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NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodaimi és közgazdászai lap, 

a háromszéki „Házi ipar-egy let" 
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tüzolfcó-egylei"  hivatalos közlönye. 

megjelenik ezen lap luteu-
kint ketsszer: 

szordán ós szombaton 
Előfizetési  föltételeit: 
helyben í. ázliosliordva vag v 

vidékre postán küldve: 
Eprész év . . 6 ft.  — lír 
Fél év . . . . 3 ft.  — ki-] 
Negyed év . . t ft.  fO  kr' 
Hirdetmények d i ja : 
3 hasábos petiisorért, vagy 

annak heiyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. 

Előfizetési  felliivás 
a 

cirnü politikai, társadalmi és közgazdászati lap 

hetedik évfolyamára. 

Előfizetési  leitótelek : 
Január—deczember . . . 6 frt.  — kr. 
Január junius . . . . 3 „ — n 
Január március . . . . 1 „ 5 0 „ 
Külföldre  egész évre 8 > — „ 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o 1 1 á k M ó r könyvnyomdájába 
Sep.si-Szentgyörgyön küldendők 
^gT"  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
mattalhatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

Budapest, 1876. dec. 28. 
A keleti kérdés a békés hirek dacára is, melyek 

közelebbről különböző jól értesült forrásból  szárnyra 
bocsátattak, aggasztó stádiumában van s fenyeget  egy 
oly katasztrófa  kitöiÓBével, mely esetleg egész Euró-
pát, de minpenesetre monarchiánkat lógja nagyon ér-
zékenyen sújtani, ha elég eszélyesek nem leszünk azt 
kikerülni, vagy ha oly tettre határozzuk el magunkat, 
mely csak az orosz terjeszkedési vágyat viszi a telje-
süléshez közelebb. 

Az összeült konstantinápolyi értekezlet naponkint 
eredménytelenebbnek bizonyul be s békekilátásaink 
lassankint szétzüllenek. Azonban nem is lehetett más-
képen, ha gondoljuk, miszerint a délszlávoknak a hu-
manizmus köpenyébe burkolódzott kegyes protectora 
a Dél-Oroszországban hónapokon keresztül összegyűj-
tött hadsergét csak nem parádéból állította hadilábra. 
Cak a vak nem látta már kezdettől fogva  — mióta a 
keleti kérdés fölmevült  — tisztán, és móg bizonyos 
diplomáciai testületek, az orosz-hóditás törekvéseket, 

Az özvegy asszony boszuja. 
— K a r c o l a t . — 

AIGNEK FERENC-től. 
Zöldi Béla pesti uracs volt a szó szoros értelmé-

ben. Volt valami beDne abból az eleganliából, mely 
íunyira jellemzi a „kék vérüek" boldog osztályát. De 
sajnos, hogy az elegantia mellett hiányzott nála valami, 
a mi nélkül aztán az elegantia se sokat ér, tudniillik 
a — pénz 

Az bizony ; hanem hát nem azért volt ő a „kék 
vérüek" boldog osztályának tagja, hogy e kicsiség 
miatt fennakadjon  az élet nagyon is göröngyös pályá-
ján. Segített magán ugy a hogy lehetett s hogy pedig 
lehetett, bizonyítja folytonos  szereplése a társas kö-
rökben. 

De ez ismét nem tételezi föl  azon valóságot, 
hogy Zöldi otthonja a paradicsomhoz hasonlított. Kép-
zelhetnek-e olvasóim olyan paradicsomot, hol egy élte 
delén viritó asszony-személy játszta a kedves élettárs, 
a paradicsomi angyal szerepét ? Aligha. Pedig Zöldi 
paradicsomában — már ha az otthont igy nevezhetjük 
— egy nagyon Í3 harag03, nagyon is követelő élettára 
uralkodott, kinek legjobb oldalát tagadhattan azon 
szerencsés véletlon képezte, hogy pénze volt. Es ez a 
„megaranyozott kiállhatatlanság" Zöldi barátunkra 
nézve nélkülözhetetlenné vált, mert csak ugy volt le-
hetséges, hogy a külső elegantia a „kellő nyomatékai" 
— börzei nyelven — párosuljon. 

Zöldinek tehát megvolt a maga gyönyörűsége, 
ha belefáradt  a „kék vérüek" örömének élvezetébe. 
A mibe bizonyos időponton okvetetlen bele kellett 
fáradnia.  Az élettárs paraucsa szabályozta igy, ki sok-
kal íurfangoaabb  volt, semhogy egy uracs által rásze-
detni engedje magát, jjltt meg kell jegyeznünk, hogy 
az élettárs a „kölcsönös egyesség" lényegével teljesen 
tisztában volt, s ha bizonyos engedmények élvezetét 
kegyeskedett „szive bálványának" — már Zöldinek — 

melyek két évtizeden keresztül oly biztos számítással 
vitettek mindig közelebb a célíjjoz 

S most, midőn eljött az /idő, melyben félre  áll 
Oroszország elől az egész Európa, Oroszország óhajai 
teljesülhetnek. Igen, mert ninc*. ugy látszik egyetlen 
egy hatalom, mely Oroszországnak „megálljt" paran-
csoljon. A humanizmus tömjén füstjétől  Salysbury is 
elkábittatott s felvette  az orosz pópa ködmönét s imát. 
emel a mindenhatóhoz a maks ^ Törökország kimu 
lásáért. A szegény Elliot pedig *„betegos" már őrizni 
Európa érdekeit a Bosporusnál s haza kívánkozik ve-
zekleni a bűnös Európáéit. 

Ezekhez azonban kell ittdnunk azt is, bogy a 
muszka terveket a konferencián  kisebb-nagyobb mó 
dositással a hatalmak elfogadtak  — a hír legalább 
ezt mondja. — Okkupálnának, ide nincs e földön  jog 
sértő Belgium; felosztják  Bulgr.riál két részrn, külöa 
önkormányzattal ruházzák föl;  mosjnacyobbitják a há-
lás Montenegrót stb. stb. luásTelöl azonban Mithád 
basa Törökország jogainak e élyes védőjét tudjuk 
nagyvezirnek is, ki épen a tulajdonkéj.eni konferencia 
összeülést-kor hirdettette ki az uj török alkotmányt, 
mely az egész törökbirodalomnalc oly szabadságot biz-
tosit, milyent a fehér  cár alattvalói sohasem fognak 
élvezni, és a mely európai színvonalú teljen mértékben. 

Azonban ez ügyeB sakkhúzás mit sein ér, mert 
a hatalmak a lázadóknak külön kedvezményeket ga-
rantiával akarnak adatni s nekik nem kell az egész 
Töröko'szágnuk adandó allrotiimny. Mithád basa ra-
gaszkodik a kihirdetett alkotmányhoz s nem egyzik 
bele semmi uj határozatba, melv Törökország érdi keit 
csak kevéssé is sértené. Ő ké*z engedményekben az 
utolsóig elmenni, de becstelenül alkunni a porta te-
kintélye ellen soha sem fog.  Magatartását szépen il 
lusztrálja a következő mondása: „mi hatszázan jöt-
tünk Európába s ha távoznunk kell, csak hatvanan 
távozunk." 

Mi lesz mind ebből? csaknem világos. Semleges 
hatalom nem lesz zsandár, s ig j Oroszországnak kell 
a kellemetlen szerepre vállalkozni — s kész az orosz 
török háború. 

Monarchiánk ? ha eddig igen helyesen nem moz-
gósított, most tegye azt s ha kell vigyen az orosz 
ellen. Ezt kívánná a monárchia közvéleménye, ha 
Bzükség lesz már erro is. Külügyi kormányunk bizo-
nyára fogja  tudni, h o g y a m a g y a r n e m z e t n e m 
fog  k ü z d e n i a t ö r ö k e l l e n s o h a . 

Ha egy uj Solferinót  meg Sedánt nem akarunk, 
tennünk kell, de az orosz elleni Kudich. 

előlegezni, részéről meg is követelte ám az általa 
ugyancsak jól körvonalazott életrend megtartását. 

Lássuk, miből állhatott a Zöldi elé szabott élet-
rend ; és pedig 

pro primo : hogy minő jármát akasztott nyakába 
az élettársi óhajtás; s 

pro secundo: hogy minő kedvezményeket nyert 
„hála fejében"  a mi „kék vérű" Zöldi barátunktól a 
már javában elvirágzott kék szemű női személy? 

Először: Zöldi ját^a tovább is a társaságokat, s 
ő — már tudniillik az élettárs — utalványozni fogja  a 
pénzt számára; ebből kifolyólag  Zöldi lekötelezett és 
Zöldinek fizetni  kell, tehát; 

másodszor : Zöldi azt teszi, mit élettársa köve-
tel, az ő szava lesz ezentúl az ő törvénykönye. 

Már pedig az a törvényköny uagy és terhes tör-
vényeket szabott a Zöldi árva fejére;  hanem hát a 
„csörgő kedvezmény" a tul leszállott mérlegcsészét 
felbillentette,  annyira, hogy az élet, az öröm kedvért 
a terhes szabályok is elviselhetők legyenek. 

Zöldi tehát pénzért eladta magát s beállt egy 
meglett korú nő rabszolgájának, ki adott ugyan en-
gedményeket, de kamatostól is visszakövetelte ám. 

Eként megismerkedve Zöldi viszonyainak miben 
létével, szabadjon a fiatalságát  már jól elvetett élet-
társ személyéről egyetmást elmondanunk. 

Florika (ez volt a kedves neve) özvegye volt 
egy postatisztnek, ki szerencsés anyagi helyzete után 
boldog özvegységben hagyta bátra Flórikát, ki 35 
éves volt, hogy kénye kedve szerint élhesse világát s 
válasszon szive hejlamait követve a férfiak  sorából 
egy meglett korú bonpolgárt élettámaszául, legalább 
ezt kellett vala tennie a boldog özvegynek a „szere-
tett férj"  utolsó ohajához hűen; az ám, de ő nagy-
sága nagyon is_ hallgatott szivére és sokat adott bűbá-
jos szemeire. () választott, de ,változatosság kedvéért' 
nem meglett korút, hanom egy fiatal  társat s azt is 
„kék vérüt", s hogy jól választott, boldog megelége-
dése igazolja. 

* * 

— Flórika l mit kutattál az asztalomon? 
Ugy hiszem, nem szükség említenem, hogy e 

* A bécsi minisztertanács megállapitá, hogy 
mely esetekben fogja  a monarehia hadsergét mozgó-
sítani, kimondatott, hogy mig a monarchia érdekei 
közvetlenül és legegyenesebben nem érintetnek addig 
egy krajcár sem adatik ki mozgósításra, mely ez eset-
ben csak katonai tüntetés le, no. A minisztertanács 
még azt is kimond?., hogy a tKrök-orosz háború sem 
képez az akcióra okot csak egymagában, ha azonban 
az oroszok bemennek Szerbiába, vagy megszállják 
Belgrádot, fenyegettelek  érdokeink. De akkor minden 
rendelkezésre álló erővel védelmezni' fogjuk  is érde-
keiuket. 

A király ő felsége  helyeslé e határozatokat. 

Merre lesz az oroszok utja? 
E kérdésre több külföldi  lap akép felel,  hogy 

az oroszok Törökország elleni előnyomulásuk alkal-
mával semmi esetre sem szándékoznak Moldován és 
Románián keresztül vonulni, hanem Reni mellett kel-
nek át i> Dunán s Dobrudsán át nyomulnak Bulgária 
ellen. E nézel csak kis részb-;u li :ly-s s nagyobb rész-
ben téves folievéseken  alapszik. Oroszország ugyanis-, 
a pá izsi békekötés által elesett a D ina balpartjának 
birtokátó. és »a át területükön a Dunát csak hat mér-
földnyire  közelíthetik meg. Ha tehát a Dunán átkelni 
akarnak, kénytelenek id -gen területen átvonulni. De ha 
már egyszer idegen területre léptek s uera tartják tisz-
teletben a Károly fejedelem  által hangsúlyozott semle-
gességet, már akkor helyesebben teszik és fogják  is 
tenni, ha a hadsereg zöme részére a jassy-bukurest-
galaci vasutat használják. Az illető lapok tudósítói, 
valamint azon orosz t szteic is, kikkel beszéltek, abból 
következtették az orosz hadnak Reninél leendő átke-
lését, hflrgy  a régebbi háborúkban is az oroszok min-
dig a braila-izmaili vonalou keltek át. Igy például 
1854. évi márciusban az akkor 160 000 embert szám-
láló orosz dunai hadseregből 60.000 ember Kalafátnál 
25.000 ezer Bukurestnóí és 75.000 ember Izmait és' 
Braila közt állott. Ezeu 75.000 ember március 22 és 
23-ikán három pontou kelt át a Dunán, u. m. Brailá-
nál, Galacnál, lzakcsa és Tulcsa közt. 

Az orosz sereg egy része most is Galac tájékán 
fog  a Dunán átkelni a Dobrudságban előnyomulni, és 
pedig annál inkább, minthogy Dobrudsának elfoglalása 
által a Duna a Feketetengertől egész Szilisztráig az 
oroszok kezébe kerül a később mint utószállitási vonal 
lesz használható. Két hadtestuél tehát körülbelül 75 
ezer embernél több, azonban nem vethető a Dobrud-

kérdés Zöldi ajkairól lebbent el. Vajha ne lebbent 
volna, ugy talán néhány percre békében hagyja élet-
társa, ki azonnal eléje áll s húsos közeivel egy „cor-
pus delictit" mutatott fel: 

— Hűtlen! csábító I — ordította „bájjal csengő 
hangon", mely „rózsa-ajkait" egy öböllé változtatta. 
— Ez a hála, ez a férfi  hűség! — fulytatta  nemes 
hanglejtéssel. — Rászeded kedvesedet, ki fiatalságát 
áldozta fel  neked ? (már 35 éves korában !) 

Zöldi bűnösként, lehajtott fővel  várta a „kedves 
élettárs" kitörésének végeredményét, s nem tuizunk, 
ha azt állítjuk, hogy bizonyos szepegéssel irányzá 
tekintetét azon inozgó testrész felé,  mely sok esetben 
a „kék vérüek" arcán is természetes módon szokta 
photographirozni az indulat s megcsalatás kézzelfog-
ható jelét, azt a húsos jobb kezet, melyet Flórika 
ugyancsak emelgetett Zöldi barátunk szemei előtt. 

Hanem e tagadhatatlanul legfényesebb  elégtétel-
vevés ezúttal elmaradt. 

A zivatar csendesült, mert megeredtek a kétségbe 
esés kiapadhatatlan könyei és folytak-folytak,  mígnem 
patakká változtak. Flórika sirt. Zöldi megszánta. 

— Kedves Flórikáro ! — kezdé vigasztalva. 
- - El! el szemeim elöl hütelen, ki elraboltad él-

tem boldogságát! — zokogá a megcsalatott. — Te nő-
höz irbz, te női leveleket fogadsz,  hát engemet meg-
untál ? — folyt  a szemrehányás. 

Zöldi megkísérté tisztázui az „eszméket". 
— Kedves, szeretett Flórikám ! . . . 
— Nem hallgatlak, te . . . te . . . . fúria 

— nyögé az ártatlan teremtés keservesen. 
— Én ártatlanul szenvedek, gyanúd alaptalan, 

én csak téged szeretlek, láugolóan, kimondhatatlanul! 
— szavallá nagy pathossal Zöldi. 

Borura derű. 
— Igazán ? — kérdé ftlemeivo  nefelejtskék  sze-

meit a kedves. — És a levél? . . a levél? 
— luldoklá, még a kétség karjaiban vergődve. 

(Vége következik.) 


