munka. 

„Tekints ide ! Tekints oda ! 
Egy sincs köztük mostoha", 
Mind édes testvérei a szenvedőknek. 
„Van itt szőke, van itt barna, 

Ki kövér, ki soványfajta, 
Van itt mindenféle  kép 

Van ott mindenféle  nép." 
A férfiat  is gyülekezni kezdenek. Positiót 

foglalnak  a hol a terrenum szabad s az ostrom 
kezdődik ; de ezúttal a nők részről, kik munkára 
ösztökélnek. Hogy ne teljesitenők parancsukat ! 
Versent tépünk velük; legalább kezeink gyorsa-
ságára nézve, mert a tépet kezeink alatt nem igen 
gyarapszik. Hjah! Durvák a mi kezeink ahoz. 

Ubi non est mulier, ingemiscitaeger. A h o l 
n i n c s nő, o t t n y ö g a b e t e g . De mikor eny-
nyien vannak. Bizony még megirigyeljük sebesül-
teinket, kikről igy gondoskodik a honleányi sze-
rétet. Áldott legyen kezük munkája. 

A társalgás lassanként élénkül. 
H á l a d a t o s a b b t é p n i v a l ó é r t kém -

szemlére előőrsök küldetnek ki, kik a nagy ügyes-
séggel megejtett praedát küldőik elé hozva nein^ 
kis mulatságban részesülnek az osztozás látvány i r 

ban. Ugy kapnak a kisasszonyok egy darabka 
durvább vásznon — mert ebből a tépet s z a p o -
r á b b és t ö b b e t m u t a t , — mintha fehérruhát 
kapnának nászajándékul. 

Közbe - n — öcsénk nagyszivüen traktál egy 
szőke kisasszonyt, rejtélyes módon elővarázsolt 
körtvével, mialatt a tépet csomóból titkon m rkúl 
egyet, hogy azzal ama barna kisasszony csomóját 
gazdagítsa, a ki ezért megengedi hogy szomszéd 
nője számira is felaprítson  egy darab vásznat az 
ö c s é n k . Ez azonban egy alkalmas pillanatban 
migu§orva két asszonyság között keres menedé 

et, kik megelégednek azzal, hogy o t t v a n és-
a i h e n , 


