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Politikai, társadalmi) szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a haromszéki „Háziipar-eg-ylet" 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer : 

szerdán ós szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben híahozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  50 kr-
Hirdetmények d i ja : 
3 haaábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttér sora 18 kr. 

Ki-é a dicsőség? 
Törökország diadalmasan verte vissza a 

muszka csordákat Európában és Ázsiában. 
Egymást érték a török legfényesebb  győ-

zelmek, a lealázó muszka 'vereségek. Százezrek 
vére folyt  s a cár mégsem tudott egy nagyobb 
jelentőségű győzelmet aratni, mely a muszka 
fegyvereken  ütött csorbát kiköszörülhetné. A 
cár végső kétségbeesésében az utolsó katonát 
is harctérre küldötte ; - ráuszított románt, szer-
bet, görögöt a törökre s megint fennen  hirdeti, 
hogy Konstantinápolyban fog  a levert portának 
békét diktálni. 

A cár vérszemre knpott az ázsiai egyetlen 
muszka győzelemre, jóileliet ennek se örülhetett 
soké, mert Mukhtár Erzernmnál kétszer verte 
vissza a támadó muszkákat. 

A cár roppant hadsereg felett  rendelkezik ; 
ily haderővel nem győzui szinte lehetetlennek 
tűnik fel,  ily haderővel dacolni csak a török 
lelkesültség és hazaszeretet képes 

Plevna áll ; Ozmán 4 hó alatt négyszer 
verte vissza csekély hadával a muszka támadást. 
Plevnát a muszkának mindenképen birni kell, 
hogy előnyomulásában feltartóztatva  ne legyen. 
Százhúsz ezer muszka és 600 ágyú készül Pievna 
ellen döntö támadást intézni h ki tudja fog-e 
Ozmán, ha segítséget, élelmet nem kap ily rop-
pant haderőnek ellentállhatni. Ozmán küzdeni 
iog m^g 1< het, mig a becsület, kötelesség paran-
csolja. 

A háború az eldöntés stádiumában van. A 
törökök a szenvedett vereségeket helyreütni, a 
muszkák a nyert előnyöket kizsákmányolni 
akarják. Nem lehetetlen, hogy a muszka csor-
dáknak sikerülni fog  bevenni Plevnát, több he-
lyen megverni a törik hadserget Egy lehetet-
len, azt Európa nem fogja  elnézni, hogy a 
muszka barbarizmus megsemmisítse Törökorszá-
got. A török utolsó emberig fog  kezdeni s a 
török kitartásán meg kell törni a kancsuka ura-
lom emberiség boldogitó törekvéseinek. 

Arassa bár « legnagyobb győzelmeket a 
muszka, verje le s békére kényszerítse a hősök 
táborát ; — de a nemes, a magasztos és önfel-
áldozó küzdelem dicsősége osztatlanul a töröké 
marad j ebből nem jut párányi se azon hata-
lomnak, mely vérlázító kegyetlenkedései által a 
mivelt nemzetek megvetését vonta magára, mely 
nem rsstellette dél apró-cseprő államaival szö-
vetséget kötve — támadni meg a teljesen ma-
gára hagyatott törököt. 

Isten óvja a nemes testvérnemzetet a vég-
katasztrófától  ; de ha a sors vesztét határozta : 
vesszen egy hős nemzethez méltóan — mint-
hogy továbbra is kitéve legyen a muszka zak-
latások, követeléseknek. 

Aggasztó, nagyon aggasztó török testvé-
reink sorsa; félünk,  hogy a muszka barbaris-
mus diadalát üli a n ejm c s és páratlan hősies-
ségü nemzet felett. 

A h a r c t é r r ő l . 
A harctérről azt jelenti a „Daily Telegraph", 

hogy „minden jól van." A muszkák erősitik Devebo-
junt s sszök ágában sincsen Erzerumra Ütni. Ennek a 
versenytársa, a muszlcabarát „Daily News" meg ellen-
kezőleg arról értesül, hogy Erzerumot mindeu áron 
el akarják foglalni  a muszkák s u törökök „önfelál-
dozása gondolnak. A helyzet olyan, hogy csak egy a 
bizonyos benne a ez az általános zavar. 

Pievna felöl  szinte nem jelentenek semmit. Az 
európai harctéren ugy verekszenek, mintha az egyik 
hadviselőnek sem volna terve. A muszkák bombázzák 
Síilisztriát is, Ruscsukot is, haladnak a Lomon felfelé 
is, a Sipkában is mozognak s Plevnát is ostromolják. 
Itt valóságos zavar van. Ugy látszik, a muszka tábor-
kar leitta magát, folytonos  mámorban van s terv és 
cél nélkül gyilkoltatja vakon engedelmeskedő kato-
naságát. 

A „D. Tel."-nak sürgönyzik: B é c B, nov. 13. 
A semlegesség törvényeinek nyílt megvetésével a né 
met kormány roppant mennyiségben küld Muszkaor-
szágnak hadi és lőszereket. 

Az ,,E—t" párisi sürgönye szerint a szultán meg-
parancsolta, hogy Szulejman és Mehemed Ali egyesül-
jenek, aztáu egy döntö csatát vívjanak, mely bármi-
képen üssön is ki, Muszkaországgsl békealkudozások 
lesznek kezdendők. A szultán Layard előtt oda nyi-
latkozott, hogy ő teljességgel a békét akarja. 

A „D. T."-nak jelentik Sumlábó! : Az idő jobbra 
foidultával  a mozgalom az egész vonalon kezdetét vette. 
A muszkák helyzete a SipkasHorosban nagyon kétes, 
mivel a török ütegek uralják a Gabrova felé  ve-
zető utat. 

A 24-ik muszka hadosztály Hörschelmann tábor-
nok vezénylete alatt ltadrcky tábornok erősitésére a 
Sipkaszorosba rendeltetett. 

Nándorfehérvár,  nov. 16. Skobeleif  előőrséből 
két szotnya kozák és négy eskadron huszár érkezett 
a szerb határra. A halárt azonban át nem lépték. A 
szerbek eddig szinte nem lépték át a .íatárt. 

London, nov. 16. A „St."-nak távirják Paradin-
ból : A muszkák hétfőn  egy követ által O z m á n h o z 
kérdést intéztek, nem volna-e ideje, hogy bátor ellenál-
lása után hadseregét fölmentené  kellemetlen helyzeté-
ből. Ozmán azt feleié,  hogy még nem cnerité ki vé-
szes védelmi eszközeit. — Athénből jelentik, hogy 
Nikica értesitette a görög kormányt, hogy szándéka 
betörni Észak-Albániába és egyesülni a görög sereggel. 

Berlin, nov. 15. A muszka kölcsön aláírás állí-
tólag igen kielégítő. A kibocsátó consortium kezes-
kedett a sikerért, a kölcsöu ősségét magára vállalta 
és a nyárig 18 millió rubelt előlegezett. Összes pro-
vízió fejében  4'/5 millió aranyiubelt kspott. A musz-
ka kormánynak a kölcsönből járó és legkésőbben jan 
24-éig lefizetendő  maradék nettó 50 millió aranyru-
belt tess. 

Bécs, nov. 16, A „Tagbl.4'-nak Belgrádból meg-
bízható forrásból  [elöntik, h»gy Gurko tábornok elő-
védé Pandarilo mellett a szerb határon egyesült Hor-
vatovics szerb hadtestével. 

Bécs, nov. J16. A , FremdenbliUt"-nsk jelentik 
Bukurestből : Erzerum és Batuin közt az összekötte-
tés teljesen meg vau szakítva. Konstantinápolyból je-
lentik ugyanezen lapnak : Hírlik, hogy Mukhtár pasa 
nem kapott parancsot Erzerum kiürítésére és feladatá-
sára, hanem csak arra, hogy csapatainak egy részével 
hagyja el Erzerumot és Diarbekirben vagy Tokatban 
uj hadsereget szervezzen. 

Bécs, nov. 16 A „P. C." nek távirják 16 ról 
Cettinyóből : A montenegróiak tegnap folytonosan  lö-
völdözték Antivárit; egy másik montenegrói hadtest 
Skutari főváros  ellen nyomul. Az Aotivá-i elleni elő-
nyomuláaban a montenegróiak a mohamedánok és ka-
tholikus albániaiaktól megtámadtattak több foglyot 
ejtettek. 

Konstantinápoly, nov. 16. A „Havas" jel-íntí : 
A „Vakít'1 cimü közlöny, mely Anglia ellen ellenséges 
közleményeket hozott, amennyiben India mohamedán 
lakosait fölkelésre  izgatta, ma a következő közleményt 
adja : A kormány ily cikkeket nem tür, mivel Anglia 
Törökország barátja. 

Szilisztria mellett előőrsi ütközetek folytak. 
A muszkák Tirnova mellett Kusluby és Islahar 

falvakat  megtámadták, de visszaverettek. 
Ruscsuk bombáztatása egyre tart. Ruscsuk erődí-

tései egy előre látható muszka tá oadáa ellen megerő-
síttettek. 

Muszka lovasság 15 én ismét megkiiérlé Berko-
vác elfoglalását,  de hasztalan, mert oda Mehemed Ali 
ezősitést küldött Soflából. 

Erzernmnál hó esik. 

Plevna elleni muszka hadműveletek. 
Skobeleff  tábornok főhadiszállásán,  B r e s -
tov az b a n, a lovesai uton, nov. 12. 

Az utóbbi néhány nap egyhangúságát legutóbb 
egy oly eBet szakította télbe, melynek bár nincs fon-
tossága, mindamellett élénken foglalkoztatott  minket. 
Amint előre látható volt, egyhangú nyugalmunkat Sko -
beleff  zavarja fel,  ki egyike a legtettrevágyóbb szel-
lemeknek. Különben a jelen esetben épen agyon ked-
vező alkalmat kapott a föllépésre. 

En már leirtam a muszkák ostromvonalát emlí-
tettem akkor, hogy Skobeleff  régi hadállását foglalta 
el a lovesai uton. Ez az egyedüli pont, melyen a musz-
ka hadak nam tartották meg azon hadállásukat ma-
lyet az ostrom alkalmával elfoglaltak.  Az utolsó siker-

telen plevnai csata után a muszka seregnek a helye 
el kellett hagyni B maga Skobeleff  is tért kapott, hogy 
Simnica felé  vonuljon vissza s teljesen hagyja el a 
lovesai utat. Ekkor visszavonult s táborát egy áttör-
hetlen sánccal választotta el a törököktől, mely párhu-
zamosan vonult el a lovesai úttal. 

Midőn aztán a muszkák vissza jöttek, azt vették 
észre, hogy a törökök más nap előre tolták hadállá-
sukat s négy uj erődöt emeltek. Mindamellett sikerült 
a muszkáknak Brestovácot elfoglalni  s erre aztán a 

, falu  homlokában és baloldalán földmüveket  építeni; 
sáncokat hánytak az említett védvonalról a lovesai ut 
felé.  A muszkák brestová^i földmüve  épen szemben 
áll a törökök krivinai váradával s mintegy 1300 lépés-
re esik tőle. De a brestrováci földmű  ék alakjában 
nyul be a török hadállásokba s azért fölötte  ki van 
téve a támadás veszélyeinek, de a muszka stratégiai 
vonal okvetlen szükségessé tették azt. Ez által vált 
lehetővé, a jobb oldalon Lovcsa és a muszkák fősánca 
közt iekvő nagy halom elfoglalása. 

Nagyon hátrányos volt az a muszka hadakra 
nézve, hogy hadállásukat karábban elhagytak, mert 
ép oly magos állást foglaltak  el, a minőt a törökök 

> krÍBÍnai magaslata, teljesen uralták volna Plevnát s a 
Skobelev által közelebb elfoglalt  két földmű  alig pó-
tolta a korábbi veszteséget. 

A törökök most igen hatalmas erődöt emel-
teg a lovesai ut és a krisinai erőd közt levő hegy 
csúcsán, mely ellen Szkobeleff  két üteget állított fel  a 
legutóbbi ütközetben. Az a hegy melyet Szkobeleff 
kifoglalt,  nem ez, hanem egy kisebb halom, mely a 
lovesai ut és a muszkák nagy sünemüve közt fekszik 

Ezt a halmot sáncokkal erősítették m«g a törö-
kök mintegy 7000 főre  rugó. 14 táborral rakták m e g a 
Totleben itt nagyobb erőt sejtett, minthogy a pont 
mindenesetre jelentékenynek tekinthető. A tervszerű 
támadás Gurkó tábornok támadásával kezdődött, ki az 
egész vonalon tüzelni kezdett s lastan a Vid hídja 
irányában előhaladva, a homlokzatban foglalja  el állá-
sát s fokozatosan  összébb vonja-seregét. Az idő nagyon 
pompás most, de a támadás előtti éjjel sürü köd támadt, 
mi engem a plevnai támadás napjára emlékeztetett; e 
köd nem volt annyira fojtó,  sem hideg ; aürilsége olyan 
volt, hogy alig lehetett látni öt lépésre. 

A támadás d. e. 5 órára volt kitűzve. Oly sötét 
volt, hogy alig lehetett egy lépésre látni. Szkobeleff 
összevonta azon csapatokat, melyek a támadásra ki 
voltak szemelve ; s kinek puskatüzzel kellett támad-
niuk. Erre aztán leszállott lováról, meglátogatta a ka-
tonaságot, beszélgetett velők, értésité őket, különösen 
az altisztekot, mihez tartsák magukat s avval végezte 
mindenütt, hogy a támadást személyeseu fogja  vezetni. 
Mint láttam, ez volt az az ezred, mely a plevnai csata 
alkalmával ugyanazon magaslatokat elfoglalta  s meg-
szállva tartotta. Ezen ezred volt az, mely a magasla-
tokat elfoglalva,  nem hallgatott a tisztek parancsára s 
vakon üldözte a törököket egészen az erőd alá, minek 
az volt a következménye, hogy ezen ezred két harmada 
megsemmisíttetett a törökök által. Ez ezred azóta újra 
kiegészíttetett tartalékával együtt. E szerencsétlen em-
lék birta rá Szkobeleffet,  hogy maga vezesse s táma-
dást. Fontos volt, hogy a katonaság a kellő időben és 
helyen állapodjék meg s a mely sáncot el akarják 
foglalni,  azt előbb a védelemtől kellően megfoszthassák, 
amikor a legkissebb biha is végzetessé válik. Minda-
mellett nagy merészség is kellett a személyes veze-
téshez. 

Fél ötkor felült  lovára, katonasága élére vonult 
a eltűnt a ködben, ö t órakor a köd sűrűbbé lett, 
mintha éjjelednék, a törökök ugylátszik vigyázatra ké-
szültek e napon. Amint a sötétség beköszönt 18 ágyú 
torka szólalt meg, íves lángot okádva a szürke ködben 
a tiz hallgatott még, mert ezek a sötétségben a döntő 
támadásra tartattak fen. 

Az ágyúzás zaját ptlskatüz még erősebbé tette, 
mely az egész vonalon döntött, kivéve a közepén, a 
hol Szkobeleff  alatt csöndesen azon csspatokksl, me-
lyek a tulajdonképi támadásra készültek, s ciak Szko-


