
Szerkesztőségi Iroda: 

Főpiac, Canlak féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Pollák Mór könyvnyomdáj 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
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Boszniából. 
A félhivatalos  .Wiener Abendpost* meg-

kezdi azon HÜrgönyök és levelek közlését, me-
lyeket Wassitsch, a volt osztrák-magyar főkon-
zul az okkupációt megelőzőleg intézett a kül-
ügyi hivatalhoz. 

Ha valami: ugy ez okmányok bizonyítják, 
hogy monarchiánkra nézve halaszthatlan köte-
lesség volt Bosznia megszállása s csak az a 
kár, hogy eló'bb nem tettük, mert kevesebb 
vérbe került volna. 

Wassitsch levelei élénk világot vetnek az 
insurrekcionalis mozgalom keletkezésére és jel-
lemére. A fanatikus  izgatók már május elején 
kezdették meg működésűket s ettől fogva  Was-
sitsch levelei hiven értesítették a külügyi kor-
mányt a török hatósági közegek kétszinü já-
tékáról a mozgalommal szemben. 

A főkonzul  egyik levelében Hadsi Lójáról 
mint .ismert rabló«-róI beszél, kinek elfogatá-
sára színleg küldöttek ugyan ki katonákat, de 
ezek szabadon eresztették. 

Wassitsch már május 30 iki levelében meg-
írta, hogy a helyzet cseppet sem megnyugtató 
s hogy a fanatizmus  mind több tért nyer. A 
hatósági közegeket legyilkolták vagy elűzték 
s a maguk embereit ültették helyükbe. 

Julius 5-étől az anarchikus mozgalom óri-
ási haladást tett. A porta hivatalnokainak te-
kintélye (egészen megszűnt s az úgynevezett 
népkormány nem volt képes és nem is akart 
rendet csinálni Kénytelenek voltak még azzal 
az elővigyázattal is élni, hogy egész redif-zász 
lóaljakat municio nélkül küldöttek el, mert a 
kormányzó nem tudta biztossággal, hogy ki 
ellenében fogják  ellödözni. 

Julius 25-én Wassits már je'entette, hogy 
a mohamedán lakosság a határon hadsergünk-
nek el ent fog  állani s hogy bandák alakulnak 
a mi csapataink nyugtalanitására. Annyira ment 
a dolog, hogy maga Hafiz  pasa is nagyon örült 
(ha igaz), midőn hallotta, hogy csapataink már 
bevonáltak Boszniába s kérte a főkonsult,  táv-
iratozzon Philippovics tábornoknak a bevonulás 
sietietése iránt s ezzel idejében akadályozza 
meg a jelenlegieknél még nagyobb bajokat — 
Másnap az ex-vali is megjelent ? fo'konzulná), 
hogy értesítse az osztrák tábornokokat a sze-
rajevoi eseményekről s kérje őket, hogy sies-
senek a fenyegetett  lakosság védelmére. 

Ilyenek voltak az állapotok Boszniában 
csapataink bevonulása előtt. A veszély nyilvá-
nos volt, mert a felkelés  könnyen átszármaz-
hatott volna a szomszéd tartományokra s ak-
kor nem tudjuk, hogyan lettünk volna urai a 
mozgalomnak. 

' A hatvan milliós hitelt illetőleg azt a hirt 
terjesztették, hogy fedezéséről  a pénzügyminisz-
terek nem gondoskodtak eléggé. A .N. fr.  Pr « 
ezt a hirt megcáfolja.  Az osztrák pénzügymi 
rííszter a reá esÓ4i millióból az invalid és he-
lyettesítési alap értékeinek elzálogolásával fede-
zett 13 milliót, további 10 milliót kincstári je-
gyek elhelyezésével, egy milliónál többet arany-
rentével s a többi 1 6 - 1 7 milliót képes bármi-
kor a rendelkezésére álló készletekből fedezni, 
a nélkül, hogy zavarba jö'ne. A magyar pénz-
ügyminiszter is fedezte  quotáját A fent  emiitett 
két alapból kapott 5 t milliót, továbbá elhelye-
zett kincstári jegyeket 6 millióig, a maradék 7 
milliót pedig fedezi  a magyar aranyrente kon-
sorciummal kötött előleg-üzletből A konsor-
tium ez összeget már rendelkezésére is bocsá-
totta Széli pénzügyminiszternek. 

E r. 

* A bécsi hivatalos lap az összes minisztérium 
ellenjegyzésével ellátott következő legfelsőbb  kéz-
iratot közli: 

Mi első Ferenc József  stb. 
Galícia és Lodoméria, Krajna, Görc és Gra-

diska, továbbá Triest és környékének tartomány-
gyűlései f.  évi szept. 12-ére; Csehország, alsó- és 
felső  Ausztria, Salzburg, Stiria, Karinthia, Buko-
vina, Morvaország, Silézia, Tirzl és Porarlberg 
tartomány gyűlései pedig f.  évi szép 24.ére törvé-
nyes gyülhelyeikre egybehivatnak. 

Adatott fő-  és székvárosunkban Bécsben, aug. 
28-án 1878. uralkodásunk 30-ik esztendejében. 

Ferenc József  s. k. 
Auersperg s. k., Stremayr s. k., Glaser s. k. 

Uoger s. k., Chlumecky s. k., Pretis s. k., Horst 
s, k., Ziemialkowski s. k., Mannsfeld  s. k. 

* Az okkupáció költségeinek fedezésére  mint 
egy frankfurti  tőzsdelapnak Budapestről irják — a 
magyar pénzügyminiszter eddig még nem adott el 
magyar arany-járadékot, hanem az eddigi mozgó-
sítási költségeknek Magyarországra eső részét, a 
mennyiben az a rokkant és helyettesítési alapból 
nem fedeztethető,  kincstári jegyek kibocsátása ál-
tal fedezte.  A magyar kincstári jegyek, melyek 
csak bent az országban, kevés milliónyi értékben 
voltak forgalomban,  ujabb időben kilenc millióval 
szaporodtak. A hatvan milliós hitel Magyarországra 
eső részének csak hátralékát fogják  járadékkibo-
csátás által fedezni. 

* ltállay Béni volt belgrádi főkonsul,  mint a 
„Kelet Népe" irja, monarchiánk részéről ki van 
nevezve a Rumelia szervezésére összeállított euró-
pai bizottság tagjává. K. ur m. hó 30-án tért vissza 
Bécsből, a hol utasításait átvette és egy hét múlva 
utazik rendeltetésének helyére, Konstantinápolyba. 
Angliát e comissióban a nálunk is ismert Drutn-
mond-Wolff  fogja  képviselni. 

A z o k k u p á c i ó . 
A Boszna mentén, a fölkelők  ujabb támadást 

intéztek Szapáry hadállása ellen, sikertenül, mint 
mindig. 

A nagyobb harcok itt csak a segélyhadak 
teljes felvonulása  után fognak  megkezdődhetni, s 
mert Szerajevó megszállása folytán  a Bosznia ezen 
sarkába szorult lázadó csapatok visszavonulási utja 
el van vágva, előrelátható, hogy az itt lévő török 
rendes katonaság nemsokára megkezdi fegyverei 
lerakását, mint megkezdette már Hercegovinában 
hol, mint távirataink jelentették, számos kisebb 
török helyőrség kapitulált. 

Hercegovinában még ujabb sikert is arattak 
Jovanovics több csapatai, elfoglalván  a felkelők 
egyik főfészkét,  Nevesinjét. 

Hercegovina pacifikációja,  mint látszik, csak 
Livnó táján fog  még nagyobb nehézségekbe üt-
közni, mig Boszniában a Szerajevótól délre, Novi-
bazár felé  nyúló szorosok képeznek alkalmas pon-
tot a védelemre. Itt a fölkelők  hadiszerrel bőven 
elláthatván magukat, előreláthatólag legmakacsabb 
ellenállást fognak  kifejteni. 

•Szarajevóból irják aug. 24-iki kelettel, hogy a 
Szerajevó eleste után a hegyszakadékok, főkép  pe-
dig a trebeiesei hegyek déli nyúlványai közé me-
nekült felkelőket  az oda szakadatlanul küldözge-
tett őrjáratok egyre fogdossák  és bekisérik. Habár 
e foglyok  legnagyobb része fegyverrel  fogatott  el, 
b. Philippovics táborszernagy mégis azon szigorú 
parancsot bocsátotta ki. hogy ott, ahol enyhítő kö-
rülmények fordulnak  elő, kegyelem gyakoroltas-
sák. — 

A táborszernagy ezen engedékenysége főkép 
Szerajevó azon számos lakosainak van szánva, akik 
dacára a szigorú rendeletnek, mely szerint a fegy-
vereket legfeljebb  6 óra leforgása  alatt beszolgál-
tassák, a gyakran több száz éves, családi ereklyé-
ket képező, nagybecsű fegyvereket  megtartották, 
ami feljelentés  utján kitudódván, az illetők elfogat-
tak és most a törvény értelmében golyó általi ha-
lállal kellett volna bünhödniök. 

Mindezeknek megkegyelmeznek és szabadon 
bocsátják őket. 

Denunciációkban nincs hiány. Főkép a spa-
nyolok (zsidók) és az orthodoxok űzik ezt a mes-
terséget. 

Az osztrák-magyar hatóságok becsületére le-
gyen mondva, hogy e feljelentéseket,  melyek pénz-
jutalom reményében és többnyire alacsony kenyér-
irigységből történnek, nem nagyon előzékenyen fo-
gadják. A denunciációk következtében elfogottak 

legnagyobb része rövid vizsgálat után bántatlanul 
szabadon bocsáttatik. A feladók  pedig a remélt ju-
talom helyett megvetésben részesülnek. 

Csak egy jelentékeny fogás  történt egy itt 
lakó szerb feljelentése  következtében. — Ugyanis 
ezáltal két felkelő  vezér jutott a büntető igazság 
kezébe. 

A roppant drágaságon, mely a keresztyén la-
kosság kapzsisága következtében uralkodik, még 
a térparancsnok legerélyesebb rendeletei sem tud-
tak segíteni. 

Ez emberek egyre csak azt mondják : „Nem 
árulhatunk olcsóbban" vagy „nincs már többé por-
tékánk". Csak midőn a törökök előbújtak rejteke-
ikből és felbátorítva  katonáink loyalis magatartása 
által vásári bódéikat kinyitották és mindent a ren-
des áron kezdtek árulni, akkor lett vége a szédel-
gésnek, s keresztény és zsidó kereskedőknek kö-
vetni kellett muzulmán versenytársak példáját, igy 
a nyugalom és a rend ismét helyreált. Pezsgő élet 
uralkodik az egész városban. 

Több izben volt már arról szó, hogy a felke-
lőknél sok Kruka-féle  fegyvert  találnak, a melyek 
csak Szerbiából kerülhettek az ő birtokukba. Most 
már kiderült, hogy ezen fegyverek  Sabácon és 
Zvornicon, illetőleg a Drinán át kerülnek Boszniá-
ba, s hogy azon önkéntesek is ez uton jutnak oda, 
kik oly nagy számban harcoltak Tuzslánál a törö-
kök soraiban. — A nándor-febérvári  kormány 
e z t t a g a d j a u g y a n , — mert ez a história 
még nagyon kellemetlen volna reá nézve, de — 
mint egy levelező irja — nemsokára kézbe lesz ke-
rítve az összeköttetések minden fonala,  s akkor 
majd megválik, mit mondanak hozzá a n.-fehérvári 
szájaskodók és cselszövők. — Hogy Hadzsi Loja 
Konstantinápolylyal  és Nándorfehérvárral  közvet-
len távirdai összeköttetésben áll, az már konstatál-
va van. 

A doboji táborból irják, hogy gr. Szapáry al-
tábornagy az utóbbi harcokba szinte vakmerőség-
gel határos személyes vitézséget tanusitott; hason-
lót írnak vezérkari őrnagyáról. Midőn egy izben 
mindketten a legsűrűbb golyózáporban állottak, 
Szapáry odakiáltott az őrnagynak: „Az istenért, 
kedves őrnagy, kímélje magát I" — „És ön ? — fe-
lelt az őrnagy. — Engem lehet helyettesíteni, de 
ha ön elesik, derék csapataink veszve vannak." — 
Szerencsére nem történt baja egyiköknek sem. 

Szintén Szapáry hadosztályáról jelentik aug. 
2 7-érői: Szemben azon hírekkel, mintha a Szapáry-
hadosztály roppant, ezerekre menő veszteségeket 
szenvedett volva, a leghatározottabban állithatjuk, 
hogy a hivatalos kimutatásokban felsoroltakon  ki-
vül egyetlenegy ember sem hiányzik; természetesen 
nincs beleértve a legutolsó két ütközet, melyekről 
veszteseg-kimutatás még nem érkezett; de hisz a 
túlzó hirek is csak az előbbi ütközetekre vonatkoz-
nak. Egyszóval, a Szapáry hadosztály nem vesztett 
el egy ágyút sem, egy szerkocsit sem és sebesült-
jeit mind Dobojba szállította, ugy hogy a felkelők 
csakis a hullákon gyakorolhatták a megcsonkitás 
állatias mesterségét, mert csapataink, dacára a túl-
nyomó ellenségnek, mindig urai maradtak a harc-
térnek és csakis az élelmezési nehézségekre való 
tekintettel, meg hogy az etappe-vonalat veszélynek 
ki ne tegyék; határozták el magukat önkényt a 
visszavonulásra Dobojba, hogy ott bevárják az erő-
sítéseket, melyekre, tekintve az ellen túlerejét, el-
kerülhetlen szükségük van. 

A szegedi 46-ik számú gyalogezred egyik sze-
gedi vitéz harcosától érkezett levél tudósítása sze-
rint a szerajevói gyilkos csatában különösen a 12. 
század szenvedett sokat, s e századból 8 ember el-
esett, köztük Homai tiszthelyettes Zentáról. A sze-
gediek közül Zagrócky súlyos sebet kapott. — Az 
ezred szegedi tartalék-parancsnokságához 47 drb. 
fegyver  és megfelelő  mennyiségű katonai szerel-
vény küldetett Boszniából; ezek a fegyverek  és 
szerelvények gazdátlanul maradtak az ezrednél 
még Szerajevó elfoglalása  előtt. A szerajevói csa-
tát megelőzőleg eszerint 47-re ment az ezred vesz-
tesége. 

Hafiz  basa, Bosznia volt katonai kormányzója 
ki néhány napig Triesztben volt internálva, Bécs-
ből engedélyt nyert a hazautazásra és egy mai táv-
irat szerint Triesztből ma reggel már el is utazott 
Konstantinápolyba. 

llécs, aug. 31. Azon kérdés megvilágítására, 
kinek hibája, hogy az Ausztria-Magyarország és a 
porta közti konvenció megkötése annyira késett, 
teljesen hiteles forrásból  a következőkről értesíte-
nek : A porta a konventió megkötését eleinte a 
berlini szerződés ratifikációjáig  akarta elhalasztani ; 


