
Szerkesztőségi iroda: 

Fipiac, Csillák-féle  húz, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

killdendflk. 

Kiadó hivatal: 
Pollik M.lr könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

elufizetési  pénzek 

bénnentesen intézendök. Politikai, társadalmi) szépirodalmi és közgazdaszati lap. 

Megjelenik ezen lap heten ! 
kint kétszer: 

c s ü t ö r t ö k ö n és vaafkrnip  1 

Előfizetési  feltótelek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. i 
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. 

A ftáiromszéfeí  „Házfipftr-ftgyfet"  és a „sepsiszentgyörgyi őmkéraytes tözatté-egyíet41 fewafcatas  kaztőtiye. 

Előfizetési  felliivás 
a 

cimü politikai, társadalmi ŝ közgazdászat! lap 

lb78. IV. évnegyedére. 

Elöfi?etési  teltételek : 
okt.—dtctüiljer . . . . 1 írt 50 kr. 

Az előfizetési  pénzük a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o 11 á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyre kii Idei.dök 
ÜjjSS?""  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala 

Orosz agitáeiók. 
Egy félhivatalos  orosz lap sugalmazott cik-

ke pártolja a bosnyák felkelőket  annak módja 
szerint. A bosnyákok és hercegovinaiak — így 
szól e lap — nem agyonlövetendő >feikelők«, 
mikor a török jármot nem akarják az osztrák 
igával felcserélni.  Az csak hazafiság  tőlük, mi-
kor az osztrák-magyar betörésnek ellenszegiil-
nek s mikor van okuk a török statusquonak a 
nem keresett osztrák uralom felett  elsőbbséget 
adni. A bosnyákok és hercegovinaiak vallás és 
nemzetiségi különbség nélkül el vannak hatá-
rozva a reájok erőszakolt osztrák jótétemények-
ről lemondani s ezen hűségükért a haza és a 
faj  iránt .forradalmároknak'  nevezik őket. — 
Képzelhető e a politikai fogalmak  ;ly ferdítése? 
— Van-e az osztrákoknak legkisebb alapjuk a 
boszniai lakosokat saját alattvalóikul tekinteni, 
kik nekik hódolni és engedelmeskedni tartoz-
nak ? Beütvén az egykor a nagy szerb állam 
hoz tartozott tartományba, Ausztria igaz euró-
pai határozatra támaszkodott, de hasonló nem 
zetközi határozatok nem adnak még senkinek 
jogot a legyilkolásra kárhoztatott nemzetisé-
gektől feltétlen  öngyilkosságot követelni. Bosz-

"nia és Hercegovina, midőn Ausztriának ellent-
állanak, csak azt^teszik, ami ezen tartományok 
állománya és hangulata mellett várható volt ? 
Minő »forradalmárokról«,  vagy .felkelőkről' 
lehet itt tehát szó ?« 

Közöltük e helyen az orosz lap „hazafias" 
célzatú buzdításait. Kilátszik az orosz barátsag, 
az a civilizáló humánus érzésű hatalom, mely 
erőnek erejével protestálni akar a „karhata-
lom" és az „erőszak'1 ellen, csak azért, hogy 
a - zavarosban minél könnyebben halászhasson 

Az orosz politika üzelmeiről, az arcátlan 
ferdítések,  a napról napra sűrűbben jövő izga-
tások nagy mesteréről már határozott fogal-
maink vannak a múltból. A ki nem érte be 
egy hosszú hadjárat „dicsőségeivel", a kinek 
není volt elég az „osztalék1', melyet a civilizá-
ció nevében megindított háború zsákmányaként 
elragadott: az a hatalom most pálcát tör az 
európai kongresszus felett  és Ítélete ellen a 
nemzeti érzületre appellálva, oly tant kezd hir-
detni, mely ínég a rabló bandák vezéreinek is 
illenék szájába, csak neki nem 

Tüzelni kell a bosnyákokat, hogy ne hagy-
ják magukat Csak rajta, támadjanak, lázadja-
nak addig, a mig bírják ; a mikor nem lehet 
már többé kilátásuk : akkor ott lesz a hátok 
mögött O^szország és protestálni fog,  ha kell 
fegyverrel  is Ausztria-Magyarország .rablópo-
litikája" ellen. 

Mit neki Európa közvéleménye ? Mit neki 
egy európai kongresszus kölcsönös megállapo-
dásból eredt határozata ? ö megmarod annak, 
a ki régen volt : a nemzeti jogok végrehajtó-
jának, védelmezőjének. 

„ L a Rtissie se recuielle !•' hogyan is lehet-
ne máskép. Oroszország gyűjti erejét s az e 
féle  körmönfont  politikai dogmák csakugyan 
hasznoi szolgálatot tesznek a tartózkodó orosz 
birodalomnak. 

A leköszönt kancellár szépen kiegyengeté 
erre az utat, most már könnyű azon hrladni. 
A felbujtogatott  szláv csőcselék könnyen hitelt 
ad a „szabaditónak". Európa azonban körmére 
koppant annak a hosszú kéznek, mely a legbé-
késebb tartományok politikai eletébe is bele 
nyul. 

Monarchiánk pedig, mely tudta kötelessé-
gét minden időben, figyelő  álláspontot foglalt 
el a békében v i s s z a v o n u l ó Oroszországgal 
szemben. ^ 

Ilyen állapotok alatt, a külső izgatás ilyen 
kézzel fogható  bizonysága mellett Magyarorszá-
gon még ma is találkozik néptömeg, mely a 
lelketlen, hazafiatlan  pár ember befolyásának 
engedve, n é p g y ű l é s t akar rendezni Buda-
pesten. 

A józan ész teljes hiánya, a logikátlan 
gondolkozás megrögzött esztelensége kell oda, 
mikor azt kívánja valaki egy jellemes ország-
gyűléstől, hogy h a g y j a o t t b e v é g z e t -
l e n ü l a b o s z n i a i o k k u p á c i ó t . Ilyen 
politikai érettséget csak azoktól várhatunk, a 
kik megszokták a legszentebb nemzeti ügyet, 
még a b e c s ü l e t k é r d é s t is alárendelni a 
pártpolitika kishitű, önző követelményeinek. 

II. 

* A bukuresti félhivatalos  „Románul" konsta-
tálja, hogy orosz törzstisztek a Moldva felé  elnyúló 
erdélyi határokon tüzetes vizsgálódásokat hajtottak 
végre. A „Románul" ebből következtetéseket von 
az Oroszország é s Ausztria-Magyarország közti 
bonyodalmak lehetőségére, — mindenesetre kissé 
idő előtt. 

A z o k k u p á c i ó . 
Samácnál boszniai földre  lépett csapataink 

eléggé gyorsan haladnak előre, s megszállották 
Gradacsacot, anélkül, hogy nagyobb ellenállásra 
találtak volna. 

Hol fognak  a fölkelők  nagyobb ellenállást 
megkísérteni: Tuzlánál-e vagy még előbb — azt 
már a legközelebbi nspok hirei jelenteni fogják. 
Hogy csapataínkot a fölkelők  hosszabb ideig fel-
tartóztathassák, kevéssé valószinü, mert b. Bienerth 
hadtestével egyidejűleg Szapáry hadteste is meg-
kezdte az akciót s a fölkelők  e kombinált támadás 
elöl csak Zvornik felé  menekülhetnek, s onnan 
Novibazárba, ha ugyan Szerajevó felöl  keletnek 
indulandó csapataink elvágják utjokat. 

Egyidejűleg Bosznia nyugati részében, Bihács-
nál is újból megkezdetett a támadás, ezúttal, na-
gyobb óvatossággal. A bihácsi pozíciók egy része 
már csapataink birtokában van. Bihácson kivül 
jelentékeny fölkelő  bandák vannak még a Koza-
rac hegységben és Livnó táján, melyek ellen a tá-
madás valószínűleg már szintén legközelebb meg-
kezdődik. 

Az utak, melyek Posavinában a Szávától az 
ország belsejébe vezetnek és melyet csapataink is 
használhatnak, a következők : 

A Samacból Gracsanicába vivő ut 18 órajá-
rás. Az ut Gradacsacig egészen használható, és 
mindenféle  jár mii vek, sőt nehéz ágyuk által is jár-
ható. Mig azonban Gradacsacig síkságon halad, 
mely a boszna torkolatától egészen a szerb hatá-
rig terjed, Gradacsacnál már délnyugat felé  nyúló 
dombláncolatok emelkednek. Ezen dombok majd-
nem a Maljivica-Planina előhegyeinél zárulnak és 
az itt mind szűkebbé és járhatlanabbá váló ut rend-
kívüli meredeken emelkedik fel  a Meljiviba-Planina 
erdöboritotta keleti nyúlványaira, keresztülvisz a 

Tinja és Dobrovica rozzant hidjain és átvezet a 
tencer szine felett  2000 lábnyi magasságban levő 
duznicai szoroson. 

Innen kezdve ismét meredeken esik és szoro-
san a most romokban heverő, de stratégiailag nem 
jelentéktelen szokoli vár lábánál visz el, Gracsani-
cába Az útnak ez utóbbi része rendkívül keskeny 
és a szekerek, de főkép  ágyuk részére majdnem 
járatlan. 

A másik útnak, melyen alkalmasint a közép-
ső hadoszlop fog  előnyomulni, és amely Brcskától 
Tuzláig 18 óra járás első fele  egészen rendes, csi-
nált, körül van ugyan véve hegyláncok által, de a 
Pescnik Brdo erdős aljáig csak egy nem igen je-
lentékeny emelkedéssel bir, egyszóval minden fegy-
vernem részére könnyen járható. 

Oravica Hánnál kezd emelkedni az ut, eleinte 
csak gyengén, azután mind meredekebben és vég-
re tetőpontját Szibovicánál éri; azután ismét hasz-
nálhatóbbá lesz és igy megy a Majevica, Planina 
ormán át Tuzlába. Innen kezdve az ut a Spreca 
folyását  követi egész annak forrásáig  és a Maje-
vica nyúlványain keresztül a Drina völgyébe ve-
zet. — 

A 3-ik ut végre szorosan a Drina balpartján 
vezet, 3 nap, vagy 28 óra alatt járható meg, s na-
gyon mérsékelt, csak helyei-közzel meredek emel-
kedéssel birva Ivola-Tunon és Janján keresztül 
Zvornikba vezet ; ez útnak északi része nagyon jó 
karban van, de a Racsától 12 órajárásnyira fekvő 
Belatumban kezd rosz lenni és csak Janjában, 
mely Zvorniktól 16 órányira fekszik,  lesz ismét 
valamivel járhatóbbá. 

E három uton fog  a Bienerth-hadtest támadó 
működése a keleti-boszniai felkelők  ellen megkez-
detni. Ha Zvornik egyszer kezünkben lesz, akkor 
a Württemberg-hádoszlop is, mely sokáig pihent, 
Glazmacon és Vlarenicán keresztül szintén előre-
nyomulhat, akcióba léphet és a felkelők  erejét 
nyugatról keletre azon vas gyűrűbe szoríthatja, 
melyet más oldalról a két másik hadoszlop szuro-
nyai zárnak be. 

S a m á c , szept. 17. A IV. hadtest 31-ik had-
osztálya tegnapelőtt viradóra Gradacacot a 14-ik 
hadosztály pedig tegnap Brcskát ellenállás nélkül el-
foglalta,  csak egyes fölkelők  lőttek. A főhadiszál-
lást ma Gradacacba .helyezték ; Tuzlánál nagyobb 
ellenállást várnak. 

B é c s , szept. 17 A b. Bienerth altábornagy 
parancsnoksága alatt álló csapatoknak a Száván e 
hó 14-én végrehajtott átkelése után megkezdétt tá-
mad ó-hadmüveletek a beérkezett távirati jelenté-
sek szerint ez ideig zavartalanul folynak,  a csapa-
tok 13-én este már megszállották a Szávától Sza-
kován és Gradacacson keresztül a Bosznáig ter-
jedő vonalat és megkezdték a lefegyverzést.  Az 
ottani várban 2 ágyú találtatott; a keresztény köz-
ségek a bevonuló osztrák-magyar csapatokat min-
denütt hódolatuk biztosításával fogadják. 

Szapáry altábornagy megkezdte kombinált 
akcióját Dobojból és e hó 15 én korán reggel erős 
kém sz emiészosztályok küldettek ki, melyek a fel-
kelőkkel érintkezésbe jöttek ; puskatüzharc fejlő-
dött ki, mely 8 óráig tartott ; Részünkről megse-
besültek Manz hadnagy a 4-ik vadászzászlóaljból 
(fülét  súrolta a golyó) és mintegy 20 ember. 

Egy szept. 16-án hajnalhasadtakor egész Gra-
csanikáig előretolt csapatosztály e helységét a fel-
kelőktől egészen elhagyatva találta ; azok hir sze-
rint észak felé,  részint Dolnje-Tuzlába vonultak 
vissza. 

Banyaluka környékén semmi nevezetesb sem 
fordul  elő. A lakosság lefegyverzése  mind nagyobb 
körben és zavartalanul folyik. 

A Bihács ellen való előnyomulás, megerősí-
tett csapatokkal ismét megkezdetett. Egyik had-
oszlopunk megtámadta a felkelőktől  védett Sacics 
helységet és Gata, Vikics és Muzmovác házcsoport-
jait ; a helységek a lövések következtében lángba 
borultak és a felkelők  hosszabb harc után szétug-
rasztalak. 

Veszteségeink : Hönig százados és Bemesdes 
hadnagy a 76-ik gyalogezredből szulyosan megse-
besültek ; A legénységből 3 halott, 42 sebesült, 8 
eltűnt. A másik hadoszlop Zavalje előtt tüntetett 
az ellenség lekötésére és bevette az attól védel-
mezett állást a paplaknál Zegarban. Ez alkalom-
mal a 23-iki gyalogezredből Penikovics P. száza-
dos könnyen, Paulovics főhadnagy  nehezen, Auers-
perg Gy. gr. főhadnagy  és Morgenster hadapród 
könnyen sebesültek meg; az 1. vadászzászlóaljból 
Keller hadapród súlyosan megsebesült, a legény-
ségből 103 sebesülhet hoztak a kötöző helyre. Egy 


