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Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Ősalak-félt  liáz, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendők. 

Kiadd hivatal: 
Poll&k Mi'ir könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasibos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külfln  30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A hiáiPfflttiszékE  tíHázfiípar-egy[etía  és a „sepsí-szeatgyipgji ötikényies tiíz®itffi-0gy[etia  hivatalos fcöztünijfe. 
Boszniából. 

A Szapáry hadosztály vereségének megvi-
lágosítására szolgál a .Neues Wiener Abend-
blatt« kővetkező levele, melyet a Drina mel-
lékéről küldöttek neki: 

Csudálni lehet, hogy azok, a kik elkészí-
tették a megszállás tervét, elégségesnek tar-
tottak egy hadosztályt olyan föladat  teljesíté-
sére, melyet még egyszer akkora erő sem lett 
volna képes végrehajtani. 

Már julius 20-án 25 tábor irreguláris, 5 
zászlóalj rendes katonaság és 16 ágyú állott a 
bjelina gracsanicai vonalon a fölkelés  szervezői-
nek rendelkezésére. Ezek közé nincs beleszá-
mítva a több ezer görög keleti vallású keresz-
tyén A Drina balpartján ötven négyszög mért-
föld  területen a lakosságnak több mint 1 ta ré-
sze szerb Ezeket szorgalmasan izgatják a meg-
szállás ellen. Moszkvai panszlávok, belgrádi om-
ladinisták, cettinyei pártvezérek kezet nyújtot-
tak a seik ül-izlam, Hadsi Loja és az albán 
liga ágenseinek. 

A Drina jobb partjáról, Szerbiából özön-
löttek Boszniába a szabad csapatok az ephe-
mer szövetség megkötése után. Meglehetős biz-
tos értesülés szerint ezek száma nem lehetett 
kétezeren alól. 

Az idegeneket és belföldi  hitsorsaikat is 
külön légiókba osztották. Fegyverzetük általá-
ban véve hátultöltőkből és hatcsövű revolve-
rekből áll. A főparancsnokságot  török főtisz-
tek vezették. Ezeket a bandákat jó positiókban 
helyezték el a Drinától Gracsanicáig. Fadejeff-
röl azt híresztelték, hogy Cettinyébe ment, 
pedig átlátogatott a Drinán túlra, és értekezett 
a keresztyén és mohamedán főcinkosokkal. 

Szerbiából minden lehető eszközökkel se-
gítették a fölkelést.  Élelmezést, ágyukat, mind 
a Drina jobb partjáról szállítottak Boszniába. 
Mikor Szapáry átkelt a határon, a fölkelés  már 
szervezve volt. Túlzás nélkül elmondható, hogy 
legalább is kétszer akkora erő állott vele szem-
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I g y jártam én — barátságból. 

— Valószínű történet. — 

Egy hónap óta minden második napon leve-
let hozott a levélhordó. Valamennyit az én kedves 
Ernő barátom irta. Együtt végeztük iskoláinkat s 
mig az élet chaosába ki nem léptünk alig váltunk 
el néha rövid időre. 

Válásunk nehéz volt, s csak két szerető ba-
rát alkothat fogalmatjnagának  sziveink keservéről. 

Ó Pesten maradt, én eltemetkeztem az ország 
egyik zugában fekvő  városkába. Szorgalmason le-
veleztünk elválásunk óta mindig ; az utolsó hónap 
ban azonban meghatványozódott Ernő barátom 
levelezési buzgósága. 

De sorai nem voltak olyanok mint azelőtt. A 
jókedvű, élces fiút  mintha kicserélték volna. Élet-
untság, embergyülölés szólott minden mondatából, 
s mindenik levél azzal végződött, hogy nagyon 
óhajt engem látni, siessek hozzá, sok közleni valója 
van a mit e földön  — rajtam kivül, senkivel nem 
tudathat. 

Legutolsó levele annyi keserűséggel volt tele, 
hogy komolyan aggódni kezdtem áliapota felett  s 
elhatároztam, hogy meglátogatom. 

Dolgaimat sietve rendbehozva, mindjárt kö-
vetkező napon a szomszéd városba hajtatok a vas-
úti állomáshoz. 

A pénztárnál négy hölgy állott ; jegyet vál-
tottak Budapeste. 

Pompás dolog — gondolám — útitársaim is 
lesznek, s nem fogok  a hosszú uton unatkozni. 

Megemelintém kalapomat s magam is megvál-
tára jegyemet. 

A hölgyek ezalatt a perronon foglaltak  he-
lyet. Három közülök már jóformán  átlépte az élet 
tavaszát, sőt ketten már a délen is tul voltak bizo-

közt. Ezenkivüi uton-utfélen  árulással kellett 
küzdenie A gracsanicaiak ineghódolásukat je -
lentették ki, másnap azonban elészedték fegy-
vereiket és hátulról nyugtalanították ót. 

Az is bizonyos, hogy hercegovinai hírnö-
kök bátorították a felkelőket.  Igy jelentették, 
hogy Zupcsi és Dtiga hegyei közt 8000 her-
cegovinai áll készen, a kik nem bocsátják be 
Jovanovicsot Graboróból üdvözletét küldte a 
szkupstina, melyen valamennyi hercegovinai 
képviselve volt, és a mely elhatározta, hogy 
erélyes ellentállást fognak  kifejteni,  és a bos-
nyák testvéreket valláskülönbség nélkül szintén 
arra bátorították. 

A természetellenes coalitio Albániából is 
10 000 embert vár, a kiknek megérkezésük 
napját is tudják. Az albán liga két küldötte e 
hó 4-ke óta Nagy-Zvornikban van. 

Keleti Boszniába tehát tekintélyes erőt 
kell küldeni, és e mellett a nagyszámú tüzér-
ségről sem szabad megfeledkezni.  A mennyire 
képesek voltak, minden várost és falut  meg-
erősítettek. Nagy Zvornikban ujabb bástyákat 
építettek Bjelina nyolc sánccal van körülvéve, 
és több ágyúval ellátva. A két Tuzlát palis-
sádokkal és mély árkokkal veszik körül A 
fölkelők  állítólag 12 megerősített helyre tá-
maszkodnak. 

Bilalovác khán a szerajevói uton kiváltké-
pen meg van erősítve, és itt van a fölkelők 
főhadiszállása 

Az okkupáció. 
A „Journal des Debftts"  értekezik Bosznia 

elfoglalásáról  és a többi közt igy nyilatkozik cik-
kében : 

Ausztria azon ponton áll, hogy választania 
kell a kicsinyes és nagy politika közt, kaland és 
oly vállalat közt, melyből a legszerencsésebb kö-
vetkezmények származhatnak. A kicsinyes politika 
az lenne, ha megelégednék a két nyomorék tarto-
mány megszerzésével, melyeket zavargó tartomá-
nyok környeznek, melyekben elveszett előhad len-

nyára ; a negyediknek arcát sürü fekete  fátyol  bo-
ritá, melyet egy percre sem lebbentett félre. 

De szép, nyúlánk és még is telided alakja fia-
tal leányt engedett sejteni a sötét uti öltöny alatt. 

Már sokszor tapasztaltam, hogy vannak nők, 
kik menten minden feltűnési  vágytól vagy kacár-
ságtól, akaratlanul nagy mértékben vonják maguk-
ra a férfiak  figyelmét.  Ezek közé tartozott a fá-
tyolos hölgy is. 

A vonat nemsokára berobogott a csarnokba. 
Az utazók sietve szálltak be a coupékba Vártam 
az utolsó csengetést a perronon járkálva. A jeladó 
harang harmadszor is megkondult s a négy hölgy 
— kiket egy pillanatra sem téveszték szemeim 
elől — beszáll egy Il-od osztályú coupéba. 

Oh én balga ! Meg vagyok fosztva  egy is-
merkedési alkalomtól; hisz az egy jegyem a Ill-
di k osztályra szól. Most az egyszer ugyan meg-
jártam takarékosságom és szórakozottságain miatt. 
De nincs mit tenni, a kondukteur elkiáltja az „ein-
steigen^-t s nekem csak a felszállás  vagy az itt -
maradás közt lehet választani. 

Morrogva foglalok  helyet. Egy fütty,  és a vo-
nat elindul. 

Csak ketten vannak osztályomban. Nem igen 
figyeltem  reájuk. 

A nap forrón  süt le az égről s az átmelegült 
kocsitetőzet olyan hőséget sugároz ki, mintha a ve-
lencei ólomkamrák egyikében volnék. Kinézek az 
ablakon. Ugyanekkor a szomszéd ablaknál is elő-
tűnik egy fej. 

Álmodom-e? Minő isteni látvány I A női szép 
ség eszményképe tekint reám. Mintha hatal-
mas villanyfolyam  futná  át minden idegemet. Alig 
pár arasznyi távolságra két szikrázó fekete  szem, 
milyet soha még képzelni sem tudtam. Csaknem 
érzem arcomon a varázs tünemény lehelletét. 

Ez a fátyolos  hölgy. Nagy elfogultságomban 
képtelen vagyok egyetlen szócskát kiejteni, hogy 
vele beszédbe ereszkedhessem. Némán nézem öt, 

ne az osztrák hadsereg. A nagy politika pedig az 
lenne, ha kitágitaná Európa mandatumát és a Du-
na egész mentében kiterjesztené protektorátusát. 
Ez utóbbi politika nemcsak hasznosabb, hanem ké-
nyelmesebb, sőt olcsóbb is lenne, mint az első. A 
mint számtalanszor fejtegettük  Boszniát és Herce-
govinát lehetetlen megtartani még nagy hadsereg-
gel is, ellenben 20,000 emberből álló sereg Bel-
grádban elégséges lenne a béke fentartására  az 
egész Balkán félsziget  éjszaki részében. Ez időtől 
kezdve ki lenne oltva a pánszláv conspiráció. A 
hatalmak egyike sem ellenezné, hogy biztosítsa 
Ausztria azon két tartományt, melyeknek szerzé-
sével megbízták őt. 

A boszniai zavargások okát illetőleg megbíz-
ható forrásból  értesül a „Bud. Corr." a követke-
zőkről : 

A fölkelést  nemcsak keleti Boszniában, hanem 
a dalmát határon és Hercegovinában, valamint No-
vibazár vidékén is szerb emissariusok szítják, pénz-
zel és fegyverrel  támogatják, sőt Magyarországból 
származó, de már régóta Szerbiában állandóan el-
foglalt  szerbek is tűntek fel  Kulen-Vakuf,  Osztro-
zác, Kljucs és Banjalukában, ez ^irányban működ-
ve. Mindenütt összeköttetésbe léptek a keresztyén 
lakosokkal, őket nógatva, hogy egyesüljenek a tö-
rökökkel az osztrák-magyar „invasio" ellen, mert 
különben sokkal roszabb sors vár rájuk, mint az-
előtt, csak ha Szerbia okkupálja Boszniát, lesznek 
a lakosok boldogok és megelégedettek. A bosnyá-
kok közt ezer és ezer példányban osztották szét a 
magyar területen megjelenő, de államellenes cik-
kekben bővelkedő szerb lapokat és ezekben a leg-
különbözőbb variacókban olvashatja a nép, hogy 
Ausztra-Magyarorsaág nincs jogosítva Boszniát ok-
kupálni s hogy a bosnyákok csak fejtsenek  ki mi-
nél nagyobb ellentállást. Minden szerb és monte-
negrói politikai kalandor, kik az utolsó években 
feltűntek,  most Bosznia különböző vidékein működ-
nek és pénzzel sem takarékoskodnak. 

A Szapáry hadosztály kudarcának okairól eze-
ket irja a „Neues Wiener Abendblatt" : 

Azokban a kerületekben, melyeken e hadosz-
tálynak kellett átvonulnia, a legfanatikusabb  nép 
lakik. Itt tört ki a legtöbb lázadás, még a keresz-
tyén lakosok sem mondhatók szelídeknek. De a 
főparancsnokságnak  kivált azt a tényezőt kellett 
volna még számításba vennie, hogy Szapáry gróf 
hadmüködési vonala csak kevés óra járásnyira 
fekszik  a Drina völgyétől, Szerbia határától, mely 

és ő engem. Az állomások egymást gyorsan hagy-
ják el, utasok szállanak le és föl:  mi mindig néz 
zük egymást. Az égető napsugár barnára perzsel, 
a füst  korma meglep, de a bűvölet nem szűnik. 

Midőn a csábító szépségű fej  egyszer vissza-
húzódik, kissé magamhoz térek s egy névjegyet 
véve ki a tárcámból ez iráni rá : 

Nagysád ! 
Bocsánat, nem tudom mit cselekszem, el va-

gyok bűvölve, rendelkezzék életemmel, csak jelöl-
jön időt és helyet, hogy érzelmeim bőség szaruját 
lábai elé üríthessem. Különben elvesztem ! 

Aztán, a névjegyet kezemben tartva, ismét 
kihajlok az ablakon ; s az égő szempár első meg-
pillantására ismét féleszméletlenségbe  esve, elfele-
dem, hogy mit akartam elébb. 

Sehol ki nem szálltok egy percre is, s igy én 
sem és igy tartott ez Budapestig. 

Mikor a vonat az imposans üvegtetőzetü 
csarnokban megállapodott, a négy hölgy sietve ki-
szállott, két rájuk várakozó kocsiba ültek és tova 
robogtak. 

Reám nem várakozott senki; mint később 
tudomásomra jött, barátomat egyik ismerősével foly-
tatott sietős ügye késleltette abban, hogy elfoga-
dásomra siessen. Égy várakozó lóvonatu vasúti ko-
csiba ültem s átvéve a kalauztól a jegyet, elmé-
lázva hajtám fejemet  könyökömre. 

Az ellenőr érintése riasztott fel  gondolata-
imból. 

— Jegyet kérek I 
- Tessék I — 
A férfi  megnézte, a mit átnyújtottam, mosol}'-

gott és igy szólt — Hej mikor én is fiatal  ember 
voltam ! 

A vasúti jegy helyett az én fátyolos  hölgyem-
nek szánt névjegyet adtam át. 

Mikor megérkeztem barátom szállására, ak-
korra ért haza ő is egy kocsin. Elbeszélte, hogy 


