
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Caulftk-féle  hír, 

ková a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
P o l l i k Mór könyvnyomdája 

ková  a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmenteren intézendők. 

Megjelenik ezen lap hete»"j 
kint kétszer: 

csütörtökön és r & a l r a a y I 

Előfizetési  feltételek 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . j frt  - kí. 
Negyedévre . . I frt  5* kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külSn 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

k háromszéki „Házüpar-egylet11 és a „sepsi-szeiTtgyörgyi onkénytes tűzattd-egyfat11  hivatalos kaztdnye. 

Előfizetési  íelliivás 

„MKISEBÍ l 5 1 

IX. évfolyamára. 

Előfizetési  teltételek : 
jan.—márczius 1 frt  50 kr . 

jan—junius 3 frt  - k r 

MII — dec<mli«r 0 frt  — k r 

Külföldre  egész évre . . . . S í r t — k r 

Az előfizetéxi  pénzek * .Nemere" kiadó-

hivatalának P o 1 1 á k M ó r könyvnyomdájába 

Bepsi-Szentgyörgyre küldei.dők 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
matlathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

Törökország és az oro3z hatalom. 
Nyugtalan hirek érkeznek a Balkánfélsziget-

röl. E hirek előtt nem szabad szemet hunynunk. 
Bármily nehezen esik is vidéki lap létüukre a ma-
gasabb politika légkörébe szállni, bármily szívesen 
foglalkoznánk  is e helyett közelebb esö dolgokkal, 
melyek megbeszélése több érdekkel találkoznék 
olvasóink előtt: mégsem tehetjük, hogy oly ténye-
ket, melyek a közel jövőben forrongásba  hozzák 
ismét a politikai láthatárt, legalább ne registrál-
junk. Hirlapirói kötelességünk ez nekünk. 

A szerály palotája ideglázas izgatottságban 
van. Minden ujabb nap ujabb meg ujabb rémekkel 
ijeszti a fényes  portát, annak elsat»yult, álomlátó 
főurát,  a szultánt. Egyik minisztere a másik után 
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Ezüst esö. 
— R a j z . — 

Irta MÉMETII IGNÁC. 

Kedves jó nagymama! — és azután pajzánul 
tette hozzá: — szeret minket az isten, s az idő 
annak a szolgája. Lám, e kis méhe is azt mondja : 
zum, zum — ami az 6 nyelvén azt teszi ám, hogy : 
ugy, ugy ! — s vidám kacagással mutatott egy át-
cikázó méhecske után. 

Az asszenyság szelíden megfenyegette  a vi-
dám unokát: — az isten nevével még ártatlan tré-
fát  űzni sem szab-d ! — Es enyhült hangon tevé 
hozzá : — a te szemeiddel még nagyon gondtalan-
nak tűnik fel  a világ, kis bohó! Nemcsak öröm 
és vidámság van ám abban, hanem bú és gond is! 

Iluska megsimogatta jóságos öreg anyjának 
arcát. 

— Ne busuljon mimiattunk, kis öreganyács-
kám; épen most irja, de már többször is irta ő, 
hogy selyem lesz az életünk, csak szeressük egy-
mást — pedig ő szeret, s én is, azt tudja az isten 
— s azután a bút kinevetjük, a gondot meg szor-
galmunkkal megelőzzük..;.. 

Az asszonyság jóváhagyólag intett kezével; 
ez intés azonban némi kis kételyt is fejezett  ki. 

— Jó jó, kis lányom, de azért szeretnélek el-
látni mindennel, hogy azután minél kevesebb be-
szerezni valótok legyen, egy kis készpénzt is óhaj-
tanék adni veled, hogy az uj háztartás jól rendbe 
jöhessen. 

Az uj háztartás ! Iluska szemei ábrándosan 
merültek el a hallhatóan suhogni kezdő falevelek 
közé Rigó röppent kt a kerten fütyölve,  s egy 
hirtelen szélcsapás zúgott el a fák  tetején. E han-
gok neki valami édes, mosolyogtató regét susog-
tak. . . . 

— Azután lásd — folytatá  a nagymama, kor-
hely apád, isten nyugtassa meg — fiam  volt, de 

bukik; egyik kegyenc a másik után kénytelen ta-
pasztalni a szultáni k e g y ingatagságát, önhibájuko11 

vül elfogatnak,  börtönbe kisértetnek. Ez alatt az 
utcai zavarok nőttön nőnek Konstantinápolyban. 
Az álomlátó szultán rémképpel felizgatott  agyát 
telebeszélik való és valótlan összeesküvésekkel. 
Savfet  pasát e miatt elkergette oldala mellől. Most 
egy másik összeesküvéssel van tele a levegő. Be-
szélik, hogy ennek célja nem egyéb, mint Abdul 
Hamid meggyilkoltatása s Muradnak trónra eme-
lése. A szultánt erre a hirre ideges reszketés fogta 
el. Iszkender pasát, a magyar renegátot elmozdí-
totta hivatalából, Nedsibet lezáratta s ezeken ki-
vül mintegy 50 főre  menő előkelő hivatalnokot ki 
sértetett börtönbe, kiket a Murád híveinek hitt a 
beteg szultán. A kaszárnyákban konsignalták az 
összes katonaságot, melynek feladata  lesz megvé-
deni a szultán trónját. 

Szegény beteg török császár ! Nagy birodal" 
mad maholnap csak árnyéka lesz a régi Törökor-
szágnak. S a nép nem fogja  megvédelmezhetni 
sem trónodat, sem magát. 

Egy hires őrült orvos azt állítja, hogy a szul-
tán már most is üldöztetési mániában szenved. Kö-
zel kilátásba helyezi a szultán megtébolyodását. — 
S valóban nincs messze tőle a szerencsétlen; mond-
ják, hogy Muradot meg akarja gyilkoltatni s még 
öccsét, Resad bejt is őrizet alá helyeztette. 

Szegény beteg török császár ! 
S ezalatt, a mig a „beteg ember" utolsó óráit 

nyögi a kóros ágyon : fekete  felhők  gomolyodnak 
mindenütt a láthatáron. OroSzország egész Európa 
szemeláttára szép csendesen, zavartalanul helyez-
kedik el a török határokon. — Rumeliában csak 
egyetlen urat ismernek: a muszka cárt. Ennek ra-
vasz diplomatái régen belenyugodtak abba, hogy 
ha kell, hát megverekesznek még A n g l i á v a l 
is, annyival inkább O s z t r á k-M a g y a r o r-
szággal, mely két állam tudvalevőleg talpalatnyi 
tért sem enged többé az orosz terjeszkedéseknek. 

nagyon nagy korhely volt egész életében — gyö -
nyörü tizenkét pár ezüstödet zálogositotta el tud-
tomon kivül, s a rosz idők miatt nem szerezhet-
tem ujakat azóta, — most legfölebb  majd a maga-
méból kapsz hat párt, pedig szűken van, hacsak 
még egy jó esö nem segiti lábra idei termésemet. 

Iluska megdöbbenve hallgatott. Ez borzasztó 
lenne! S erre nem is gondolt! Legalább egész tu-
cat ezüstjének illik lenni a férjhezmenő  leánynak, 
s neki csak féltucat  lenne! Nem itélné-e el őt e 
miatt az ő kedvese, s nem itélnék-e el a vendégek 
— mert hisz őket is meglátogatják majd jó ismerősök, 
rokonok — hisz az nagy szegénységet jelentene. 
Ő nem fél  a szegénységtől, nem bizon ! de ily sze-
génynek még sem akarna látszani jövendő ura 
kedvéért. Istenem, ez nagy zavar ! S e bajon mily 
könnyen segíthetne a jó ég, egy kis szapora eső ! 

S fürkésző  szemmel tekintett ki a vadgeszte-
nye sátora alól fel  a gyümölcsfák  teteje felett  a 
láthatár felé. 

Csak amúgy égett a nap, csak ugy sziporkázott 
a száraz kerti föld  pora, melyben néhány vidám 
veréb fürdött  csicseregve. Ragyogó tiszta vala a 
láthatár s a Levegő fülledt,  a kémények füstje  erőt-
lenül terjengett, s a háztetőn tikkadt galambok 
bebirkéltek tollúk közt csőreikkel. 

Ilona szomorúan tekintett öreganyjára. Hogy 
ne lett volna elcsüggedve ? Felhőnek semmi nyo-
ma, a vetések eközben folyton  égnek, asznak, s 
velők enyésznek kilátásai hiányzó ezüstjének kie-
gészítésére. Nem elég ok ez szomorkodni? Hisz, 
édes istenem, miként is esnék jól az ebéd ezüst 
készlet nélkül? S azután ami fő,  nem esik-e rosz-
szul majd e hiány az ő jövendő kis urának?! 

Második szélsuhanás rezgeté meg e percben a 
gesztonyefa  koroniját, melyek levelei csevegni 
kezdtek ; a kert almafái  hajtogatni kezdték magu-
kat a szilvafák  előtt s ezek vidáman adták vissza 
a köszöntést. A fecskék  hasmánt csaptak el a föld 
színe felett;  s a verebek valósággal telhetetlenked-
tek porfür  löjökben. 

Hanem addig, a mig ez megtörténnék, először 
egy kis dolgot ad Angliának az afgán  területen 
aztán engedi a tőrök pasákat egymás szakállába 
belekapni s tán elő is késziti a detronizáció útját 
is. Ha aztán a végfelbomlás  órája ütött a nagy 
Törökbirodalomban : akkor ő, ki legközelebb fész-
kelte ezalatt magát hozzá, bevonul békebirói mi-
nőségben fényes  hadsereggel, fehér  lovakon, fekete 
kancsukával s aztán lássa Európa hogyan veri ki 
őt onnan. 

Nagyon valószinü, hogy a mig ennyire menne 
a dolog, addig még megpróbálja az „osztozkodás" 
politikáját is. Oroszországnak főcélja,  hogy meg-
kapja azt a nagy tengeri kijárót, a mely után a 
cárok egy század óta ásítoznak ; mert ezen keresz-
tül tengeri flottájának  lobogóját kibonthatja a vi-
lágtengereken. Ezért szívesen odaadná cserébe a 
a Földközitengert, Egyptomot, Krétát, söt tán még 
Konstantinápolyt is, csakhogy a Dardanellák és a 
Feketetenger partvidékét uralhassa egyszer. 

Ez az eset előállhat, ha Anglia nem vigyáz 
magára s be hagyja magát sodortatni a hálóba. De 
Anglia ismeri az oroszt már régtől fogva.  Tudja 
nagyon jól, hogy Oroszország telhetetlensége uj 
étvágyat nyerne ily zsákmány után s ezért nem 
hisszük, hogy hajlandó lenne az „osztozkodásra". 

S ha mégis engedne : akkor halálos ellensé-
günkkel fogna  kezet e l l e n ü n k . Egyedül állnánk 
ugyan, de így is fegyverhez  kellene nyulnunk s 
monarchiánk létfeltételének  egyetlen princípiumát, 
Oroszország megakadályozását, hogy a Balkánfél 
szigeten letelepedjék, karddal vivnók ki. 

Igy állnak a dolgok ez idő szerint. Kezeiről 
igen közelről érdekel kminket a haldokló Torökbi 
rodalom halálos ágya. 

Ezért nem szabad nekünk a tények ilyen ál-
lását elhallgatni. 

II. 

Az öreg asszonyság is figyelve  kezdte szemlélni a 
láthatárt melynek szélein tolongó felhők  kezdtek 
jelentkezni. 

Iluska örvendő sejtéssel ejté ölébe a varrást S 
tekinte nagyanyjára. 

De a mit ö nem mert még kimondani — hát-
ha nem teljesedik, s aztán hiába volt a remény-
kedés — bezzeg vidáman hirdették ágaik suhogá-
sával, leveleik csevegésével a bokrok a tövükben 
epedő virágoknak! Hóhó ! lesz suhogó eső, hüs 
üditő levegő! egy arra csapó bébic vidáman kiál-
tott közéjük: viz, viz, viz ! S egy komoly harkály 
is megtoldotta a szép kiáltást e szóval: harmtt! Hogy 
emelték ki fejeiket  a szegény virágok ! 

A szél folyton  erősbödött, a vén gesztenye 
zúgott mint egy orgona. A rigó füttyölve  járta a 
a fák  lombjait; ünnep lesz ! ünnep lesz ! S kereste 
fészkét. 

A felhők  terjedtek : hiába védte tüzes sugara-
ival magát a nap : rá is ráteriték hűvös teritőjüket. 
A levegő meghüsül, s még nyomottabb, tikkasz-
tóbb lett, mint volt. 

— Isten védj bennünket, — mondja az öreg-
mama, — menjünk be Ilonka, zivatar lesz. 

— Oh, maradjunk künn nagymama, — oly jó 
e hüs szél, — szólt Ilonka, s a szélnek tartá forró 
homlokát. 

E percben megzendült az é g : egy villám vá-
gott végig a lomhán tolongó fellegeken. 

— Nem mondtam ? — szólt szorongva az öreg 
asszonyság, s kezénél vonta maga után unokáját a 
ház felé. 

A rigó már fészkébe  ült, a harkály a fa  ha-
sadékába vonult, a cinke szárnyával óvta kicsinyeit, 
kényelmesen hintázva függő  fészkében,  a verebek 
ijedten hallgattak el, s a kerítés szövevényeibe 
menekültek. Csak egy-egy fecske  csapott el még 
a házba sietők felett. 

Az ég egy perc alatt fekete  lett, fényes  vil-
lámok által csíkozva, s nehéz dőrgéssel adva tud-
tára a halandóknak : én is itt vagyok. 

S a zápor megindult. 


