
Szerkesztőségi iroda: 
BTassai ntcza GO. sz alatt, 
hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po11á k M ó r könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

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: 
Egész év . . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr 
Negyed év . . 1 ft.  SO kr-
Hirdetmények dija:' 
3 haaábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. 

A „Nemere" táviratai. 
Zára, május 2. A felkelők  megtámadták 

a törökök előőrsét Nevisinjénél és megöltek 15 
törököt. Hosnia és Hercegovinában a muzulmá-
îrtk&V-lG tói 60 évig fegyverbe  szólítja a hatóság. 
' N fetlkürest,  május 2. Egy fejedelmi  hatá-

rozat rendeli, hogy minden katonai kerület egy 
Mihez-ezredet állítson lel. 

Konstantinápoly, május 2. A török ad-
miral Hobart pasa ide visszautazott, miután a 
lu-thynios figyelő  gőzös a muszka ágyuk tüze-
lése között a Dunáról elhajózott. Az oroszok 
11 nap alatt Konstantinápolyból. 21 nap alatt 
a török tartományokból kiutasittatni fognak. 

Péter Vár, május 2. Komaroff  ezredes meg-
szállta Üevint. A közlekedési utak Ardaham és 
Atljalianál hóval vannak fedve  — az utak roszak 

Konstantinápoly, május 3. Abdul Kerim 
pasa utasítást kapott szükség esetében a Dunán 
a hajózást eltiltani. 

Pétervár, május 3. Egy orosz hadosztály 
Krivánból elindulva, megszállotta Bajázid város 
fellegvárát,  a törökök a magaslatról visszahúzód-
tak, hátrahagyva hadi felszerelvényeiket. 

A h á b o r ú . 
Az ázsiai harctérről. Batumhól táv irják ápril 27-

rSl: „Az oroszok ismételték a tám.ulá-it, de ujolag J 
najry veszteséggel visszavercttek." 

A Kaukázusból az orosz hadügyminiszternek 
ezeket jelentik : „Az orosz gyalogság ápril 27-én Ku-
caokdovába, — a lovasság Szubotim-Khadsivaliba ért. 
Mukhaster erős hadállás ápr. 26 án megszállatott. Há-
rom török uionitor Nikolaus határállomást bombázta ; 
orosz részről egy altiszt elesett s egy közkatona meg-
sebesült." 

Erzerumból jelenti a Reuter-féle  ügynökség ápril 
28-ról : „Egy orosz hadoszlop Ardrahán ellen nyomul. 
Az oroszok lovassága igen erős. Hatalmas oatromtele-
pekot visznek magukkal." 

Chefketllt,  Bécsbe érkezett hiteles hirek szerint, 

S i l C i . 
ADALÉKOK 

Háromszék hirlapirodal mához. 
(Folytatáa.) 

Mielőtt bezárnám közleményem sorozatát, még a 
„Székely Hírmondó" 4. ős 5 ik számaiból ujitok fel 
egy pár cikket. A 4-ik szám igen nevezetes történeti 
okmányt foglal  magában Háromszék önvédelmi harcá-
ról. Minő lelkesedés, minő meleg, minő önzetlen haza-
szeretet ömlik el a következő Borokon : 

„Háromszék, Jun. 11. Csaták próbálják meg a 
nemzetet, hogy vájjon életrevaló-e, vagy megért a ha-
lálra, csaták tisztítják meg a politikai légkört a nép-
nyotnorgató zsarnoki dögvésztől. Amely nemzet vagy 
uépfaj  irtózik a jog és igazság mellett csatára kelni: 
az olyan megérdemli, hogy az igák igáját hordozza ; 
mert Isten képét önön magában megtagadta. Jogosabb 
pálya soha egy nemzetnek se jutott a törvénytapodó 
zsarnok ellen felkelni,  mint a magyarnak és ebben a 
székelynek. Szebben soha ugy néptörzs se viselte ma-
gát a védelmi harcban, mint Háromszék összeB pol 
gársága. Ugy állott Háromszék a közelebbi téli na-
pokban, mint fergetegkorbácsolta  sajka a fellázadt 
tenger hullámaiban; se evezője, se vitorlája, mégis a 
dühöngő hullámokkal dacolt ős azokat fen  is tartotta 
mindaddig, mig a csatáknak hatalmas Neptunja a nagy 
Bem a bősz szellemet nyugalomra parancsolta. Három-
szók az öt székely székek egyike, mig többi testvé-
reit ama zsirt evő kétfejű  rémmadár körmei között 
még iélekzeni is alig engedte, addig mint megharagu-
dott oroszlány, védte határait, sújtotta gaz árulóit és 
az Isten, igazság és saját ereje meg is tartotta. A nép, 
mely ezt teszi, mely szinte semmiből is tud hadi esz-
közöket előteremteni: bizony bizony mondom, érde-
mes a Bzabadságra és jóllétei kutforrásai  birtoklására! 
De a szék védelmi harcában főtényezök  voltak az ide 
menekült honvédek és Matyáalovasok is, kik ozinte 
semmi zsold nélkül és alig felszerelve  oly rettenthet-
lenül vívtak, hogy a halál nagyszerű áldozattal tartott 
ünnepet mindenütt, hol jelenvoltak, tiszteletűkre. Ők 
a derék luk mogőrdemlik a nemzet elismerését és 

öt török önkéntes ezred a török hajóhad támogatása 
mellett megtámadta. A bevétel biztosítva van. 

Wladikawkasból távirjik ápril 28 ról: „Az oro-
szok ismételt előőrsi csatározások után Meschko mel-
lett Chalifoglu  irányában tegnap előnyomultak. Az 
orosz elöcsapat 20 verstnyire áll Karstól." (Ha az itt 
emiitett Meschko ugyanegy az "Örményországban levő 
Madschal helységgel orosz elnevezés szerint, akkor 
ha egyáltalában ez a hir valónak bizonyul be, az oro-
szok délkeleti irányban nyomulnának Kars ellen. Mint-
hogy azonban a muszkát Ardahán környékén csak a 
napokban elverték, nagyon valószínűtlenül hangzik 
eme tudósítás, miszerint az orosz előcsapat már husz 
verstnyire — mintegy három ndmet földnyire  — állna 
Karstól.) 

Az európai harctérről. A brailai főnök  ápril 27-én 
elrendelte, hogy az ingó vagyon az országba belebb 
szállíttassák, mire Romenko orosz konzul három napi 
határidőt adott. A kikötő azonban már 28-án este el-
záratott. Az elsülyesztett torpedók megakadályozzák 
a köziekedóst. A törökök támadását várják. A város 
alatt 150,000 orosz van összpontosítva. 

A szultán hadi kiáltványát ápril 29 én hirdették 
ki a widdini várőrsőgnek. Nagy a lelkesedés és az 
öröm. A törökök még nem szállották meg Kalafatot. 
— A keletre való csapatszállitás tovább tart. Widdin 
megerősítésére 6 Krupp féle  várágyu érkezett. Sofiából 
40 zászlóalj jött meg, úgyszintén 40,000 cserkesz van 
útban. A zultán pár nap múlva Sumlába érkezik, fi-
vére Pesad pedig Karsba. A török hajóhad ostromzár 
alá fogja  veDni az orosz kikötőket. 

Az oroszok előnyomulása az ungheni-jászvásári-
pascarii vasútvonalon az árviz folytán  támadt megron-
gálások miatt meg van akadályozva. A vasút helyre-
állítását az oroszok erősen szorgalmazzák. Az ororz 
déli hadsereg fővezérének  egy távirata megorőaiti, 
hogy Gdacot, Ismailt ós Kiliát az orosz csapatok meg-
szállották. .íTi . 

Az oroszok Braila mellett hajóhidat vernek. A 
román katonaság megszállja Kalafatot.  Legalább ezt 
jelenti a »N. fr.  Pr." 

A törökök hir szerint az egész miridita-terülotet 
megszállva tartják. 

Konstantinápolyból jelentik, hogy oda folyton 
érkeznek magyarok kiaobb csapatokban, kik a török 
hadseregbe belépnek. Egy angol kapitány ajánlatát, 
ki 5000 angolból szabad csapatot akart alakítani, a 
porta elutasította. 

mőltánylatát, Háromszék részéről pedig emlőkeik fen-
tartását. Azonban a szeretett hon politikai ege még 
nincs egészen kitisztulva; a gálád szomszéd még ed-
dig sem tört be, de azért ébren kell lenned oh nem-
zet ; mert Iatened, vallásod és nemzeti életed van fe-
nyegetve, ősz apáitok és gyermekeitek ártatlan vérén 
akarja a muszka kancsuka uralkodását megalapítani 
éa titokét jégbarlangjaiba rabláncokon elhurcolni. — 
Azért készen legyetek, hogy ha betörni megpróbálná, 
vitéz fegyvereitek  Bujtsák agyon azon szolgahadat, 
mely véreiteket szomjúhozza. Fel hát vitézek és pol-
gárok ! mert ba összevetett vállakkal virrasztotok ha-
táraitok felett:  ekkor ha jő is az északi Góliát, saját 
temetkezésére iog ide bejőní, mert Isten az igazságot 
valamint eddig, ugy ezután is általatok győzni segíti. 

— — F i n t a. 
Kézdi vásárhely, Jun. 16. Hogy az ily lelkesítő 

felhívások,  mily ez előbbi Í3 Háromszék fiainál  nem 
szoktak mint kiáltó szó a pusztában elhangzani, arról 
e napokban maga a megtestesült kétkedés is meggyő-
zödbetett. Láttuk őket, a szabadság szent intézvőnyeit 
és ügyét itthon házi tűzhelyeik körül, a földön,  hol 
minden hant, minden bokor, minden domb, minden 
barázdája a sík térnek, gyermekségök boldog arany-
korának szívderítő emlékei, oltalmazni, védni életre 
halálra kész bajnokokat, a férfiasság  edzett erejében, 
az élet legszebb delében, összeroregleni a nemzetőr-
ségi Főparancsnok felhivó  szavára itt városunkban. 
Láttuk őket vitőzsorokban kivonulni a gyakorlat térül 
választott Szentléleki ugarmezőre, láttuk ott nem né-
met zsoldosi kényszaritett, de bátor, szabad ós büszke 
önérzetet tanúsító léptekkel megtenni a katonai fordu-
latokat, fejlődéseket,  rohamokat oly elszántsági szaba-
tossággal, renddel és pontosan, hogy abból mindenki 
tisztán olvasbatá, mikép ha a haza kivknná, a szabad-
ság Ugye mindig erős karjaik vódletóre bizton számit-
hatna. Ily nép nem szolgaságra született s ki őt annak 
rabigájába kényszeríteni merné, azt azon sírverembe 
lökné vissza, melyet az önkény zsoldos bőrenceivel a 
népjogok számára ásatni mesterkedik. Ily népben az 
elődök régi dicsősége éa daliás kora újra él, midőn 
ha jött a véres kard, 

harcra gyúlt a höskebel, 
s harcon izzadott magyart 
csókdosott az estlebel. 

A törökök nagy bizalommal néznek a háború 
elé. A „Muzabath" török lap irja: „A kormánynak 
van 800,000 rendes katonája, 400,000 nemzetőre ós 
400,000 önkőnyteae, és ha a szultán a szent zászlót 
kifejti,  minden mohamedán Kis-Azsiában, Rumeliában, 
Arábiában', Egyptomban, Tunisban, Közép-Ázsiában, 
sőt Oroszországban is fegyverre  kel. Mi nem félünk  ; 
történjék volűnk isten akaratja." S valóban a tőrök 
hadügyminiszter több tisztet küldött Arábiába, hogy 
az ottani lakosságból önkéntes hadtesteket alakítsanak 
az ázsiai hadsereg számára. Mokka városa 3 zászlóalj 
önkéntest igért a kormánynak, kiket saját költségén 
fog  eltartani. 

Az ázsiai csatatérről. A muszka hadsereg itt egy 
talpalatnyi földet  nem tud nyerni. Maguk a muszkák 
oly hallatlan dolgokat állitnak, melyeknek fele  sem 
igaz. Igy például egy tifiisi  táviratuk azt mondja, hogy 
hőt török dandár-csapat önként ajánlkozott a muszkák 

Az európai csatatérről. Nagy kérdés: vájjon sz 
esetleges hódításokat nem akarja-e megtartani? A tu-
dakozásokra, minél közelebbre esik a kérdés eldön-
tése, anuál kitérőbb választ ad a cár. A muszkák egy-
előre még a kardcsapás nélküli hódiláaokat folytat-
ják — Még csak május 7-őn szándékozik a hat nagy-
hatalom képviselője Galacban gyűlést tartani, melynek 
célja, hogy a két hadviselő félt  a dunai vízművek 
épenhagyására birja. 

* Andrássy és a háború. Általános Magyaror-
szágon a meggyőződés, hogy Andrássy, — irják, most 
már a gyors és nagyhitelü értesűltséggel biró kölni 
hírlapnak is, — várakozik ugyan, dc a várakozás nem 
jelent egyobet, mint azt, hogy az ellenséges elemek 
miatt még lehetetlen neki határozottan föllépni.  Az 
azonban kétségtelen, hogy a m. kormány tiltakozni fog 
oly akciótól, melynek célja az volna, hogy Osztrák-
Magyarország a niuezka malmára hajtsa a vizet. 

* Oláhország hadi lábon. Az összes szolgálat-
képes oláh a zászlók alá hivatott. Minden kerület egy 
dandárt ad ; a honvédségen kivül 50 város és 150 ki-
aobb község polgári őrséget állított fel. 

Török vendégeink Budapesten. 
l ludapest, ápril 30. 

A török küldöttek tegnap délben megérkeztek. 

Ily nép meg tudja oltalmazni a földet,  mely sajátja s 
melyet még vad ellenség lábnyoma meg nem fertőz-
tetett s fertőztetni  nem is fog,  mig e nép él a latén 
és igazság állnak a magyar ügy élén. Ti setét lelkű 
ármányfajzatok,  kik denevérként, iszonyodva a szabad-
ság világától, muszka kancsuka-üdv után esengtek, 
kik magyar elleni vak gyülölsőglekben magával az 
ördöggel is szövetségre lépnétek és biuni, sőt elhitetni 
szeretnétek, hogy e Szókelyhon már minden harcké-
pes fiát  csatázni küldte, jertek és lássátok, hogy a 
néperő törhetlen épségben még itt van, szembeszállni 
készen bármily ellenséges szörnyekkel. Es aztán e 
nép nem szász, hogy osztrák csábszavakra, sem oláh, 
hogy gyilkolás és rablásvágyból lándzsáskodjék s a 
szász reakció által „Landsturin"-á keresztelt vad szá-
guldó csoportokban az ország virító édenét syriai 
pusztasággá dúlja, hanem magyar testestől, lelkestől, 
áthatva magyarlőte önérzetének honlángu lelkesültté-
gőtől, élesztve azon boldogító hittől, hogy az Ugy, 
miért fiai  harcra szálltak, miért ő él, vivni, küzdni s 
bármi vésszel bátran szembemenni kész: szent ügy, 
saját Ugye, mindnyájunké s az imádott hazáé, melyen 
kívül e nagy világon nincs számunkra hely. A Kézdi 
székből ide összegyűlt Nemzetőrségi 3 zászlóalj többet 
számlált öt ezernői, kik közül egy sem volt tul az 
ötvenen s igy még az annál idősb, de még szükség 
esetében — mitől óvjon Istenünk — fegyvert  forgatni 
képes bannmaradt bajnokok s a mezőgazdasági foglal-
kozás miatt meg nem jelenttek száma még egyszeroly 
nagy, sőt nagyobb lenne, tanúsító, hogy a nemzet ős 
honszabadság védelmére nincs tldvösebb intézet a 
nemzetőrségnél." 

Vájjon ha eljöae ismét a próbáltatás nagy napja : 
tudnánk-e oly hősies lelkesedést, oly áldozatkészséget 
tanúsítani ? ! Kézdi székből több mint öt ezer nemzet-
őr állott ki a hon védelmére. Szinte hihetetlen, hogy 
midőn a harcképes ifjúság  a sorhadi zászlóaljaknál 
ontotta vérét és itthon csak ugyszólva a rokkantak 
maradtak, mégis a kis Kézdiből 5 ezer ember sora-
kozik 3 zászló alá. Valóságoa spártai lelkesedés ! 

(Vége következik.) 


