
Szerkesztőségi iroda: 
Braisai otczaJ60. sí alatt, 
hovi a lap szellemi résrét 

illetE közlemények 
kflldendSk. 

Kiadó-hivatal: 
Pol l ik Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések éa 
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 h.ten-
kint kínter : 

szerdán és uombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben hizhoahordva vagy 

vidékre portán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . S ft.  — kr. 
Kegyed év . . 1 ft.  10 kr-
Hirdetmények dija: 
3 hasiboa petitsorért, vagy 

annak .helyéért 6 kr. 
Bélyeg®} külön 30 kr. 
Nyüttör iora lt kr. 

Anglia és az akció. 
A külpolitikai helyzet mind élesebb, élesebb 

alakot ölt. Európa mindenik államának nyu-
galma, létele peicektöl lügg — csekély, lényeg-
telen körülmények romba dönthetik évtizedek 
áldásos eredményét. Franciaországban döntő be-
folyással  biró pártalakulás még nem történt; e 
jóravaló, szabadság szerető nép még mind nem 
tud az állami vajúdás kínos helyzetéből kibon-
takozni — gyorsan siet egy iszonyú katastrópha 
— romlása felé, 

Angliában, mely majdnem közönnyel nézte 
végig az orosz-török háború véres eseményeit 
— Síjtppíitijc-ái áramlat került felszinre,  mely 
jelszavunfizte  ki Oroszországot, miután az ázsiai 
győzelmei által az angol érdekeket mindinkább 
fenyegeti  — barbár müve keresztülvitelében 
meggátolni s a muszka kancsuka uralom ter-
jeszkedésének az állam hatalmi súlya mérlegbe 
vetésével m e g á l l j t kiáltani. 

Angliának a keleti eseményekkel szemben 
kezdet óta tannsitott közönyös magatartását nem 
értettük; de sohase hittük, hogy ez állam a 
végletekig űzze a közönyös politikát, sohase tet-
tük fel  az önérzetes angol nemzetről, hogy kö-
zönyös tudjon lenni akkor is, ha az oroszoknak 
Ázsiában történendő gjors előnyomulása által 
érdekeiben a legélesebben és kihivóbban sért-
ve lesz. 

Anglia a portának eddig is a muszkától el-
tanult „ n e m h i v a t a l o s b e a v a t k o z á s " 
aiapjáu roppant s z o l g á l a t o k a t tett — s 
a török egyfelől  az angol nemzetnek köszönheti, 
hogy a barbár harcot a muszkával oly sok 
ideig b mondhatjuk diadalmasan kiállotta. 

A török fegyverek  fénye  elhomályosulni 
kezd, győzelmeit vereségek váltották fel  s fő-
kép Ázsiában oly roppant súlyos veszteségeket 
szenvedett, melyek lehetetlenné teszik ázsiai Tö-
rökország megvédésén. K a r s elesett, E r z e-
r u ni ra hasonló sors vár. 

És ha Erzerum is elesik a muszka meg-
fészkeli  magát az angol birtok tőszomszédságá-
ban — uralni fogja  a tengert, veszélyeztetni 
Anglia legféltettebb  kereskedési érdekeit. 

Ezt Anglia megtörténni nem engedheti, az 
önérzetes angol nemzet nem nézheti behunyt 
szemmel érdekei megsemmisítését; tiltakozni fog, 
tiltakoznia kell az orosz terjeszkedések ellen s 
ha tiltakozó szava figyelembe  nem vétetnék — 
fegyverrel  kell gátot vetni az érdekeire annyira 
veszélyes muszka terjeszkedésnek. 

Az időpont, elérkezett, melyben elválik, 
hogy Anglia érdekeit megvédeni akarja-e, tudja-e. 

Angliának kereskedelméhez fűződik  összes 
jóléte; ezért bátran állithatjuk, hogy Anglia so-
káig tétlen néző a keleti eseményekkel szemben 
nem fog  lenni, hogy passiv magatartása aktióba 
fog  átmenni. 

Anglia akciója lehet, hogy véget vet a há-
borúnak, lehet, hogy a muszkával rokonszenves 
hatalmak akcióját idézi elő s akkor az európai 
háború kiütött. 

Még csak egy európai háború kell, hogy 
a már majdnem 3 év óta a legválságosabb hely-
zetben lévő európai államok békéje, nyugalma 
feldúlva,  hogy Európa a legvéresebb h&boru 
szintere legyen. 

Erre még csak gondolni is borzasztó. 
Európa védszelleme távoztassa ezt el tőlünk ! 

* A francia  kabinet elnöke Rochebouet tábor-
nok, külügyére Banneville, kereskedelmi miniszter 
Ozenne, belügyér Velcbé praefekt,  Dutilleur pénzügy, 
Lepelletier igazságügy. 

• Pr0VÍ80rium és indemnity december tizedikén 
kéretik a magyar képviselőháztól. 

A székely legió-ügyben 
a kir. curia, mint legfőbb'  Ítélőszék által hozott, s an-
nak idejében általunk közlett Ítélet indokoláaa kö-
vetkezőleg hangzik : 

Kétségtelen ugyan, hogy a f.  év szept. havában 
tetemes mennyiségű hadiszállitmányok csempésztettek 
be Bécsből Magyarország keleti határszélére s ott 
különböző indóházaknál le is foglaltattak,  de hogy ini 
volt légyen e csempészetnek valódi célja, azt a befe-
jezett előnyomozat eredménye ívgyátalán ki nem de-
rítette. 

Mert azon feltevés,  hogy mivel a szállítmányok 
a gyanúsítottak egy részének nevére valának címezve, 
továbbá, mivel a szállítmányok között nagyobb meny* 
nyiségü török „fezek"  is találtattak s végre : mivel 
Sándor Ferenc, Hógyai Aron és Barna Mózes állítása 
szerÍDt őket BOZBÍ Oyörgy a törökök érdekében az 
oroszok elleni működésre, illetőleg önkénytes hadiszol-
gálatra hivta fel,  eme hadiszerek a törököknek Orosz-
ország ellen leendő segélynyújtás céljából csempész-
tettek az olláh határszélre, mint puszta következtetés' 
a jelen esetben annál kevésbé szolgáltat birói meggyő-
ződésre törvényszerű alapot, mivel az illető gyanúsí-
tottak határozott tagadásával szemben a vizsgálat so 
ián nem merültek fel  adatok, melyek bíróilag elfogad-
hatóvá tennék azon vélelmet, miszerint ama szállítmá-
nyok becsempézÓBÓnél az ő beleegyezésük vagy leg-
alább tudtukkal használtatott fel  nevűk, s hogy vala-
mint ők, ugy azon gyaausitottak is, kik néhány ládá-
nak tovább szállítását akár közvetve, akár közvetlenü1 

eszközölték, azok tartalmáról tudomással bírtak légyea' 
mert a mint a csempészek Balázsy LajoB és Nagy 
Ezékiás nevét használták fel,  ógftg  ugy czimezhették 
a szállítmányokat a többi gyanúsítottak nevére ÍB. 

Azon körülmény pedig, bogy a lefoglalt  szállít 
mányok közt török fezek  is találtattak, épen ugy nem 
nyújt egy, állítólag Musz'taország ellen irányzott merény-
let állapithatására törvényszerű alapot, mint nem nyúj-
tana Törökország ellenire azon körülmény, ha esetleg 
a törők fezek  helyett orosz vagy oláh hadi fövegek 
találtattak volna, mert a szállítmány küldőjének ész 
szerüleg a felfedeztetés  eshetőségére is kelletvén gon 
dolnia, egyátalán nem valószínűtlen, hogy a török 
fezek  merő óvatosságból oly számítással helyeztettek 
a szállítmányok közé, miszerint azok által a hadi sze-
rek valódi célja elpalástoltatván, a gyanú téves irányba 
vezettessék. 

Végre a hadi szerek valódi céljának felismerhe-
tésére nézve legkevesebb tájékozásul szolgál Busa i 
György állítólagos toborzása, vagyis a neki terhül ró t 1 

cselekmény, a mely, hogy valódi értéke szerint leheB. 
sen megitélhető( mindenek előtt ezen ember társa-
dalmi állása, műveltségi foka  s tettének rugója : szó-
vrl erkölcsi egyénisége veendő figyelembe. 

A vizsgálatból ugyanis az derült ki, hogy Cseh 
Zsigmond tanú többször és többek előtt Bözsi György-
gyei, mint ismeretes balpárti kortessel ingerkedve 
tréfából  mondotta, hogy Bözsi György öakénytesoket 
állit a törökök számára ; de épen mivel erre való em-
bernek őt nem tartotta, tréfából  és gúnyból mondo-
gatta, s miután ezt mások is beszélték a városban, 
egy napon azzal állitt be hozzá Sándor Ferenc, ho*y 
irja be öt az önkényteiek közé, ha van rá felsőbb  en-
gedély. Mire Bözsi a róla gúnyból elterjedt hírt, ugy 
látszik, most már komoly valónak tartva s m*gát 
nagy dologra hivatott és kiválasztott embernek kép-
zelvén ahelyett, hogy az igazat bevallva Sándor Fe-
rencet tévedése iránt felvilágosította  volna, az ily fajta 
emberek egyűgyűsógével együtt járó fontoskodási  viaz-
ketegtől elkapatva, felirta  nevét a azon biztatással],bo 
csátotta el, hogy ha majd megjönn a várt toborzási 
engedély » kormánytól, értesíteni fogja'  aőt bogy ne-
vezetes emberül tűnjék fel  e fiatal  legény előtt ezt 
rögtön kinevezte őrmesternek, megbízván Ut, hogy 
addig is mig a felsőbb  engedély megérkezik, társakat 
gyűjteni igyekezzék , mire aztán Sándor Ferenc még 
néhány legényt jegyzékbe is vett. 

Ezen tényállás szerint Bözsi Györgynek u ró 
ható fel,  hogy hiúsága nagyobb lévén lelki erejénél, 
uem volt annyi bátorsága, hogy bevallotta volna, mi-
szerint a felőle  elterjedt hir csak költemény a hogy 
semmiféle  toborzásra megbízást nem kepott, de nem 
is vár, s hogy nem is volt, azt e részbeni tagadásán 
kívül azon körülmény is igazolja, mii/e'rint a Sándor 
Ferenc által italra elköltött 2 frtot  se volt képes meg-
téríteni. 

Mindezeknél fogva  Bosai' György cselekménye 
komolyan vehető neaa lévén, épen oly kevéssé deríti 
tel a csempészett szerek valódi célját, mint amennyire 
nem tekinthető egyátalán terhelőnek a többi gyanúsí-
tottakra nézve sem, kik a toborzással különben sín* 
csenek gyanúsítva. 

Tekintve tehát, hogy a vádlottak azzal, mintha 
Magyarországon a közcsendet bármi módon háboritan 
megkisérlették vagy kisérlen! szándékoztak volna, nem 
is gyanusittntnak, a fent  előadottak szerint pedig vád-
lottak oly tény elkövctétéve1, mely miatt ellenük a 
btk. 66. § a, illetve a bpts. 151. §-ának c) poutja al-
kalmazható s előleges letartáauk indokolható lenne 
nem is gyanusithatók; d<; különben is n tanuk vala 
mennyion kihallgatva és az előnyom zat™ befejezve 
lévén, a további vizsgálat meghiúsításától sem tarthatni. 

Annálfogva  a marosvásárhelyi m. kir. ítélőtábla 
által hozott végzés nem felebbezett  réazének érintet-
lenül, felebbezett  réazének p?dig, az ott fölhozott  in-
dokokból helybenhagyásával, egyebekben mind a ké 
alsó bíróság végzése megváltoztandó a az előleges le 
tartóztatás megszüntetésével az ösazea Jelartóztottaknak 
azonnali szabad lábra helyezése elrendelendő volt. 

Kelt Budapesten, 1877 évi nov. 20. 
(Kiadta nov. i l . ) Bonis Samu, m. k. 

(Aláírva.) Osztrovazky Józwet, m». k. 

A h a r c t é r r ő l . 
Plevnát az oroszoknak két heti ostrom után sem 

sikerült bevenni. Egyenes támadást nem mernek az 
oroszok Plevna ellen intézni, csak arra törekednek, 
hogy Ozmán kitörését, Plevna felmentését  lehetetlenné 
tegyék. Az oroszok célja Plevnát kiebeztetés által 
venni be. 

Orhaníe és Etropol felé  az oroszok a török fel-
mentő csapatok által keményen megverettek. Az oláh-
oknak fUhovanál  Duna mentén előnyomulása arra 
mutat, hogy az oroszok Ozmán e pontoni kitörésétől 
tartanak, mert Plevna ostromzárolása északnyugatra a 
leggyengébb, e helytt tehát a szerb-oláh csapatok fog-
ják Ozmanuak útját állani, ha Widdin felé  menekülni 
megkísértené. Plevna sorsa Mehemed Ali működésétől 
függ  — ki mindent el fog  követni Plevna felmen-
tésére. 

Szulejman a Lom vonalon kemény kémszemlék, 
kel nyugtalanítja az oroszokat, melyek egy erős táma-
dás előjelei. 

Ázsiában Mukhtár folytonosan  kapja az erősítése-
ket a mindent megtesz Erzerum megerősítése és meg -
védésére. 

Plevna és Erzerum eleste som fogja  a téli had 
járat befejezését  jelenteni, mert mindkét fél  uj csapat-
testeket állit, s roppant erőfeszítéseket  tesz, hogy a tél 
nyomorai, nehézségeivel megküzdhessen. 

Rasgrad, nov. 23. Szulejman paaa az ez idei 
hadjáratot befejezettnek  tekinti, miután az erős időszak 
már végleg beállott. 

London, nov. 23. A „D. T."-nak jelentik Sofiá-
bol: Mehemed Ali hadserge gyorsan alakul. Nándor-
fehérvári  BÜrgöayök jelentik, hogy a hadüzenete a 
portának minden órában váratik. 

Bukurest, nov. 23 A rahovai őrség egy része 
Lom-Palanka a másik Widdinbe vonult vissza. Az 
oláhok Rahova bevételénél nagy veszteségeket szan-
vedtek. összes veszteségük 17 tiszt és 600 katona. 

Nándorfehérvár,  nov. 23. Kladovai hirek szerint 
oda muszka tiszteket várnak, a kik a törökök erődí-
tései felett  szemlét fognak  tartani és azlán beosztatnak 
a azerb törzskarhoz. Török családok Widdin éo Adi-
leből Nia és Pirotba menekülnek. 

Konstantinápoly, nov. 23. A „Havas" jelenti: 
Mukhtár pasa dacári a muszka erősítéseknek, melyek 
Erzerum alá érkeztek s dacára a muszka fővezánylet 
felazólitáaának,  hogy a várost feladja,  el van határozva 
az ellentállásra. 

Bécs, nov. 23. A „P. C."-nak jelentik Cettinyé 
bői: A montenegróiak bombázzák a skutári tótú". 


