
Szerkesztőségi irodn: 
Briósai utcza 60. az aUtt, 
hová a lap szellemi részé* 

illető költemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k M ó r könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
slöfiietéfli  pénzek bérmen-

teaen intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

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

Megjelenik ezen lap heten-
kint ktUázdr : 

szerdán ós szombatom 
Előfizetési  loltételek: 
halyben hizhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 tl.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr 
Hegyed ér . . 1 ft.  ?'J kr. 
Hirdetmények dija: 
3 haaáboa petitsorért, vagy 

annak helyéért £ kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttér aora 16 k-. 

Előfizetési  felliivás 

„WMMEmm" 
cimü politikai, társadalmi és közgazdászati lap 

VII. évfolyam  II. negyedére. 

Előfizetési  feltételek  : 
március — december . . . 4 frt.  5 0 kr. 
március — sept 3 „ — „ 
március - junius . . . . 1 „ 5 0 „ 
Külföldre  egész évre 8 . — „ 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l I á k M ó r k ö n y v n y o m d á j á b a 
Sep8Í-Szentgyörgyön kü ldendők 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miutdn  felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

S z é k e l y e k ! 
Háromszékmegye lelkes, áldozatrakész pol" 

gárai kezdeményezése, áldozatkészsége folytán 
életre hivatott a házipar mellett a „a z é k e 1 y 
g y á r i p a r . " 

Háromszékmegye március 24 én elhatározta, 
hogy a fonászat  és szövészet meghonosí tása, fej-
lesztése végett S , -Szentgyörgyön 75,000 Irton 
egy fonódát.  állit fel. 

Nagy fontosságú,  a székelység jövőjére 
nézve kiható határozat ez Három székmegye és 
az összes székelység életében. 

Háromszékmegye meg fogja  t enn i magáé t 
8 utolsó nélkülözhető filléreit  a fonoda  felállítá-
sára fordítja.  Szen tgyörgy város, melyre büsz-
keséggel tekinthet a székely, e jóra, nemesre 
fogékony  város tekintélyének megfelelő,  becsü-
letére váló nagymérvű segéllyel járult e fonóda 
fölállításához.  Hisszük, s erről megvagyunk 
győződve, hogy a testvér város K.-Vásárhely 

r j i A jT* A. 

A D A L É K O K 
Háromszék hírlapirodalmához. 

hazafias  polgárai is e nagy érdekii célt e r e jük -
höz képest gyámolí tani fogják. 

Egyetér tés , együt tes működés folytán  a cél 
kivihető lesz. J á r u l j a t o k ti e hazának összes 
székelyei, a székely megyék , a székely városok 
a székely gyár ipa r meghonosí tása, fejlesztéséhez; 
segítsétek Háromszékmegye lelkes polgárait a 
nemzeti ügy megvalósí tásában, mer t egy íonó-
dának a székelyföld  bármely részén fölállítása 
nem pusztán helyi, de nemzeti érdek, melyet az 
öszszes székelységnek gyámolítani szent köte-
lessége. 

Erősen hisszük, hogy Háromszékmegye tes-
tületei, polgárain kivül, a többi székely megyék 
testületei, polgárai is sietni fognak  a Szentgyör-
gyön fölállítandó  fonóda  részvényesei lenni . 
Számí tha tunk a testvér száznemzet t ámoga tásá ra 
is, mert egy szász-székely terüle t re fölállított 
fonóda  az ők, mint kiválóan iparos nemzet , ipari 
érdekeik előmozdítását is eszközölni fogja. 

Az alkalom meg van megmuta tn i , hogy 
nemcsak szóval, de tettel is székelyek vagyunk . 

Fe l s zéke lyek ! A közös célt t á m o g a s s u k 
közös erővel! 

A mitől tartottunk. 
Sepsi-Szentgyörgy, márc. 29. 

A mitől t a r t o t t u n k , a háború kitörése Orosz- és 
Törökország között — sohasem, állott közelebb mint 
most Ignatiew tábornok európai köruljában vallott 
kudarca után, 

Ignatiew tábornokot fényesen  fogadták  minde-
nütt, kitüntesesekkel halmozták el, Aulai*.;t_ hogy 
Európa nyújtson segédkezet a kudarcot vallott Orosz-
országot az erkölcsi vereségtől megmenteni — udva-
riasan mindenütt visszautasították. 

Londonban Ignatiew tábornok visszautasittatott, 
innen Bécsbe ment Andrássynál próbálandó szerencsét. 
Monarchiánktól kettőt követelt: vagy ténylegesen se-
gítse Orofzország  actióját, vagy Ígérjen teljes semle-
gességet. Mint a táviró értesít Andrássy egyik felté-
telre se állott reá, sőt teljesen szabadkezet tartott 
fenn  monarchiánknak. Igen helyesen, mert a pánszláv 
eszmék diadalának föláldoznunk  monarchiánk érdekeit 
nem szabad. 

Hogy ez ujabbi diplomatiai sakkhúzás által is 
csak időt akart nyerni Oroszország — világos a musz-
ka lapok magatartásából, melyek már megfújták  az 
indulót és kijelentik, hogy Oroszországnak, moly had-

' (Folytatás.) 
A következő cikkben a junius 3-án Kézdi-Vásár-

helyen tartott ünnepély iratik le ; — ezen napon t. i. 
kormányrendelet következtében országos ima tartatott 
és keresztes had hirdettetett a „vad ellenség" ellen. 

Az ezt követő cikket mint akkori újdonságot 
ismét egész terjedelmében közöljük : 

„Ó-Orsoráról Május 18-kán irják a Brassói Német 
hírlapnak: mikép azon napon 1 órakor Bem altábor-
nagy Ujorsován Osman Bég basát meglátogatta. Uj-
Orsova 1791 óla török birtok a Dunának egy szigetén 
fekszik,  s ámbár még mind épitetlen állapotban, még 
is már természeti fekvésénél  fogva  a Dunán ŐB kör-
nyékén uralgó erősség. Az elfogadás  fejedelmi  volt a 
basa lakán, mellyben az elfogadási  terem butorzatlan, 
csinos falszekrényekkel  diszitve, harmadrészben P<jrBa 
szőnyegekkel padlata beterítve, a falra  több fegyve-  í 
rek, sálok a egyéb szövetek, jelei a házi ur vagyonos- : 
ságának. A jobb felőli  ablakszögben egy nagy veres 
bársony vánkos, s e felett  a falon  fekete  rámába a 
szultán név irata, egy emelvényen a korán in folio. 
Bem a bársony vánkoBon fogott  hellyet a basa mel-
lett, ki magas szikár férfi,  violaszín s fekete  siaorral 
kihányt Attilában, s a szultán nevét csillogó gyémán-
tokból nyakában hordja. Több barátsági tisztelgések 
után kérdé a basa : a gőzhajózás a Dunán mikor fog 
életbe lépni, mire Bem felelvén,  inikép addig, mig az 
osztrákok által elvett gőzhajók vissza nem adatnak s 
Zimonynak urai nem leszünk, nem lehet; a basa nyi-

latkoztatá : hogy a gőzhajók, ha a törökök kezére jő-
nek rögtön visszaadatnak, Zimonynak bevétele felől 
pedig, hogy az minél előbb megtörténend, nem kétel* 
kedik. Az osztrákok lefegyverzésére  nézve mondá, 
miszorint e részben a Viddini basa alatt áll, de kihez 
Omer basához sürgönyt küldött, melyre harmad nap 
alatt választ vár. Igy az BIBŐ nyilvános lápés hős al-
tábornagyunk által megtéve, melly a magas porta ba-
rátsági érzelmét Magyarhonunk független  és önálló 
kormánya iránt biztositandja. Bem és hős serge jelen-
leg a Mehadiai Herkules fördőket  használják, mellyekre 
a Zsarnok osztrák hajdan rokkant katonáit küldözé, 
de mellyekből most vitézeink herkulesi erőre ed-
ződnek. 

Hogy pedig a muszka befolyás  Reschid basa fér-
fias  befolyása  által a magas Portánál meggyengült s 
következőleg a muszka beelegyedéstől a magyar dol-
gokba nem sokat félhetni,  a következő napi tudósítás 
Május 7-kéről Stambulból, melly Belgrádról jutott a 
miéinkbez, adatul szolgálhat : „A moldva oláh ügyek 
kiegyenlítése iránti okirat helybehagyatott s Grabbe 
tábornoktól Odessába küldetett. A muszkák elégedet-
lenek, hogy Grabbe tábornok küldetése nem minden-
ben akaratjok szerint sült el, s főleg  hogy Reschid 
basát meg nem buktathaták s azon hatályos állást, 
melybon jelenleg az Angol követ részesül, meg nem 
döntheték. A Sultán, midőn Grabbe késkedését meg-
tudá, hogy előle a palota ármánykodás lehetségét Re 
schid basa ellen elzárja, az anya szultánnőt Hekim 
Baschi és Fakír basa kíséretében a Korroni fürdőkre 
küldé, Grabbe útra indulta előtt adott Nagyvezéri la-
komán Sir Canning foglalta  az első hellyet s a szul-
tánért poharat köszönt. Ezt Reschid basa j mind azon 
Európai uralkodók és kormányokért, kik a Szultán 
harátjai, Ürített pohárral viszonzá. Grabbe háttérbe 
tolatott s Miklós czárért senki sem ivutt. Canning a 
portának egy jegyzéket nyújtott át, mellyben határo-

sergére egy millió rubelt áldozott — sohasem volt 
eszeágábau a háborúról lemondani. Csürte-csavarta a 
dolgot, mig a tavasz beálltával krövezőnek látja az 
időt a jogtipró harc megkezdésére. 

Készen lehetünk tehát arra, begy a 4GD,000 Ifi-
ből álló orosz ármádia, melynék • 300,000 emberből 
álló tartaléka van — mielőbb átlépi a Pruthot és 
megkezdi a jogtalan harcot Töif-ökórszág  ellen. 

Monarchiánk szabadkezet tartott fenn  magának s 
ba békés uton érdekeit meg nem védheti, latba fogja 
vetni anyagi erejét — s kötelességéhez hiven karddal 
is meg fogja  érdekeit védelmezni. 

Az uzsora-törvény. 
Az annyi módositáson keresztülment uzsr.ra-tör-

vény a következő végleges szövegezésben terjesztetett 
fel  ő felsége  elé szente itéa végett: 

1. §. Közjegyző nem vehet fel  közokiia'ot és nem 
ruházhat fel  közjegyzői okirat minőségével magánok-
iratot, melyben nyolc százaléknál magasabb katcat 
köttetett ki. 

Az ezzul ellenkező okirat, közokirat, illetőleg 
közjegyzői okirat erejével nem bir. 

2. §. Kamat alatt nemcsak a pénzben fizetendő 
miudeu tnelléktartozás értetik, hanem bármely dolog 
vagy haszon, melynek adására vagy teljesítésére az 
adós a hitelező részére a töke visszafizetésén,  illetőleg 
visszatérítésén kivül kötelezettséget vállal. 

Mindazon esetben, melyben a jelen törvény az 
adóstól követelhető kamat legmagasabb összegét meg-
állapítja, abba a kötbér, üzlet-díj, megtérítési összeg 
és mindennemű melléktartozás is beszámítandó. 

3. §. Nyolc százaléknál magasabb kamatot biz-
tosító zálogjog előjegyzése vagy bekeblezése nem ren-
delhető el. 

A felek  által határozott összegben kikötött, de 
százalékban ki nem fejezett  melléktartozások bekeble-
zését vagy előjegyzését a biró csak azon, a telekjegy-
lűkniijih-Mi kitttntetend'LzáradékkaL rendelheti el, hogy 
az összes melléktartozáz, a tőke nyolc siázáieicK még 
nem haladja. 

4. §. Nyolc százaléknál magasabb kamat a biró 
által nem állapitható meg. 

Ezen szabály áll akkor is, ha a magasabb kamat 
birói egyességben köttetett ki. 

5. §. Az ezen törvényben megszabott mértéken 
felül  kikötött és megfizetteti  kamatok visszafizetése 
nem követelhető. 

Jövőre azonban azon kölcsönnél, mely félévnél 
hosszabb időre köttetett, a félévet  meghaladó időre 
kamatot előre levonni nem szabad. 

A félévet  meghaladó időre, vagy a jelen törvény-
ben meghatározott mértéken felül  bár mily időtartamra 
előre levont kamatok a tőkéből lerovott összegnek 
tekintetnek. 

zottan követeli, hogy a muszkák az oláh fejedelemsé-
gekből visszavonuljanak, a hozzá teszi, mikép a török 
földön  Osztrákhon felé  muszkasereg átvonulása Angol-
hon részéről a török birtok megsértésének fog  tekin-
tetni. Kétségen kívülinek látszik, miszerint Angolhon 
a magyarokat oltalma alá veendi '"" 

E cikk olvasására ki ne sóhajtana fel.  Hogy re-
ménykedtünk, hogy bíztunk a török és angol barát-
ságban ! és a diplomatiai sakkhúzás mégis nyakunkra 
hozta a muszkát! A jó ÍBteu után legjobb lesz önma-
gunkban bizni. 

Az 1-ső szám végső cikkében Szabó Jáuos tá-
bori lelkész forradalmi  enthusiasmussal a junius 5-én 
tartott gyűlést irja le, melyen a Kézdi és Orbai szé-
kek lelkészei és kántorai az uj kormánynak hódolati 
és hűségi esküt tesznek : 

„Kézdirásárhely, Jun. 5en. A becsületes ember-
kebelben a romlatlan sziv, az isten iránti hála és tisz-
telet mély érzelemvegyületében dobog föl,  midőn na-
ponkint közeledni, érkezni, megszilárdulni látja az 
emberiség közt azt, a miért naponkint forró  imádság 
epedez százezerek ajakán : az isten, a becsületesség, 
a szabadság szent országát. 

A természet alkotójának szent ujjai mélyen nyo-
mák be a halhatatlan lélekkel feldicsőitett  euiber ke-
belének szentélyébe a szabadság, e minden szent in-
tézkedések s dicső tények alapjának érzetét. Azért a 
zsarnok koronásoknak minden bűvös ragyogó színnel 
bemázolt s következetességgel vezetett zsarnoki rend-
szerök által sem sikerült azt, a szabadság szeretetén, k 
érzetét onnan, a népek kebléből kitéphetni. Kifejlődé-
sét késleltették, akadályoztatták eleget, de egy vélet-
len szerencsés körülmény fölnyitd  a népek szemeit » 
keklökbeu lángba boritá az emberi méltóság és sza-


