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Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiké 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem uyo-
malluthatunk. 

A „ N e m e r e " kiadóhivatala. 

„Miért mentünk Boszniaba és Hcr-
czegovinába?" 

Ezzel a czimmel egy higgadtan irt röpirat je-
lent meg Aigner Lajosnál Volgai Usy.ubu név alatt. 
Conclusiója a következő : 

Bementünk Iksznia- és Herczegovinába: 
i-ször Mert ottan már négy éven keresz-

tül dúl a belháború testvér testvér ellen, s 150 
ezer lelek hozzánk menekült s mi láttuk el őket 
a legszükségesebbekkel, de azt örökké nem 
tehetjük, nem telik tőlünk sem; vissza pedig 
nem mehettek a bizonyos halálba, mivel Török-
ország oly tehetetlen, hogy a^ anarchia miatt 
a kormány legjobb akarata mellett sem volt 
képes az öldöklés ördögét levetni A veszély 
tőszomszédságunkban lévén, E'iróp.i azt hatá-
rozta, hogy menjünk Bosznia- és Herczegovi-
nába occupálni és adminisztrálni. A török kor-
mány, hogy súlyos bajait részben kevesbítse, 
készséggel beleegyezett, miután jobb szomszédja 
nálunknál ugy sem akadhatott volna. 

"2 szor. Valakinek okvetlenül vállalkoznia 
kellett a bosnyákok és hercegovcok között a 

A paris-bécsi gyorsvonat kisiklása. 
Ezen borzasztó vasúti szerencsétlenségről egy 

utas a következőket irja a „N. fr.  Pr." nek : 
Hétfőn^(szept.  23-án) esti 8 óra 35 perckor ép 

egészségben és jókedvűen indultunk el Páriából, 
haton egy koupeban. — Mintegy 6—7 órai menet 
után a vonat Epernai (Champagne) közelében meg 
állott egy nem rendes állomáson. Csodálkozva kér-
deztük a megállás okát. „A gépen egy kis javitni 
való van", mondák. Ez a késlelkedés 40—50 percig 
tartott. Második gépet fogtak  a vonat elé s tovább 
indultunk az éjszakába Nancy felé. 

Majdnem mindnyájan ismét elszenderedtünk 
már, midőn főiijesztett  az az őrült gyorsaság, rnely-
lyel a vonat haladt. A kocsik borzasztóan rázód-
tak; a gépvezető az elvesztett 40 percet akarta 
lielyrepótolni. Egyszerre hallom, a mint kavics és 
göröngy vágódik az ablakokhoz. „Az istenért, a 
vonat kisiklott; föl  a lábakat az ülésre!" kiáltám. 
Alig volt annyi időm, hogy lábamat fölkapjam,  mi-
dőn a kocsi borzasztóul ropogni kezdett, — egy-
másra dobattunk, podgyászdarabok hullottak a há-
lóról fejünk  fölött  a koupeba ; a lámpás eltört s 
olaja fejünkre  ömlött. Rémületünk iszonyú volt, — 
még egy perc s el vagyunk veszve. Ekkor — egy 
rántás, egy lökés s egy mellettem való úrral együtt 
kirepülök a waggonból. A vonat megáll. 

Hogy e pár perc alatt mi villant keresztül 
agyunkon, azt leirni nem lehet s átérezni sem, ha 
ott nem volt az ember. Mindegyikünk leszámolt a 
világgal; a gondolatok egymást kergették, az ott 
hon, minden a mi kedves és drága, eszünkbe ju-
tjtt.  Egy lökés, egy rém ült  kiált is — s m jzdu'.i 

közbéke helyreállítására, melyet Konstantiná-
polyból nem birtak eszközölni. Via e'.utasitjnk 
eme fóiadat  kötelességszerű teljes'tését, akkor 
a muszka vagy az ő protekturatusa mellett a 
szerb vagy más ment volna occupálni, a miből 
ránk nézve kiszámithatlan hátrányok származ-
nak vala. Mert a mellett, hogy minden tekin-
télyünket és külcletésszerli befolyásunkat  keletre 
elvesztjük, még biztonsági és kereskedelmi ér-
dekeinket is veszélyeztetjük egy nyugtalan szom-
szédság s ellenséges érzelmű szövetkezés által, 
melyet éppen azért meg kellett akadályozni. 

3 szor. Törökország maga, lemondván Bosz-
nia és Heicegovináról olyformán,  mint az ola-
szok tetiek annak idejében Korzikával,  melyet 
nem birtak engedelmességre szoritani, — ini 
vagyunk első sorban érdekelve a dolog jobb 
rendjét ottan megalapítani S miután az önálló 
ság kellékei, közigazgatás, társadalmi és gaz-
dasági viszonyaik szomorú állapotban sinylenek 
a folytonos  rablás- és öldökléshez szokott la-
tosoknál, — csakis fegyveres  hata'om őrködé-
sével lehet a békés foglalkozásoknak  utat nyitni. 

4 szer. A muszka hatalom előre tör, a tö-
rök pedig vele szemben tehetetlen S ezzel a 
két világos körülménynyel ke 1 számot vetnünk 
s oda törekednünk, hogy a Balkan népei ne a 
fehér  czárban, a ki különben is messze van, 
hanem bennünk, természetes szomszédjaikban, 
tnlálják meg legjobb szövetségeseiket. A mi 
akkor várható, ha a quasi protekturatusi szere-
pet. mint egyike az eur pai nagy hatalmaknak, 
mi fo«;juk  elvállalni. Mert a ki csak középszerű 
tájékozottsággal bir a nemzetek fejlődési  tör-
ténetében, lehetlen be nem ismernie : hogy a 
törökök muzulmánságukkal elvesztették örökre 
a keresztény tartományokra egykori hatalmú 
kat és vezérszerepüket. 

5-ször. Mult évben nem mentünk hábo-
rúba azért: mert kikerülhettük ; minket nem 
támadott meg senki, s azonkívül Európa teljes 
erejével oda törekedett, miszerint a háború 
minél szűkebb határok között maradjon, nehogy 
világháborúvá fejlődjék  ki. Ide járu't azon böl-
csen meggondolt körülmény is, hogy érdekeink 

lanul álltunk, vagy feküdtünk.  Meg voltunk ment-
ve. Most azonban borzasztó jajveszéklés hat füle-
inkbe : nAu secours ! Au secours !" Örömünkben 
elfeledtük,  hogy mögöttünk még waggonok voltak. 
A koromsötét éjben (',., volt 4 re) alig láttunk négy 
lépésnyire. 

Visszafutottunk  a feltúrt  s kocsidarabokkal 
borított töltésen. Öt perc múlva egy rakás desz-
kára. vasra, posztófoszlányra,  üvegdarabra, romokra 
akadtunk, a melyek közül segélykiáltások hallat-
szottak. Az utolsó I. oszt. kocsi roncsai előtt állot-
tunk. Rémítő volt a 10—12 sebesült nyöszörgése, 
kik e romhalmaz közt és mögött feküdtek.  — Sem 
gyertyánk, sem kötőszerünk nem volt. Le kellett 
le hát vennünk a két lámpát a gépről s oda vinni 
a szerencsétlenség helyére. S most mi, utasok, az a 
közben odaérkezett aingerayi parasztok segítségé-
vel szétszedni kezdtük a kocsi romjait. Vasúti sze-
mélyzet mindössze két embernyi volt s abból is 
eltört egyiknek a bordája. A töltésről lezuhant 3 
teherkocsi egyikén ült volt s halálos veszedelem-
ben leugrott a kocsiról. A vonatvezetőnek nom le-
hetett jelt adni s midőn ez végre teljes ellengőz-
erővel megállította a gépet, már késő volt, 1000 
méternél messzebbre hurcoltattunk s a szerencsét-
lenség megtörtént. 

Először egy könnyen sebesült fiatal  embert 
találtunk, ki fal  deszkái közé volt szorulva. Az-
után egy darmstadti urat húgával és anyjával (76 
éves), kiknek pár ülődésen kivül egyéb bajuk nem 
esett. Most a borzasztó katasztrófa  legborzasztóbb 
jelenetéhez jöttünk. Egy strassburgi fiatal  ember 
testvérével és nagybátyjával együtt egy waggon-
fenék  deszkái közé volt ékelve. Két társa inog volt 
halva s ő, ki köztük ült, fején  sebesült meg. Szív-
szaggató volt a szegény ember jajveszékelése. Ez 
a látvány a legerősebb embert is megrendíthette. 

biztositvák, s egy győzelmes hadviselés ut i n 
sem nyerhetünk vala több előnyt, mint a m i t 
háború nélkül kaphatunk. Sőt vesztettünk volna 
igen sok pénzt, s az összes, fejlődésnak  indult 
balkáni népeket magunk ellen ingereljük, holott 
oda kell törekednünk, hogy őkei megnyerjük 
és bizalmukat magunk számára biztosítsuk. 

6-szor. Az osztrák-magyar birodalom, de 
kivált hazánk lenne közvetlenül kitéve a veszé-
lyeknek, melyek abból származnának, ha Bosz-
niát és Hercegovinát más valaki okkupálná és 
adminisztrálná. Nagy hátrányokat okozott ab-
normitásánál fogva  az a pont eddig is anyagi 
fejlődésünkben  és a kereskedelmi viszonyoknak. 
A biztonsági érdekekről nem is szólok e pont-
ban. Mivel tehát igen sok javunk forog  kér-
désben délkeleti határainkon : azért okkupáltuk 
és administráltuk és administráljak Boszniát és 
Hercegovinát. 

A z o k k u p á c i ó -
Zvornik megszállásának hire még mindig vá-

rat magára. Ha hadvezénylétünk óvatossága okoz-
za e késedelmet, ugy csak helyeselhetjük azt; 
mert óvatosságra csakugyan szükség van Boszniá-
ban, s ha csapataink pár nappal később szállnák 
is meg e várost, melynek egy küldöttsége már na-
pok előtt capituláló készségét jelentette, az mindig 
jobb, mert ha netalán félrevezettetve  magokat nem 
illetékes küldöttek békebiztositásai által, a sereg-
nek bármily csekély részét kiteszik egy - - mint a 
tapasztalás mutatja, épen nem lehetetlen — orvtá-
madás veszélyének, Zvornik helyett azonban ma 
egy, stratégiailag szintén fontos  pozicio megszál-
lását jelenti a távíró. 

Ez Vlasenica, Bosznia keleti részében, Szera-
jevótól északkeleti Írásban. Kicsiny alig 1200 
mohamedán lakossal biró városka, de megszállása 
fontos  azért, mert támpontot nyújt a Mala és Ja-
vornik planinának a felkelőktől  való megtisztításá-
ra. Holnapra jelezik ezenkívül — hacsak az idő 
rosszasága meg nem nehezíti az előnyomulást, Kla-
danj megszállását, mert Olovotól északkeletre mint-
egy 15 kilométernyire fekszik,  s melynek fontos-
ságát szintén a hegységben uralkodó állása adja 
meg. 

Mig ekként a tartomány keleti részéből csa-
pataink fokozatos  és folytonos  térfoglalását  jelen-
tik, a Boszna völgye ismét lövésektől viszhangzik. 

Még két súlyosan sebesültet láttam, a mint előttem 
elvitték őket. Két utasunk halt meg azon helytt; 
egy nő azalatt halt meg, mig Nancyba vitték ; nem 
tudhattuk meg, hogy kicsoda. Hat utas súlyosan, 
hét könnyen sebesült. 12 kocsi közül 3 maradt ép-
ségben. A többi részint kisiklott, részint kereket-
len, düledező volt 

Ha 2—3 perccel tovább tart a menet, a mi 
kocsink sem kerülte volna ki a bajt. De a sors 
szerencsére, máskép akarta. De mondhatom, hogy 
— bármily különös is — még mindig nem tudom 
magamat rászánni a bécsi útra. A szerencsétlen .ég 
okát majd a vizsgálat fogja  kideríteni. 

• 
Egy ujabb jelentés igy hangzik : 
Commercyben a "kerekeket újból megvizsgál-

ták és Toulban ujabb vizsgálaton az tűnt ki, hogy 
semmi baj sincs. A vonatot, mely 19 kocsiból ál-
lott, 2 mozdony vonta. A vonat szabályszerű gyorsa-
sággal haladt, midőn az állomás előtt a 339-ik kilo-
méternél egyszerre a hátulsó kocsi kereke eltört. 
A kocsi, mely közvetlenül Bécs és Páris közt köz-
lekedik, azonal kipattant a sínekből. Zuhanásában 
öt más waggont rántott magával, melyek körülbe-
lől 4—500 méternyire ragadtattak. A zuhanó vag-
gonok egyike két métert szakított le a mellvédből 
és tetejével lefelé  s a kerekekkel fölfelé  a földbe 
fúródott.  Egy másik kocsi a szó teljes értelmében 
darabokra tört. A két mozdony és a pályán ma-
radt vaggonok sértetlenül maradtak. A kocsik re-
csegése, ropogása oly borzasztó volt, hogy a kö-
zel eső Aingeray falu  lakosai fölébredtek  és a 
maire-rel élükön siettek a szerencsétlenek  segítsé-
gére.  Először is a megszabadult utasokat találták 
a mezőn. Egyidejűleg ment az egyik lokomotív 
Nancyba segélyért. A látvány, melyet a katasz-
trófa  színhelye nyújtott., borzasztónak mondható. 


