
hogy az oroszok odahagyták a Dobrudzsát s igy az 
ott operáló török hadtestek is a fősereghez  vonhatók. 

Most már Mehemed Ali, Ozmán és Szulejman 
pasák hadtestei egyesültek és a mellékhadtestek: tar-
talékosokon kivül mintegy 200 ezer török áll szemben 
az orosz főhad  ellen. 

Nem csalódunk azon feltevésben,  hogy a köze-
iebbi napokban, dacára az oroszok azon taktikájának, 
hogy 20 napig a komolyabb összeütközést kerülni fog 
ják — nagyobb csaták fognak  vivatni. 

Egy raá» nevezetesebb eseménynek tűnik fel  az, 
hogy Szerbia is akcióba lépik s közelebbről hadat 
ízen Törökországnak. 

Részletesebb harci eseményekről értesitnek a kö-
vetkező harctéri tudósítások : 

Szulejman pasa a „Macleau" ügynökség 14-iki 
sürgönye szerint Karalone folyónál  elérte Gurkot. 

Szulejman pasa jelenti, hogy előhadai a Derbend 
BalkánszoroBt minden harc nélkül elfoglalták.  A musz-
kák Bazardsikot kiüriték s oda Hassan herceg vonul 
be. A törökök egy 13-án Rasgrad előtt vivott csatában 
5 ágyút ejtettek zsákmányul. 

A londoni „Morning Postu berlini levelezője 140 
ezer főre  becsüli a dunai muszka hadsereget. 

Az ázsiai harctéren Ruchur Ali e hó ll-ón kém-; 
járatában Ardahan mellett Göleyg hatolt, mely alka-
lommal két győzelmes csatát vivott az oroszokkal ; ez 
utóbbiak 600 embert veszítettek, mig a törökök vesz-
tesége aránylag jelentéktelen volt. Ruchur Ali ezután 
visszatért Karsba, 13 án pedig Mukhtár pasa táborába 
ment és jelentést tett vállalatáról. Egyszersmind el-
mondá, hogy a muszkák Ardahánból Göley falut 
ágyúzták B ott, valamint Dedeyche faluban  sok házat, 
imolákat és Riza bey konakját felgyújtották,  tizenöt 
lakosi megöltek és hármat megsebesítettek. A halottak 
közt van egy nő és több gyermek is. 

Sumlából jelentik f.  hó 14-ről a „N. fr.  Pr."nek: 
Achmed Ejub csapatai Rasgrhdtól délnyugatra megtá-
madták az oroszok Sadina melletti állását. Több órai 
harc után a török gyalogság szuronyrohamra indult 
és a cserkeszek által támogatva, a túlnyomó erejű el-
lenséget állásából kiűzte. Az oroszok 60 halottat hagy-
tak hátra, kik közt 4 tiszt volt. Mehemed, cserkesz 
bey elesett. Sadinát a törökök megszállták. 

Az uj rác kormány jelentősége az ujabb rác had-
járatban sarkaiig. Az uj kormányt a háború előhírnö-
kének tekintik Szerbia részéről. Ausztria-Magyarország 
semlegességéből az uj rác hadjárat miatt sem lép ki, 
amit azonban érdekeinek sérelmétől tételez fel.  Az 
uj rác-török hadjárat megszűnt a kétség tárgya lenni. 
Fadejev Nándorfehérvárra  érkezett. Bizonyos, bogy 
politikai küldetése van, de az egyelőre határozottan 
nem tudatik. 

Muszkaország a rác kormánynak, mely a pénz-
telenségre háritotta a háború indításának lehetetlensé-
gét, Szentpétervárról 3.000,000 ezüst rubelt küldött s 
most a két milliós "aranyköicsön szüksége elesik. (Ugy" 
sem adta volna senki.) 

Az alkirály tulajdonát képező emirghian-palota 
Hassan egyptomi herceg részére a téli hadjárat idejére 
immár berendeztetett. Szulejman pasa egyesült Mehe-
med Ali pasa hadaival. 

Varsó helyőrsége parancsot kapott e hó 20-án a 
harctérre való indulásra. Az orosz kormány a Cilpop, 
Rau ÓB társai cégnél 150,000 bombára megrendelést 
tett, mely megrendelésnek egy része Varsóba már meg-
érkezett. 

Aug. 15-én három zászlóalj gyalogság és egy es-
kadron lovasság megtámadta a török előőrsöket Kes-
rovánál, Sali pasa 6 gyalogsági századot küldött elle-
nük, kik fedett  állásaikból erős tűzőkkel nagy vesz-
teségeket okoztak a muszkáknak. A muszkák a cser-
keszektől üldöztntve egész Djutinig futottak.  A csata-
téren a muszkák 200 halott és sebesültet hagytak, 
köztük egy ezredest, ki Ozman-Bazarba vitetett. Szu-
lejman pasa a Hainbughas és Elemen szorost megszállta 
és két hadosztályban nyomul Ozman-Bazar és Tirnova 
felé.  Előhada Koslevciben van a Balkánok északi 
lejtőin. 

A .Románul" jelenti: Szulejman pasa észak felé 
lassan, de biztosan balad előre. Egy BukureBtbe ér-
kezett hir jelenti, hogy Szulejman Elenában már egye-
sült Mehemed Aii pasával. Ozmán pasa csak néhány 
órányira van Tirnovától. 

A „Reuter" ügynökség konstantinápolyi jelentése 
szerint a porta állítólag elhatározta, hogy Szerbia had-
üzenete esetére a defensivában  marad. — Ugyanezen 
ügynökség 'jelenti Sumlából 15-ről: Egy török kém-
csapat Küstendsét az oroszok által kiürítve találta s 
több irányba előre nyomult anélkül, hogy orosz csa-
patokkal találkozott volna. 

Az orosz hadtest, mely a Dobrudzsát elhagyta, 
hogy az orosz dunai hadsereghez csatlakozzék — egy 
uj hídon, melyet az oroszok Ruscsuk fölött  4 óranyira 
vertek, átment Bulgáriába. Az ázsiai orosz hadsereg 
állítólag tetemes erősitést kapott az orosz csntrum tá-
madólag kezd föllépni. 

A „Reuter-ügynökség" jelenti Erzerumból 13-ról: 
Tegíiap négy zászlólalj gyalogság lovassággal és tüzér-
»égg«l együtt az oroszok erősítésére Zuimba érkezett, 
hol egyidejűleg Melikoff  tábornok bad^sszlopai is meg-
érkeztek ; a török lovasság az oroszoknak két táma-
dását verte viasza Konstantinápolyból jelentik, hogy 
11 Bagdád mellett álló 35,000 főnyi  sereg parancsot 
kapott, hogy Konstantinápolyba vonuljon az Euplirates 
völgyén át. Helyét milic-csapatok fogják  betölteni. 

A muszkák Pyrgosnál Ruscsuk közelében felál-
litott hidon folyton  szállítják a csapatokat és tüzérsé-
get. A Rasgrad környékén kémszemléiő muszkák 14-
éu a törokököktől nagy veszteségekkel verettek visz-

sza. Szulejman pasa a Hainbughaz BalkánszoroBt tel-
jesen megszállta. 

A borbosi vasúti hídon >mult bóten-10—12 ezer 
•fiijnyi  CBapatok keltek át. Krüdener hadteste legalább 
30,000 emberrel erősbittetett, ugy hogy az leszámítva 
& 10,000 oláhot is, most legalább is 100,000 főre  rug. 
A Carevits-seregeV is körülbelül 80,000 emberből áll, 
mig a törökök, mint mondják, legalább is 20,000 em-
berrel kevesebben vannak. 

A muszka trónörökös főhadiszállása  6-án Bielá-
ban volt. Hadserege, mely a 11. és 12. hadtest egy 
részéből áll, Mehemed Ali ellen indult. Mehemed Ali 
seregének zöme Ozman-Bazar, jobb szárnya Rasgrad 
mellett, balszárnya Tirnova közelében van. A két had-
test döntő ütközetre áll egymással szemközt. 

Augusztus 15-én doboziai muszka ütegek lövöl-
dözték Ruscsukot, hol tüz is támadt. Ma a törökök 
Gyurgyevot bombázták. 

A „Reuter" ügynöksége jelenti Konstantinápoly' 
ból: A porta által közzétett közlemény megerősíti, 
hogy a muszkák Jeni-Zagrát, Kazanlikot ÓB a Balkán 
ez oldalán levő többi helységeket elhagyták. 

Egy Bielából kémszemlére indult muszka hadosz-
tály a Lom környékén Opatka mellett egy török csa-
pattal találkozván, azzal özzetüzött Az oroszok heves 
ütközet után visszavonulásra kényszeritettek. 

A „Standard" jelenti: Miklós nagyherceg főhad-
parancsnok nyíltan kimondta, hogy 20 nap előtt vég-
zetes rájok nézve minden ellenségeskedés. 

A muszka hadseregben oly borzasztó módon hul-
lanak el a katonák, hogy ujabban 18 tábori gyógy-
szertár küldetett a csatatérre. 

Mehemed Ali pasa bevégezvén nagy feladatát  a 
muszka hadak gzétBzórásában, szemlét tart Szulejman 
pasa hadai fölött.  Bolgárországban levő muszka hadak 
kiverése fölött  tanácsot fog  tartani, mire' egy roppant 
támadás következik be az egyesült, több mint 250 
ezer főre  rugó török hadsereg részéről, melynek kö-
vetkezményeül a Duna jobb partjáról minden musz-
kát elsepernek. 

Ozmán pasa seregének egy része Lovcsából Ga-
brova felé  siet. 

Aleko pasa bécsi török nagykövet állásából el-
mozdittatott. 

Kars keleti oldaláról kémszemlei csatákról tesz-
nek jelentést. Azon hírre, hogy Dervis pasa Batumot 
elhagyta, Alchasof  tábornok rendeletet kapott az al-
bániai pontokon kémszemléleteket elrendelni. Minded-
dig törökök oft  nem szálltak partra. 

A „HavaBu jelenti: Szulejman pasa Tirnova felé 
nyomul éa Mehemed Ali szintén támadólag kezd fel-
lépni. Az oroszok bombázzák Ruscsukot. 

Gorny-Studenből aug. 16-ról jelentik: A szlobo-
ziai orosz ütegek 14-én megkezdették a tüzelést Rus-
csuk ellen s ott nyolc gőzmalmot összelőttek B a rus-
cauki ütegeket elhallgattatták. 15 ón reggel 4 órakor 
a törökök nyitották meg a. tüzelést Gyurgyevo ellen ; 
a tüzérségi harc egész nap tartott. 14-én egy török 
gyalogcsapat két század lovassal Plevnából Tukenica 
felé  nyomult, de az orosz előőrsök elfoglalták  eiőbbeni 
állásaikat. Gurko tábornok veszteségeit jul. 14-től aug. 
l-ig 24 tiszt és 947 katona halott és sebesült. A bol 
gár milícia 22 tiaztet és 600 katonát vesztett holtak-
ban és sebesültekben. 

Az összmin.'szterium leköszönt A fejedelem  a le-
mondást Stevcsa Mihajlovícs miniszterelnök visszalépé-
sén kivül nem fogadta  el. Az összes többi miniszterek 
megtartják tárcáikat s miniszterelnökké Risztics ne-
veztetett ki. 

A „P. C."-nak távirják Cettinyéből: Komoly vi-
szályokról van szó az albániaiak és törökök között 
az élelem rendetlen kiadása miatt. 5-én véres csata 
folyt,  melynél mindkét részről 75 halott és számos se-
besült volt. E hó 10-én a törökök Podgoricából Dol-
jane felé  indultak, de a Kucei törzstől viBszaverettek. 

Gurko tábornek seregét és kitűnő hadállásait el-
hagyva, Kudnoff  ezredes kíséretében 17-én Bukurest-
be érkezett, honnan másnap Szentpétervárra utazott a 
császári gárda parancsnokságának átvételére. Bratiano 
az orosz főhadiszállásra  utazott. ' 

Orosz-Lengyelországban, amint a „D. Mon-
tagsbl."-nak Lembergből irják, ottani körök meggyő-
ződése szerint a forradalom  teljesen elő van készítve 
s az legközelebb ki is fog  törni. A lembergi hivatal-
nokok, mind lengyelek, legutóbbi időben teljesen el-
felejtettek  németül beszélni. A lengye' szolgák és 
munkások tömegesen mondják fel  a szolgálatot. Min-
den lápten-nyomon feltűnik  a konfoederatka  és a 
szarmata kard, a lengyel tisztek exclusiv viselkedést 
mutatnak lengyel társaikkal szemben: 

Oroszország haláltusája, 
Oroszország utolsó erejét gyűjti össze, hogy a 

csatatéren vallott gyalázatos kurdarcokat legalább lát-
szólag elfeledhesse.  Oroszország elrendelte az általá-
nos mozgósitáat, a hivataloaak tagadják ugyan, de a 
tények rá vallanak. De e rendelet végrehajtásánál nagy 
akadályokra találtak. Oroszországban ugyanis behoza-
tot az általános hadkötelezettség, de e rendeletet az 
orosz hazafiak  a legegyszerűbb módon kijátszották. 
Midőn ugyanis a hadkötelezettség jogerőre emelkodett, 
az oroszok siettek korukat az anyakönyvbe oda hami-
sittatni, mely kor már nem hadköteles. Oroszország-
ban egy kis pénzáldozattal ez a legkönnyebb dolgok-
hoz tartoztk. Eanek következménye az lett, hogy több 
vidék absolute nem volt képeB annyi katonát kiállítani, 
mennyi arra ki lett vetve. 

Ha azonban az orosz ravasz, van kormánya, mely 
még ravaszabb. A kormány az anyakönyvekben történt 

visszaélések miatt nem inditatott bűnvádi eljárásokat, 
hanem az egészet figyelem  kivül hagyta. A kormány 
egészen uj bizottságokat nevezett ki, mely bizottságok 
előtt tartozik megjelenni mindenki, ki a 40-ik évet 
be nem töltötte. E bizottságok nem veszik tekintetbe, 
hogy az illetőt hány évesnek mondja az anyakönyv, 
hanem csak ugy külső birálat után mondja ki, hogy 
annyi vagy annyi éves. A bizottságok a legravaszabb 
módon járnak el. Ha megjelenik ellőttök egy 30 éves, 
házas ember, talán több gj ermeknek atyja, egyszerűen 
kimondják, hogy csak husz éves és minden könyörü-
let nélkül besoroztatik. 

Ha ismét egy 16—17 éves ifjú  jelenik meg a 
bizottság előtt, azt mondják reá, hogy 20 éves és be-
soroztatik. 

lioasza vége nem volt a bizottságok ilyetén eljá-
rása miatt, de végre megnyugodtak, miután azt hitték, 
hogy a rosznak is van vége. Keserűen csatlakoztak, 
mert e bizottságok sem képesek a szükséges számot 
előteremteni. Az orosz kormány még ekkor is tudott 
aj módot. Igaz ugyan, hogy az orosz törvény szerint 
csak 22 éves korukig tartoznak megjelenni a sorozó 
bizottság előtt, de hisz a törvény azért orosz, hogy azt 
tágítani lehessen tetszés szerint. A'kormány tehát .kí-
méletlenül besoroztatja azokat is, kik már régen men-
teknek hitték magukat minden hadkötelezettségtől. Az 
orosz nép azonban még ezt is némán tűrte volna, ha 
legújabban a kormányra oly gyanú nem hárult volna, 
mely nemcsak egy kormányra, de egyes azemélyre 
nézve is CBak gyalázatos lehet. A kormány ugyanis, 
ismervén az oroszok ellenszenvét a katonáskodás ellen, 
gondoskodott arról, hogy aki szolgálni nem akar, az 
bizonyos összegért megválthatja magát. E célra ugyne 
vezett „kvi tancia" kat adott ki, melyek eredeti értéke 
500 rubel, de az üzérkedés folytán  5000 rubelig is 
emelkedtek. A tehetősb oroszok siettek fiaik  számára 
ily kvi tanciákat megszerezni, melyeknek tulajdonosai 
katonamentesek. Százezerekre megy azok száma, kik 
ily 500-tól 5000-ig érő kvi tanciákat bírnak s most 
azt kell tapasztalníok, hogy a katonaságtól ők sem 
mondhatják magukat felmentetteknek,  miután kiderült, 
hogy több ily kvi tancia hamisítva van. A nép most 
erősen azt hiszi, hogy maga a kormány sem egészen 
tiszta a hamisított kvi tanciáktól s az elkeseredés ál-
talános, mert katonának viszik, ha 5000 rubellel is 
váltotta volna ki magát. 

De ha azt hiszik, hogy mind e gyalázatosságok 
elegendők a roppant szám előteremtésére, melyre most 
a szorongatott orosz Beregnek oly nagy szüksége van, 
erősen tévednek. S a kormány, hogy a számot .elő? 
teremtse, most már a legvadabb módokhoz folyamodik, 

A rendőröknek az utcán most nem csavargók, 
tolvajok után kell leselkedniük, hanem minden férfit 
jól figyelembe  venni s hacsak nem sánta vagy vak, 
azonnal az állandó sorozási bizottság elé kísérni. 

Hiába szabadkozik aztán az ily ártatlanul megtá-
madott, ha nem megy szépen, megkötözik s Ugy vi-' 
szik a bizottság elé s %agyon gyakori eset, hogy az 
ily módon besorozott még családjától sem bucsuziiatik 
el, hanem egyenesen az illető ezredhez szállítják, hon-
nan két három hét múlva már csatatéren van. 

Ha a rendőrség vala"kit fölfedezett,  aki még elég 
jó volna a török ágyú elé s az illető elég óvatos oda-
haza ülni, a rendőrség betör éjjel házába é3 ágyából 
viszik el, hogy hazáját szolgálja. 

Képzelhetni, hogy az ily katonák aztán mennyire 
lelkesülnek a háborúért! Es ily tömeggel akar Orosz-
ország küzdeni a harcszomjas törökök ellen ? halálos 
tusa ez, mely már közel van a végkimerültséghez. 

A török hadsereg az európai csatatéren. 
O r s o v a, aug. 14. 

A muszka főhadiszállás  Kuzmahalába vándorolt s 
ott az oláh hadsereg van összpontosítva. 

A török hadivonal Szisztovától Lovácig s Briz-
láv és Kalisszováig terjed ki. Előhadai Nikápoly előtt 
állnak. Ozmán pasa e pillanatban 80,000 főnyi  sere-
get vezet s percről percre várják támadó fellépését. 

Mehemed Ali, ki a Batumból érkezett 25 zászló-
aljat is magához vo^ita, több mint 100,000 főnyi  had-
test fölött  rendelkezik. A muszkák az egész vonalon 
védelemre szorítkoznak. 

Szulejman pasa hadtestének egy része már átha-
tolt a Balkánokon 8 Tirnova leié tart, melyből a 
muazkák megszöktek. Gurko tábornok teljesen meg-
ugrott s a Balkánokban csak a bolgár bandák vannak 
B néhány kozák csapat. 

A muszkák a lováci vereség óta felhagytak  tá-
madó tervöktől Ozmán pasa ellen. 

Azt mondják, hogy elégtelen erőveJ állottak ki 
ott s az oláh jobb szárnyra nem lehetett számítani. 

A muszka hadak stratégiai helyzete napról-napra 
borzasztóbb. 

A konstantinápolyi haditörvényszék.-
A haditörvényszék, mely Abdul Kerim pasa, 

Redif  pasa, Achmed pasa dandárparancsnok és Saviét 
pasa ellen, kik kötelességüket nem teljesitették, ítéle-
tet fog  hozni, már összeült. Egy szultáni irade szerint 
e törvényszék elnökévé Namik pasa neveztetett ki. 

Namik mellé mint birák a következők lettek ki-
nevezve: Achmed.Hamdi pa3a rendőrminiazter, Mali-
mud pasa tábornoki kar főnöke,  Omer Tevi pasa a 
volt rendőrminiszter, jelenleg Syria helytartója és  Has-
san Rusdí pasa, Halim pasa, Ali Nizzám pasa osztály-
tábornokok. , 

Az e módon alakult törvényszék s fentebb  em-
iitettek elítéltetése után Hassan pasa Ardahan parancs-


