
Bosna folyóval,  melytől Maglájnál eltávozik, ismét 
találkozik, minden valószínűség szerint támadás vár 
rájuk. Tepcse mintegy 2400 lakossal bíró városka; 
a lakosok nagyobbrészt mohamedánok, vannak 
azonban keresztyének is, még pedig mindkét val-
lásfelekezetből.  A most elfoglalt  erőd, 1697. őszén 
Eugen herceg által, Szerajevoba való hires hadme-
nete alkalmával elfoglaltatott  és nagyrészt lerom-
boltatott ; azóta elhagyatva áll. Minthogy azonban 
még mindig falakkal  árkokkal és palizádokkal van 
körülvéve és az ut felett  uralkodik, a fölkelők  va-
lószínűleg ellenállás megkísérlésére fogják  felhasz-
nálni. Huzamosabb ellenállás azonban nem képzel-
hető, minthogy a várost és az erődöt a szomszéd 
magaslatokról kereszttűzbe lehet fogni,  a mi Mag-
lájnál nem lehetséges. 

Zepcséből kiindulva, a brood-szerajevói ut 
Usorán keresztül a vranduki szoros felé  tart, foly-
tonosan a Boszna bal partján, még pedig attól 
legalább 4 órányira. Ha a fölkelők  e szorost meg-
szállják és védelmezik, a miről nem is lehet kétel-
kedni, ugy e helyen csapatainkra a legnehezebb 
feladat  vár. — A vranduki hegy tövétől fel  a vran-
duki várig kígyózik az emiitett ut, egy nagyon 
keskeny szorosban, meredek, függélyesen,  a Bosz-
na folyóra  kinyúló szikla oldalában. Az útnak fele 
a sziklába van vágva, másik fele  cölöpökön nyug-
szik. Egészben az ut legfeljebb  4 méter széles. A 
cölöpzetnek esetleges elrombolása az utat teljesen 
járhatlanná tenné. A vranduki várnál az ut csak 
két méter széles ugy, hogy egy szekér is alig fér 
el rajta. Már az ut építésekor számítottak annak 
eshetőleges megvédhetésére. — Legmagasabb pont-
járól az egész útvonalon jobbra és balra tökélete-
sen uralkodik. A vranduki szoros hosszában SZÍVÓS 
védelem és hathatós ellenállás fejthető  ki; legin-
kább pedig a vranduki várnál. Száz emberrel 
egész hadtestet fel  lehet tartóztatni. 

Végre azonban Vranduk természetesen mégis 
be fog  vétetni az erőddel együtt, melyjaen kis me-
cset van. 

Ha azonban csapataink a vranduki szoroson 
szerencsésen keresztülhatoltak, Szerajevo és vele 
egész Bosznia meghóditottnak tekinthető. Mintegy 
két órányira Vranduk előtt a főúttól  egy körülbe-
lül két méter szélességű mellékösvény ágazik el. 
Mig az országút közvetlenül a Boszna partja mel-
lett vezet, ezen mellékösvény, fel  a hegynek, egye-
nesen a vranduki várhoz visz. Ezen ösvénynek és 
egy hegyi ütegnek ügyes felhasználásával  jelenté-
keny előnyöket lehet elérni, mi által az előnyomu-
lás roppant nehézségei lényegesen megkönnyittet-
nének. 

Hndzsi Lójáról, a fölkelők  vezéréről, a „Ti-
mes" a következő rövid, de jellemző sorokat közli: 
A hírhedt Hadzsi Loja, egy fanatikus  dervis, s ál-
lítólag a legnagyobb és legerősebb férfi  Boszniá-
ban. Mindig fantasztikus  ruhában, télen-nyáron me-
zítláb jár, a Ramazan-ünnep alatt pedig félmezte-
nül. Rendes foglalkozása  az volt, hogy alamizsnát 
koldult s az ételnemüekkel kóbor kutyákat etetett 
a mecset előtt. Gyakran „szent" őrjöngés lepi meg, 
és ilyen rohamaiban már sok keresztyént meggyil-
kolt, de soha sem merték megbüntetni. 

Bécs, aug. A „N. Fr. Pr." jelenti: Hatodikán, 
esős éjszaka után, melyen a talaj mélyen átázott, 
folytattuk  menetelésünket Magláj felé.  Mig a fő-
hadtsst előcsapata az uton nyomult előre, két zász-
lóalj Maroivic Pittel őrnagy parancsnoksága alatt 
a Bosna parton a jobb, mig egy zászlóalj Hartung 
a balszárnyát képezte. Fél háromkor az elővéd el-
lenségre akadt; rövid csatározás után, későbben 

Egy ablakmélyedésben találta fel,  a parkot s an-
nak táját szemlélve, melynek minden része meg-
aranyoztaték a búcsúzó nap végsugaraitól. Egy 
piros rózsa vala dus szőke fürtéi  közé s egy keb-
lére tűzve; ez szolgált egyedüli ékességéül. 

— Mire gondoltál Klotild ? — kérdé Elmár 
közelebb lépve. 

Klotild hirtelen arra forditá  fejét  s kissé el-
pirult, midőn Elmárt észrevevé; hisz reá gondolt, 
reá, ki mind veszélyesebb módon kezdé elfoglalni 
szivét, lelkét. 

— A lenyugvó napot csodáltam, — mondá 
lesütött szemekkel, kikerülni akarva a feleletet. 

Elmár diadalmasan tekinte sötét szemeivel 
reá ; tudta, mit jelent ez elpirulás s a lesütött szem. 
S Klotild, mintha ösztönszerűleg érezte volna e 
tekintet súlyát, összébb húzta shawlját mellén, mely 
vállairól lecsúszott s leült egyik támlásszékbe s 
azután mélabúsan nézett komoly, sötét arcára. 

— Szegény Klotildom ! — susogá melléje le-
ereszkedve — te nem vagy boldog. 

— Ah, dehogy nem ! — válaszolt, de szorongó 
hangja ép az ellenkezőt árulá el. 

— Ne igyekezz engem megcsalni, — viszonzá 
Erdődy, mi alatt kezeit puha, gömbölyű karjain 
nyugtatá, mt-lyeket a shawl redői burkoltak. Klo-
tild nem voná el karjait előle, habár érintésénél 
össze is rezzent s félig  elfordított  arccal susogá : 

— Ugy sem segíthetsz rajtam. 
— De én segíthetek rajtad s meg kell, meg 

foglak  menteni I 
— Ne beszélj igy Elmár, — kérte esengve 

Klotild s mégis kéj és remegés közt hallgatá a 
lángoló szenvedély-mondottá szavakat, melyeket 
neki elszöktetésröl s aztán válásról és egy uj, szebb 
életről susogott s ő hallgatta, habár reszketve, sza-
valt, mig keblére tűzött rózsájáról egyenként tépe-
geté le a szirmokat. 

teljesen ütközet fejlődött  ki a gyengén megszállt 
Bosna-parton. — Az ellenség főereje  itt mintegy 
600 ember volt, mely a völgyben bivouakirozott. 
Ez teljesen meglepetett, s összes hadiszerei és két 
zászló visszahagyásával épen visszavonulását akarta 
megkezdeni, midőn a Hartung zászlóalj a magas-
latokról a balszárnyba behatolt, s a felkelők  egy 
részét a folyamba  vetette. 30 halott maradt a csa-
tatéren, a főcsapat  igyekezett a hegyek közé me-
nekülni. Fél 5 órakor megszállottuk Kastellt, s biz-
tos állásokat foglaltunk  el. A fegyverrel  elfogott 
fölkelők  rögtön bíróságilag mind főbe  lövettek. A 
mi veszteségeink jelentéktelenek. Ma nyugnap van. 
Vranduknál nagy ellehállásra számítanak. — A „N. 
Fr. Presse" értesülése szerint a szultán Viktória 
királynéhoz fordult,  hogy befolyását  Bécsben érvé-
nyesítse, s az okkupációt mindaddig függesztesse 
fel,  mig a porta képes lesz tekintélye által a vér-
ontásnak véget vetni. Ezen óhajnak Londonban 
megfeleltek,  azonban a követelés Bécsben eluta-
sittatott. 

Dr. Csiky Kálmán fogadtatása. 
Dr. Csiky Kálmán ur f.  hó 10-én érkezett 

városunkba, hol Benedek János vál. elnök ur 
fogadta  öt. Imposans kísérettel jött s fogadta-
tása minden tekintetben szívélyes volt. 

Vasárnap 1 i-én a polgárság már kora reg-
gel gyülekezni kezdett a városház előtti téren, 
hogy Csiky Kálmán urat meghallgassa a városi 
díszteremben történó értekezleten. 10 órakor a 
szépen diszitett és butorzott terem teljesen meg-
telt a polgárság tekintélyes számával, a karza-
tot Sepsi-Szentgyörgy hölgyei foglalták  el Vi-
rágokkal borított asztal körül helyezett székek 
álltak a képviselőjelölt ur és kísérete számára 
fentartva.  Fél tizenegy órakor megjelent Csiky 
Kálmán ur a teremben, harsány, szűnni nem 
akaró éljenzés fogadta,  az öröm és szeretet ér-
zete sugárzott minden arcról. 

A férfias  alakra a határozott, kifejezésteljes 
arcra tapadt minden tekintet: várva szavait. 

A képviselőjelölt ur kifejezi  miszerint a 
bizalomra éa szeretetre, melyet Sepsi-Szent-
györgy polgársága részéről tapasztalt, nem tar-
tana magát érdemesnek, ha elmulasztaná elő-
adni azon okokat és körülményeket, melyek öt 
visszalépésre, illetőleg Tisza Kálmán nvniszter-
elnök részére való lemondásra indították. 

Kijelenti, hogy nem politikai értekezletre 
kérte fel  a választó polgárságot, hanem ngy-
szólva barátságos beszélgetésre. Mielőtt visz-
szalépését indokolná egy tekintetet vet a jelen-
legi országos pártokra. 

Önök körében — úgymond — compact 
egységben áll a szabadelvű párt, hogy ezen 
párt törekvéseivel mindenki tisztában van, annak 
és ezzel együtt politikai érettségének legszebb 
jelét adta a választó polgárság tegnap, midón 
a miniszterelnök ő nagy méltóságát egyhangú-
lag képviselőjévé választotta. 

Azután áttérve a közjogi ellenzék ismerte-
tésere, megjegyzi többek között, hogy ennek 

Oda siető vendégek riasztották fel  a szerelmes 
párt. Altalános volt az óhaj, hogy a szép háziasz-
szony ne vonja magát továbbra is el a társaságtól 
s a salonba érve egyik vendég épen azt ohajtotta, 
hogy játszék valamit a zongorán. 

— Mit játszódjam ? — kérdé Klotild. 
— Játszd el Rigoletto nagy dallamát : „Az 

asszony ingatag" — mondá férje. 
Elmár figyelmesen  vizsgálá Klotildot, mialatt 

ujjai a billentyűzeten lejtettek. 
— E nő — mondá magában — kivételt ké-

pez ; egykor szeretett, most is szeret és mindig is 
kell hogy szeressen. 

Midőn vacsora után a tisztek elbúcsúztak, ta-
lált alkalmat hirtelen ezt súgni Klotild füleibe  : 

— Ma éjjel éjfélkor  légy a parkban a tónál; 
saját ajkaidról akarom hallani jövőm sorsát. 

Az ifjú  nő szemlesütve búcsúzott el, de kezei-
nek reszketéséből győzelmet jósolt Erdődy ma-
gának. 

Midőn tiszttársaival a laktanya elé ért, azon 
ürügy alatt, hogy tárcáját ott feledé,  visszasietett 
a találka színhelyére ; csak amúgy szikrázott pari-
pája alatt a patkó, midőn a lioldvilágitotta ország-
úton sebes vágtatva tova röpült. 

Klotild vendégei távoztával szobáiba vonult 
vissza s szolganője által lebontatván dus hajzatát, 
letette nehéz selyemruháját s fehér  hálóköpenyt 
véve magára, a verandára ment, melynek ajtaja 
hálótermébe szolgált s itt a nyitott ajtó lépcsőze-
tén helyet foglalt.  A gyönyörű nyári éj fűszeres, 
mámoritó legét sziva s a fülmilék  csattogásait hall-
gatva, visszagondolt az Elmárral folytatott  beszél-
getésre, mely csak nehéz álom gyanánt tünt fel  e 
percben előtte. 

( Vége követkeii*  .) 

törekvései sokkal meszzebb hordók, mint azt 
maga a párt kijelenti, a mint ez kitűnik egy 
nagy hazánkfia  közelebbről irt leveleiből is. 
Fejtegetve aztán az európai constellatiokat ; 
rámutat arra, hogy van egy ország, mely min-
ket magunkra ugy elboritna, mint a Samum 
által felkavart  futóhomok  a pyramisokat. 

Áttérve az egyesült ellenzékre, melynek 
alakulására a kiegyezési kérdés adott alkalmat, 
kimondja, hogy miután a kiegyezés meg van 
s ezt mint meglevőt — a törvényt tisztelő el-
lenzékiek is —- tiiztelni tartoznak, megszüuvén 
az alap. az ellenzéknek alap nélkül 10 évig 
fennállani  nem lehet 

Mag„ a párt vezérszónoka kimondotta, hogy 
elveik ugyanazok, mint a szabadelvű pártnak. 
Mit választanak tehát külön ? A s z e m é l y t . 
Egy olyan párt pedig, mely a szeméiyt veszi 
a vita alapjául nem létjogosult. 

A külpolitikai helyzet fejtegetése  után át-
tér a tulajdonképeni célra, mely miatt a pol-
gárokat összehívta. 

A debreceni választás után a szabadelvű 
párt elégtétellel tartozik M a g y a r , j ó z a n u l 
g o n d o l k o d ó m a g y a r népnek kell meg-
mutatni, hogy bizalommal viseltetik Tisza Kál-
mán iránt. Ezért örömmel engedem át helye-
met — mond — s büszke vagyok, hogy az 
önök bizalmát, szeretetét megnyerhettem. Büsz-
ke vagyok a választó pulgárokra, kik ilyen je-
lét adtak politikai érettségüknek. 

Kivánja, hogy a polgárság ne engedje ma-
gát elcsábitatni, maradjon hü zászlajához, a sza-
badelvű párthoz. 

Erre Császár Bálint polgármester ujbó 
biztosítja Csiky Kálmán urat Sepsi Szentgyörgy 
polgárságának ragaszkodásáról, szeretetéről, 
biztosítja, hogy most midőn Csiky urat, meg-
ismerni, tőle tanulni szencsések voltunk szere-
tetünk még fokozódott  és állandó fog  lenni. 

Künle József  tudtul adja, hogy a minisz-
terelnök ö nagyméltósága táviratilag köszöne-
tet mond a benne helyezett bizalomért. 

Csiky Kálmán éltetve Sepsi Szentgyörgy 
hölgyeit, kik megjelenésükkel is ékesítették 
az összejövetelt, a gyűlés véget ért, lelkes él-
jenzések közt hangoztatva Tisza Kálmán és 
Csiky Kálmán neveit 

Délután 2 órakor közebéd volt, melyet 
számos toasztok f ű s z e r e z t e  k. Potsa 
József  főispán  ur köszöntött ö felségéért  és fel-
séges családjáért. Csiky Kálmán Tisza Kálmán 
Magyarország erős karu és mély bölcsességü 
minisztere'nökért, Benedek János Csiky Kál-
mánért, Künle József  Pótsa József  főispánért  ; 
majd a főispán  ur a város polgárságáért, Csá-
szár Bálint polgármester Tisza Kálmán és Kűn 
le József  székelyföldi  képviselőkért stb. Ezeket 
követték még számos talpraesett toasztok s az 
ebéd d. u. 4 órakor véget ért 

Este szűkebb körű vacsora volt a főispán 
urnái 

Dr. Csiky Kálmán városunkból ma délelótt 
utazott el, számos jó barátai kíséretében. 

Megemlítjük még, hogy a Csiky Kálmán 
ur személye iránti ragaszkodásnak több oldal 
ról jött igen szép jelei közül talán első volt 
Császár Berta ass/.ony gyöngéd figyelme,  ki a 
volt képviselőjelöltnek egy csinos koszorú-ké-
pet napraforgó  bélből készítve, a női finom  ízlés-
nek e remek példányát zöld selyemre alkal-
mazva, diszes kerettel adott emlékül A koszorú 
között egy vers állott, mely a mint látszik, 
megválasztása estére készült és következőleg 
hangzik : 

„Távol a bércek csendes ölében, 
Hol szerető nép boldogan él, 

Bizva tebenned, annak a népnek, 
íme b i z a l m a tárgya levél I 

Légy üdvözölve képviselőnk I 

Oh ez a nép itt bízni, szeretni, 
Régi időktől fogva  tanul, 

S igy, ha te folyvást  b i z o 1 ő benne, 
E bizalom hidd soh' se lazul. 
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A „Pesti Napló" felültetése. 
A „Pesti Napló" 195. száma Élőpatakról kelt 

következő táviratot hozza: A mandatum-atvételre 
Szentgyörgyre meghivott kormánypárti jelölt Csi-
ky Kálmán vigasztalására (ma h i v a t a l i p r e s -
s i ó v a l Sepsi-Szentgyörgyön T i s z a miniszterel-
nök proklamáltatott, miről Csiky s e m m i t sem 
t u d o t t s azért érkezett le Budapestről, hogy ő 


