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

illető közleményeit 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen 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 kétszer: 

szardán és szombaton 
Előfizetési  Teltételek: 
helyben hízhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  60 kr-
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

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

A dicsőség mezejéről. 
A Sipka szorosi küzdelem, mely néhány 

nap óta oly nagy izgatottságban tartotta a ke-
délyeket, a legújabb táviratok szerint tehát vé-
gétéért, még pedig a törökök fényes  győzelmé-
vel, kik nemcsak hogy bevették a szorost, ha-
nem még 15 ágyút el is veitek, sőt egyik táv-
irat szerint 10,000 muszkát leöltek s a többit 
a nagyherceggel együtt elfogták.  Hogy azonban 
e két utóbbi hirről mit kell tartani: tudja min 
denki, 

A Sipka szoros bevétele, ennek stratégiai 
helyzetét vagy a győzelem eredményét tekintve, 
nem oly fontos,  mint talán volt a plevnai dia-
dal, azonban annyiból mégis igen figyelemre 
méltó és nevezetes, amennyiből a plevnai csata 
után itt újra kimutatta a török hadsereg vitéz-
ségét és életrevalóságát, mert a több' mint ezer 
méter magassága meredek hegynyerget az oro-
szok már jó eleve hatalmas erődítményekkel 
látták el s ezen nagyszámú orosz csapatoktól 
védett poziciókat legtöbbnyire vakmerő szurony-
rohammal vették be, mialatt az eléggé gyakor-
lott tüzérség fedezve  a bátor gyalogságot, pusz-
tító golyózáport küldött a sáncok közt leyŐ 
orosz gyalogságra s ütegekre. A török katonák 
öt—hat nap óta nem ettek meleg ételt, azonban 
ez legkevésbbé sem csökkentette lelkesedésüket 
8 bátor szívvel s lankadni nem tudó acélkarok-
kal verték ki az ellent állásaiból. — Plevnánál 
megmutatta Ozmán pasa, hogy mily nagy erő-
vel tudják visszaverni a török katonák állásai-
kat védve a támadó ellent. Szulejman pasa pe 
dig megmutatta Sipkánál, hogy a török katona 
hegyekkel és erődítményekkel szemben is nem-
csak jó védő, hanem kitűnő támadó is. Most 
már bátran hihetnénk a törökök végleges g y ő -
zelmében. ha a hadi szerencse is nem lenne 
csak szerencse. 

Ezen ujabb győzelem az orosz főhadiszál-
láson mindenesetre nagy levertséget idézhetett 
elő, mert ha Szulejman pasának sikerül Mehe-
med Ali fővezérrel  egyesülni, ugy erős támadás 
várható mindenesetre Tirnova ellen, mialatt Me-
hemed Ali jobb szárnya vagy esetleg a centrum 
is a Bíela-Ruscsuki vonalat szállaná meg s ez 
által Ruscsuk köriilzárolását könnyen megaka-
dályozhatná. Azonban hogy még az őszön dön-
tő csatára kerüljön a dolog, nem igen hihetjük, 
miután az orosz segédcsapatok a rosz utak s a 
kevés vasút miatt csak lassan érkezhetnek meg 
s ezeknek mozdulatait az őszi esőzések is aka-
dályozhatnák, az előkészületek a téli hadjáratra 
pedig szintén sok időbe kerülnek; — igy tehát 
nagyszabású és nagyhatású, vagy épen döntő 
csatát a közeljövőben nem várhatunk. 

A török hadsereg eddig nyert győzelmeit 
igyekszik kizsákmányolni s oly pozíciókat fog-
lalni el, melyekből aztán még a megerősített 
muszka csapatokat is visszaverheti. 

Hogy a porta sem reményű a háborút még 
ez évben bevégezni s hogy utolsó csepp vérig 
meg fog  küzdeni, kitűnik abból is, hogy leg-
újabban kétféle  nagyszámú nemzetőrséget állí-
tott fel,  melyeknek egyike a harcba megy, a má-
sika pedig az illető tartományban vagy város-
ban tartja lenn a rendet s adandó alkalommal 
saját tűzhelyét védheti. Egy nagy fegyvers^R-
litmáoy, mely eddig kifizetetlen  az angol kiKö-
tőben veszteglett, most, miután a porta annak 
árát kifizette,  Konstantinápolyba küldetik. 

Az ázsiai harctéren az oroszok nagyszámú 
erősitést kaptak s a valódi erélyes támadást 
csak most kezdték meg, azonban mind hiába, 
mert még eddig minden támadásuk visszavere-
,tett s máris több ezer halottat vesztettek az 
egyes csatákban. 

Ezekből tehát fáthatjuk,  hogy mindezideig 
mindkét, harctéren a török sereg van előnyben 
s a dicsőség, ugy hisszük, még az őszön s ta-
lán a télen is a portáé fog  maradni s különben 
is hogy a végleges győzelmet biztosítsák magok-
nak á törökök, minden erejöket meg kell feszí-
teniük, mert sorsukat fegyvereikkel  döntik e l ; 
Törökország jövője a szuronyok hegyén áll. 

v , Diplomáciai tökéletesség, 
Európa nagy asztalára mindig tálalnak fel  valami 

pikáns holmit, mely körül ügyes, de b zonyára túlsá-
gosan konfidens,  sőt szemtelen kellnerek szolgálnak 
fel  B hiznak meg történelmi nevezetességekké a népek 
zsírján, annak kiaknázásával, élete árán. 

E frakkos,  simára borotvált pofájú  szolgahad, 
mely eladja lelkiismeretét egy kegyelmes oldalmosolyra, 
mely a népnek adott szavát beváltani nagyon is kö-
zönséges elnyűtt Bzokásnak tartja, mert becsületes ; 
melynek lelke hazugság, ámitás, csalás, mely neveze-
tes tulajdonságok másokat a börtönbe vezetnek, de e 
hadat hallhatatlanitják — készül újra egy őt nagyon 
is jellemző lépés megtevésére. 

Hallottunk bizonyára már eleget mindazon hó-
héri szenvedélyek által színre hozott véres drámákról, 
melyek a most folyó  háború két harcterén nyújtják a 
legocsmányabb látványosságot. Tudunk még a mult 
évbnn történt bolgár kegyetlenkedésekről, monteneg-
róiak által gyakorolt Bkaipirozásról, török s aztán — 
ami mindezeket felülmúlta  - muszka mészárlásról, 
mely által több ezerre menő igazhivő lett átadva a 
hetedik égnek. Csak az igazságnak szolgálunk, ha ki-
jelentjük azt is, hogy az időnként felmerült  erőszakos-
ságok a törökök részéről mint olyanok merültek fel 
mindig, eltekintve természetesén egyes fanatizáltak  vé-
res tetteitől, melyek különben indokolva voltak min-
dig az eiienség kihívásai által, melyek szükségét a lá-
zadók okvetlen igénylék. 

A csak némileg is jobb érzésii embernek kellett 
hogy elborzadjon a „humánus" orosz seregnek, e hír-
hedt hősökből álló reformátoroknak  orgyilkoshoz illő 
aljas tettein, ha csak nem diplomata, mely faja  az em-
beriségnek élénk különbséget tud tenni az orosz és 
török által ártatlanul kiontott vér között úgyannyira, 
mikép ha egy orosz gyilkol le egy védtelen muzul-
mánt, azt igen természetesnek találja a nem lát annak 
kiontott vérében semmi rendkívülit, semmi botránkoz-
tatót, mig ellenben, ba egy orgyilko-i orosz elnyeri 
méltó büntetését attól, kit jogtalanul elhagyatottságá 
ban megtámadott, már akkor dul-ful,  mert egy bűnös 
elnyerte büntetését. Oh, ti utálatos szörnyei az embe-
riségnek, kik a romlottság terjedését annyira igyekez 
tek előmozdítani I nem féltek  a népek boszujától, az 
igazság kezétől, mely egyszer rettenetesen fog  sújtani? 
Oh ti Bzivtelen diplomaták I 

Az orosz horda halomra gyilkolá különbség nél-
kül a kisdedeket, nőket a legmesteribb kínzások al-
kalmazásával. Bombázták o szörnyek a. ruscsuki kór-
házat, hol több beteg lett áldozata öldöklő vasdarab-
jaiknak, s ezeken kivül egy halmaz okmány, mely az 
angol akóházban keltett felháborodást,  hirdette ama 
borzalmssságokat, melyeket a török alattvalókon orosz 
katonák követtek el. Es ? . . . 

A hivatalos Európa azonban csendeB maradt, bű-
nös egykedvűséggel kéjelgett az orosz szörnytetteken. 
Nem emelte fel  szavát egyszer sem e háború folyama 
alatt az orosz főhadiszálláson  az embertelen tettek 
meggátlása céljából, szentesítette igy, mert máskép 
nem áll a dolog, az oroszok olyatén tetteit, milyeneket 
csak a barbárkor mutathatott fel. 

De még ha csak elnézte volna ! de nem I készül 
tiltakozni a török kegyetlenségek ellen, melyek ha 
történnek is, azokat csak az önvédelem hozza ugy 

Az érzelgős német az első, ki felszólal  a portá-
nál ily értelemben, B Zicbynk utasítva lett hogy támo-
gassa stambuli kollegáinak lépéseit. 

Hát nem cudarság ez? 
A magyar népnek általános tiltakozása az orosz 

kegyetlenkedések ellen elhangzik államférfiaink  füle 
mellett. Nincs e nemzetnek még oly közege ia, mely 
annak humanitásból folyö  tiltakozását hangsúlyozza 
ott, ahol kell? 

Nincs I 
J á t s z ó d j a t o k c s a k j ó u r a k , j á t -

s z ó d j a t o k a n é p p e l ! d e h a m a j d a n é p 
fog  e g y s z e r v e l e t e k j á t s z a n i , az a j á -
t é k a n é p j á t é k a l e s z ! 

Tudjátok-e milyen az? — — — „ 

A t ö r ö k g y ő z ! 
A császárok, királyok s a diplomatia által párt-

fogolt  orosz hatalom, mely az oly igazságtalan háborút 
proclamálta, ugyancsak érezi ez igazságos isten sújtó 
haragját. Hasztalan kenette fel  magát a le jaj ptebb 
hóhérnak, mert az ártatlanok kiontott miúás i csepp 
vére átkot szórva veszedelmet hozott rá minden földi 
nagy hatalom pártfogolása  mellett is. 

Az igazság boszuló keze, mely a török fegyverek 
hegyén villámlik, le-le sujt a gonosz, tetteiben aljas, 
esküjében hitszegő, ígéreteiben hazug orosz hatalomra. 

Ázsiából és a Balkán vidékéről uj meg uj török 
győzelmek hirdetik az igazság diadalmaskodását. 

A' minden földi  hatalom által elhagyatott török 
nemzet, melyet csak a mi tehetetlenségben nyilvánuló 
rokonszenvünk kisórt harcaiban, erős reményt nyújt 
arra, hogy a minden muzulmán kiirtására törő orosz 
bordától rövid időn inegtisztitja a Balkánt s bizonyára 
aztán a Duna jobb partját is. 

A Sipka szoros orosz védelmi pont lenni meg-
szűnik — ez már csak órák kérdése lehet. Már be is 
vette némely hir szerint a hat napon át élei-halál har-
cot vívó török ostromló sereg azt, mely hir, ha korai-
nak látszik is, igaz az, hogy Szulejman pasa két erőd-
nek már birtokában van s uralkodik az egész szoros 
felett.  S ha igaznak bizonyul be, melyben alig van 
okunk kételkedni, hogy a Sipka-szoros megvivatott a 
török hadsereg által, ez esetben az oroszok többi po-
sitióinak eleste is csak rövid idő kérdése lehet. 

Mindig nagyobb és nagyobb kurdarc éri a két-
szinüek által istápolt Oroszországot, s hogy a végső 
csapás is bekövetkeznék reá teljes szivünkből óhajtjuk. 

Allah, nagy, Allah hatalmas, Allah igazságos I 
A magyarok istene legyen velünk, legyen elősegitője 
a török győzelmeknek I 

A harctérről. 
Mehetned Ali pasa, mint Konstantinápolyból ír-

ják, — a miért gyors fellépéssel  nem akadályozta meg 
azt, hogy a Sipka szorosban lévő muszka hadak se-
gélyt kapjanak — kegy vesztett lett s Abdul Kerim 
pasa pártja újra felülkerekedett. 

Várnából írják, hogy Hassan herceg serege Me-
hemed Ali pasa alá rendeltetett s maga Hassan her-
ceg Rasid pasa tábornok helyét foglalja  el. 

Kadiköi mellett hétfőn  nj csata volt, melyben a 
muszkák tetemes veszteségeket szenvedtek. 

A szultán szerencsét kívánt Mukhtár pasának a 
gedikleri győzelemhez. 

A „Standard" esti lapja nagy diadalokat jelent 
Batumnál és Bajazidnál. Mukhtár pasa legújabb dia-
dala Karsz mellett d ö n t ő az á z s i a i h a r c t é r r e . 
A muszka vesztesége e harcban 4000 ember. 

A törökök Erzeruban Aube és Kiszit-Tepe mel-
lett megtámadták .az oroszokat s makacB harc után 
elfoglalták  az ellenség hadállásait. 

Mukhtár pasa orosz területen táborozik. 
Szulejman hétfőn  tett utolsó támadást a Sipka 

szoros erődítései ellen és szuronyrohammal elfoglalta 
azokat. Az oroszok 12 órai csatában 3000 embert 
vesztettek. 

Az összes sipkái harc t í z e z e r törökbe és 
sokkal több orosz harcosba került, — de még eddig 
nincs az egész szoros a török kezében. A törökök az 
élelmet öszvéren és az ágyút ököréi szállítják a Sip-
kába. 

Jaziárnál az otoszok 1600 embert, 8 ágyút vesz-
tettek és Popkiöjig visszavonultak. 

Ozmán 15,000 törököt küld Romániába, mert a 
románok már átlépték a Dunát. 

' A szerb akcióban Bécsben nem hisznek. 
•Amily mérveket ölt az oroszok veresége a Bal-

kán rózsa-ligeteinél, oly arányban készül Szerbia is 
segélyére lenni a vereséget Biviivedőknek. Eddig CBak 
a készülődésekről hallottunk, mely bizonyos védelmi 
szempentból történt s egy pár szerb zászlóaljnak a 
határ felé  küldéséről szárnyaltak megbízható hirek, 
melyeket hasztalan igyekeztek Bécsben békés jellegü-
eknek keresztelni. 

Az első orosa rubel-szállítmány a cár, meg a 
szláv comite küldeményéből már megérkezett a „lené-
zett szerbeknek Belgrádba, melynek fülbemászó  zenéje 
mellett a gyerek fejedelem  legott minisztertanácsot 
tartatott, mely elhatározta, hogy a szerb hős sereg 
Bulgárországban cooperál az orosz hadsereggel. 

Horvatovics, Nikolícs, Lesjanin, Protics, Alimpics 
s Vlajkovics kineveztettek hadtest-parancsnokokká. 

E mellett a bosnyák fölkelők  egy küldöttsége 
kunyorál Milánkánál, hogy a bosnyák c&apatok főve-
zérletét Szerbia vállalja el. 

Szép kilátás nyílik nemsokára a az Adriától a 


