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

illet? közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hiratal: 
Po 11 í k Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések éa 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendó'k. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

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

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben hiahoihordva rágj 

vidékre poitán küldve: 
Egész év * . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Vegyed év . . 1 ft.  }0 kr' 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kttlSn 30 kr. 
Nyilttér sora IS kr. 

Előfizetési  felliivás 
a 

mMH&HKRXL 
cimü politikai, társadalmi és közgazdászati lap 

VII. évfolyam  IV. negyedére. 

Előfizetési  feltótelek  : 
Szeptember—december . . 1 frt.  50 kr. 
Külföldre  negyedévre . . 2 , — „ 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l l á k Mór könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo 
mattathatunk.  "^B® 

A „Nemere" kiadhivatala. 

A plevnai csata. 
Mikor e sorokat irjuk, már rég megdör-

dültek az ágyuk Plevna téréin és száznyolcvan-
ezer ember csataorditásától reszket a levegő. 
Vivják a második plevnai csatát. Egyfelől  Oz-
mán pasa 70,000 törökje, másfelől  110,000 
egyesült orosz-román. Tehát a „független"  Ro-
mánia vitézei is belekerültek, mint Pilátus a 
credóba. Hiába ! a függetlenséget  nem adják in-
gyen. Erről Szerbia beszélhetne, ki fiai  vérének 
árán sem juthatott hozzá, Románia pedig még 
a legkisebb áldozat nélkül nyakig úszik benne. 
Most majd bezzeg megszolgáltatják vele. 

Különben dacára az ellenség túlnyomó ere-
jének, a helyzet egyáltalán nem veszedelmes a 
törökökre nézve. Mehemed Ali Ruscsukot vévén 
hadműveleteinek alapjául, 110,000 emberrel, hát-
ban fenyegeti  az oroszok plevnai seregét. És ha 
a muszkák megverik Ozmánt, ahelyett, hogy 
üldözhetnék, frontot  kell változtatniok és szem-
befordulni  Mehemed Alival; ezalatt pedig Oz-
mán ismét összeszedheti magát. Ha pedig Oz-
mannak csak kissé kedvez a szerencse, az oro-
szoknak a Dunán való visszakergetése lesz vég-
leges eredménye e csatának. 

Ezalatt pedig felséges  királyunk szemlét 
tart vitéz hadfiai  felett.  18,000 ember áll fegy 
verben Kassán s I. Ferenc József  houvédezre-
desi egyenruhában vágtat végig a sorok előtt. 
Melyik magyar ember ne érezné örömtől feldo-
bogni szivét, midőn királyát nemzeti hadseregé-
nek egyenruhájában látja. Ha ez egyenruhában 
kivonja kardját s elhangzik ajkáról: .Utánam 
magyar!" — nemcsak e sereg, hanem a nem-
zet ifja,  véne lelkesedetten tódul utána és egy 
emberként áll fel  a haza és a dynasztia érdekei 
mellett. Oh, mert hű egy nemzet ez a magyar, 
csak az volt kár, hogy közte és legfőbb  ura 
közt férfiak  állottak minden időben, kik eltor-
zító üvegeket tartottak közéjök, hogy egymást 
tisztán ne láthassák. De hála isten, ez időknek 
vége. Király és nemzet egymás mellett állanak 
és megértik egymást. Büszkén mondhatjuk: „a 
legelső magyar ember a király". 

Épen ezért ne aggódjunk azon, hogy az 
orosz szövetség békóiban meg vagyunk fogva. 
A XIX. század oly közel hozta a népet a trón-
hoz, hogy annak kiáltó-szava felhangzik  odáig 
— 8 a nép akaratának menydörgő szózata nem 
veszhet el a pusztában. Hisz a népszabadság, 
melynek virágai százezrek vérével öntözött me-
zőn termettek, nein lehet üres szó. A francia 
iorradalom és 48-iki szabadságharcok viharai 
megtisztították a világot salakjaitól és a népeket 

az őket megillető helyre állították. Es mi önér-
zetesen mondhatjuk: „E helyet érdemteljesen 
betöltjük." 

Kossuth Lajos levele. 
(Vége) 

De én hinni szeretőm, hogy ama szerencsétlen 
kifejezés  CBak amolyan elhirtelenkedett pisztolydurra-
nás volt, mely messzebb lőtt, mint a hová célozott. 
Es nem mondom, hogy Magyarország kormánya már 
elhatározott szándékkal odadobta magát ama veszedel-
mes hajlamok karjaiba, melyek a döntő körök vidé-
kén tagadhatlanul mozgásban vannak. Lehetnek kéte-
lyeim, vannak aggodalmaim, de nem mondhatom, mert 
nem tudom. Hanem azt, iájdalom, tudom, hogy sem a 
magyar kormánynak eddigi hivatalos nyilatkozataiban, 
sem a külügyi politil a vezetőjének eddigi eljárásában 
magyar hazafi  megnyugtatást nem találhat 

Nem lesz felesleges  ezeket kissé emlékezetbe 
hozni most, midőn az ország képviselői újra egybe-
gyűlnek, kiktől a nemzet pártkülönbség nélkül azt 
várja, hogy párttekinteteken felül  emelkedett hazafi-
sággal biztosítani fogják  a nemzet akaratának teljesi 
tését. 

Magyarország miniszterelnökének legnyomatéko" 
sabb nyilatkozata az volt, melyben (szóról szóra idé-
zek) afelől  biztosította a- képviselőházat, hogy : „nincs 
a döntésre hivatott körökben senki, aki külügyi poli-
tikánk föladatának  azt tartaná, hogy szomszédunkban 
a birtoklási és hatalmi viszonyok megváltozzanak." 

E nyilatkozat akkor zajos tetszéssel fogadtatott, 
mert (amiut pozitív ténynek tudom) a ház minden ol-
dalán sokan voltak, akik egyszeri hallás után e diplo-
matikai ügyességgel összeállított szóalkatot oly érte-
lemben vették, mintha afelől  nyertek volna biztosítást, 
hogy a monarchia külügyi politikája feladatának  tartja 
azt, hogy szomszédunkban a birtoklási hatalmi viszo-
nyok meg ne változzanak, -

Fájdalom, a magyar miniszterelnök ezt nemcsak 
nem mondta, nemcsak mondani nem akarta, de sőt 
midőn pár nappal később két képviselő a miniszteri 
nyilatkozatnak ily értelmet tulajdonított, miniszterelnök 
ur szavainak ily értelmezése ellen ismételten tilta-
kozott. 

„Quesivi lucem, ingemuique reperta." 
A miniszteri nyilatkozat eme hírhedt passusa ide 

megyén ki. Szomszédunk háza oly viszonyban áll Ba-
ját házunkhoz, hogy ha amaz lángba borul, a mi há-
zunk is utána ég. És ama szomszédházat lobogó fák 
lyákkal rablók, gyujtogatók rohanják meg. Ez a mi 
háznépünket aggodalomba ejti saját házának biztossá-
ga felett,  és a magyar háznép felelős  őre azt mondja: 
ne aggódjatok, én biztositalak, hogy köztünk, őreitek 
közt nincs senki, aki feladatának  tartaná, hogy a szom-
szédház felgyujtássék. 

No, hiszen csak az kellene még, hogy ezt pláne 
ők tartsák feladatuknak  1 Szépen köszönöm a biztosí-
tást! Tartsák feladatuknak  segíteni a megrohant szom-
szédot, hogy a gyujtogatók elűzessenek : ez az, ami a 
magyar háznépet megnyugtathatja. 

A miniszternők másik nyilatkozata az volt, hogy: 
„a kormánynak senkivel szemben és semmi irányban 
arra nézve, hogy mit fog  tenni, sem szövetsége, sem 
kötelezettsége nincsen, hanem teljes mértékben birja 
önelhatározásának szabadságát." 

E nyilatkozatból két dolgot tanultunk, de bizony 
egyik sem megnyugtató. Tanultuk azt, hogy a kor-
mány még maga sem tudja mit akar. Nincs szabott 
célja, politikájának nincs határozott iránya. Compasz 
nélkül hajózik, várja a jó szerencsét, hogy merre fog-
ják a szelek terelni. Ha ez politika: bizony inprovi-
dens politika. — „Jön idő, jön tanács' (Kommt Zeit, 
kommt Kath) ennyiből áll az egész. Az önelhatározás 
szabadsága kétségtelenül nagyon jó dolog arra nézve, 
hogy m i k é n t jussunk el a célhoz, melyet magunk-
nak kitüz ünk; de nem gondolom, hogy-az ország lét-
érdekeit veszélyeztető ily nemzetközi bonyodalommal 
szemben a politikának irányát is (nem a m i k é n t e t , 
hanem a in i t) a jövendő elhatározás szabadságára re-
lcgálni, akár tanácsos, akár szabad legyen. 

E-i én tartok tőle, hogy miniszter ur nagyon is 
igazat mondott; ón ug'y látom, hogy a monarchia kül 
ügy miniszteré — a két fél  minisztériumának beleegye-
zésével — csinált magának egy keretet, melybe sok 
minden belefér,  de hogy mit fog  belefoglalui  ? ennek 
meghatározását az időre bízza „Kommt Zeit, kommt 
Rath." A köretnek pedig értelme ez: „Hagyjuk az oroszt 
tenni amit akar." Állásunk az ő irányában egyelőre a ba-
rátságos neutralítás. (Neutrálitás ós barátságos I fából 
vaskarika; contradictio in adjecto. Hanem fájdalom, 
mégis igaz. Barátságos az orosz iránt, ellenséges a tö-

rök iránt, de nem neutralítás. Mikor egy ország oly 
létérdekileg érintve van egy háború által, mint most 
hazánk, a neutralítás teljes lehetetlenség. Inactio nem 
neutralítás. Hogy az eddigi inactio nagy szolgálat volt 
az orosznak, az égre-fóldre  kiáltó tény. De folytatom 
a „keretet.") Ha a török találna győzni, marad min-
den a réginél s mi a végtárgyalásoknál közben járan-
dunk, hogy a győztes török ne nagyon szorongassa az 
oroszt, kivol mi a „szívélyes egyetértést' fenn  kiván-
juk tartani; ha ellenben az orosz halad előre győzel-
mesen, mi „állást foglalunk"  a vert török hátán, ipsr-
kodandunk a végtárgyalásoknál mérsékelni az orosz 
exactiókat, mindenesetre pedig ha az orosz rabol, hát 
rabolunk mi is, ha lehet, le egész Szalonikiig s azt 
mondjuk Ausztriának s Magyarországnak : im I érvé-
nyesítettük a monarchia érdekeit szemben az orosz 
terjeszkedési politikával; az orosz terjeszkedett, de 
terjeszkedtünk mi is, a rablással megzavart egyensúlyt 
rablással helyreállítók." 

Ilyen keretje van annak az „önelhatározáBÍ sza-
badság" politikájának, mellyel a miniszterelnök dicse-
kedett. Mondhatlanul fogok  örvendeni, ha az ország 
képviselőinek hazafisága  a nemzeti akarat teljesítésé-
nek oly biztosítást Bzerzend, mely ezen g y a n ú m a t 
(csaknem azt irtam : „tudomásomat") megcáfolandja. 

Második, amit az idézett nyilatkozatból tanultunk, 
az, hogy a kormánynak nincs szövetségese. En azt 
gondolom, hogy ily körülmények közt, minők a mos-
taniak a kormánynak két dolog főképen  kötelességei közé 
tartozik. Egyik az, hogy tisztában legyen politikájának 
iránya, célja feladata  felől  ; erről már szólottam, másik 
az, hogy ennek érvényesítése végett szövetségesekről 
gondoskodjék. Baj, hogy nincs a kormánynak szövet-
ségese Kötelesség mulasztásnak is nevezhetném, mert 
lehetno szövetségese, ha jó politikája volna 

De még ennél is nagyobb baj az, hogy a szabad-
kéz, mellyel a miniszterelnök dicsekedett, az orosz felé 
hajlik. Hiszen a bonyodalmak kezdete óta semmit 
sein hallottunk annyiszor s több emfazissal  hangoztat-
ni, mint a bárom caáazár szttvetségét előbb. „«*ivélyea 
egyetértését" még mindig. E szívélyesen egyetértő há-
rom császár egyike az orosz. Bizony veszélyben vagy 
édes jó hazám azzal a szabad kézzel,  amely az orusz-
szal szívélyesen egyetértésben működik. — Eddig igy 
működött. — Sok bizonyítványt idézhetnék, ~ hanem 
csak egyre Bzoritkozom. 

Azt mondja a kormány : nincs semmi kötelezett-
sége. Mit ? hát nem vállalta el azt a kötelezettséget, 
hogy szabad kezel enged a szláv Ugy zászlaját lobog-
tató cárnak megszállani s hadműveleti alapjává átala-
kítani Romániát, melynek sértetlensége szerződésileg 
Európa védnöksége alá volt helyezve ? Elvállalta s 
még pedig nem is hallgatagon, hanem formális  alkuval 
vállalta el, mert köztudomás szerint bérül kötötte ki 
magának, bogy a cár ne vonja bele Szerbiát a hábo-
rúba. 

Ez ádáz kötelezettség-vállalás a kútforrása  mind-
annak, ami eddig történt, mindannak, ami még történni 
fog  s minden veszélynek, amely hazánkat fenyegeti* 

S itt a dolognak még nincs vége. Tele van a világ 
azon aggodalmas hírrel, hogy már ama kikötés is el -
esik, hogy a bécsi kabinet már azt sem ellenzi, hogy 
a cár Szerbiát belevonja a háborúba. Hja, mert a tö-
rök oroszlán oda legyintett a cár körmeire. A nagy 
cárnak szüksége van a kis Szerbia hitszegésére, kinek 
a török csak épen tegnap kegyelmezett meg. Hát a 
„szabad kéz" újra egyet hajol az orosz felé. 

Magyarország képviselői bizonyosan érezni fog-
ják pártkülönbség nélkül a kötelességet, melyet a ha-
zánkat fenyegető  veszélynek ez ujabb aggravatiój a reá-
jok hárít. 

Még egy harmadik kormánynyilatkozatra kell 
reflektálnom  és erre különösen súlyt helyezek. 

A politikájának iránya felől  interpellált kormány 
ahelyett, hogy irányt vallana, mindig azzal ütötte el 
a dolgot, hogy „áz osztrák-magyar monarchia érdekei 
vezették s vezetépdik politikájukat s hogy a monarchia 
érdekei minden körülmények közt érvényesíttetni 
fognak."  . 

Mindig ezt az ételt tálalta, melyről senki sem 
tudja : „hus-e vagy hal," még maga a tálaló sem tud-
ja. Hiszen épen az a nagy kérdés, hogy minő irány-
ban (nein minő eszközökkel, hanem minő irányban) 
keresi2 s vájjon a nemzet akaratának megfelelő  irány-
ban keresi e monarchia érdekeinek érvényesítését.? 

Ha a képviselőház elébe ismét csak ez a „sem 
hus sem hal" tál étel t á 1 a 1 t a t n é k, s az beérné 
azon biztosítással (melyet a parlamenten kivQl csak-
ugyan hallottunk is) miként „a kormány szem előtt 
tartja a nemzet azon kivánatát, hogy a monarchia ér-
dekei — szemben az orosz terjeszkedni politikával 

l— érvényesíttessenek", a helyzet kétértelműsége nem 


