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Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön küldendó'k 

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

A „Nemere" kiadóhivatala. 

Az orosz fiaskó. 
Sepsi-Szentgyörgy, jan. 4. 

Oroszország óriási csalodáson ment keresz-
tül. A kancsuka állama, mely azt hitte, hogy a 
beteg Törökországgal egyedül Szerbia képes 
lesz elbánni — feltevésében  iszonyúan csalat-
kozott. A beteg einber mintegy villanyütésre u j 
életre ébredt, győzelmei által megalázta a lá-
zongó Szerbiát s ennek protektora Oroszorszá-
got — nem egy erkölcsi vereségben részelteté. 

A törökök teljes győzelmét csak az euró-
pai diplomacia közbelépése gátolhatá meg. 

A keleti kérdés békés kiegyenlítése céljá-
ból összeült a konstántinápolyi konferencia.  E 
konferencia  működéséhez Európaszerte semmi 
jó eredményt ' se kötöttek - - s az eredmény 
igazolta Európa véleményét. 

A bujdosók. 
(Igaz történet.) 

Al-Ctik egyik helységében az ötvenes évek vé-
gén jómódú család élt. 

Andor gazda, a család fejő,  hozzávetőleg negy-
ven éve dacára, ifjú  erővel vezette kicsiny gazdasá 
gát, mely hat holdnyi terjedelme mellett is elégséges 
volt eltartani a családot. Mert ám Andor gazda szor-
galma e kis birtok mivelése mellett a csiki nép amaz 
ismert jövedelemforrására  is kiterjedt: el-ellátr.gatott 
a helységhez nem messze terület fenyvesre,  hogy an-
nak kikészített termékét a pénzesebb piacokra szál 
litva, nevelje a gazdasági bevételt. 

Ha aztán e vándorkereskedésére kiszállott, mind-
annyiszor szivesen várt vendég volt a háznál, mert 
szokása volt feleségét,  a szorgalmas Anna asszonyt és 
gyerekeit: a tiz éves Pétert és a kisebb Andort holmi 
apróság vásárfiával  meglepni, a mi most egy virító 
kezkenőből, majd egy-két gyümölcsből, vagy a fiaknak 
való nyakkendő, harisnyaszij s más ilyesekböl állott, 
aszerint, a mint jobb vagy gyengébb vására volt. 

1859. év tavaszán jó vására volt a vándorkeres-
kedésébő! visszatérő Andor gazdának; gyönyörtelt 
szive örömsovárral számítgatta, az ut fáradalmaiban 
meglankadt, rövid szarvú jószágai csendes ballagásán 
nehéz vártatva telegető hosszú perceket. S hogy unal-
mát eltizze, a szekér derekában jó puha fekvéssel  kí-
nálkozó lomra hevert s rövid időn csendes álomba 
szenderült, az úthoz szokott állatai a hosszú sort ké-
pező vonat közt hibátlan léptekkel folytatták  tovább 
lassú ballagásukat, s csak akkor ébredt fel  utasunk 
mély álmából, midőn egyik pajtása rárivall: „Talpra 
komé, mert mindjárt honn leszünk lu 

Az ébredő midőn széttekintett, egyszerll lakát 
látá maga előtt, s alig vala idejök az elváló útitársak-
nak egymásnak jó éjszakát kivánni, a kapu kinyitá 
iával foglalkozó  serdülő Péter ezen kiáltása hangzott 
közbe: 

A konferencia  tárgyalásai maholnap befeje-
ződnek s a keleti kérdés, nem hogy szelídebb 
alakot öltött, sőt azt még inkább elmérgeaitet-
ték a diplomaták tárgyalásai. 

Törökország, mely eddig engedelmes gyer-
mekként alávetette magá t a" diplomacia minden 
határozatának — ma tudni • sem akar a diplo-
máciáról s határozottan kijelenté, hogy mint 
önálló államnak saját joga alattvalói érdekében 
intézkedni s minden idegen beavatkozást, mely 
integritását, souverainitását sértené — fegyver-
rel utasit vissza. 

8 hogy jelét »dja annak, mikép a civilizált 
népek sorában helyet akar és tud foglalni:  k i -
hirdet í az alkotmányt, a népképviseleti telelőa kor-
mány t inauguralta tartományaira nézve. 

A konferencia,  miután az orosz követelé-
seket békés uton ráerőszakolni a portára nem 
tudta - eredmény nélkül fog  szétoszlani, s ezt 
Oroszország tökéletes erkölcsi veresége, vagy a 
háború fogja  követni. 

Törökország önérzete fölébredt,  ereje foko-
zódott a veszélyek között s taa a mohamedá 
nok milliói inkább a halált válasszák, mintsem 
Oroszország lealázó javaslataiba belenyugodjanak. 

Törökország férfias  magatartása az orosz 
kormányt m i n d . engedékenyebbé tette s gyen -
gébb alakban igyekezett a beteg embernek be-
adni — a végpusztulására készített orvosságot. 
Az oroaz perfid  politika teljejt.hajótörést szenve-
d e t r a pÖrta férfias  magatartásán — s niricá 
egyéb hátra, mint vagy magán hagyni a gya-
lázatot s Európa gunykacajának tenni ki magát 
— vagy megkezdeni népjogtipró háborújá t . 

De ép itt a bökkenő. Oroszország hadse rge 
csak papíron létezik, a valóságban alig 200,000 
ember, nincs pénze, nincs hitele, nincs élelmi-
szer hadserege számára, nagy a hiány a hadi 
szerekben — s végül a mi leglehangolóbb az orosz 
állapotokra: a hadseregnek semmi kedve a d c-iő 
pánszláv eszmékért ontani vérét. Beléletét a tár 

— Jön kjed, apáin uram 1 mert olyan rá" várjuk. 
— Jöttem, fiam  ! — felalt  "Andor gazda — de 

hát no 1 nincs-e itthon valami változás V 
— De b'zon, majd nirsglásst kjed, csak hagyja 

ide az ökrüket, hogy fogom  ki. 
Ez eddig hallottak eléggé meggyőzték Andor 

gazdát arról, hogy nom csekély baj vau a háznál, — 
annálinkább, mert kisebb fit  is eközben kisirt sze 
mekkel lépett ki a szerény négy szögbe vágott hajlék 
küszöbén, még mindig szepegve, fuldokolva,  ugyany 
nyira, hogy alig tudá az apa kérdezködésére elrebegni: 

— Hogy ne es sírnék, hiszen édes anyó azt 
mondotta, hogy meghal s nekünk más anyánk lesz. 

Ennyi elég volt. Audor gazda szive elfogult. 
Öiszeszedé uti batyuját B némi utasítás után, melyet 
a fáradt  marhákkal foglalkozó  Péterhez intézett, be-
lépett kínos fájdalmában  nyögdelő nejéhez, akit va-
lóban nagyon betegen ta ált. Első gondja vala, miután 
a nagymérvű betegség aggályos jelenségéről meggyő 
ződött, papéri küldeni. Alig lett bevégezve a kenet 
kiszolgáltatása, az összegyülekezett szomszédok s ro-
konok sajnálkozó sobajtozásai közt a jó Anna asszony 
kimúlt s Andor gazda özvegyen, gyermeket pedig ár-
ván maradtak. 

Néhány bét eltelt e szomorú esemény után s 
Andor gazda nyomorúságos házi bajai egyre halmo-
zódtak, melyek azon gondolatra ragadták, hogy jó 
lenne megházasodni, mert hisz a mint mondani szokta: 

— Asszony nélkül bajos az élet; ha én dolgom 
után látok, ki viszi a gyermekek gondját ? szegények! 
mind es elrongyosodnak. 

Csak az volt a kérdés: ki legyen az a szerencsés 
nő, a ki az anya gondját s a ház ügyét, mint jó gon 
dos asszony végezze ? E kérdés nem egy nyugtalan 
percet okozott a bus özvegynek. Gyakran mély gon-
dokba merült. Terveket Bzött, alkotott s ismét meg 
ismét lemondott azokról. Nem vala képes magáuak 
való nőt fedezni  fel  ismerői közt kiben megbízhassák. 

De segített a keresztényi jóakarat. 
Midőn aggodalmát egyik s másik bizalmas em 

berének panaszolná s eszerint házasuló szándéka ki-
tudódott, akadt úgynevezett „szerző" elég, kik közül 
egyiknek X. faluban  volt egy jó erkölcsű özvegy 

sadalmi mozgalmak teljesen aláásták, veszély 
fenyegeti  kívülről és beló'lről. 

És a viszon)'ok kényszerítő hatása aligha 
nem fogja  Oroszországot a háború megkezdésé-
től visszatartani. 

Törökország készen vau minden eshetőségre, 
tudja, hogy az északi kolosszussal nem 'kerül-
heti ki az élet-halál harcot s jobbnak tartja 
most, midőn arra teljesen elkészülve van kiüríteni 
keserűség poharát, mint később, midőn az orosz 
teljesen elkésziilten kezdheti a népjogtipró har-
cot meg. 

Mi magyarok örömmel üdvözöljük T ö r ö k -
ország magatartását, mert ebben több biztosíték 
van Európa békéjére, mintha az orosz által to-
vább is járszalagon hurcoltatná magát. 

Ha Török- és Oroszország a megkezdendő 
harcban izolálva lesznek s a háború lokalizálva, 
minden eshetóség a mellett szól, hogy Oroszor-
szág el lógja venni Európa békéje felzavarásá-
ért a méltó jutalmat, s hogy az igazságtalan 
bábomban Törökország fegyvereit  méltó siker 
fogja  koronázni. 

És ekkor Európa megmentve lesz a nyo-
mástól, mely századok óta óriási teherkép ne-
hezül vállaira, biztosítva lesz a civilizátió, a 
humanismus diadala. 

A keleti kérdés. 
A konferencia  január 4-iki ülésén a porta kere-

ken visszautasította a nagyhatalmak javaslatait. 
K o n s t a n t i n á p o l y , jan. 5. Az értekezlet 

mai ülésén nagy volt nz izgatottság. A pOrta végleg 
elvetette az értekezlett megállapodásai'. A delegátusok 
ultimátumot készítenek elő. 

K o n s t a n t i n á p o l y , jan. 5. Azon fenyegetés 
hogy az összes delegátusok elutaznak, itten többé nem' 
hat. A porta a garancia kérdésén kivül ( Montenegro 
és Szerbia kikerekitését is visszautasítja. Álláspontja a 
status qtio ante, garanciája az alkotmány. Minthogv 
az értekezlet eredménytelen, a helyzet a szélsőségig 
feszült,  a törökök fölötte  harcias hangulatban vannak. 
Az értekezlet tegnapi ülésa talán az utolsó volt. 

komaaszonya ; a másiknak Y.-ban jámbor, kegyes só-
gornéja ; a harmadiknak Z.-ben ángya, s ki tudná mind 
elősorolni, még hol s mily kitűnő erényekkel ékeskedő 
feleségnek  való. 

Elég a, hogy Andor gazda a.c ö „régi jó fele-
sége" halála után három hóval (mert ám ennyi gyáiz-
idöt kitartani csak illendő dolog) ismét férj  lett, vitt 
a házhoz egy élénk, pozsgás menyecskét. 

Az uj asszony — nem kellett sok idő hozíá — 
otthon érezte magát. Amúgy rendezgetett, tisztogatott 
s gyakran mondogatta : 

— Majd megélünk, mert van két közünk. 
Nem volt som férjuek,  sem a gyermekeknek meg-

állása, heayélni nem volt szabad senkinek. S mily 
nagy lehetett az öröme, midőn tapasztalá, hogy ki-
adott rendeletei a legparányibb ellenmondás nélkül 
mennek teljesedésbe. 

No feledjük  el, hogy Anna asszony, Andor gaz 
da elébbi felesége  akár mint gazdasszony, akár min 
anya és feleség,  ritkitá párját. A szűkös jövedelem,' 
melyet néhány hold szántó s a fenyünemüvel  folyta-
tott csekély üzlet behozott, elég volt, hogy a ház 
szükségeit fedezze,  annál inkább, m3rt a takarékos 
asszony ezt saját iparával : szövés, fonással  s ültetvé-
nyei és házi majorságai érték3sitásével netn csekély 
mértékben emelé. S ha Andor gazda a vásárból meg-
jött, otthon mindeut és mindig rendben talált. Az a 
kölcsönös aprólékos kedvezés emellett, melylyel férj 
és feleség  egymást megnyerni törekedtek, nem hibázta 
el hatását. Andor gazda vásárfiáit  Anna asszony a 
vele való megelégedés és elismerés jeleinek tekinté; 
a nő Ízletes asztalai pedig, melyekkel szerotett ven-
dégét várta, a szeplőtlen szerelem édes örömével fűsze-
rezve, a férjet  teljes meghódolásra bírták. S mondjuk-e, 
hogy a jó példa a báz apróbb tagjaira is hatott ? Fel-
tétlen gyermeki szeretet és engedelmesség azon édes 
gyöngédségo ömlött el Péter és Andor egész jellemén, 
mely a szülők iránti határtalan bizalom jellegét is ma-
gán bordá. 

Ez volt kútforrása  a mostoha iráuti engedelmes-
ségnek, s majd az árvák szomorú sorsának. 

De hogy beszéljenek a tények. 
Az édes anyjokat vesztett árvák mostohájok pa-


