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Főpiac, Gsill&k-féle  ház, 
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Bélyegdij külön 30 kr. 
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Bosznia elfoglalása.*) 
Mostanság napi renden van erről a tárgyról 

szólani s a hírlapok majd mindennap kisebb-na-
gyobb változásokkal érintik is ezt a dolgot. Hogy 
el ne késsünk, vagy ki ne fogyjunk  a vitás tárgy-
ból, szóljunk hát mi is a dologhoz; az igaz, hogy 
nehéz, de kényes is valamiről szólani, mit az em-
ber tisztán nem tud; de ha a hirlapokban egyik 
vagy másiknak nézetét olvassuk, talán nem hibá-
zunk, ha mi is nézetünket hozzávetőleg a tisztelt 
olvasó közönség elé terjesztjük ez aztán méltóztas-
son jobb kezének hüvelykét felemelni  s azt vagy 
felemelve  tartani, vagy a föld  felé  forditani. 

Minekelőtte még tovább mennénk, szükséges-
nek látjuk a tisztelt olvasót Boszniának terjedelmé-
vel s annak népeivel röviden azért megismertetni, 
hogy a következőről annál helyesebben Ítélhessen. 

Bosznia területe tesz 1268 négyszögmértfdet, 
ennek a területnek egy kis részét nevezik Krairíá-
nak vagyis Török-Horvátországnak ; ez hajdaná-
ban magyar Horvátországhoz tartozott; lakosai 
kevés török kivételével mind horvátok és rom. 
katholikusok. Egy más, de már nagyobb részét, 
Hercegovina képezi, ez hajdan szábácsi vagy kel-
mi hercegségnek is neveztetett, minekutánna III. 
Erigyes német császár 1440-ben a főnököt  hercegi 
czimmel ruházta volt fel  i1 fővárosa  Mosztár; a 
lakosokat morlákoknak (szlávok) nevezik. A har-
madig és legnagyobb része Boszniát képezi, mely-
nek fővárosa  Szerajevo vagyis Bosznaszeráj; ez 
egyszérsmind az egész tartománynak főhelye,  en 
nek lakosai már vegyesek. A mi népességét illeti, 
1053000 lélekből áll, ebből 420,000 török, 270,000 
horvát, 250,000 bosnyák, 100,000 morlálc, 10,000 
cigány és 3000 zsidó. Vallást illetőleg van 470,000 
mohapiedánus, ide értve a mohamedán hitre áttért 
szlávokat is, 310,000 óhitű, 270,000 rom. katholi-
kus, 3000 izraelita, a cigányok pedig quod-libet 
hitűek. Ha a népességet a mértföldek  tartalmára 
felosztjuk,  minden egyes négyszögmértöldre csak 
830*1, lélek jut, tehát Erdély lakosságának még 
felénél  is kevesebb, — ugyjitt a barázdák elszán-
tásával s a rendek elkaszálásával szép sok pert 
fognak  folytatni. 

Mint olvastuk, Ausztria-Magyarország a kon-
gresszus által felszólittatott  s a török kormány be-
leegyezésével fel  is hatalmaztatott Boszniába be-
lépni, azt megszállani, az országot szervezni de, 
kevéssé lévén polgárosodva, ezeket egy a né-
pek nézeteinek és fogalmának  megfelelő  törvény 
alá egyesíteni nem kis feladat  lesz. Ezt a feladatot 

*) Bár e cikk egyes tételei ellen ismét kifogások  férhetnek, 
de az alapeszme helyessége iránti tekintetből közreadtuk Szerk 

! tas«nsr ~ 
K l o t i l d . 

— B e s zély. — , 
(Folytatás.) 

Klotild különben sápadt arca piros lett; 
mint ama rózsa kelyhe, melyet keblén hordott ; 
szemei könnyekkel teltek meg. Csábitóan szép volt 
e pillanatban, midőn különben hideg, merev szép-
ségű arczát a különböző indulatok, melyek keb-
lébeií dúltak, megélénkiték. Arczát puha fehér  ke-
zeivel eltakarva suttogá : 

— Elmár! Nem szabad azon időről igy beszél-
ned, mikor én még csak gyermek valék. 

— Bocsáss meg, Klotild, bocsáss meg, mondá, 
mialatt helyét elhagyva szorosankö/.el hozzá si-
mult — oh bocsáss meg, hisz te vagy az egyetlen 
lény, ki engem szeretni tudott egykor. Oly jól 
esett nekem tiz hosszú év után magamat szabadon 
kibeszélhetnem. Ha fájdalmat  okoztam neked, add 
kezed rá, hogy megbocsátasz érte, aztán megyek s 
szétzüllött, sötét kinézésemmel sohasem fogom  za-
varni élted boldog, csendes menetét. 

Klotild oda nyujtá kezét fejét  elforditva  tőle, 
s miután nem hagyhatta rögtön a viszontlátás per-
czei után csak ugy elmenni, önkénytelenül is meg-
szoritá kezét s szemei közé nézve halkan rebegé: 

— A viszontlátásig! 
— A viszontlátásig ! — ismétlé Elmár hirtelen 

távozva. 
Távozta után Klotild az ablakhoz lépett; épen 

akkor gördült egy kocsi a ház elé. A kapu hirte-
len felnyílt  s az onnan kiáradó világ fényénél  fér-

jét látá az oda siető szolgák segélyével a kocsi-

megoldani annál nehezebb lesz, mert Bosznia népe 
a volt török birodalomban a legnyakasabb nép 
volt, úgyannyira, hogy a török kormány még csak 
a rendes ujoncozást sem tudta életbe léptetni. E 
mellett nagyon harcias szelleműek és még békés 
időben is megtörtént némelykor, hogy a magyar 
határon áttörtek rabolni, csakhogy harcvágyukat 
kielégíthessék. Itt rendes törvényes eljárást életbe 
léptetni sisiphusi munka lesz. Ausztria már egy 
csomó szláv bureaűcratát meg is indított Boszniába, 
hogy az üdvös policiát, a bélyeg-, dohány- és só-
kereskedést, a pálinkafőzést  felállíthassa.  Ha sike-
rül, ezer szerencse lesz, de tartunk attól, hogy a 
hivatalnokok s a bosnyákok cékát fognak  futni 
csak avval a különbséggel, hogy a hivatalnokok 
elől s a bosnyákok a handzsárral utánuk futnak. 
Minden átalakulásnak, hogy üdvös legyen s a kí-
vánatnak megfeleljen,  mentesen és nem egyik vég-
sőből a másikba kell történni. Ausztria soha sem 
vette ezt tekintetbe, de szerencsés volt, hogy min-
dig olyan népekre talált, kiknek saját német tör-
vényeit és nyelvét fel  tudta tukmálni. A bosnyá-
koknál ugy hisszük, hogy a germánizálás nehezen 
fog  sikerülni, mert nem csak a német iránti gyű-
lölet, hanem a mindenfelőli  szláv izgatások, külö-
nösen orosz részről nagy akadályokat fognak  elő-
görditeni. A bosnyákok vannak a mint vannak, de 
a morlákok jóval szilajabbak, mint a bosnyákok ; 
célszerű volna tehát a népeknek szokását, gondol-
kozásmódját és kivánatát tekintetbe venni s a né-
metesítést jelenleg meg nem kisérteni, mert minden 
bizonynyal ellenszegülést fog  előidézni. 

Ez lenne a megszállásnak politikai oldala. — 
Igen, de ki hiszi azt, hogy Ausztria Magyarország 
60 millió forintot  csupán azért áldozná, hogy Bosz-
niában egy praeceptori szerepet játszhasson ? Ez 
egy olyan pénzszűkében és nyakig adósságban le-
vő országra nézve, mint a miiyen Ausztria-Magyar-
ország, igen drága szerep volna; lehet azonban, 
hogy ha a csend helyre lesz állítva és Bosznia 
szervezve lesz, a töröknek megint visszaadnák csu-
pán egy „Isten fizesse"-ért. 

(Vége k öv.) 

* A ni. kir. beliigyniiiiiszterinin. a köztörvény-
halóságokhoz következő rendeletet bocsátott ki. A 
budapesti cs. kir. katonai főparancsnokság  közlése 
szerint azon megtérítések, melyek hadgyakorlatok 
alkalmával vetésekben és ültetvényekben felme-
rülő károkért kiszolgáltatnak, aránytalanul emel-
kednek és a hadgyakorlati célokra engedelyezett 
évi hitel jelentékeny részét veszik igénybe. Ezen 
költségek apasztására szükséges egyrészről a mii-

ből kilépni. A tanácsos úr nem látszék többé fia-
talnak ; kis zömök, hizásra hajlandó emberke volt. 
Nemsokára azután, hogy a kocsi megállott, Elmár 
magas, karcsú alakja jelent meg a lépcsőzeten za-
jos léptekkel lefelé  jőve; a kocsi mellett elhaladva, 
előkelő udvariassággal köszönté az elképpedt s nagy 
szemeket meresztett tanácsos urat. Élesen metsző 
volt az ellentét a két ember között. 

— Klotild, mondá elősiető nejének a terembe 
érkezve, ki volt ama fiatal  tiszt, ki épen most tá-
vozott tőled ? 

—• Unokatestvérem, Erdődy Elmár! 
— Hogyan ? S már járt itt ? Már az estélyen 

hallottam, hogy az itteni ezredbe lépett; mondták, 
hogy szép carriéret csinált s nagy vagyont is szer-
zett magának. Azonban a csillagért sem gondoltam 
volna, hogy ide ily hamar eljöjjön, különben meg-
parancsoltam volna, hogy azt mondják neki, hogy 
nem vagy itthon 1 

Kiotild, ki időközben újra szokott helyén a 
kandallónál foglalt  helyet, e szavakra hirtelen fel 
emelkedve élénken kérdé : „De mi kifogásod  van 
szegény Elmár ellen ? Hisz unokatestvérein s igy 
miért ne láthatnám őt ? 

— Sohasem szerettem a szeleburdit! S külön-
ben sem akarom, hogy az én nőm oly emberekkel 
társalogjon, kik ki vannak taszitva a társaságból! 
A mi tanácsos urunknak azonban más oka volt 
igy beszélni; jól tudta, hogy Elmár egykor sze-
rette nejét s hogy nem is volt neje előtt közönyös, 
tehát féltékeny  volt a tanácsos úr ő kegyelme! 

Klotildnak egész vére fellázadt  férjének  e 
zsarnoksága ellen, pedig máskor nem sokat csi-
nált belőle; azonban uralkodott magán s szelíden 
rezgő hangján igy szólt: 

— Te igen szigorúan Ítéled meg őt! 
— Lehet, hogy k ö n n y e l m ű v o l t , azonban 

velés alatti földeknek  hadgyakorlatok alkalmával 
való lehető kímélése, másrészről az okozott károk 
felvételénél  az államkincstár érdekeinek lehető fi-
gyelembe vétele. — Első irányban mint 1875. évi 
aug. 2 án 37821. sz. a. kibocsátott, ezúttal is fenn-
tartott körrendeletemben'jeleztem volt, a cs. és kir. 
közös hadügyminisztériumot a müvelés alatt lévő 
föld  lehető kímélésének elrendelése iránt megke-
restem, minek következtében az összes parancs-
nokságok megfelelő  utasításokkal ' elláttattak. Leg-
közelebb a hadügyminisztérium az okozott károk 
becslése körül szerzett tapasztalatok alapján a kár-
felvételek  alkalmával közreműködő közegei szá-
mára gyakorlati utasítást dolgoztatott ki; mely ál-
talában a becslésnél alkalmazandó elveket álla-
pítja meg. Nemkülönben az okozandó károk felvé-
telére mintát küldött meg, mely a törvényhatóság-
gal oly felhivással  közöltetik, miszerint intézkedjék, 
hogy a netalán előfordulandó  mezei károk jövőre 
az érdekelt felek  által ily alakban jelentessenek 
be, — a községi elöljáróságok pedig a vonatkozó 
adatoknak ezen minta szerint szerkesztendő kimu-
tatásokba leendő pontos és megbízható módon való 
bevezetésére utasíttassanak. 

* Tisza miniszterelnök és Péchy közlekedés-
ügyi miniszter Budapestről és Széli pénzügyminisz-
ter, ki néhány nap óta a szobát volt kénytelen 
őrizni Rátótról ma este Bécsbe utaztak. Miniszte-
reink holnap részt vesznek egy Bécsben tartandó 
közös minisztertanácsban, melynek tárgyát első 
sorban a kelettel való vasúti összeköttetések kér-
dése fogja  képezni. 

* Pápai államtitkárrá, mint Rómából távirják, 
Nina bibornok neveztetett ki. 

A keleti kérdés. . 
A magyar-szerb határon ismétlődni kezdenek 

a szerb impertineniciák. E napokban feljegyeztük, 
hogy a Száva mellett a szerb partról rálőttek csa-
patainkra. Nándorfehérvárról,  mint rendesen, most 
is kereken eltagadják a történteket, e tagadással 
szemben azonban a „P. Ll."-nak Pancsováról táv-
irják : Én magam jelen voltam Homolicban, midőn 
a katonai örvonal parancsnokának több golyót be-
hoztak Írásbeli jelentés kíséretében. És azóta már 
ismét rálőttek a szerb partról csapatainkra. 

Csapataink utjn Szcrajeroig. Okkupáló sere, 
günk főhadoszlopa,  mint tudva van, Maglájt már 
megszállotta. Maglájtól Vrandukig a legnehezebb 
feladat  vár csapatainkra. A Ljesznica völgyben, 
Magláj és Zepcse közt aligha találnak ellenállásra, 
ellenben Zepcse előtt és Zepcsében, a hol az ut a 

sohasem volt rosz. Roszul bántak vele s mindenki 
félre  ismerte öt. Igazán nem volna szép tőlem, ha 
én, mint egyetlen élő rokona nem fogadnám  ba-
rátságosan őt, ki hozzám különben is mindig oly 
jó volt! 

Oly kevéssé birt a szegény fiatal  nő öntudat-
tal szive hajlamáról, hogy rokonszenvét ennyire 
leplezetlenül kifejezte.  Férje, ki vele szemben fog-
lalt helyet ott, hol az imént Elmár ült, csak nézte, 
méregette szemeivel nejét, miközben közönséges 
arcza még közönségesebbé vált durva kaczagása 
miatt. Klotild előtt eddig igenis közönbös volt 
férje,  — e percztől kezdve irtózni kezdett tőle ! 

* * 
* 

Azóta hónapok teltek el s Klotild első sze 
relme oly szenvedélylyel ébredt új életre, milyent 
e szelid csendes természetű nőről senki s?m tett 
volna fel. 

Midőn Darvasyék falusi  jószágukra vonultak 
vissza, Erdődy hadnagy is ott termett hirtelen, 
még pedig mint állandó vendége a háznak, miután 
egyik szomszédos ezredhez tétette át magát. Mint 
a házi nő rokonát, nem lehetett elutasítani s igy a 
Darvasyak ősi kastélyában gyakran megjelent, a 
nélkül azonban, hogy a legkisebb mozdulattal is 
elárulta volna unokanővéréhezi vonzalmát. Éjfő 
szenvedélylyel eltelve Klotild iránt s ismerve őt, 
tudta, hogy korai, e l h a m a r k o d o t t fellé-
péssel sohasem nyerhetné meg szivét; ezért {időt 
engedett neki, hogy összehasonlításokat tehessen 
közte és nyers, barátságtalan, minden külső s bel-
ső előnyöket nélkülöző férje  között s ez összeha-
sonlítások csak az ő előnyére üthettek ki. 

Egy gyönyörű nyári estén pajtásaival a Dar-
vasy kastélyba lovagolt s mig a vacsora végezté-
vel a házi ur néhány játszma kártyával foglall  el 
vendégeit, addig Elmár Klotildot felkeresni  indult. 


