
Szerkesztőségi iroda 

Fópiac, Csulak-félc  hiz, 

kord a lap szellemi részét 

illeti közleményéi; 

küldendők. 

liiiidö hivatal: 
PoUák M'.r köny vnyomdáj 

ková a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentefen  inlézendók. 

A hiramszékt 

Megjelenik ezen lap heten*] 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasfcr.v 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  5« kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vajy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij ktllün 30 kr. 
Njrilttér sora 15 kr. Politikai, társadalaii, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

,HázíipaF-egy[et" és a „sepsi-szentgyarg-yt aafcénytss  tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Előfizetési  felhívás. 
a 

IX. évfolyamára. 
Néhány nap múlva lapunk kilencedik évfolya-

mába lép. Maga azon körülmény, hogy egy vidéki 
lap kilencedik évfolyamát  megéri, eléggé igazolja 
létjogát. Legyen szabad e helyen t. előfizetőinknek, 
t. munkatársainknak a lefolyt  időben tanusitott szí-
ves pártfogásukért  hálás köszönetet mondanunk. 

A bekövetkező uj évfolyammal  lapunk jövő-
ben követendő irányára is rá kellene mutatnunk; 
elégnek hisszük azonban, ha a múltra hivatkozunk. 

A nélkül, hogy az öndicséret vádjával terhel-
nék -.nagunkat, ki kell mondanunk, hogy a „NE-
MŰRE" fontos  feladatának  az elmúlt év alatt is 
hiven igyekezett megfelelni.  Mint kevés igények-
kel megjelenő politikai lap, arra törekedett, hogy 
olvasóit a nevezetesebb kül- és bejpolitikai kérdé-
sek színvonalán folyton  megtartsa. Nem vágtunk 
b-;le a nagyszabású politika mezejébe, elégnek tar-
tottuk, ha Irányadó cikkeivel s a napi események 
regiatrálásával rámutathattunk a politikai élet főbb 
vonásaira. 

Fő gondot forditottunk  a megyei élet érde-
keire. Ugy a közigazgatás, törvényhatóság, mint 
általában a társadalmi élet egyéb mozzanatait éber 
figyelemmel  kisértük. Nem feledkeztünk  meg a köz-
ségekről, nem a népnevelés, a tanügy körébe eső 
nevezetesebb kérdésekről. 

T&rca és csarnok rovatunk megfelelt  az olvasó 
igényeinek, azok változatossága mellett figyelmet 
forditottunk  az eredetiségre is s c u án absolut 
irodalmi becsű munkáknak adtunk helyet azokban-. 

Vidéki levelezé eiük feltárták  a vidék szüksé-
geit, nevezetesebb mozgalmait s nem zártunk aj-
tót a jogos panaszoknak vagy a célszerű inditvá-
n 

yokl 111 eg vitatásának. 
A különfélék  rovata a leglényegesebb orszá-

gos híreken kivül főkép  helyi érdekek szolgálatá-
ban állott 

Szóval arra törekedtünk, hogy lapunk mint 
politikai-társadalmi lap, az olvasó igényeit minden 
irányban kielégítse. 

Ez lesz főcélunk  jövőre is. 

Lapunk pártfogói,  t. előfizetőink,  munkatár-
saink szivestámogatása lehetővé fogja  tenni, hogy 
fontos  feladatunkat  jövőre se hagyjuk megoldat-
lanul. 

Különös gondot fogunk  főként  forditani  a 
megyei viszonyokrn, e végből a nevezetesebb kér-
déséket tüzetes megvitatásban részesítjük, a hi-
ányokra kímélet nélkül rámutatunk s azok orvos-
lását az illető közegektől sürgetni fogjuk.  A fon-
tosabb, községeket érdeklő szabályrendeleteket, 
felsőbb,  általános érdekű körözvényeket lapunkban 
közzétesszük. A „NEMERE" minden irányban hü 
organuma lesz a megyei életnek. 

Bukuvesti, fővárosi  és vidéki számos kitűnő 
munkatársaink közreműködésével törekvésünk le-
end a fővárosi  sajtó és az olvasó közönség azon 
elismerését, melylyel lapunk a logel-ö vid kl lapok 
közé soroztatott, ezutánra is minél inkább kiérde-
melni. 

T. előfizetőink  és t. munkatársaink jóindulatu 
támogatását teljes bizalommal kéri jövőre is 

a „Nemere" szerkesztősége 

Előfizetési  feltételek  : 
jan — márczini 1 i r t 50 kr. 

jan —június :{ frt  _ k r 
ian-dreember (', frt  — k r 

Külföldre  egéí<z évre . . . . S í r t — k r . 

Az előfizetési  pénzek a .Nemere* kiadó-

hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 

Scpni-Szentgyörgyre kiildei.dők 

föSSp"  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megujtluni,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
mtattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

RlldnpcSt, 1878. december 14. 
n—. Végre a magyar delegációnális ellenzék 

is megkezdhette Andrássy-ellenes harcát. Foly a 
szóharc a delegáció üléstermében s a magyar köz-
vélemény figyelve  hallgatja a szónokok beszédeit, 
hahogy értesülhetne, hogy hát voltaképen mi job-
bal, hasznosabbal lehetne helyettesíteni Andrássy 
politikáját, melyet magáénak vall a Tisza-ko-imány 
s a magyar országgyűlés többsége. 

Hanem hát fájdalom  I szó van ugyan elég, de 
értelem kevés, sok nagyképű beszédre rámondható 
az aesopi mondás: „quanta species sed cerebrum 
non habét." Az világosan kivehető, hogy a szabad-
elvű párt mint pártolja Andrássy politikáját, de a 
delegációkban képviselve levő egyesült ellenzék-
nek kimagyarázhatlanok utjai s homályosak céljai. 

Mi, a liberális párt, Audrássy politikáját he-
lyeseljük, mert monarchiánk s hazánk jövendő biz-
tonsága és épsége tekintetéből megakadályozan. 
dónak tartunk minden ezeket fenyegető  uj állam-
alakulást a Keleten, az európai nagyhatalmak be-
leegyezésével, Oroszország békés belenyugvásával, 
vagy ha ez utóbbi nem lehet, minden erőnk kifej-
tésével és a szövetséges nagyhatalmak segítségé-
vel. Ez utat adta a berlini szerződés, melyet An-
drássy politikája hozott létre egy hatalmas angol-
osztrák-magyar érdekszövetség lehetővé tételével 
együtt. 

Nagy az izgatás monarchia- s országszerte e 
politika ellen. Ez izgatás osztrák ellenzéki s ma-
gyar szélsőbali szempontból indul ki. 

Az osztrák ellenzék egy része helyesli e poli-
tikát s csak Andrássyt s benne a magyar befolyást 
akarja megbuktatni. Másik része a teljes paftsivi-
tást követeli: visszatérni az előre tett lépésből s 
azt mondani: mi nem törődünk avval, orosz vagy 
török uralkodik-e a Balkán félszigeten,  — északi s 
déli határainkat az orosz körülfogja-e,  vagy nem. 
Ha már megtámad bennünket, védjük magunkat a 
hogy tudjuk s ha nem tudjuk, hát hadd hulljon a 
monarchia szét alkatrészeire. Ausztria német tar-
tományai akkor Németországba kebeleztetnek s az 
óhajtandó sors. Magyarország meg ha szétdarabol-
tatik is, nem vesz azért el a magyarság. De hát a 
e szomorú vég még messze lehet, addig mi finan-

i l C i , . 
E z ü s t e s ö *) 

— R a j z . -
Irta MÉMETH IGNÁC. 

Az öreg asszonyság künt járt kelt kis kertjé-
ben s fejcsóválgatva  nézegette a sárguló lankatag 
plántákat, a hernyó-ette egresbokrokat s kedvet 
len tekintete meg akadt olykor a virágágyakon is, 
melyek bizony elég szomorú látványnyal szolgál-
tak, annak dacára, hogy kora reggel naphanyat-
láskor ugyancsak hordatta s maga is hordja a vi-
zet Ilonka kisasszony. 

Szép, árnyas, madárdalos kis kert volt az a 
Getemériék kertje máskor ; a ház alól lenyúlt egész 
a kis patak partjáig, melynek füzesei  vidám cin-
kéknek adtak hűvös, rejtett tanyát. Az utat benne 
rózsafák  szegélyezték végig, a k'eresztutakat egres-
és ribiszkebokrok ; itt-ott derék gyümölcsfák  éle-
tük virá. jában, s közepén egy hatalmas vadgesz-
tenyefa  széles törzsével, pompás lombozatú koro-
nájával; egész üdülés volt alatta üldögélni a tör-
zsét körülkerülő fapadon,  mely az istenben boldo 
gult Gélemén ur kezemunkája'lévén, az ő elhunyta 
után is legkedvencebb nyughelye volt igy nyár 
időn it az öreg asszonyságnak s kis unokájának, 
a már eladóvá falvirult  Ilona kisasszonyuak. 

*) Ezen szépen irt rajzot Németh Ignácz .Elbeszélések ét 
Rajról' titnii, pár nap múlva megjeleni nifivébűl  köiöljttk sierzJ 
izivcsíí-ge folytan  mutatványul. K mutatvány magában is kezesié-
get Ilyujt, logy az olvasóközönség nem fogja  melutlanra paz»-
rolni a pártolását. A mü ára, mint egyik számunkbau is említők. 
1 frt.  Megrendelhető Jiiídapestcn Kocsi Sindo- könyvnyomda-
tulajdonosnál. Jól esik nekünk egy ily müvet ajánlanunk, mely 
valóban megérdemli, hogy e e y kis irodalmi nyereségnek tekin-

Szerk. 

E pompás fa  alól ugy alkonyat felé  máskor 
oly öröm gyönyörködni a kertben, annak zöldelé-
sén, virágozásán s a méhek zsongásában, a terjengő 
illatban ; egyes csalogány fészkelt  az almafán  s 
néhány sárgarigó járt át a szomszéd parkból ven-
dégnek s igy madárdal is volt elég, vidám cinkék 
csíesergése, rigó szeszélyes füttye  s fülemile  szo-
morít csattogása. 

De most, mióta a jó isten mintha csak kiapasz-
totta volna az égi vizek forrásait,  mintha csak 
száműzte volna a hűvös árnynyal, üde harmattal 
szolgáló felhőket.  Május vége felé  járt az idő s eső 
még nem volt. Minden hajnalon mel-gebb mosoly-
lyal kelt a nap s az epedő falevelek,  odalankadó 
kis virágok hiába simultak gyújtó sugarai elé, nem 
érleltek azok esőt számukra, sőt csakhamar elül-
dözték a harmatot is, mely egyedüli éltetője volt 
ifjú  életüknek. A nap mind magasabbra szállt az 
égen s mind nagyobb forróságot  küldött a földre 
s folyton  pirosabb felhők  közé vetette nyugvóra 
Agyát. A hűvösség csak bujdosott egy darabig a 
bokrok közt, a gyümölcsfák  alatt, de az irgalmat-
lan nap mindenünnét elüldözte, tüzes sugaraival 
nyilazva utána; csak a vadgesztenye sürü lombjai 
közt s védő árnyában tudott menhelyet találni. — 
Igy aztán a bokrok hervadtak, a fák  sárgultak, a 
virágok lankadtak, a madirkák a szomszád park 
sűrűibe menekültek. Fogyott a kertből a virágil-
lat, fogyott  a madárdal; csak a galagonya piros 
virágai mosolyogt k még a patakpartról a vad-
gesztenye hüs rejteke felé  s csak a cinke füttyen-
tett egyet egyet hintázó fészkéből  a füzes  körül. 

Gelemérné asszonyság képe mind jobban el-
komorult, a mint ujabb meg ujabb jelei mutatkoz-
tak a szárazság pusztításának. A gyümölcsfák  vi-
rágait a hernyó rágja, szép egreseit a bogár pusz-
títja, a kápusztaplántákat megverte a ragya. Még 

a rózsabimbókat sem kiméli a csúf  féreg,  pedig a 
kis lánynak azok képeznék most legfőbb  örömeit. 

Az idő délután négy óra felé  járt s az ég va-
kítón ragyogott, a nap tikkasztóan sütött; a légy 
nem mozdult, a fák  levelei elhalva csügtek alá, — 
semmi nesze, semmi mozgalma a vidám tavasznak, 
csak olykor hallatszott a kerítés sovány árnyéká-
ban lihegve szundító kutyák felvonitása.  Vakító 
fényű  láthatár, melyet azonban szűkre szabott az 
országútról s a megrepedezett földről  felszálló  por-
gomolyok szürkés sárga függönyzete. 

Az öreg asszonyság lejebb vonta köanyü fej-
kendőjét s ernyőjének elégtelen védelme alatt a 
gesztenyefa  árnyékos padja felé  tartott. Boszus s 
borongós gondolatok foglalták  el egészen. Fordult 
világ ez I Tavasz kiveti sarkából a telet, nyár fog-
lalja el a tavasz helyét, szárazság fojtja  a gyara-
podást, eső teszi tönkre az érést, a földre  pazarolt 
munka veszendő, ügyes-bajos, aggodalmas az élet. 
Elvénült már a világ . . . milyen volt csak az ő le-
ánykorában is I Nem is bánja már, ha megőszült a 
haja s teljesedik évei száma . . . 

Szerencse, hogy közel ért a gesztenyefához 
s annak árnya alól dal ütötte meg fülét,  mert ki 
tudja, milyen szomorúvá lettek volna még az öreg-
asszony gondolatai. De meghallotta kis unokájá-
jának, ennek a csicsergő madárnak a szavát $ egy-
szerre mosoly szállt szemeibe. 

Ott ült a kis lány, hátra dőlve a vén fa  tör-
zséhez s kis kezeit ölébe eresztve. Ábrándos sze-
mei félig  lehunyva merengtek a kezei közt tartott 
nyílt levélen, fehér  arcán a szűzies hamvu pír s a 
piros mosoly küzdik szelíd harcukat a szépség el-
sőségéért s e bűvös küzdelmet kék szemeinek édes 
világa derengé be. Selymes szőke hajából homlo-
kára egy fürt  szabadult, melylyel vidám játékot 
űzött a gesztenyefa  sürü levelei közt rejtőzködő 

JjjSÜr* Mai számunkhoz van mellékelve.a „Magyar Lapok" uj politikai napilap előfizetési  felhívása. 


