
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utóra 60. SE. ai itt, 
hová a lap ssellemi réstét 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po11á k M ó r könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
•ltifiietési  pénzek bérmea-

tesen intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi es közgazdászati lap, 

a háromszéki „Házi ipar-egylet" 
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap ht-.lch 
kint kétszer : 

szerdán ós szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben hizhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . fc  ít. — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kV. 
Negyed év . . 1 ft.  fO  kr. 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petiUorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kiilfin  30 kr. 
Nyíl t tér sorm 15 k'. 

A keleti kérdés. 
IgnatielY tábornok már elindult londoni útjára, 

sőt már Berlinben van, hol vasárnap ismételten be-
szél^aUtt az ottani orosz követM, Oubrilllal. Délután 
4 órakor nvglátogatta Bismarckot, hol herceg Tzereleff 
titkárral több mint egy órát töltött. A tábornok 6 óra-
kor Bismarcknál ebédelt, s ezután hosszabb ideig 
tgyfltt  man.dl Oubrillal. A mint eddig meg van álla-
pítva, Ignatieff  szerdán Párisba utazott, honnan aztán 
Londonba megy . 

Az angol válaszjegyzék még nincs megállapítva. 
Londonból jelentik, hogy un a hír, mintha Gorcsakoff 
körsUrgönyére az angol kormány válasza már megál-
lapittatott volna, félreértében  alapult, a mennyiben a 
minisztertanács, mely a napokban csakugyan megtar-
tatott, csak azon válasszal foglalkozott,  melyet a török 
reformok  keresztülvitelére kitűzendő határidő kérdésé-
ben Szt.-Ptitervárra adni fognak.  Ez ügyet is ered-
ménytelennek lekinthetui, ha Angolország még késle-
kedik a válaszjegyzékkel, ez csak azért történik, mert 
Londonban jól tudják, hogy e választól fog  talán függni: 
vájjon háború lesz-e, vagy béke. 

A hábo ru akadályai. Az itt*ott még mindig fel-
merülő békíiemények "főkép  ama körülményben ta-
lálják támpontjokat, hogy tekintve a belviszonyokat, 
sem Oroszország, sem Törökország nem érzi magát 
képesnek a háboruviselésre. Azt. hiszik, hogy Orosz-
ország a belforrongás  miatt kénytelen csapatainak egy 
részét ottbonn tartani, másrészről meg azt rebesgetik, 
hogy a porta pénzügyi ereje annyira ki van meritve, 
hogy már a hadsereg zsoldjának kiűzetése körül is 
zavar mutatkozik. E két hír közül mennyiben igaz az 
utóbbi, uem tudjuk, de az bizonyos, hogy orosz társa-
dalmat a titkos társulatok komolyan fenyegetik.  A~ 
kormány közegei naponként uj mej^ i j titkos bizott-
ságot fedeznek  fel,  melyek hívei azon ürügy alatt, 
hogy a fölkelők  számára pénzt gyűjtenek, gyűléseket 
tartanak. Jelentékeny haderő Wszentartására van en-
uélfogva  szükség, hogy a nyilt lázadás kitörése rneg-
gátoltassék. Például az orosz f-lvárosban  csupán e 
miatt tartanak készen jelentékeny szárau fegyv>  rest. 
A 800,000 fegyveresből  alig egy harmada van a Prut-
hoz kiállítva. Es ezen körülményben fekszik  oka an-
nak, hogy Oroszország annyira késlekedik a háború 
megindításával. 

Oroszország háború-terveiről irják Szt.-Pétervár-
ról, hogy ez a bizouytslan állapot már nem tarthat 
sokáig. Ha Oroszország biztos volna a felől,  hogy Eu-
rópa csakugyan somleges marad, már rég megindította 
volna a háborút Törökország elleu. Az orosz főúri 

A d r i a l e á n y a . 
— N o v e l l a . — 

Irta: Székely Jánosné, Ince Sarolta. 
(Folytatás.) 

Az ilju és öreg halász öltönye csikós vá-
szon zubbony és nadrág derékon s vállal átkötve, 
matróz-sapka lecsüngő bojttal Az ifjú  átöltözött ki-
rályfinak  szépségével és deli termetével bir, s ha a 
mesebeli királyfi  eszünkbe jut látva őt, egyszersmind 
az olasz nép fajszépszégét  bámulhatjuk benne is. Az 
öreg egy elviharzott élet nem épen visszatetsző romja. 

Strenka Beppo, a halászok atyja melléknevét ne-
mes, jó szive, értelme és anyagi jóléte által nyerte a 
sziget lakói közt; általunk bemutatott két gyermeke 
a szigorú becsületesség, értelmesség és gyöngédségnél 
fogva,  mely lényöknek természetében rejlett, messze fö-
lülmúlták kortársaikat. Mig Marietta „Chíogia gyöngye" 
volt, Giacomo „a halászok királya" nevét és tekinté-
lyét vivta ki magának. Olvasva honának költőit, maga 
is költészettel foglalkozott;  dalai a nép ajkán forog-
tak. Iluga a háztartást vezette, és a mellett a hímzé-
seiről is hires velencei köztársaság fővárosában  oly 
kézi munkákat, fehér  hímzéseket árusított el a nobilik 
nejei és leányai számára, hogy munkái után, melyek 
lua kezéből kijöttek, „Strenka Marietta, a művésznő" 
nevét minden akkori salonhölgy ismerte. Amellett 
mint legszebb és erényesebb halászlánykáuak, Chiogia 
ifjai  a „rózsakirályné" választásánál legközelebbről 
ueki nyujták a rózsafüzért. 

— Gyönyörrel nyugtatom az éji álom után sze-
meimet e tündöklő városon, e tündérpalotákon, s bár 
oly gyakran láltam már, valahányszor sajkánk itt ki-
köt, mindig uj és meglepő ez nekem. Nemde Giacomo, 
te is ugy vagy vele V De miért szűntél meg dalolni ? 
Legújabb dalod még nem eléggé ismeretes; hangoz-
tasd kérlek újra I 

— Hagyd el Marietta. Mit ér a lKJltő álma ? 

körökben is sokan ellenzik a háborút, mert ez még 
győzelem esetén sem hozna hasznot Oroszországnak ; 
a bekebelezett Bulgáriában nem lenne egyéb nyerve, 
mint egy uj „Lengyelország". De e vélemény téves, 
— moudja a ievelező, — mert lehet háborút folytatni 
hódítás nélkül is. Oroszország a keleti keresztényeket 
eloroszositani és bekebelezni nem akarja (V); csak azt 
akarja, hogy azok sorsa biztositassék, « egy háború-
ban be fogj  i bizonyítani Oroszország, mily önzetlen 
céljai (,!) vannak. Lehetséges azonban, hogy az euró-
pai hatalmaknak sikerülni log engedményekre birni a 
portát s ekkor az orosz hadsereg fellépé-ie  nem jelen-
tene háborút, hanem cgyuzi i ü<'ii a inegailo t engedmé-
nyek biztosítását. Így akarnál ak most Szt.-Pcto.rvárról 
port hinteni Európa szemébe s igy akarnák elhitetni 
a világgal, hogy a föld  kerekségén a legönzetlenel'b 
uraság — a muszka ! 

Milán tejedelemnek a Rzerb nemzetgyűlés, mielőtt 
feloszlott,  bizalmat szavazott a következő szavakban : 
„Cselekedjél belátásod szerint, goszpodár k»s I int-g a 
békét ugy, amint jónak látod. Mi teljes bizalommal 
viseltetünk nz Obrenovics ház iránt, mely népűnk jó-
létét mindig szem előtt tartotta." 

A miriditák felkeltek  a törökök ellen. 

Hftromszók  megye közigazgatási bi-
zottsága ülése március 6 án. 

Jelen voltak a hivatalos tagokon kívül : Gyárfás 
Imre, Földes Bálint, Veress Gyula, Bartha János, 
Hollaki Atilla, Pünkösti Lajos, Újvárosi József,  Nagy 
Károly. 

-— Elnök főispán  a gyűlést megnyitván — alispán 
roult hóról tesz jelentést, mely tudomásul vétetett. 

Főjegyző előadja, hogy a kolozsvári posta éa tá-
vírda igazgatóság a Málnás- és tusnádi fűrdöbirtokos-
ság által felállíttatni  kért távirdának államköltségen 
leendő hordozását <-z idő szerint nem foganatosíthatja, 
azonban hajlandó eTs állami távírda állomásokon félig 
elhasznált gépek, sodronyok olcsó áron megszerzőnél 
közvetíteni, a kérelmező fűrdőbirtokosság  a távirdát 
ssját költségén felállíthatja  s a befolyó  jövedelmet is 
használhatváu. Ezen ajánlat o fürdobirtokossággal  kö-
zöltetni határoztatott. 

Árvaszéki eli ök a hárem rendezett tanácsú város 
árvaügyeinek kezelésére vonatkozólag előterjesztvén, 
hogy minő hiányos az ügykezelés és némelyik pl. K.-
Vásárhely kimutatást sem volt képes előmutatni — 
utasíttatni javasolja, hogy a háromszékmegyei árva-

Dalaim, melyek az eszményt átölelik, a valóban soha 
sem érik el azt, és én meghalok anélkül, hogy a hölgy, 
kiért az történik, valaha megtudja 1 — szól Giacomo? 
— mialatt az Alferini  palota erkélyére emelve szemeit| 
ott egy fehér  alakon feledi  azokat; a fehér  alak üd-
vözletet int. 

— Nem ! — monda Marietta. — Légy eszeden 
Giacomo 1 Hisz Bianka d' Alferini,  bár elérhetlen tá-
volban áll feletted,  érteni látszik szivednek irányát és 
annak dobbanásait 

— Igen, aként, mint a liliom a szt. János-boga-
rat, a büszke rózsa a lepkét; mosolyog bár feléje,  de 
ha távozott, elfeledi  és sorsát hozzá kötni nem fogja 
soha. Elfogadja  a szerelmes sziv ömlengéseit, viszo-
nozza annak hő veréseit, de a vaskorlátot átlépni a 
vestaszüz, kinek neve az aranykönyvet díszíti, soha, 
soha nem fogja.  De mégis jöhet idő, midőn a halász 
ifjú  mint lovag kivívja őt magának ! — szól növekvő 
hévvel. — Vagy a Marmora tenger hullámai nyelik el 
testét, vagy a szent sir fogja  fel  porladó hamvait . . . 

— Hova engeded magad ragatatui fiu  ? - BZÓI 
az öreg dörgő hangon. — Nem halljátok a szent ha-
rang hangját, mely imára szólít ? jertek velem a szé-
kesegyházba és ott reggeli imánkat végezve, a dologra. 

A három alak a térről lassan eltávozva az egy-
ház belsejébe eltűnt. 

* 
* * 

Morossiní Arabella, a dogé szép, ifjú  nejének 
boudoirjába vezetlek nyájas olvasó. 

E nő, ki a dicső Velence m-nden nője felett  ál-
lott, rangjára nézve elég érdekes lehet arra, hogy 
neki pár pillanatot szenteljünk. 

A bonnak legrégibb családai egyikéből származ-
va, nagy műveltséggel, tudományos képzettség és szi-
gorú erényszeretetével fiatalon  bár a zárdai életre 
szánta volt magát, leginkább nagynénje Moroisini 
Agotha ösztönzésére, ki is egy szerzetnek fejedelem-
nője volt és a „szent" melléknevet nyerte. 

De Arabella sorsát másként írták meg a végzet 
nagykönyvében. Mint a dogé első nejének palotahöl-
gye, az udvarnál be lőn mutatva atyja által, ki a ti-
zek közül való főúr  volt és a tancsuak irányadója és 

ügyek kezelésére megállapított és belügyminiszteri 
rendeleten alapuló ügykezelési szabályokat használják. 
Továbbá, hogy a közigazgatási bizottságról BZÓIÓ tör-
vény azon rendeletének, melyszerint a közigazgatá. 
összes ágairól jelentés teendő — elég legyen téve: 
utasíttassanak a tanácsok, hogy az árvaügyre vonat-
kozó részletes jelentéseiket félévenként  rendesen meg-
tegyék és az eddig keblileg (?) kezelt árvapénzek 
takarékpénztáriig kezeltessenek. A berecki és ko-
vásznai kumulált árvnpénztárakra vonatkozólag tiszti 
ügyész felvilágosítása  után m e g n y u g t a t ó h a t á -
r o z a t h o z a t o t t . 

Olvastatott a kir. ügyész azon átirata, melybén 
a Csernátonban elkövetett anya és testvérgyilkosság 
alkalmával tapasztalt rendetlenség ötletéből a közsé-
geket rendelet utján utasíttatni kéri, miszerint a vizs-
gálat megkönyitése, a bűnjelek megtartása és előszer-
zése, valamint a súlyosan gyanúsított és letartóztatott 
egyénnek a külvilággal való ériutkezhetése megaka 
ilályozása céljából a községi elöljárók segédkezet 
nyújtani, s az illető Jiivatalos közegekkel közremű-
ködni kötelesek legyenek. Szolgabirák által a köz-
ségek ily értelemben utasíttatni határoztatott. 

A kir. ügyész előterjesztése tudomásul vétetvén, 
— jövőre nézve utasíttatott, hogy a havi s külö-
nösen félévi  jelentéseiben a bűneseteket faj  és nr.m 
szerint feltüntetve  s a járásbíróság! börtönökre is ki-
terjesztve t -gye uie^, és a li iérkezett bün-vádi jelec-
lések eredményit is — meu.iyibeu a vizsgálat hátrá-
nya nélkül teheti — jelentse be 

Dálnok község fellebbezése  az adóleszámolás tár-
gyában — a minisztérium által visszautásiltatván, a 
közig, bizottság határozata helybenhagyatott. 

Élénk vita tárg)át képezte a Poiyán és Szentlé-
lek községek közt s i uj kataszteri munkálatok alapja > 
kimérendő és melyik község által kezelendő adó kér-
dése. Minthogy érdekelt terület kat iszterilsg Sztlálek 
hez van beosztva s az adó ezen község által keze 
leudil miniszteri utasítás és törvény értelmében is — 
Polyánra nézve ezen területet illetőleg az adóhátralék 
beszedése az uj kataszteri munkálat elkészültéig föl-
függesztetik. 

Több község által benyújtott adóelengedésért! 
folyamudás  visszautasitatott, mert a községeket mint 
jogi személyt az adókötelezettek nevében - - kérel-
mezéti jog nem illeti. 

Az adófelügyelő  havi jelentése szerint február 
hóban befolyt  31—32,000 frt,  hátralék 165—16(5,00.J. 
Adómentességet nyert 3, időhaladékot 1 adókötelezett. 

Mérnök a közmunka erőről szóló kimutatásait a 
szolgabiráknak visszaadatni javasolja, hogy a közgyli-

léiké. Ez időtől állandóan a fejedelemnő  körében kellé 
ifjú  életét töltenie. Lassankint megszokta a szertartá-
sos és fényes  napokat, de szivét minden idege ül 
érinté ; sem a fiatal  nobilik hódolat i, kik szépségéért 
rajongtak körüle, Bem a szerelem édea hangja, m«!y 
gyakraa üté meg füleit,  nem hozták szivét hevesebb 
mozgásba ; de büszke jelleme és feddhetlen  élete oly 
fölényt  g y a k o r o l t g y a k r a n ledér környeze-
tére, hogy a fejedelemnő,  a dogé neje, ki maga is ro-
konjellemü nő volt vele, első udvarhölgye és megbí-
zottjává emelé. 

Giustiniani Charlotta nemsokára egy rohamos 
tüdővész áldozata lőn 30 éves korában, egy fiút  hagy-
ván a dogénak, Stefanot,  ki már ekkor 16 éves volt 
és anyjának szépségét és lelkületét, mely nemes és 
tiszta volt, örökölte. 

Arabella őszintéu fájlalta  a derék nő halá'át és 
legott irt atyjának, ki ekkor dalmáciai várában mula-
tott (mint a velencei nobilik nagy része, kik a dalmát 
partokon várakkal és falvakkal  bírtak) ; és iaegirtN, 
liogy ö az udvart elhagyja, mert kegyurnője elhalván, 
nincs kedve tovább is az udvar sikamlós parqnettíjén 
küzdeni a lovagok ostromával szemben. Atyja conte 
Morossiní, méltányolva 20 éves szép leánya kívánsá-
gát, magával vivé őt. 

Alig telt el az udvar gyásza a meghalt fejedelmi 
nőért, Dandallo dogé mint kérő föllép  az atyánál, és 
a fiatal,  erényes, büszke leány családjának sürgetésére 
és nem lehetetlen, saját büszkeségének sugallatára, az 
ősz roskadozó öreg dogénak neje lőn. 

Három év múlva találjuk itt, mint minden tekin-
tetben méltó helyén, magáu-szobájában vörös damaszt 
pamlagán félig  nyugvó helyzetben, fehér  indiai szövetű 
függönyökkel  bevont ablakmélyedésben ; körüle illutár 
éfc  du» növényzet, kelet és dél csodaszép virágai festői 
elrendezéssel. A félhomály,  mely a teremben honol, 
még elragadóbb képet ad képzetünknek; a nap 
éltető sugarai nem igen melegítik e fénylak  belsejét, 
mely századok óta e teremben csak uralkodó nőket 
és uralkodókat tűrt meg. 

Antik szoborhoz hasonlítana e nő, ha az élet 
rózsaielhője nem vonná be a klasszikus szép vonáso-


