
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza 60. sz. alutt, 
hová a lap szellemi részé' 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Pol Iák Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendok. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat! lap, 

a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t " 
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben házhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egésa év . . 6 ft.  — kr. 
Kél év . . . . I ft.  — kr. 
Kegyed ér . . 1 ft.  Í0 kr. 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön >0 kr. 
Nyüttér sora 15 kr. 

A keleti kérdés. 
A londoni jegyzőkönyv aláírása az angol kor-

mány részéről mitsem változtatot a helyzeten ; a leg-
több fontos  kérdés, mely a helyzetet eddig fenyegetővé 
tette, még mindig megoldatlan s pétervári ugy mint 
konstantinápolyi irányadó körökben nem hiszik a békés 
megoldást s mindkét helyfitt  egész hévvel folytatják 
az előkészületeket. — A jegyzőkönyv félhivatalos  köz-
lemények szerint a konstantinápolyi értekezlet hatá-
rozatainak módosított kiadása. Alapjában véve csak 
az Andrássyféle  reformok  ismétlése az, csakhogy Ro 
mánián és Hercegovinán kivült Bulgáriát is átöleli. 
Nemzetközi ellenőrző bizottság, a hatalmak jóváhagyása 
a három északi tartomány kormányzóinak kinevezésé-
nél s általában minden olyan, a mi porta önállóságá-
val és hatalmi állásával ellenkezik, kihagyatott a jegy-
zőkönyvből. A benne felsorolt  reformok  nagyobb részét 
a porta már tényleg Baját kezdeményezéséből elrendelte 
vagy legalább megígérte, s igy nagyon valószínűnek 
hiszik, hogy a szultán kormánya nem fog  a jegyző-
könyvvel szemben olyan visszautasító álláspontra he-
lyezkedni, minőt a konferentia  irányában elfoglalt  A 
jegyzőkönyvben a lefegyverzés  kérdése nincs érintve, 
ámbár bizonyos, hogy Anglia épen nem ejtette el. Az 
orosz kormány elvben már moBt megígérte hadainak 
hazabocsátását, a tényleges lefegyverzést  azonban két 
feltételtől  tette függővé.  Az első a török-montenegrói 
béke létrejötte ; a második az, hogy a porta egyik hír 
szerint Londonba, egy másik szeriut Pétervárra külön 
követet küldjön az együttes lefegyverzés  tárgyalására. 

Konstantinápolyi hírek szerint a porta elhatározta 
volna, hogy a lelegyverkezés tárgyában megindítandó 
alkudozásokra meghatalmazottat küld Sz. Pétervárra, s 
azt is tudni akarják, hogy e küldetésre Rueff  pasa 
volna kiszzemelve. Egy ápril 3 iki távirat szerint a 
rendkivüli minisztertanács a jegyzőkönyv aláírása foly-
tán keletkezett helyzettel foglalkozott,  de nem hozott 
semmiléle határozatot; a lelegyverkezés szabályozása, 
végett Sz.-Pétervárra küldendő meghatalmazottat ille-
tőleg « porta előbb a jegyzőkönyv hivatalos közlését 
várja be. Egy másik távirat szerint a jegyzőkönyv 
szövege már megérkezett, 4 én a minisztertanács elé ke-
rült, csütörtökön pedig a nemzetgyűlés elé terjesztetik. 
Mondják, hogy Montenegró hajlandó volna megelé-
gedni, ha részére a porta a niksicsi területnek csak 
egy részét átengedné. — Ezek lennének tehát a hely-
zetet kedvezőnek feltüntető  mozzanatok — csak az a 
kérdés, ha vájjon ezeket nem dönti-e halomra vala-
mely vétetlen eset? Az is jellemző hogy a bécsi lapok 
nagy részo a függőben  levő lelegyverkezés kérdésével 
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Háromszék hirlapirodal mához. 
(Folytatás.) 

A 3-ik szátnbólálljon itt egy pár akkori újdonság. 
Gyárfás  Károly akkori szolgabíró az elkeseredés 

hangján írja le Enyed városának és a tanoda mükin 
cseinek elpusztítását. 

„Szt. György, Juu. 7. A már boldog emlékű 
austriai dynastia benigna sacratisima clementiájából 
rommá dulá a vad olá csorda Puchnerico császári ki-
rályi apostoli generál Prodan vezérlete alatt azon he-
lyet is, melyet szenté keresztelt a Bethleni músák 
fájdalom!  csak volt szent hajléka, s annak sok százezerek-
re menő ásvány, ritkaságok B nagy számú könyvtára, 
azon helyet, melyet szent ihlettel kell említeni e hon 
mivelt ezreinek s mellyhez az ármány bűnre csigázott 
cziukosainak még közeledni is tilos lesz vala kárho-
zatos bűn nélkül. A már boldogult habs-
burgi ház kegyes volt e szent heljnek honszerelmétől 
lángoló fiait  és leányait lemészároltatni engedni B a 
várost felperzseltetni,  menekülő lakóit erdei üldözött 
vadakká kényszeríteni, a nagy hó és jéghideg zordo-
nábs, hol ismét sokan halál martalékaivá, sokan egész 
életükre nyomorultakká fagytak." 

A katastrófa  leírása után így folytatja  tudósítását : 
„Ezen szerencsétlen honfiain  és honleányain részt 

vevő kebellel vágyott segiteni S. Sz György várossá, 
melynek hasonló sors vala ígérve nehéz uapjaiban e 
hazának s csak is Isteni gond s a székel név menté 
meg. Résztvevő kebellel járult ezen idves áldozathoz 
e város minden lelkes polgára és polgárnője (egy né-
hány dúsabb B maga felé  hajló kezű hivatalnokon kí-
vül). . Felhivá e város közelebb fekvő  vidéke lakóit 
is, kik is örömmel tódultak ezen áldozati innepélyre, 
melyet is tavaszutó 13-án a nehéz idők daczára is 
zenekar mellett űlénk meg, csekély bémenti dijj vala 
szabva, hogy minden polgára és polgárnőj? e hazának 

szemben tartózkodó, sőt tamáskodó magatartást tanúsít. 
A török-montenegrói békealkudozások megsza-

kadtak 8 a török minisztertanács elhatározta, hogy az 
összes mohamedán férfi  lakosság felfegyvereztessék. 
Nagymennyiségű lőszer küldetett Hercegovinába és 
Boszniába. Achmed Mouktár az anatóliai hadse 
főparancsnoka  nagy vezérkar és számos mérnökkari 
tiszt kíséretében legközelebb rendeltetés helyére megy 
A páncélos hajóhad intézkedéseket tesz, hogy az első 
parancsra Sulina és Batum felé  indulhasson. Továbbá 
öt millió török livres papírpénz fog  kibocsáttatni, noha 
az agio már is 79°|0. 

Háromszókmegye közigazgatási bi-
zottságának ápril 4-én tartott ülése. 

Alispáni jelentés felolvastatván,  tudomásul vé-
tetett. 

Esztergomraegye közigazgatási bizottságának meg 
küldőt! felhívása  ötletéből leküldött miniszteri leirat 
figyelmezteti  a közig, bizottságokat, hogy'az ország-
gyűléssel érintkezés, mint politikai jog, administratio-
nalis testületet nem illlet (Tudomásul vétetett.) 

Bedő József,  Gáspár János batóthi felső  népis 
kolai tanítók elleni bűnügyben a kir. ügyész jelentése 
szerint az Ugy mint bűnügy megszüntettetett, azonban 
a minisztériumhoz benyújtott panasz folytán  a fegyelmi 
eljárás megindittatni fog. 

Árvaszéki elnök jelentésében kiemeli, hogy pár 
körjegyző oly hanyagul jár el az árvaügyekben, mi-
kép kényszerítve lesz a jövő ülésen ellenük fegyelmi 
eljárást kérni. 

Egy mezei rendőrségi eset alkalmából elvileg 
kimondatott, hogy mezei rendőrségi kihágás esetében 
a kár s így a magánjogi igény felett  is a bizottság 
egyidejűit" *atán._. 

Kh- . J^yés> !>«vi ^.entcsében részletes kimu-
tatást te._ wL'ett elő a bűnesetek és bűnösök felől. 
"7 Adófelü^yelő  előterjesztése folytán  az olyan gaz-
daságol folytatók  ellen, kik a gazdaságot mint fő  fog-
lalatosságot űzik, a luxus adó töröltetni határoztatott ; 
— ellenben azokkal' szemben, kik a gazdaságot csak 
mellékfoglalatosságkép  űzik, a folyamodás  elutasitan-
dónak határoztatott. 

Kimondatott egyúttal, hogy azon esetekben, hol 
maga a kiróvás törvénytelen, ott téves kirovás okán 
még az elkésve beadott folyamodásnak  is hely adandó. 

Barátoson 2600 frt  adósikkasztás tapasztaltatván, 
Balog Károly volt adÓBzedö ellen a végrehajtás elren-
deltetett, mennyiben pedig ennek vagyona nem nyújt 

felekezeti  különbség nélkül részt vehessen s igy ezen 
kis város mely (dicsekvés nélkül legyen mondva) első 
adá harangját a székel ágyuk öntésére, első szereié 
fel  a legelső egy fontos  éa 3 hatfontos  ágyukat kis 
pénztára nagy megróvásával, s lelkes mestereraberei 
csaknem ingyen, éjjeli és nappali nyugalmok feláldo-
zásával tevék használhatókká a dicső czélra, első mej; 
jeszté meg fali  óráit nehezékeitől, ágyúgolyóknak. O 
ajándékoza hála emlékül egy 4000 pft  legszebb he-
lyen fekvő  pártelket a nagy Kossuthnak és erdély 
mentőjének Bem altábornagynak,*) s hihető ezen ál-
dozati szent célra is első lépe fel  székel honból; mind-
ezek ugy hisszük, tettleges bizonyságul szolgálnak, 
mikép a pecsovics cim, mellyel a Hadi lap 1 számába 
guny, rágalom vagy gyanúsító szándokból városunk 
jelleme rugdostatik, rá nem ülhetvén, innen a sérte-
getőre patannak vissza. A nevezett innepély eredmé-
nyezett a belépti 32 ft.  49 kr. költség lehúzással fen-
maradt összeggel együtt magányos adakozási áldoza-
tokkal összesen 105 frt.  .49 krt ezüsben és egy arany 
karperecet. Mely összeget Németh László kormánybiz-
tos urnák átadtam nyugtatvány mellett illető helyre 
juttatás végett. 

Gyárfás  Károly, 
szolgabíró." 

A következő cikket a „ K ö z l ö n y " a kormány 
hivatalos lapja után közli a „Székely Hírmondó". Er-
dokes cikk; emlékezzenek olvasóink az akkori időkre; 
emlékezzenek az az után következett absolutiBmus 
korszakára, és végül emlékezzenek a koronázási ün-
nepély alkalmával gyakorolt legnaeyobbszerü fejedelmi 
nagylelkűségre. 

Szegény honvédeknek mennyi mindent ígértek, 
pedig nem kellett azoknak ígéret, mert hiszen a haza-

elég kielégítési alapot, az a község hivatalnokai va-
gyonára is kiterjesztetik. 

Tapasztalt visszaélések megakadályozása céljából 
az adóbátrálékosoktól végrehajtási eljárás nélkül szedni 
gyakorolt végrehajtási költségek vétele megtiltatott, 

' ^ z illető közegek utasíttatni határoztattak a jogellenes 
hüza-vonás megszüntetése végett. 

Mérnök jelenlése szerint Kézdi-Vásárhely város 
utcsinálás dolgában nagyon hátra van ; 8 év óta ha-
nyagolja az állami uton köteles utkaparást. Azért iu-
ditványoztatik, hogyha még tovább is késedolmeznék, 
az építészeti hivatal bizasBék meg az utat a város 
pénztára terhére megcsináltatni. 

Réty-Bodzaforduló-kovásznai  megyei utak jókar-
ban tartására a közönségek munkaereje beosztatott. 

Tanfelügyelő  iskolalátogatásairól részletes előter-
jesztést tett községenként. Felsorolta a hiányokat, ki-
terjeszkedett sok apróságra, de midőn felmutatta  a 
hiányt, nem rautatt° meg az óvszert, mely a hiányon 
segíthetne. Részünkről szeretnők, ha jövőre indokolt 
javaslatokat terjesztene a tanfelügyelő  ur az iskoláknál 
észlelt hiányokat illetőleg a bizottság elé. 

Háromszókmegye szervező bizottsá-
gának gyűlése ápril 5-én. 

Elnök főispán  mélt. Szentiványi Gyula ur a gyű-
lést megnyitván — olvastatik a in. kir. belügyminister 
9371. számú leirata a megye képviseletének megalakí-
tása iránt — ezzel kapcsolatosan belügyminiszter ő 
nagyméltóságáuak a szolgabírói segédek felállítására 
vonatkozó ajánlata. 

Elnök lőispán felhozza  tájékozásul, hogy belügy-
miniszter ur ő nagy méltóságától értesítést vett, hogy a 
megye m á r f e l h i v a t o t t  avégett, az országgyűlési 
képviselőt választó kerületek számának uj beosztására 

onatkozó törvényjavaslat már készen lévén, az orszá-
gos választó kerületek kikerekítéséről akép gondos-
kodni, hogy a választók névsora kerületenkéut jövő 
évre már raájus hóban összeállittathassék. 

A szolgabírói Begédek felállítását  a többség elv-
ben elfogadja. 

A megyének 4 szolgabírói járásra felosztását  a 
többség elfogadja. 

Tanácskozás tárgyául tűzetett ki, hogy a járási 
Bzolgabirák hivatalos helyhez legyenek kötve vagy 
nem. A hivatalos hely elfogadtatván  szavazás utján a 
többség a következő járási főhelyeket  jelölte ki: Kéz-
di járás főhely  K.-Vásárhely, Orbai járás fh.  N.-Boros-

•) Ezen telkeken a városház délnyugati része és » ref. 
tanoda északkeleti része áll. A város ezen áldozatkészségét Kos-
suth és Bem megköszönték, de nem fogadták  el. Azonban ezzel 
nem végződött be a história. Az absolut kormány K. kapitány 
alatt 2000 frt.  hadi sarcot vetvén a városra, azzal indokolta töb-
bek közt a sarc kivetését, mert ez a város Bemnek és Kossuth-
nak telket ajándékozott. 

szeretet tiszta lángja tette hőssé a serdülő ifjút  és az 
aggastyánt I 

Szegény honvédeknek hősies önfeláldozukért  mi 
lett jutalmok ? legtöbbnek gany, üldözés, ko'dusbot ! 

Szegény rokkant honvédek, milyen jól esett ne-
kik, hogy a gyalázat és nyomor örvényéből legalább 
egy részt — kiket addig nem ölt meg a honfi  fájda-
lom — kiemelte a a nemzet, menházat épitvén szá-
mukra, és habár nem is fényes,  de legalább az elis-
merés jeléül nyugdijt nyújtott a szabadság rokkant 
hőseinek. S mi páratlan szép tény, hogy 50,000 arany 
alapítvánnyal a nemzet élén a felséges  királyi pár 
nyújtotta először a béke ós segély jobb kezét. 

Álljon itt a cikk, mely ez emlék skat felkölti 
lelkűnkben : 

„ O r s z á g k o r m á n y z ó rendeletében addig is, 
mig a haza vitéz sérült harcossainkról oly módon 
gondoskodik, mally a nemzet méltóságának szintúgy 
megfeleljen,  mint a vitéz sereg érdemeit tanusitsa, 
Szathmárnéraetiben egy sérült katonák ápolására szol-
gáló fiókintézetet  léptetett életbe. Jövőre pedig az agg 
és sérült katonák számára olly palotát, melly az Angol 
hajós sereg Greenwicki s a párisi rokkantak palotájá-
val vetélkedhessék, kivánváu, illyenné a Pesti invalid-
palotát ugy akarja átalakitatni, vagy ha az más köz-
célra lenne fordítandó,  helyébe Budapesten kerttel el-
látva egy mást alkottatni, hogy vitéz harcosaink a 
harctéren mutatott vitézség s a hazáérti szolgálat ön-
tudatán kivül az irántoki figyelem  s megadható kénye-
lem által is vigasztalva legyenek." 

A cikk tovább igy szól: 
„Margit szigetének népkertté alakításáról, Pest 

keleti oldalának egy tágas csatorna általi körülvétető-
séről, kikötők, rakbelyek, hajómühelyek s téli biztos 
állomások alkalmazásáról a pénz- és közi. ministerekhez 
intézkedett. Ugyao kormányzói intézkedés folytán  a 
Szolnok-Debrecen Kolozsvári és Szolnok-Aradi vas-
pályák építéséhez már megkezdett földmunkákhoz  a 
Budavár bevételével hatalmunkba esett hadi foglyok 
is használtatnak. Dolgozva használandnak igy ők a 
hazának, mellynek fegyverrel  ártottak, s dolgozva sa-
ját sorsukon is enyhitendnek, mellynek rendezésénél 


