
Szerkesztőségi iroda: 
Braasai utcza 60. s» alatt, 
hová a lap szellemi részéi 

illeti közlemények 
küldendők. 

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

tesen intécendők. 

NEMERE Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat! lap, 
a liáromszéki „ 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: 
h.lyben híihoihordra 

vidékre postán küldve: 
Egész ív . . 8 ft.  — kr 
Fái év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . t ft.  tO kf« 
Hirdetmények dija: 
3 haaáboa petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttör sora IS kr. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1877. ápril 20. 

Tagadhatatlan, hogy o háborús időben, minthogy 
még csatákról nem beszélhetnek itt Budapesten se, 
beszélnek hát arról — mert hát valamiről caak kell 
beszélni — a miről lehet s mely jelenleg épen a leg-
nevezetesebb eseménynek Ígérkezik. Mondjuk, hogy 
ez eBeméhy'ném mindennapi, sőt annyira na°y hord-
erejű, hogy nemzetünk történetében egy szép pontot 
fog  képezni tekintve két, egymással századokon ke-
resztül élet-halál tusát vivott nemzetnek testvéries 
kibéküléaét, egymást ismét barátnak tekintvén ezentúl 

^ Kiről lehetne szó, ha nem a magyar és töröknem-
zetről, mely felismerte  egymásban az oly őszinte ba-
rátot, melyre a nehéz időkben számithat biztosan. 

Fölösleges azt hiszem mondanom, hogy a keleti 
kérdés legutóbbi szőnyegre kerüléso nagyban befolyt 
e, két testvér nemzet alvó rokonszenvének felkeltésére, 
Hogy iíjaink e rokonszenv által indíttatva vitték el 
nem rég a magyar nemzet üdvözletét a Bosporus part-
jára, nem vonhatja kétségbe senki. A törökök meg-
mutatták otthon, aina fényes  fogadtatás  által, melyet 
királyok irigyelhettek ifjainktól,  hogy hálásak is tud-
nak lenni azon erkölcsi támogatásért, mely nagy rész-
ben kölcsönzé nekik a csak nem régiben kilejtett 
magatartásukhoz a biztosan eredinényteljes erélyt. 

A lovagias török nemzet azonban nem elégedeti 
meg azsal, hogy testvérként fogadá  a magyar ifjúsági 
küldöttséget, hanem egy ujabb tette által szép jelét 
adta, mondjuk nagylelkűségének azáltal, hogy a test-
vér magyar nemzet fénykorára  emlékeztotő s azáltal 
régóta birui óhajtott nagy kincsét, a nagy és igazsá-
gos Mátyás királyunk Corvinájának egykor Konstan-
tinápolyiba hurcolt részeit vissza adta nekünk utó-
doknak. 

Abdul Hamid szultán szárnysegéde hozza azokat 
az elveszettnek tartott Corvinákat. Tobir beynek jutott 
a szerencse, hogy a porta utasítása folytán  hozza azo-
kat haza. 

Tahir bey mint táviratilag értesültünk tegnap 
éjjel érkezett Triesztbe, hol ma reggel fogadta  az oda 
utazott magyar ifjúsági  küldöttséget. Innen külügymi-
niszterünk közben lépésével nem Budapestre, hanem 
Bécsbe vette útját, hol ő felségének  adja át szultánja 
nevében a Corvinákat. Hogy fogjuk-e  Tahir beyt látni 
itt a fővárosban  ? az még ez óráig nem bizonyos. Ki 
fogja  lehozni majd ide a visszanyert kincset ? még 
kevésbbé van tndva. 

Különben Tahir bey ünnepélyes fogadására  bi-
zottság alakult, mely minden lehetőt megtesz az ün-
nepély emelésére. A főváros  pedig ülésében határoza-
tilag kimondá, hogy Tahir beyt és kíséretét mig ke-
belében időzik, vendégéül tekinti. Tahir bey első nap 

A „ S z é p m e z ő n " . 
Hó takarja, hó födte  be 
Ezt a tágas harci sikot, 
Melyen annyi ágyúdörgés 
S annyi jajkiáltás hangzott. 

Itt küzdött a szabadságért 
A székely nemzet virága, 
Es lelkesült szemeikre 

Itt borult a halál álma. 

Itt vezénylé hős rohamra 
Seregét a székely vezér, 
A szabadságért szivökből 
Itt ömlött a végső csepp vér. 

És 
e vériöl ázott sikon 

Itt pihennek, itt alusznak ; 
Néma csend-, örök békében 
Szabadságról álmadoznak. 
Szabadságról álmadoznak, 
S addig tart a bűvös álom, 
Mig a nemzet valósítja, 
S a szabadság nem lesz álom! 

Vécsey llóbertné. 

itt a fővárosban  a kormány által adott diszebéddel lesz 
kitüntetve, második nap a főváros  rendez tiszteletére 
lakomát a Hungariában. Lesz a^tán díszelőadás a nép-
színházban, s fáklyás  menet ideérkczése estéjén. Majd-
nem fölöslegesnek  látszik, tudatnom t. olvasóimmal 
azt, hogy a megérkezésnél nagyszerű bandériumok, az 
ország több részéből ez alkalomra ide jött küldöttsé-
gek fogják  fogadni  Tahir beyt, ki miután a főpolgár-
mester által magyarul, Pulszky Ferenc által francia 
nyelven üdvözöltetett, négylovas fogaton  vitetik a 
„Európa" szállodába, hol lakása lesz. A^Jorviijákat 
külön kocsi fogja  hozni Corvin Mátyás címerével. 
Ezeknek ünnepélyes átadása az egyetemi könyvtár 
épületének dísztermében fog  történi aztán a megérke-
zést követő napon. 

Mennyiben fog  változást szenvedni ez előre meg-
állapított programúi arról — valamint a szofták  meg-
érkezéséről, kik Várna felől  fognak  érkezni, legköze-
lebb, do mindenesetro elég korán fogok  irni. 

Kndieh. 

Budapest, april 22. 
Tegnap előtt leirtam röviden azon előkészületet 

mely a Corvinákat hozzó szárnysegéd fogadtatására 
tétetett. Ma folytatom  az azóta történtek leírását. 

Miut a mai táviratok értesitnek, a bey a Trieszt-
ig elébe ment magyar küldöttséggel tegnap megérke-
zett Bécsbe. Az indóháznál magyar küldöttség fogadta 
a török nemzet küldöttét Pulszky Ferenc vezérlete 
alatt; ő és Erődy Béla tartottak hozzá beszédet, az 
előbbi francia  nyelven, Erődy törökül. A bey megha-
tottan, meleg Bzavakban mondott saját és nemzete 
nevében forró  köszönetet a nem várt diszes fogadta-
tásért, szavaiból azonban nem volt világosan megért-
hető, miszerint Budapest főváros  s a magyar nemzet 
meghívása folytán  Jj?jöne_ide.i vngy "a Corvinákat át-
adván a külügyminisztériumnak, visszautazik hazájába? 

Ma estére várta a főváros  a bey megérkezését 
azonban hasztalan. 

Reggel 23-án olvasunk egy éjjel érkezett távirat-
ból: Tahir bey nem megy Budapestre. Az elkese-
redés nagy a jobbak szivében. 

A mit sejtettünk tehát beteljesedett. A magyar 
nemzetnek nem szabad nyilvánítani rokonszenvét, nem 
szabad viszonozni semmit, melynek értelme hála. 

A Corvinákat különben megkapjuk. 
Nesze neked édes magyarom I 
Most elég legyen ennyi, majd holnap folytatom 

ismét. 
Kadicli. 

A keleti kérdés. 
.Jassy, apr. 23. A cár, mint Kisenewhől jelentik 

ma reggel odaérkezett s onnan rögtön Unghenibe 
utazott tovább, hol esti 5 órakor szemlét tart a csa-
patok felett  s éjjeli 11 órakor tár vissza Kisonewbe. 

Pétervár, apr. 23. A cár szemlét tartott tegnap 
Borsulában a Í9. hadtest felett  s felhivta  a tiszteket, 
hogy az ezredek dicsőségét tartsák fenn;  egyszers-
mind reményét fejezte  ki, hogy az ifju  hadcsapatok 
igyekezni fognak  egyenlő sziuvonalra emelkedni az 
öregekkel. — A cár lelkesülten üdvözöltetett ; Tiras-
polbau hált meg s ott és Ungheniben ujabb szemlét 
tartott s éjjel visszatér Kisenewbe. 

Konstantinápoly, apr. 23. A nagyvezir sürgönyt 
intézett Oláhország fejedelméhez,  melyben hivatkoz-
ván a párisi szerződésre felszólítja  Oláhországot, bogy 
magát Abőul-Kerim basával érintkezésbe tegye a igy 
az oroszok átvonulását meg lehesen akadályozni. 

Konstantinápoly, apr. 23. Az orosz ügyvivő és 
az egész orosz követségi és konsulatusí személyzet • 
„Heriklik" gőzösön ma este Odessába utazik. ' 

Bécs, apr. 23. Cattaróból távirják a „Polit Corr."-
nek. Dervis basa, Albania török kormányzója Saloni-
chiba utazik és Ali Saib -vette át a katonai parancs-
nokságot. — A m o n t e n e g r ó i a k h a d i m o z -
g a l m a i m á r m e g k o z d ö d t e k . — Vukotics 
megszállotta Krstacot s Zubciből 800 főnyi  erősítő 
csapatot kapott, minthogy a törökök előuyomulni ké-
szülnek a Duga-szoróaban. — Egy hadoaztály ismét 
Pero Jokasco vezetése alatt Banjaniba érkezett. — 
Suleiman b sa valószínűleg segédcsapatokat vár Bo»-
niából, hogy az ellenségeskedéseket megkezdhesse. 

Berlin, apr. 23. A ^fost"  értesülése szerint, VII. 
Henrik, Keusz hercege, volt pétervári nagykövet, né-
met nagykövetté neveztetett ki Konstantinápolyba. 

Berlin, apr. 23. Az orosz kormány kívánságára 
utasíttatott a konstantinápolyi német ügyvivő, valamint 
a törökországi összes német ko isul, liogy az orosz-
török összeköttetés megszakítása esetében óvják az 
orosz érdekeket. 

A D A L É K O K 
Háromszék liirlapirodal mához. 

Csernátfalu,  1877. április 22-én. 
Tegyünk addig, mig még nem késő, szóljunk 

addig, mig még van értelme, s oly kérdést, mely 
mindnyájunkat egyaránt érdekel s mindnyájunk keb-
lét egyaránt melegíti, ne engedjünk szó, esetleg meg-
oldás nélkül oly könnyön sírba szállani ; — ki tudja, 
losz-e még alkalmunk arról valaha szólhatni, s ba 
igen: mikor? 

A „Nemere" idei 25-ik számában arról lelt szó, 
hogy vájjon a „Hadilap"-ból volna-e ma már vagy 
egy példány megtalálható, e felett  bizonyára többen 
ia gondolkoztak, de mai napig nem szólott senki. Ma-
gam is várva kedvező hangra, idáig csak gondolkoz-
tam, most már egy lépésseí tovább menve-gondolok 
is, szólok is. 

En a BHadilap"-ot nem láttam, nem ismerem ; 
de birtokomban van egy oly eredeti nyomtatott ok-
mány, mely ama lapot velem is, mással is képes meg-
ismertetni s mely annak korát, irányát s tartalmát hí-
ven visszatükrözi. Ez okmány 1849. tavaszán Borgo-
tihán a 83-ik honvéd-zászlóalj irodájában került ke-
zembe b azóta jó és balszerencse közt (többekkel) a 
történet számára gonddal és lelkiismerettel őrzöm, s 
hogy hová fogom  /.llandólag elhelyezni, azt s a többié 
ket annak idejében e lap utján el fogom  mondani. 

Ez okmány szórói-szóra igy hangzik : 
H A D I L A P. 

Tisztelt Honfiak  1 
Mióta elharsant a Szabadság üdvös igéje Magyar-

hon téréin az Erdélyi kerület, különösen a Székely-
föld  örök emlékű történeteknek vala szemtanuja. 

Es e történetek fölött  sötét éj borongott mai 
napig. 

A Hírlap kétélű lángfegyver  kezében a lelkes 
Honiínak, mellyel szétvágja a barna lepelt, hogy lö-, 

Oláhhon, 1877. április 26-án. 
A napokban" tanuja voltam 800 határőr felfegy-

verzésének és Kalafatboz  indításának ; láttam, mig 800 
pár bocskort, harisnyát, sapkát, és köpenyeget kiosz-
osztottak és a könyvecskékbe bejegyezték, hogy 6 
évig többet nem kapnak. Napi fizetésük  3 kr. a mi 
pénzürik szerint, 1 okka kenyér és 25 gramm hus. Ezen 
katonák csaknem mind házas emberek. 

A lovak sorozását 23 án megkezdték, csak nem 
ugy, mint nálunk. Itt elveszik erővel mindenkitől a 
lovat éa kap egy nyugtát róla. Ha a ló a háborúban 

veljen szabadságsugarakat le az igazság napja az imá-
dott Honnak minden népeire. 

Es a Hirlap élénk tárogató, melynek harsány 
hangja tudtára adja a jelenkornak s jövendőnek a tör-
ténteket s történendőket. 

Ily előzmények után Székely tábori fő  Parancs-
nok Csiki ezredes Gál Sándor ur rendeletéből felsőbb 
engedelem s jóváhagyás reményében Hírlapot indit-
tunk meg mű is — 

Hadi Lap czim alatt. 
A) Béltartalma lejend: 

1) Csatára lelkesítő velős vezér czikkek, 
2) Szózatok a Szabadság dicső harezossaihoz. 
3) Erdélynek s kivált a Székely földnek  egy él 

ótai történeti vázlata. 
4) Árulások és ármánykodások. 
5) Az öszves nagy Magyarhon határszélein tu 

lappangó ellenségeinknek minden észrevehető moz 
galmai. 

6) Hadi operátiok. Agyú, puskacső, goljó önté 
és lőporkészitésrőli tudósítások. 

7) Görgei, Perczel és Bem táborábólí hadi moz 
galmak, győzelmek és veszteségek, való és álhírek. 

B) Külföld. 
1) Kűl országok békés állása, vagy hadi moz-

galmaik. 
2) Irányunkba mutatkozó rokon- vagy ellenazenv. 
Ilyszerü czikkek tejendik Lapunk béltartalmát. 

Van szerencsénk tehát tisztelettel fölszólítani  az ösz-
ves nagy Magyarhon minden lelkes fijait,  harezossait 
s hölgyeit, miszerint ily tartalmú rövid czikkek s tu-
dósításokkal lapunkat gazdagitni szíveskedjenek! 

Különítsen minden városok és falvak  lelkes jegy-
zői és papjai czikkek s tudósításokkal gyámolítani La-
punkat tartsák honfi  kötelességüknek. 

C) Külalakja lapunknak : 
Fél ív lejend. Megjelenik minden héten egyszer, 

Hétfő  napon. 


