
A h á b o r ú . 
Az ázsiai muszka haderő hátrálása. 

A muszkák karsi vereségét, hár szépítve a kö-
vetkező szentpétervári hivatalos jelentés is megerősíti, 
melyet »z ázsiai muszka főhadparancsnokság  e hó ló-
én tett közzé : 

Junius hetedike óta erős tüzeléssel tartattak Kars 
alatt a kémszemlék. Junius 9 ér. Mihály nagyherceg 
személyesen vett részt a kémszemlében. E napon a 
muszkák csak 15 holtat vesztetlek. Muktar pasa 20 
zászlóaljból álló erösbitést kapott Inapetuntból. Per-
gukasov Alaskert és Zejdekanba vonult. 

A dunai átkelés kérdése. 
A dunai átkelés okait fürkészve,  azt állitja a D. 

T. bécsi tudósítója, hogy némelyek szerint abban kell 
keresni a halasztás okát, mivel Szent Pétervár és Lon-
don közt tárgyalások folytak  s meg akarták határozni 
a háború hatátvonalait; már pedig a megállapodásig 
nem ereszkedhettek át a muszka hadak a Dunán. Oly 
állítás ez, mely nélkülöz minden alapot s ellentétben 
áll azon köztudomásu tényekkel, melyek az átkelés 
elhalasztását a muszkahadak fölszerelési  hiányában 
tüntetik föl.  A D. T. tudósítója különben azt sem hiszi 
s közli, hogy az átkelési kisérletek meghiúsultak; 
Ruscsuknál és Szilisztriánál 759 Brailánál 487 meter 
széles a Duna. Lehetetlen volt a nehézségekkel meg-
ktizde ni ; az utóbbi napokban roppant gyorsasággal 
szállíttattak partra a híd készletek. — E készületek 
szükségessé tették, hogy a dunai átkelést o hó 25 óre 
halaszszák. 

A montenegroiak által sokáig fenyegetett  Nik-
sics vár élelemmel állátása, a legújabb hirek szerint 
fényesen  sikerült, minthogy a törökök három ezer, 
élelmiszerekkel megrakott lóval vonultak oda. Neve-
zett várnak ellátását a megelőzött török győzelmek 
tették lehetővé, — mi annál nagyobb fontosságú  mint-
hogy az emiitett vár hadászati szempontból a tartó- I 
mány kulcsának tekinthető, s ezt most a török kezé-
ből kicsavarni a montegeróiak hasztalan fognának  erői-
köd ni, mivel Niksicset, természeti fekvése  és kitűnő I 
erődítései miatt, az ellenség csak kiéheztetés által ke-
ríthetné hatalmába, s mire többé már kilátás siocs. — I 
Sol iman pasa támadólag előre nyomul. 

Londonból jelentik : Az angol kormány, ha az 
orosz hadmüveletek Konstantinápoly fenyegetését  gya-
nittatnák, 40,000 embert küld Üallipoliba E hadtest 
parancsnoka Wolseley lesz, az assantik legyőzője, ki-
nek vezérkari főnökéül  egy tüzérségi tekintély, lírák 
kenburg alezredes van kiszemelve. Az angol kormány 
o nemzetőrség behívását is előkészíti ; az illető javas-
lat közelébb már a parlament elé terjesztetik. 

Blnntschli a habomról. 
Az európai híres jogtudós, B l u n t s c h l i egy 

németországi tudományos folyóiratban  a keleti háborút 
teszi szemlélődése tárgyává s e következtetésekre 
bukkan: 

A dunai közlekedés szabadságát nem csak az 
osztrák-magyar érdek követeli, hanem a német ÍB. A 
meglévő nép és államjogok megvédik e szabadságot. 
Az uj jogfejlemény  e vívmányának védelmére Ausztria-
Magyarország és Németország ereje elegendő volt. 
Muszkaország tudja ezt, s aligha fog  merni az ellen 
tenni valamit, bogy szövetséges társainak életérdekeit 
sértse. (Hogy mit ért ez alatt a kitűnő tudós, azt ho-
mályban hagyja. Mert a közlekedési szabadsághoz 
nem <ílóg, hogy nem töltik tele kavicscsal a folyam-
ágyat) 

Hogy Oláhország, mely semmiesetre sem volt 
török tartomány, valahára függetlenné  tette magát, 
hát ez csak természetes fejlődés,  mely sem Ausztria-
Magyarországra, sem Németországra nézve nem sze-
rencsétlenség. (A tudós ur feledi,  hogy a „független" 
Oláhország a muszka sas körmei közt liheg.) 

Hogy mikep fognak  azonkívül a dunai tartomá-
nyok átalakulni, ahoz Németországnak semmi köze. 
Ámde most még nincs is annak alapja, hogy a meg-
oldás felett  kétségbeessünk, melyben a három császár 
egyetérthet. Konstantinápoly veszedelme a távol jövő-
ben van. Minthogy azonban egész Európynak roppant 
érdekei vannak tűzve a Bosporusboz és Dardanellák-
hoz, és hogy egy nagyhatalom se legyen azoknak ki-
zárólagos birtokában, legyen az Anglia vagy Muszka-
ország, — természetes, hogy e kérdést még akkor is, 
ha a török gyenge volna Konstantinápolyt megvédeni' 
európai háború nélkül lehet megoldani. (Kisé meréiz 
állítás, hogy „mert az európai hatalmak összevesznek 
valami fölött,  tehát nem lesz belölo európai háború 1 

A haderő Karsban. 
Kars leírását részletesen és terjedelmesen még 

a háború kezdete előtt közöltük, most vagyunk azon 
helyzetben, hogy Kars véderejét is ismertethetjük. 

Karsban összesen 100 ágyú van és pedig 46 vont 
és 54 sima 24 fontos.  Valamennyi ágyú mint előtöltő. 
Mintegy 23 ember van Karsban, de ezekből sokan a 
vidéken elhelyezett. 

Ha az előnyöket és hátrányokat tekintetbe vesz-
szük, melyek Kars megtámadásánál felmerülhetnek,  a 
következő eredményeket vonhatjuk le : 

1. Kars sok magaslattal és igy a természettől is 
megvédve, a védőiemre nagy előnynyel bir. 2. Az 
egyes erődítések kereszttűz által támogathatják egy-
mást. 3. Kars sziklás talaja megnehezíti a megszállási 
műveletek. 

A tábor gyenge oldalaihoz tartozik: 1. Az erő-
ditések oly távol vannak egymáshoz, hogy a védelmi 
vonal hosszúságú miatt nehezen védhető. 2. Némely 
erődöknél a sáncok hiánya. 3. Némely erődöknél az 
árkok hiánya. 4. Raktárak hiánya, melyekben az élel-
miszerek tarthatnának. 5. Hiánya víznek. 6. A lőpor-
tárak védtelen helyzete. 

Kars védelme ezenkívül meg van nehezítve a 
lakosok nagy száma miatt is, mert egy ostrom vagy 
elzárás esetén a. lakosok feleimészik  a hadsereg élelmi 
készletét. 

A „Staudard"-iiak irja konstantinápolyi levele-
zője, hogy a poita ús Layard között a barátság egyre 
bül és hogy a követ állása nagyon kényelmetlen kezd 
lenni. „E nagyvezir és Savfet  pasa panaszkodnak, 
hogy Layard sokat követel és nem elégé barátságos, 
mig Layard ismét arról panaszkodik, hogy panaszai 
nem vétetnek figyelembe  és tanácsaira nem adnak 
semmit. Azt is hallom, hogy a porta Layardnak több 
oly panaszait hagyta figyelmen  kivül, melyeket a porta 
más követeknél rögtön orvosolni igyekezett. Azt hiszi, 
hogy a porta nem kérdezi többet, mit és bogy gondol 
Anglia valamely ügyben, mert belátta, hogy Angliát 
csak haszon és lesvágy vezeti miudenben. A porta 
most csupán Németországtól (?) vár barátságos taná-
csokat és ha eljö az idő, melyben megköttetik a béke, 
első sorban Bismarckhoz fog  fordulni.  A szultán na-
gyon lehangolt. Gyakran érintkezik a német követtel." 

T á v i r a t o k . 
Itagusa, jun. 18. Szulejman pasa megtámadta és 

teljesen összezúzta Nikica fejedelem  és Vukotics vajda 
egyesült seregét s elfoglalta  a Duga Fzorost. A monte. 
negróiak Ostrog felé  menekültek s több mint három-
száz holtat vesztettek, kik közt négy vajda és bárom 
csapatvezér volt. 

Turn Szeverin, jun. 18. Szlatinába negyven vas-
úti kocsi hídkészlet hozatott. Mondják, hogy szétszed-
hető tornyos hajók is vannak a szállítmányban ; a tö-
mérdek katonai szállítás miatt a személyvonatok fél-
órával később közlekednek. 

Milán fejedelem  Bukurestet elhagyta. A „Deli-
grad" gőzös Tekiábau várakozik reá. 

A fejedelem,  dacára minden semlegességi nyilat 
kozatnak, mint döntő körökből hírlik, Muszkaország-
gal titkos egyezményre lépett, melyet csak utólagos 
jóváhagyás végett terjeszt be a skupstinának. 

Bukurest, jun. 18. Ruscaukból jelentik, hogy a 
várost a lakosság teljesen elhagyta. A katonaság lét-
száma 18,000, a vár sáncai körül 15,000 ember tábo-
roz. Acbmed Ejub pasa néhány nap előtt oda érke-
zett. Lennox ;mgol vezérőrnagytól kisérve, szemlét tar-
tott a csapatok es vár felett,  s nebány változtatásokat 
rendelt el. Sumlában 25,000 török áll. (Lesznek ott 
többen ÍB.) Az oroszok a Dunáni átkelést öt ponton 
fogják  megkísérteni. Kalafatban  uj ütegeket emelnek. 

Bnknrest, jun. 18. Itt, valamint Belgrádban na 
gyon fel  van ingerülve a közvélemény Milán utazása 
miatt. Különben azt hiszik, hogy Szerbia nem képes 
saját szakálára háborút viselni, mert csupán 2500 em-
ber felett  rendelkezik és pénztára teljesen üres. En-
nek ellenében azon nézet talál hitelre, hogy Szerbia 
az oroszok átvonulását és a Duna átkelését Kladová-
nál meg fogja  engedni. Riaztics miniszterelnök e ter-
vet nagyon pártolja. 

Braila, jun. 18. Ide ismét sok mu.zka csapat ér-
kezett éa azt hiszik, hogy a dunai átkelés itt és pedig 
Gecet átellenében fog  történni. Szererethből és Galatz 
ból sok hadi hídanyag érkezik ide. A Dunánál felál-
lított muszkák számát 200,000 re becsülik. 

Konstantinápoly, iun. 18. Thessali és Epirus 
nemzetőrsége mozgósittatik. — A nép békés, az erő-
sítések eddig még nem kezdőttek. A Görögországhozi 
viszony még békés. 

Bécs, jun. 18. Bilandt hadűgyér tegnap husszab-
tan tonácskozott Rodiccsal, jelen voltak: Albrecht 
főherceg  és Molináry is a tanpeskozásokuál, Andrássy 
és több izben konferált  Auersperggel és Rodiccsal. 

Konstantinápoly, jun. 18. Illetékes helyről köz-
lik, hogy a Dardanellákban és Salonik kikötőben el-
sülyesztett torpedok, villanyos és nem robbanó törpe-
dok. Az osztrák hajók tehát nyugodtau közlekedhet-
nek. A tegtöbb török torpedo a Dunában szinte vil-
lanyosak. — 

Konstantinápoly, jun. 17. Mehemed Ali pasa 
egy 15-iki tavirata jelenti Kalociinból: A szomszéd 
erdőkben a montenegróiakkal heves ütközőt folyt, 
melyben a montenegróiak megverettek és szőtszalasz-
tattak. A montenegróiak 200 halottat hagytak bátra, 
a törökök vesztesége 30 halott és 31 sebesült. A törö-
kök a Dara és liegine folyó  közötti helységeket mind 
elfoglalták.  Egy 12 helységből álló kerület megadta 
magát. — Alisaib pasa egy 15 ki skutarii távirata je-
lenti : A török tüzérség a monteuegróiakat a spuzi 
bombázás beállítására kényszerítő. A montenegróiak 
megkísérték Inocha várát lövöldözni, de a törökök ál-
tal visszaverettek; néhány helység megadta inagát. — 
Szulejman pasától Montenegró északi részén nem ér-
kezett sürgöny. — Az ágyúzás a Dunán egyre tart. 

Bécs, jun. 18. A „D. Ztg."-nak Londonból tá-
virják, hogy az angol kormány Konstantinápoly fe-
nyegetése esetén 40,000 embert fog  Volseley vezetése 
alatt, kinek adletusa Brackenbury alezredes lesz, Gal-
lipoliba küldeni. Hir szerint az angol milícia zászló 
alá hivása is küszöbön áll. 

Konstantinápoly, jun. l8. Egy Mukhtár pasától 
érkezett távirat szerint Alolla-Szulejman környékén üt-
közet volt, mely alkalommal az oroszok visszanyomat-
tak. A karsi tüzérség megakadályozza az oroszokat, 
hogy Kars előtt ostrominüveket állítsanak fel. 

minden harc nélkül ellátták élelemmel. Ugyanaz na) 
Valojevicsnél igen élénk harc volt Mehemed Ali ellun 
15,000 törökökkel, kik teljesen megverettek. A törő. 
kök e hó 16 án Spuz és Danilovgrád közt négyszer 
intéztek heves támadást, mely 2 montenegrói zászlóalj 
által teljesen visszaveretett. A montenegro iak később 
2 zászlóaljjal erősítve, a török csapatokat Rasina-Gla-
vicáig szorították ; a törökök üldöztetvén, sietve hú-
zódtak vissza Spuzba, 2000 halottjukat bátrahagyták 
A montenegróiak vesztesége 115 halott és sebesült. 

Turn-SzeTerin, jun, 18. Szlatinába 40 vasúti 
kocsi érkezett meg pontouszerekkel. — Milán fejede-
lem, mint irányadó részről állítják, dacára a semleges-
ségi ígéreteknek, egyességet fog  Oroszországgal alá-
írni. A szerbek a Timokon csapatokat pontosíta-
nak öasze. 

Szt.-Pétervár, jun. 18. Innen jelentik a „P. C."-
nek: Miután gr. Suvalov szóbeli közlése az angol kor-
mányt teljesen kielégité, felhatalmaztatott  azon nyilat-
kozatra, hogy Muszkaország Anglia érdekeit a suezi 
csatornára, Egyptomra és a perzsa öbölre nézve tel-
jesen tiszteletben fogja  tartani s ezt Suvalov irásbeli-
leg tette. A követek jelentik, hogy a közlések minden 
udvarnál jó benyomást gyakoroltak. 

A szentpétervári tudósító azt is mondja, hogy 
Görögország és Szerbia harcias szándéka a cárnak 
nem tetszik. Milán plojeBti utja csakis az ő sajál el-
határozásának tulajdonítandó. A cár kétszer is vissza-
utasította Milán látogatási kérelmét. 

A rác kérdésben Ausztria-Magyarországot illeti 
a döntő szó. Szerbia miatt a cár nem rontja el barát-
ságos viszonyát Ausztria-Magyarországhoz s azon pil-
lanatlan, amelyen a rác hadsereg megindul, Szerbia 
eljátszotta azerepét a Balkánon. 

Konstantinápoly, jun. 18. Mukktar pasa egy 16-
iki távirata jelenti egy ütközetről, mely Maschkert 
közelében veretett és melynél a muszkák roppant ve-
reségeket szenvedtek. — Az egyptomi csapatok már 
elmentek Várnára. — A szultán tegnap fogadta  Hossan 
herceget, ki már közelébb veszi át az egyptomi csa-
patok vezényletét. Dervis pasa nem megy el Bsitumba. 
A kamara ülései szerdán érnek véget. 

Egy francia  kiáltvány a császárság 
érdekében 

Párisban és a vidéken most ál és titkos utakon 
egy kiáltváuyt terjesztenek, mely nagyon megvilágitja 
Franciaország jelenlegi helyzetét. Tiltakoznak ez ellen 
is a kormány részéről; delegyen bármint, neoi mozog 
az ág, ha szélcsend van. 

A kiáltvány igy hangzik : 
„Polgárok 1 

A köztársaság haldoklik: A próba megtörtént, 
nem lehet igaz hazafi,  ki o haszontalan kormányzási 
rendszert el nem Ítélné, mely rendszer miatt ontatott 
1793-ban annyi vér, mely rendszer felemésztette  mil-
liárdjainkat, mely rendszer miatt tartományokat vesz-
tettünk. A császárság, mely békét és dicsőséget szer-
zett számunkra, csak a császárság menthetett meg ben-
nünket. Es a császárság kezd már feltámadui  és hol-
nap talán már fön  fog  állaui. 

A császári politika fiatal  örököse kész jogait is-
mét igénybe venni. 

A harmadik caászárság a katonai szolgálatot há-
rom évre fogja  leszállítani, az indirekt adókat el fogja 
törölni. A szentszék függetlenségét  vissza fogja  nyerni 
és mi tartományainkat. Első dolga lesz a császárnak 
a félrevezetőiteknek  megbocsátaui és az államot a köz-
társaságtól egyszer s mindetikorra megmenteni. 

Polgároki A nap közéig: Mac-Mahon, a hadse-
reg, a hivatalnokok mellettünk vaunak ; segítsük őket 
Adjuk vissza Franciaországnak a békét, a dicsőséget 
rendet és szabadságát. 

Éljen a császár ! Éljen Mac-Mahon I 

A muszka haderő — nem hivatalos, 
de alapos jelentés szerint. 

Nem ugy áll minden a muszka seregnél, mint 
kellene. Bármennyire cáfolják  is, annyi tény, hogy az 
egész muszka sereg cirk 220,000 emberből áll. E se-
reg — és ha a sereg még muszka is — nem lesz ké-
pes arra, hogy a törökre halálos döfést  mérjen ós hogy 
oly diadalmat vívhasson ki, melynek koronáját Kon-
stantinápoly elfoglalása  képezné. Hivatalos jelentések 
szerint a hadsereg 330,000 emberből áll ós a betegek 
létszáma csak 2700 volna ; de néha sikerül egy-egy-
táviratnak, mely ugyan nem hivatalos, de való, cen-
zúra nélkül hozzánk vergődni, és e táviratok rémitő 
betegségekről tesznek jelenlést, melyek a muszka se-
regben dühöngnek. 

Azt mondják a hivatalos táviratok, hogy a had-
sereg élelmi szerekkel jól el van látva. Hogy meny-
nyiben igaz az, megvilágitja egy értesülésünk Odessá-
ból. Odessában különféle  vizsgálatok tétettek. Odessá-
ban 90,000 mázsa széna ós 10,000 mázsa cukor az 
orvosok által használhatlanná jelentetett ki. Egy má-
sik orvosokból álló vizsgáló bizottság kiderítette, hogy 
egy roppant készlet gabona, zab és más gabnanem 
teljesen nem használható. 

Sem elegendő katonaság, sem készlet. Es egy ily 
sereg nekimegy a Dunának. Nem csoda, ha a cár min-
dennap idegesebbé lesz. Van reá ok elég f  „M H." 


