
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai ntcza 60. n . alitt, 
hová a lap szellemi részét 

illet5 közlemények -
k tilde ni ők. 

Kiadó-hivatal: 
Po11á k M ó r könyvnyom-
dája, hová a hirdetitek t i 
előfizetési  pénzek bérmea-

tesen intázend&'k. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, széphfaaluii  és közgazdászati lap, 

a báromszéki „Btáziipar-egylet" 
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes t'feoltó-egylet"  hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétezer : 

szordán és szombaton 
Előfizetési  Teltételek: 
helyhen hlzhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
F.gész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . 3 ft.  — k . 
Kegyed év . . 1 ft.  tO kr. 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vsjy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kttlOn 30 kr. 
Nyilttér tors 16 kr. 

A keleti kérdés. 
A török kormány, nagy buzgalommal fáradozik 

a tervezett reformok  előkészitésén és valósításán. A 
parlament összeüléso, a minek március 13-án kellene 
megtörténnie, talán néhány napi halasztást szenved, 
de a hó folytában  mindenesetre összeül az uj törvény-
hozás. A porta Baker angol ezredest megbízta, hogy 
a csendőrség u : jáBzervezése ügyében tervet készítsen ; 
e szerint a csendőrség a birodalomban 60.000 ember-
ből állana, s idegen tisztek vezetésére lenne bizva. 

A montenegrói békekövetek március 1-ére vá-
rattak Kon3tantinápolyba; a porta nagy engedményekre 
hajlandó s kész volna még Zubcsi kerületét is áten-
gedni, hogy a békét megköthesse. 

A Szerbiával kötött békét illető fermán  köze-
lebbről fog  megjelenni A szerb határ szabályozásának 
és a vasúti csatlakozásnak részletes elintézése egy 
vegyes bizottságnak tartatott fenn,  mely juliusban fog 
Nisben összeülni. 

Kevésbé örvendetes az a hir, hogy Mahmud Ned-
din basa, ki Abdul Aziz uralkodása aiatt az orosz po-
litika főeszköze  volt, K<> .stantinápolyba visszahivatott, 
s valószínűleg nem sokára elfoglalja  Edhem basa he-
lyét a nagyvezirségben. 

A boszniai lázadás megujulása a mai tndositások 
szerint közvetlenül küszöbön áll. Mint egy távirat je-
lenti, a bosnyák fölkelő  vezérek a szerb-török béke 
megkötését magukra nézve nem tekintik kötelezőnek, 

mihelyt a hideg idő véget ér, megkezdik az elten-

Azt a mulatságos nyilatkozatot is teszik a bosz-
niai fölkelő  vezérek, hogy „mivel Milán fejedelem 
nem tett érettök semmit, Milánnak Bosznia fejedelmévé 
történt proklamációja érvénytelennek tekintendő." Ha 
csak ez a baja volna szegény Mdánnak. 

A porta a maga részéről készen áll az ellensé-
geskedések folytatására.  Mint Serajevoból távirják, 
Veli basa 15 tábor gyalogságot összepontositott Ver-
govác mellett, az osztrák-magyar határ közelében ; 
Novibazarból szintén érkeztek csapatok Mostarba, va-
lamint Banjalukába és Livnoba is. A török hadak fő-
hadiszállása Travnik. 

Török-görög szövetség. A monaszteri görög me-
tropolita Máthé, az utóbbi időkben nagy tevékenysé-
get fejt  ki a panszlavismus elleni harcban. A szláv 
eszme, a metropolita elődének, Pelagoniasnak idejé-
ben nagy bódítást tett e kerületben, ugy hogy most 
csak a legnagyobb .erőfeszítés  után sikerül a görög 
egyháznak régi befolyását  a tömegre visszanyerni. Ed-
digi fáradozásainak  sikere az lett, hogy 13 bolgár falu, 

A Ü C 
A d r i a l e á n y a . 

— N ő v e l l a . — 
Irta: Székely Jánoiné, Ince Sarolta. 

(Folyta tál.) 
— Rialto hídján menénk ma át urammal, ki a 

tanácsba sietett; én mint hű eb követém lépteit. A 
dogé király laka előtt megállék egy oszlop árnyában, 
hogy szokás szerint viszzakisérhessem drága uramat, 
midőn titkos párbeszéd kelté fel  figyelmemet,  mely 
egy más, sokkal terjedelmesebb oszlop közelében két 
egyén között folyt.  En őket felisinerhetém,  de engem 
teljesen fedezett  az oszlop és az esti szürkület. 

i— Nemde, ez derék fogás  leend számodra Carlo? 
Ily nemes vadat rég jelölt ki számodra valaki; a ju-
talom nem marad el. Aztán altasd el kissé lelkiisme-
retedet, mely bizonnyal néha nem hagy nyugodni. 

— Félre uram a szúrásokkal, fegyvered  nem 
biztos; bízzál karomban, mely sohasem reszketett, tő-
römben, mely mindig bizton talált. 

— Tehát Alferini  a frank  követséget nem fogja 
átvehetni ? I 

— Bravoi becsületemre conte Malrevino, Alferini 
veszni fog  ! u 

Íme, ezen párbeBzéd, mely engem ide kergetett 
& signora lábaihoz, és nem hagy nyugtot szegény fe-
jemnek, mig Malrevino Henrico és Carlo Barbano él. 

— Oh anyám ! mit tegyünk, midőn orvkezek 
tSraek legdrágább kincsünk, atyám élete ellen? En 
megyek és fölkeresem  őt, ha már eddig nem késő — 
zokogja a kedves lány sietve egy oldalajtó felé. 

— Gyermekem! még nincs veszély, hisz a hü Mungó 
már nyugodtabban beszél; szólj hű fiu:  mikorra tűz-
ték bűnös szándékuknak kivitelét; hol van jelenleg 
urad ? 

— A napot mához két hétre tűzték. De Ott le' 
szék én a helyen. S» Mark előcsarnokában, mondák 
lesz összegyűlve a nemesség, midőn a dogé első nejé-
nek halála napját ünneplik és requiem tartatik. 

_ . | , 
melyek eddig a bolgár eáarchiát ismerték vallási fe-
jüknek, kés-.eknek nyilatkoztak a görög egyházba 
visszatérni. A görög kormány a metropolitának fára-
dozásai elismeréseül a mégváltórend tiszti keresztjét 
küldto meg. 

A török dunai hadsereg erejéről mindig ujabb s 
mindig eltérő tudósítások érkeznek, ugy hogy a had-
erő igazi állásáról hova-tovább kevesebbet tudunk hi-
telesen. Egy közelebbi tudósítás Kalafntból  azt jelenti, 
a dunai Bolgárországban levő sereg összesen 85 gya 
log zászlóaljból áll vagyis körülbelől 64.000 emberből; 
ezenkívül van 8000 lovas, 58 tábori üteg 348 ágyúval, 
néhány utász század és egy mérnökezred. A még 
szervezetlen nemzetőrség, a csendőrség, basi-bozuk stb. 
összesen mintegy 20.000 főre  tehető. 

A sereg zöme, 60 zászlóalj ; Widdin táján tábo-
roz, a többi a várakban, melyek valóban kitűnő kar-
ba helyezvék 

Szerbiában és Nis _ körül 24 gyalog zászlóalj áll 
a megfelelő  lovassággal és tüzérséggel. E Bereg egy 
része most a dunai sereghez osztatik be. A Dobrudsá-
bau kevés katonaság van, nagyrészt csak kisebb hely-
őrségek, összesen 400 ember. A Duna mentén lévő 
várak és sáncok kitűnően föl  vannak szerelve. 

Dervis basa serege Montenegró határán 20 ezer 
főből  ál l ; ugyanannyi vau Hercegovinában. Ha a bé-
kekötés Moutenegroval sikerül, e 40,000 főnyi  sereg 
nagy része szintén a Dunához rendeltetik. 

* A kiegyezési tárgyalások Bécsben ismét meg-
indultak. A mostani tárgyalások célját az képezi, hogy 
az eddigi megállapodások határozott formába  öntesse-
nek. Mindenek előtt a bankstatutum megállapítása fo-
rog szőnyegen, mi a nemz, bank hozzájárulásával tör-
ténik. Magyar részről e tárgyalásokban Széli és Wenck-
heim miniszterek vesznek részt. Bécsben azt hiszik, 
hogy a kiegyezésre vonatkozó törvényjavaslatokat tuárc. 
24 dike előtt (a mikor a reiebsrath húsvéti szünidejét 
kezdi meg) előtörjesiteni • ez alighn_j>lóiul. 

A muzeumról. 
(Felolvastatod, a sepsi-szentgyörgyi „felolvasó-egylet"  1877. év 

március 4-én tartott estélyén.) 
Alig hiszem, sőt meggyözőleg akarom állítani, 

hogy nem lehet oly nemes kebel, melyet hazafiúi 
öröm ne töltene be ama hir vételére, hogy özvegy 
Cserey Jánosné ő nagysága, ki a történelem s régé-
szet-nagy kedvelője, azon nemes indokból, hogy a 
mult emlékei iránti kegyelet a népnél is inkább fej-

lődjék, s a történelmi öntudat, a nemzeti becsérzet a 
mult bővebb ismeretéből folyólag  ezeu rétégben is 
emelkedjék, bus napjaiban összegyűjtve az ős kincse 
ket egy „muzeum" és ezzel összekapcsolandó „ t u d o-
m á r i y o s e g y l e t " megalapítása tekintetéből a sze-
retett székelységnek egy bizonyos összegű pénzalap-
jai ajándékozá! Az adomány nagy, nagy mint a bonleány 
lazafisága,  szép, mint az adományozó törekvése, oly 

fontos  és üdvös, mint szükséges a haladásra, a jobb-
létre, kincs egy nemzetre nézt! 

Mielőtt azonban a muzeum alapját képező tár-
gyakat megismertetném, szükségesnek látom o helyen 
előbb a „muzeum" szó jolentőségét kideríteni, inert: 

Naponta hallom azon ferde  nézetet, miszerint egy 
boltot, üzletet vagy raktárt sőt komédiás bódét kép-
zelnek igen sokan e szóban kifejezve  „m u z e u m," 
sőt olyanodra is találhatnánk, kik még jellegét is alig 
képesek felfogni,  kevésbé pedig ismerni! 

Egyébiránt célom nem bírálatot tenni, hanem 
a „m u z ou in" értelmét annyiban megismertetni, meny-
nyiben az kiterjed, a nemzetre s kiváltképen a szé-
kelység javára kihathat. \ 

. Muzeum szó hellen (görög) kifejezés  s voltaké-
pen annyit jelent mint „unitár* vagy inü gyűjtemény". 
Én azonban többszörös vita után azon meggyőző-
désre jöttem, hogy célszsrübb lenne a muzeum név 
helyett, mely annyira általános: „nemzeti gyűjte-
mény" nevet használni. 

Mi azonban azt ma nem tehetjük, pártot sem 
alkothatunk a győzésre, mert még nincsen ily közmivelő-
egyletünk s kénytelenek vagyunk e szóval élni nyel-
vünk szegény volta miatt. 

Pedig egy berendezett muzeum magában foglalja 
a tudománynak egyetej^a -minden szakát, a nemzet-
nek múltját,-jelen-t -^^a iód i kincsét, mert: 

A m u z e u m j a ^képviselve vannak : a vallás és 
hitoktatások bizoUtfitékai;  a jog és törvénytudományok 
irata.;.a term^jfRara,  természetrajz és orvosi tudomá-
nyok, jaintái a történelem, életiráeok. levelezések, 
loiunat, nepisme, régiségtan, a hadászat, gazdaság, 
ipar és kereskedelem eszközei által ; a művészet, rsjz, 
szobrászat; a nyelvtudományok, szótárak & vegy«s 
hírlapok példányai — szóval: minden, mit csak ember 
kigondolhatott s a mivelődésre hathatos tényezőül szol-
gálhat, egy nemzetnek díszére, bécsülésére, dicsekvé-
sére lehet! 

Emennek pedig főcélja  bárhol is, de kiváltképen 
megyéinkben, vagyis székeinkben a történelmi, multat 
és jelent lehetőleg felderíteni  s az ezzel foglalkozó 
szakmunkákat figyelemmel  kisérni; továbbá az ezen 

— Most távozz derét- *u és légy résen ; urad és 
a mi életünk kezeid között és hű sziveden fekszik!  — 
mond Alferini  neje. 

A néger szolga mellén keresztbe téve kezeit, 
meghajol és távozik. 

— Valóban, — szól az anya leányához, ki csüg-
gedten ereszkedik kerevetjére — szeretem honomat, 
de gyakran aggódva gondolok annak jövő sorsára. 
Mert ja j ama honnak, melynek belsejét a pártérdek 
és visszavonás emésztő férgei  lakják, mert ott előbb-
utóbb be kell állani a végfomlásnak;  hol a honpolgár 
nem lehet biztos, ha vájjon holnap nem nyilik e fel 
őseinek sírboltja számára. 

- - M i lehet üdvösebb egy hon sorsára nézve: 
az-e, midőn többeknek érdekeitől hányatva, evez ha-
jója az alkotmányOBság tengerén, vagy pedig midőn a 
kényuralom szeszélye által kormányoztatik az ? nem 
tudom. Velencénk mint köztársaság Európának egyik 
fénypontja,  Frankhon, Anglia, Skócia, Irrland stb. ily 
világvárosokkal még nem birnak ; de mit ér a dics-
fény,  mely nem melegíti a szívót, midőn az a kebelben 
haldokol, a nemzet büszkesége, nem enyhíti a vissza-
vonás átkát, mely lagunáinkat holttestekkel gazdagítja 
és az Adria hullámait a gyűlölet és bosszú átka éB 
viharjai kergetik ! 

Igy társalogva még fenn  virrasztának anya és 
leány, mig végre a család feje,  Alferini  Lorenzo a 
terembe lépett. 

— Isten hozott drága jo atyám I hol voltál ily 
soká? hisz majd meghaltam miattad, várakozva, hogy 
belépj valahára. 

— Kedves gyermek ! ez uj hang tőled — mond 
az atya nejének kezet csókolva és leányát átölelve. 
— Eddig oly vidáman és nevetve szökeltél felém,  s 
te nőra! oly komor hallgatásba vagy merülve, holott 
máskor csókkal és mosolyljjal fogadtál,  midőn jövék. 

— Igen férjem!  inert ,aem tudom, ha vájjon so-
sokáig lesz-e zavartalan jel<°» boldogságunk, ha vájjon 
egy bravó gyilka nem s*.,citja-e ketté közöttünk az 
élett*) együtt a szeretet rózsa láncát ? 

— Mi ez, mit hallok ? ;Te képiéit veszélytől tart-

va, önmagadat kinozva s ezáltal kedves Biankánkat 
is rémítve, ok nélkül szenvedsz ? oh drága nőm ! félre 
az agyrémekkel. Sohase voltam népszerűbb mint épen 
most, politikai működésemnek tere a legszebb alka-' 
lommal nyitva áll. 

— Mit ér oh jó atyám a szegény nép szeretete, 
ha a körben, hol Biűlettél, vámpírok éheznék drága 
életedreés azt minden áron kioltani törekednek. Mungó 
most is egy összeesküvést fedezett  fel  ellened, mely 
Malrevino Henrico gróf  és Carlo Barbano a bravó ál-
tal kivitetni hatsroztatott. Két hetet tűztek ki számodra 
csak, meddig élned lehet, oh nem rettentő-e ez ? — 
zokogja Bianka. 

— Kis bohó te 1 Mungó a néger fajának  ős ter-
mészeténél fogva  gyanakvó és félénk,  minden bokor-
ban rémet lát, és önfeláldozó  jó szivével és élénk kép> 
zetével minden összebeszélöben összeesküvőt hisz és 
lát. De ne többet erről. Dandallo dogé ma ülés után 
engemet és St. Denis herceg barátomat, kivel mint 
tudjátok, együtt lehet csak engem képzelni midőn tőletek 
távol vagyok, magához hivatott. A herceggel sokáig 
társalogva, természetesen politikáról, mint Frankhontól 
kiküldött velencei követtel a frankhoni  viszonyokról 
sokat, igen sokat kérdezősködött, mit végezve n já ja -
san hozzám fordult: 

— Alferini  nobili I önre nagy hivatás vár; hona 
és nemzete sorsát kezébe teszem le, midőn nemes ba-
rátja, St. Denis herceget önnnel kicserélve, Frank-
honba követségbe küldöm a tizek tanácsa és a nép 
akaratából, de midőn ezt teszem, családjának atyát is 
kell aduom, ha engem elfogad,  im ünnepélyesen ké-
rem Alferini  Bianka kezét, Dandallo Stofano  fiam  le-
endő velencei dogé számára. 

Fejem szédeleg nőm, leányom, midőn e szavakat 
előttetek ismétlem. Válaszom a következő volt: 

— Dogé király 1 e roppant szerencse reám nézt, 
e kegyosztás, alig bírható és felfogható  ; de mi a hon-
fit  illeti, az meg bírja tán érdemelni a kegyet, a hon-
leány ? Tizenhét évvel, mit érez * sziv, hova vona és 
kiért dobog, arról nem felelhet  az atya. 

— Atyám, oh jó atyám ! te értesz engemet, mert 
valóban én e kegyre méltatlan vagyok. Most jertek 


