
Szerkesztőségi iroda: 
Br&íü&i ntcza 60. » alatt, 
hová a lap szel'emi részéi 

illető közlemények 
küldendők. 

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

tesen intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi es közgazdászati lap, 

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

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétaier : 

szerdán és ssombston 
Előfizetési  feltételek: 
helyhttn hAahoihordva ngj 

vidékri postAn kflldve: 
Egéai év . . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 9 ft.  — kr. 
Negyed ér . . 1 ft.  50 kr-
Hirdetmények dija: 
3 haaábos petitsorért, vagj 

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

Muszka dicsőség, hol késel az éji 
homalyban! ? 

Még mindnyájunk emlékében van az idő, 
mikor a minden oroszok dicsőséges cárja nagy 
büszkén kiállott Moszkva piacára s kiadta a gő-
gös jelszót: fel  Konstantinápolyba ! és feltűzve 
Nagy Péter végrendeletét zászlóikra, Európa 
szlávjainak hosannái közt megindult a népirtó 
hadseregé hogy tönkre tegye a mindenkitől le-
nézett, gyalázott, ócsárolt török nemzetet. A 
nagyherceg ur erősen esküdözött, hogy „addig 
nem nyugszik, mig mentéjé ujját török vérbe 
nem mártja" s a muszka ugorkaevők nagyokat 
ittak a medvebőrére, mely pedig már kezdte 
nyújtogatni feléjük  körmeit. 

És a dicső nemzet, mely 3 éve küzd bei-
forradalommal,  verekedvén szerbbel, monteneg-
róival, bosnyákkal, melynek a diplomátia ezer 
gátat vetett útjába, hogy halálos ellenségeit 
tönkre ne tehesse, melyet az európai politika 
bölcsesége kiüzendőnek és élhetetlennek keresz-
telt, e nép most a vitézség és önfeláldozó  haza-
szeretet oly magasztos példáit adja, mely a vén 
Európát bámulatba ejti s a bécsi rövidlátó po-
litikusokat gondolkodókká teszi. 

Orosz dicsőség hol vagy? Feleljetek rá 
Plevna téréi! 

Hej Plevna ! Plevna! mennyi álmatlan éj-
szakát okoztál te az ideges cárnak. 

* Az lehetett a nagyszerű jelenet," mikor Oz-
mán basa dühödt katonái villogó szuronynyal 
űzték a szent György rendjeles csecsemő gyil-
kosokat. 

Mellüket a cár, hátukat Ozmán basa látta 
el érdemjelekkel. 

Nesze nektek muszka hymnust fújdogáló 
csehek, horvátok, szerbek. Tüntettetek s most 
letört szarvakkal bámultok szét a világba. Hol 
van — kérditek — a világverő muszka hata-
lom r mely előtt sorba hajlonganak a müveit 
nemzetek diplomatái. 

Ez akarja megoldani a keleti kérdést és 
kivinni azt az óriási hazug eszmét melynek 
szlávegység a neve ? 

A muszka port hintett az egész világ sze-
mébe. 

Huszoukét éve készül ' már e háborúra, 
mindenki azt hitte, hogy csak kis ujját mozditja 
és össze lesz zúzva a török, s most sül csak ki, 
hogy a kolosszusnak lábai — agyagból vannak. 

. . . És mikor a török dicsőség tetőpont-
ján áll, vettük a birt, hogy az európai diplo-
matia fegyverszünetet  akar közvetíteni. 

Persze, hogy a muszkák elpáholt seregeiket 
ujakkal pótolhassák. 

Ez már hallatlan gyalázat volna. 
Egyszer már megállították az ozmán fegy-

vereket, hogy Belgrádba be ne masírozzanak. 
Sőt a nyomorult Nikitát is az európai hatalmak 
mentették meg a végveazedelemtől. 

Reméljük, hogy Andrássy, ha csak az átkos 
hármas szövetség kelepcéjébe nem esik, nem 
fogja  a nemzeti közérzületet azzal sérteni, hogy 
hozzácsatlakozzék. Ezt hisszük. 

Addig is csok jassa Ozmán, Mehetned Ali, 
Szulejman. 

A harctérről. 
Milán, a szerbek majom-királya is háborúba ké-

sztll a török ellen ; elpáholtatása bizonyos. 
A mezítlábas oláh hadsereg is átkelt a Dunán. 

A törökök is átkelnek Szilisztria felől  B majd akkor 
lesz CBak a hadd el hadd. 

Thiers meghalt. Franciaország Deák Ference, 
mint sokan hiszik, bonapartista meréoylet áldozata lett. 

Muszka részről tétettek ajánlatok a békekötésre. 
A porta  Reuaa herceg azon ajánlatára azt válaszolta, 

hogy Törökország alkotmányos állam s be kell várni, 
mig a béke és háború felett  a nemzetgyűlés itél. 

Gabrova mellett, mint Buknrestben el van ter-
jedve, a muszkák roppant vereséget szenvedtek és az 
egész hadsereg harcképtelenné lett. A csatatért rop-
pant számú muBzka borítja. 

Suchum-Khale parancsnoka a török csapatok 
egyrészét Plevnába szállítja. Ázsiában nincs már szük-
ség azokra. 

A török győzelmek folytán  a török állampapírok 
értéke roppantul emelkedett; a kapzsi Kémetország 
nagy mennyiségben vásárolja azokat. — A muszkák 
pénzügyi veresége teljes. A muszka hitelpapírok sen-
kinek se kellenek. Az októberi muszka szelvények 
beváltatlanul maradtak. 

Egy Bukurestből szept. 4-ről kelt távirat szerint 
a törökök már átlépték a Dunát a egész Romániát 
fenyegetik.  Az aggodalom és félelem  roppant nagy. 

Ugyan Bukurestből irják Bzept. 4-röl: Ide érke-
zett hirek jelentik, hogy a Cárevits hadserge csütörtö-
kön és szombaton borzasztó vereséget szenvedett. A 
feketeLom  folyé  a muszkák által feladatott.  A musz-
kák veresége roppant nagy. Közelebbi részletek nin-
csenek. Lovcsa felett  ujabb kémszemle-ütközetekről 
tesznek jelentést. — A maszkák helyzete olyan, hogy 
egyáltalán nem támadóképes. — Qabrov&t a törökök 
elfoglalták.  A törökök Bukurest ellen készülnek. 

A román hadsereg fogy,  egyre iogy, a hős mi-
lícia tagjai egyre Bzöknek el. 

Popköi bevétele a törökök altal hivatalosan meg-
erősíttetik. 

Muszka hirek szerint (hitelt nem érdemelnek) 
Imeretens'ty tábornok elfoglalta  Lovcsát. 

A szerb sereg vezérei közül Horvatovita Widdin, 
Lesjanin Nisch, és Nikolics Szenica ellen fog  menni. 
A drinai hadsereg figyelő  állást fog  elfoglalni.  Egy 
osztály utász már a határ felé  indíttatott. 

A győzelmes törökök legújabb hirek szerint Szi-
lisztriából Bornea szigetére keltek át és Kaloresnál 
hidat építettek. 

Mehemed Ali Szombaton a Carevics két hadosz-
tályát tönkretette és a Jantra felé  szorította. 

Milán fejedelem  csak oly feltétel  alatt vesz réazt 
a háborúban, ha szerencsétlen eredmény eBetében őt a 
muszka mint tábornokot is alkalmazza, 

Ázsiában a muszkák a tengeren is megverettek. 
Karahaszanlárnál aug. hó 30 án véres ütközetben 

makacs ellentálláB után a muszka csorda megveretett. 
Achmed pasa aug. 29-én megverte az oroszokat, 

ezeret leölt. A Sipkában harc dühöng. Az oroszok 
hivatalosan jelentik, hogy Lovosa az oroszok által be-
vétetett. 

Az oroszok az egész vonalon folyton  visszavo-
nulnak. 

4-én a bolgár harctér minden pontján pusztító 
barc folyt.  A törökök támadása Selvire visszaveretett. 
Plevnánál foly  a csata ; eddig a törökök győzőben. 

Mehemed Ali az oroszoktól elfoglalt  Popkőit 
megerősítve tartja, úgyszintén Gabrovát. Ozmán pasa 
a pelisati és sgolicei sáncokat megerősítve tartja. 

Mihály főherceg  letette Löris-Melikoffot. 
Ismail pasa feltartórzhatlanul  nyomul orosz terü-

leten Ázsiában. 
Thiers holtteste Párisba vitetik B államköltségen 

eltemettetik. Mac-Mahon ez ügyben miniszteri taná-
csot tart. 

* Thiers Adoli, az újkori Franciaország legna-
gyobb államfórfia  nincs többé I A tudomány, a parla-
ment és politika osztoznak a francia  nemzet gyászá-
ban, melylyel az egész müveit világ rokonszenvez. — 
Hogy mi volt ő s mily nagy a veszteség, mellyel ha-
lála lesújt, azt nem kell frázisokba  burkolni: életrajza 
egy kitűnő tollú hírlapírónak, remek történetírónak és 
nagy államférfiunak  tetteit foglalja  magában, elegen-
dők három nagy ember emlékének megörökítésére. 
Ajkai a nagy gondolkozó elveit hirdették s mig az 
egyik kezével nagy könyvében följegyezte,  a másikkal 
sajtóban és zöld asztaloknál csinálta a történelmet. 

Legközvetlenebb veszteség érte halálában a fran-
cia köztársasági pártot. A kérdés fel  van vetve s a 
küzdelmek akörül folynak:  kinek adja a nemzet a 
bizalmat, a korlátlan hatalom vas eszközeinek, köz-
vetve a harmadik császárságnak, vagy azoknak, kik a 
közjónak legmegfelelőbb  alkotmányt'oruiát, mint a 
nemzeti akarat uralmát kívánták érvéuyre juttatni ? A 
republikánusok az intriguák elleni elkeseredett harc-
ban a legérzékenyebb veszteséget szenvedték. Thiers 
nemcsak tulajdonképi vezérük volt, de Franciaország 
e legnépszerűbb embsre hallgatag megegyezéssel a 
köztársaság elnökjelöltje volt s mivel a köztársasági 
párt második vezérét, a nemzet kisebbségét képviselő 

kormány törvényszékileg üldözi ; az első vezére hűlt 
tetem : ime a francia  köztársasági párt szomorú hely-
zete ! 

Háromszékmegye közigazgatási bizottsá-
ga gyűlése Sepsi-Sztgyörgyön 1877 szept. 
4-én főispán  mélt. P ó t s a J ő z s e f  el-

nöklete alatt. 
Forró Ferenc alispán jelentőse. 

Tekintetes közig, bizottság I 
Van szerencsém havi jelentésemet a felmerült 

tárgyakhoz képest igen röviden a következendőkben 
megtenni: 

Égési eset itt S.-Szentgyörgyön volt kettő, egy 
Dálnokban ; máshonnan jelentést nem vettem eddig. 

A törvényhatóság képviselő bizottságát részben 
alkotó legtöbb adót fizetők  névsora számbavétetvén, a 
felszólandó  bizottság által a beérkezett folyamodások 
ellátattak s a sorozat véglegesen megállíttatott, mely 
a f.  hó 12-én tartandó törvhatósági gyűléshez be fog 
terjesztetni. 

Bejelentem tisztelettel azt is, hogy a kézdi-vásár-
helyi m. kir. ügyész urnák átirata folytán  zaláni má-
sodbiró Séra Albert az ellene ottan folyamatba  vett 
vizsgálati végzés következtében azon hivatalától ideig-
lenesen felfüggesztetett. 

Az Egerpatak alatt levő hid kijavítása 200 frt. 
szerződéssel biztosíttatott, továbbá Élőpatak és Arapa-
tak közt az ott elvonuló törvényhatósági útban meg-
romlott hidak kijavítására szükséges árlejtés által 2625 
frtban  a vállalkozás megtörtént; s végre Imecsfalva 
közt a Gelence vizén egy uj hid építése 474 írttal 
szinte árlejtés utján építés alá vétetik. 

Antal Zsigmond árvaszéki elnök jelentése. 
Mult hó julius végével maradt a) gyámolt eset 

3834, b) gondnokolt eset 70, összesen 3904. Augusztus 
hóbani szaporodás : a) gyámolt eset 10, b) gondnokolt 
eset 0. Augusztus hóbani fogyás  : a) gyámolt eset 2, 
b) gondnokolt eset 0. Aug. végén tesz a) gyámolt eset 
3842-t, b) gondnokolt eset 70-t, összesen 3912-t. 

Julius végével a) az árvák vagy gyámoltak lét-
száma volt 8344, b) gondnokoltak létszáma 70, ösz-
szesen 8414. Aug. hóbani szaporodás a) gyámoltakat 
illletőleg 14, b) gondnokoltakat illetőleg 0. Aug. hó-
bani fogyás  : a) gyámoltakat ill. 2, b) gondnokoltakat 

'11. 0 ; eszerint aug. végén tészen : a) az árvák vagy 
gyámoltak létszáma 8356 t, b) gondnokoltak létszáma 
70-t, összesen 8426 ot. 

Ügyforgalom.  Julius végén ellátatlan maradt 228 
db. Aug. hóban beadatott 572 db., igy lett 800. Az 
572 drbból vonatkozik : 1) számadásra 64, 2) kötelez-
vény beadásra 9, 3) végkielégítésre 5, 4) gyám- és 
gondnokság felállításra  30, 5} nagykorúsítás v. gyám-
ság alóli felmentésre  10, 6) a m. kir. belügyminiszté-
rium által megtörtént nagykorusitásra 4, 7) a m. kir. 
belügyminisztériumhoz árvaházi végzéB elleni fellebbe-
zés 3, 8) a kir. törvényszéktől, kir. járásbíróságoktól 
átruházási végzés és t. tárgyalási jegyzőkönyveket il-
letőleg 63, 9) Különféle  eseteket tárgyazó beadványok 
375, 10) Pest-, Kolozs- ós Fogarasmegye, ugy Debre-
cen város árvaszékétől 4, 11) a m. kir. belügyminisz-
tériumtól, bukuresti fó'űgynökségtől  UdvarhelyBzékme-
gyétől, brassói m. kir. vámhivataltól 5 ; összesen 572. 

A fenni  800 drbból ellátatott ülnök Séra Tamás 
által ülésben és ülésen kivűl 405, ülnök Nagy Sándor 
által 32, ösBzesen 437, ellátatlan maradt 363, megje-
gyeztetvén, hogy Nagy Sándor ülnök aug. 2-tól aug. 
30-ig alispáni engedély folytán  távol levén, a fenni 
hátrálékot az okozta. 

Az ellátott darabok az aug. 3l-én ellátattokat 
kivéve, mind leírattak, kiküldettek s irattároztattak. 

A közjegyző urak ezen jelentés szerint nem igen 
felelnek  meg kötelességüknek az annyira fontos  gyám-
ügy körül. Legtöbbnél roppant a hátralék. Utasíttatnak 
határozatilag a hátrálékok elintézésére — f.  év. no-
vember 1-éig, elleneseiben ellenük a fegyelmi  eljárás 
azonnal elrendeltetni fog. 

Bereck város elöljárósága, miután a soosmezei 
árvaesetek alispáni rendelkezés következtében se kül-
dettek be a megyei gyámhatósághoz — utasittatik ez 
árvaeseteket felelőség  terhe alatt Bzept. 20-ig az árva-
székhez okvetlen beküldeni. 

Kir. adófeliigyelő  Gencsl István jelentése. 
Van szerencsém folyó  évi aug. havi jelentésemet 

következőkben megtenni u. m: 
E megye területén folyó  év aug. harábin befolyt 

egyenes adókban 42,280 frt  77 kr, a mult év hasoa 
időszakában befolyt  44,386 frt  20 '^ kr, a jalea it 


