
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza 60. sz. alatt, 
hová a lap szellemi részér 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k M <S r könyvnyom-
dája, hová a hirdetésék és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

NEMERE Politikai társadalmi,̂ épií̂ aMi és közgazdászat! lap, 
a báromszéfe|V^?Háziipar-egyiet" 

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

megjelenik ezen lap hetea 
kint kétsszer: 

szerdán és szombatom 
Előfizetési  feltételek: 
helyben Láahoahordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr 
Negyed év . . 1 ft.  Í0 kr' 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttér sora 15 k-. 

A keleti kérdés. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1877. jannár 28. 

A keleti bonyodalmaknak békés ntoni megoldá-
sához raind kevesebb a remény. 

Az orosz kormány ujabban négy hadtest mozgo-
sitását rendelte el s a fegyverkezést  lázasan folytatja. 
Az orosz hadsereg állapotáról ujabban következőkot 
irják : A roozgositás felette  lasan halad. Az orosz hadi-
gépezet nem dolgozik azzal az erővel és pontossággal, 
mely szllkségrs. A félig  üres fegyverládák,  a fltrész-
porral tömött töltények, a megnem levő tnondur dara 
hok, a meglevő, de foszladozott  köpenyegek, a papi-
rossal talpalt csizmák ismét napi rendre kertlltek. Ata-
ián a hadsereg állapota nem igen kecsegtethet biztos 
sikerrel. 

Konstantinápolyból érkező táviratok szerint a 
porta a hatalmak által javasolt reformokat  a maga jószán-
tából szándékozik keresztülvinni, s a nagyvezip Szer-
biát é3 Montenegrot csakugyan felszólította  békekötésre. 

A porta békülékeny hajlamai azonban egyáltalá-
ban nem félelemből  származnak. Ellenkezőleg, mint egy 
közelebbi stlrgöny tudatja, a török kormánykörök igen 
biztiak erejökben, s a jövőben is erélyes mag. tartást 
készülnek követni, — Jelenleg azon tanácskoztak, 
hogy Oroszországtól fölviiágositás  követeltessék a Pruth 
mentén gyűjtött nagy csapat-tömegek célja felöl,  s 
egyúttal az orosz kormány fölszólittassék  e csapatok 
eltávolítására a határról. Háború esetén a porta cl van 
határozva, hogy nem várja be a támadást a Dunánál, 
hanem mogszálja Oláhországot. Erről Bukarestbe i már 
alaposan értesítve is vannak. 

A fegyverkezés  folyton  nagy erővel folyik.  Különö-
sen K-Azsiából tömegesen érkeznek az újoncok, u föliz-
gatott mohamedánok seregestől gyűlnek a zászlók alá. 
Maga Syria a mult év végéig 30.000 embert állított 
ki, s még ugyanannyit fog  kiállítani, 
ilolo basa a Muzeireb ás Palmyra körüli pusztai leduin 
törzsekhez küldetett, hogy a seikokkel nagyobi lovas 
hadtestek állítása végett alkudozzék. Az arabok -negi-
igért.'k, hogy őrtOO lovaBt állítanak a török kormány 
rendelkezése alá. 

Föv&rosi levelek. 
Budapest, 1877. jan. 26. 

I. 
Tudjátok-e önök azt az adomát, mikor a Bach" 

korszak alatt egy ember beleesett a Dunába. Hiába 
kiáltozott segélyért, rá se hederített senki. Egysztr 
végső kínjában elordítja magát: Éljen Kossuth Lajos 
hát rögtön féltucat  rendőr, esze nélkül vágtatott ki-
menteni a veszedelmes rebellist. 

Ily helyzetben leszünk nemsokára ismét. 
Midőn a ceglédi küldöttség vonult a budai indó-

házhoz, valaki — állítólag szintén ceglédi — elkiál-
totta magát: nEljen Kossuth", mire egy titkos rendőr 
által arcul veretett. 

Hát nem vérlázitó ez ? 
A szabad, alkotmányos Magyarországban vagyunk, 

vagy pedig egy rendőrállamban ? 
Alkotmányos minister ül-e a kormányon, vagy 

pedig Bach ? 
Erre bajoi a felelet. 
Az ifjúsági  demonstráció alkalmával lovas rend-

őrtik rohamaival erőszakosan kergették szét a békés 
tömeget. 

És a trieszti hitszegők és a magyar ifjakat  na-
rancsosai dobálóknál bire sem volt a rendörségnek, 
sőt a rendőrök maguk is a csőcselékkel tüntettek. 
Pedig ezek már tüntetek, még pedig botrányosan, mi 
pedig csak akartunk. Es Trieszt is Ausztria-Magyaror-
szágban fekszik. 

Huszadikán megérkezik a ceglédi küldöttség s 
az ifjúság  33 as bizottsága a vasútra megy őket üd 
vözölni. 

Mily botránkoztató látvány ! ? 
Több a rendőr mint a nép s a 33-as bizottság 

a szó szoros értelmében körül volt véve fogdmegek 
kel. A ceglédiek arcán n a legnagyobb visszatetszés 
tükröződött ezek láttára. Okét, becsületes polgárokat, 
ugy fogadni,  mint egy rablóbandát. 

Sokan azt mondják, hogy Thaisz, a főkapitány 
rosszul értette a belügyminiszter rendeletét s ugy 
származott e sajnálatos esemény. (Ugy leli et. Szerk.) 

Sőt még — ahogy egy pár katona-önkény tea is-
merősöm beszélte • - szombaton egész éjjel bent tar-
tották őket a kaszárnyában s a budai indóház köze-
lébe 2 zászlóalj katonuságot helyeztek el. 

Kitől? mitől félt? 
Valóban nem tudja az ember, hogy nevessen-e 

vagy boszankodjék e tulkapásokon és tapintatlanságo-
kon. Ha nevetünk, ugy az csak keserű mosoly lehet; 
mert szomorú dolog egy oly tény, mely a magyarnem' 
zet féltékenyen  őrzött szabadságára árnyat vet. 

Ha ma egy ártatlan jellegű küldöttség ellen Bu 
dapest összes rendőrségét talpra állítja s mozogni alig 
engedi őket, holnap szuronynyal fog  szétkergetni egy 
népg) ülést, mely nemzeti érdekeiuk megvédéseér 
gyűlt össze. 

És akkor kérdhetjük: Magyar szabadság, hol vagy? 
Ki helyezte a kormányt a magas polcra ? 
A nép bizalma I 
Es mi támogatja azon ? 
A nép ! 
Nos, t. olvasóim, s önök mit szólnak ehhez. Azt 

hiszem, a „Nemere" nyitva áll azok számára, kik vé-

Á, M  €  e&e • 

Konstantinápolyi emlékeim. 
(Felírattatott a sepsi-izentgyörgyi „Felolvasá-egylet" 1Si7. évi 

jatudr 2á-ón tartott felolvasási  estélyin ) 
Nagyérdemű közönség ! ( 
Tisztelt hölgyeim és uraim ! 

A véletlen által azon megtiszteltetéshez jutván 
högy a felolvasási  estélyek ezen legelsőjén is csekély 
Bzéteélyeiu legyen az a szerencsés, ki a nagyérdemű 
közönség előtt felolvassak,  bátor voltam erre egy oly 
tárgyat választani, mely a jelen politikai esemanyek 
folytán  némi érdekeltséggel bir, s épen azért kérem 
a tisztelt közönséget, elnézéssel lenni annak h Anyai 
iránt s méltóztasson az egészet azon őszinte '...ion 
szenv kifejezésének  venni, melylyel mindnyájari de 
rék török nemzet iránt viseltetünk, s melyek i 11 át 
is térek felolvasásom  tulajdonképeni tárgyára : 

„ k o n s t a n t i n á p o l y i e m l é k e i m " -
Az egész egy kiszakított lap azon idői-- rból, 

midőn Magyarország előtt az 1860. és 61-ik év ji.ben 
újra derengeni kezdvén a szabadulás hajnala, r lem-
zet ifjúsága  mozogni kezdett, s több ezeren • t iánk 
azok, kik Olaszország szabadságharc terére si -ink, 
remélve «zt, hogy az ottan feltűnt  szivárvány lec. ama 
híd, melyen át hazánk szabadságát egyszerre kiérni 
sikerül, de melylyel épen ugy jártunk, mint a a eladó 
fin  Arany János koszorús költőnk „Szivárváuy' jimü 
gyönyörű allegoriai költeményében. 

De bármi is volt a cél és eredmény, az emiékek 
nagyszeiüsége megmaradt, melynek már-már fonyadó 
koszorújából egyik legszebb nefelejts  a török főváros 
tündérszép országában töltött napjaimnak erulél i>i, 

Országnak nevezem ezen várost, melynek 800 
ezer körül lovö lakosai roppant területen lakna!., azo. 

leményüknek szabadon kifejezést  akarnak adni épugy 
mint néhány budapesti lap, hol egymást érik a polgá-
rsk megbotránkozó levelei.*) 

Egyet — tudom — mindnyájan éreznek s ez az, 
hegy mi volt Magyarországnak D e á k s hogy mit 
vesztettünk beme. 

De hiábaI „Nem minden század szül Cicerókat 
és Demostheneseket!" N e Hl 0. 

kon a lankás halmokon és völgyeken, melyekről a 
paloták, kioszkok, a kupolás mecsetek, karcsú mina-
retek ezerei, a cédrusok és cyprusok fáinak  árn/iban, 
rózsás kertek körül, mint mosolygó fiatal  leányok néz 
nek le Ázsia és Európa partjairól a tenger tiszta vi 
zóbe, melyen a különböző hajók fellobogózott  árbocai 
futnak  és szaladnak. 

Hogy némi képzetet adjak ezen város kiterjedő 
séről, csak annyit hozok föl,  hogy : 

Reggeli 7 órakor érkeztünk Várna felől  menve 
a konstantinápolyi szoros torkolatához, a Bosporushoz 
és horgonyt vetettünk délutáni 1 órakor az „Arany 
Bzarv" kikötőben Galatha külváros előtt, mely hozzá-
vetőleg közepét teBzi a városnak. Pedig amint tudjuk 
a gőzös nem szokott lassan járni. Ezen hintázási idő 
bői pedig teljes félórát  vett igénybe „a próféta  utód 
jának", a szultán serailja (palota) előtti elvonulásunk 

Ez ám aztán a palota ! melyet az akkori szultán 
Abdul Medzsid építtetett a 30-as években és mely 
több száz millióba került. 

Az egész egy a tengerbe kisBé benyúló terasse-on 
fekszik.  Elől egész hosszában egy virágos kert van. A 
tenger partja faragott  kövekkel kirakva, melyen vas 
rácsozat vonul végig, egyik szögletében kis öböl-lép 
csőzottel, melyen át a szultán vagy a hozzá tartozók 
ülnek csolnakba. 

Ezt láttam magam is, midőn egyszer a hosszú 
keskeny „Kaiku-on (török csolnak) „Kadi ken" kül 
városba mentem. 

A kis öböl irányában csolnakosom egyszorr 
felvonta  lapátjait és ezen szóval: „padisah, padisah! 
mellére keresztezett karokkal a csolnak fenekére  bo 
rult, én pedig kissé meghajolva végig néztem, amint 
ő felsége  még valakitől kiBérve, e gy kivont esernyő 
árnyában a kerten át csolnakában ült vagyis inkább 
feküdt,  mert valósággal a hattyút képező aranyozott 

1 csoluakban befeküve,  valami szőnyeget borítottak 
o gólnak tetejére, és azonnal tizenkét »»eraea»ntől kait 

A „Székely  mivelödési  és  közgazdasági  egylet"  a kép-
viselőházhoz  következő  kérvényt  nyújtotta  be. 

Mélyen tisztelt képviselőház! 
A székely mivelödési és közgazdasági egylet, 

mint Magyarország legerdősebb vidékei egyikének a 
Székelyföldnek  erdőgazdasági ügyekben is képviselője, 
ezen hivatásából, valamint a 1876. aug. 30 ki közgyű-
lésen hozott határozatánál fogva  is mulaszthatlan kö-
telességének ismeri a mélyen tisztelt képviselőházhoz 
alázatos kérést intézni az iránt, hogy a nemcsak helyi, 
de általános országos érdekek által is sürgősen igé-
nyelt erdőtörvény mielőbbi meghozását eszközölni 
méltóztassék. 

A székely közgazdasági egylet habár alaposan 
utalhatna azon általános közgazdászati tényezőkre ia, 
melyek Magyarország erdőgazdaságának érdekében 
halaszthatlanul követelik egy korszerű és az erdőgaz-
daság ápoló fejlesztését  biztosító erdőtörvény megal-
kotását, mindazonáltal jelen kérelmét csupán az általa 
képviselt vidék helyi viszonyaiból eredő következő 
tényekkel kívánja indokolni. 

A székely nép által lakott vidék termőföldje  leg-
nagyobb részben feltétlen  erdőtalajt képezvén, ama 
már is köztudomásúlag tulnépes országrésznek gazda-
sági életereje és megélhetése az erdőkre van utalva. 
Ez erdők azonban az utóbbi pár évtized alatt lefolyt 
általános gazdasági válság és az országos viszonyok-
ból kifolyólag  a népre fokozódva  nehezedő terhek 
következtében mint forgatható  tőkét képviselő birtok-
részek igen nagy mértékben és számos helyen a talaj 
termőképességének erején felül  lettek igénybe véve, 
ugy hogy ma, fájdalom  igen terjedelmessé lett azon 
erdőterületek térfogata,  melyek a legkisebb költség-
gel végrehajtani kivánt pazarló erdőkihasználásnak ál-
dozatul estek. E területek pedig, melyek a földmive-
lés semmi más mivelési ágára nem alkalmasak, ha 
minél-elébb kellő gondozás, és a föld  termőerejének 
törekvő kezelés alá nem vétetnek, nem csat mint 
gazdasági jövedelmi források,  de mint az adóállomány 
tárgyai is örökre megsemmisülnek azon szántó éa egyéb 
gazdászati célra alkalmas más földterületekkel  együtt, 
melyeken a pusztákká vált hegyoldalokról lecsapó ár-

•)| Nom vágjunk az érzelmi politika emberei. Kírünh ie-
hetőleg m4» irányú tudósításokat. Birrk. 

va a csolnak megindult; a parton lévő katonaság tisz-
telgett és dobbal, sippal zenéltek. 

A szultáni palotának fő  bemenetele .a szárazról 
van. Egy nagy szabad tértől, egy kapun átmenve ottan 
láthatni a melléképületeket és lakokat, és a bemenet-
tel szemben van azon kapu, mely a „fényes  porta" 
elnevezést a sió teljes értelméban megérdemli, mert 
azon minden van, mit az újkor kőfaragászati  művé-
szete feltalált  ; de mely kaput csak nagy ünnepélyek, 
fejedelmi  látogatások vagy nagykövetek bemutatása 
alkalmával nyitnak meg. 

Itt van azon „moséh" is, melyben a szultán é« 
udvara minden pénteken (török vasárnapon) nyilváno-
san imádkozik, mely kivonulást látni valóban meglepő. 

Lz-gelől arabsok vezetnek 20 —30 felnyergelt  lo-
vat, utáuok írennek az udvari szolgák és szerecsenek, 
azután a gárdának egy osztálya, azután a szultán ma-
ga ritkán gyalog, rendesen lóháton, a nyeregezer * 
különösen a kantár fényéivé,  csillogva a drágakövek-
től ; utána mennek az udvari méltóságok és a menett-t 
bezárja újból is a gárdának egy osztálya. 

Ezen palota háta mögét foglalja  el a „héremnők" 
kertje, melynek belsejét óriási kőfalak  zárják el min-
den kivácsi szemektől, annyira, hogy a háttérben 
emelkedő hegy tetejéről is csak néhány magasabb fák 
begyei tűnnek föl. 

Ezen hegynek tetejére emeltetett volt egy nagy-
szerű katonai iskola-épület, melyet is midőn készen 
volt, a Bsultán megtekintett, s bár mint mondám, on-
nan a hárem kertjébe belátni nem lehet, szultán ő 
felsége  mégis annyi fiatal  emberre nézve igen közeli-
nek találta és ennélfogva  a roppant összegekbe került 
épület akkori időben egészen üresen állt. 

És itt találom helyén megemlékezni a mohame-
dán népeknek legsajátságosabb törvényei és szokásai-
ról, t. i. a nőknek életéről a háremben. 

(Yige következik.) 


