
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai ntci»*60. si *Wu, 
hová a lap siel'emi ré*zéf 

illetB közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 i k Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
•16'fii«té«i  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a haromszéki „Házi ipar-egyle t" 

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

Megjelenik ezeu lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben háahozhordva vagy 

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

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttór sora IS kr. 

A ,Nemere" t, előfizetőihez, 
Tudomására kivánom hozni a t. előfizetők-

nek, hogy a „Nemere" szerkesztői személyzeté-
nél beállott változás következtében szerencsés 
voltam Málik Józaef  polg. isk. igazgató urat 
lapomhoz felelős  szerkesztőül megnyerhetni. 

Mikor lapom t. pártolóit ezen változás felől 
értesítem, egyszersmind kötelességemnek tartom 
kijelenteni, miszerint a „Nemere" legközelebbi 
számában foglalt  és Sepsi-Szentgyörgy város ér-
demes tanácsát alaptalanul s méltatlanul rágal-
mazó közlemény személyes sérelmek gyöngéd-
telen visszatorlása volt s hogy ezen sajnos kö-
rülmény is egyik inditó oka volt a szerkesztés-
nél beállott személyváltozásnak. 

S-psi-Sztgyörgy, 1877. dec, 10-én. 

Pollák Mór, 
a „ N e m e r e " kiadója 

és laptulajdonosa. 

A t. kiadó ur fentebbi  értesítése szerint, 
mikor a „Nemere" szerkesztését, több oldalról 
jött felszólításnak  engedve, el kellett vállalnom, 
azon kedves reményben tevém azt, miszerint e 
lap t. munkatársai becses dolgozataikkal engem 
is szívesek lesznek támogatni. Magam részéről 
lapunk szellemi előhaladásán minden erőmből 
munkálni fogok.  S mig egyfelől  városunk és vi-
dékünk legkitűnőbb tehetségei sziges közremű-
ködése felöl  biztositni fogom  magamat, másrészt 
nem mulaszthatom el köszönetemet nyilvánítani 
dr. Szász l i t v á n gymn. segédtanár urnák azon 
hazafias  készségeért, hogy lapunk mellé állandó 
munkatársul jőni szíves volt. 

Legyen szabad azonban addig is, mig e 
tárgyról bővebben szólhatnék, teljes bizalommal 
felkérnem  t. munkatársaimat: kegyeskedjenek 
az ere lényében annyira káros személyeskedő 
irányt , »gtiszteh5 dolgozataikban t e l j e s e n 
mellőzui. 

Azon >-eménybeu, hogy Háromszékmegye 
értelmes közönsége becses támogatásával szives 
leend hozzájárulni a „Nemere" szellemi megerő-
södéséhez, magamat a t. olvasó közönség jóin-
dulataiba ajánlom. 

Sepsi-Sztgyörgy, 1877. dec. 10-én. 

Málik József, 
a „ N e m e r e " 

felelős  szerkesztője. 

A. kandidáció a megyei válasz-
tásoknál. 

Sok tekintetben igazat kell adnunk a latin 
közmondásnak: „Dimidium facti,  qui beue coe-
pit, habét " A kormányzás terén, bárminő kér-
déssel álljunk szemközt, alapot kell vetnünk 
kormányzási elveink keresztülvitelére. S ha meg-
vetettük a szilárd alapot, bizton épithetüuk arra 
anélkül, hogy a jövőt illető támadásoktól félni 
lehetne. 

Küszöbön állunk a megyei választások. Or-
szágunk mindan migyéje a leguagyobb érdek-
lődéssel néz eléjök Itt-ott az azt megelőző iz-
gatottság a megyei érdekek nyomós érveivel iga-
zolva is van. De mint mindenütt, ugy nálunk 
is, általános, mindnyájunkat közösen érdeklő 
Hzerupont ;kra kell figyelnünk,  valahányszor a 
megyei v.ilasztások végcélját tekintjük. 

A választások célja, életerós munkaképes 
s az administráció terén teljes biztosságai mozgó 
közigazgatást teremteni, minden kérdésen felül 
Ali. A. megyei tisztviselő-tesiilet egy megye kö-
zönségének, értelmi, társadalmi álláspontjának 
tiszta tükre. Mert választott hivatalnokaib in ösz-
pontosítja saját létérdekeit, általuk representálja 
közigazgatási elveit; a községek kezeikbe teszik 

le társadalmi életük, az ipar, nemzetgazdászat, 
közbiztonság, vallás-erkölcsi fejlődés,  nevelésügy, 
hazafias  élet minden teltételeit. 

A választott tisztviselő testület nyújt egye-
dül biztosítékot az államnak, melynek nevében 
a végrehajtást eszközli, afelől,  hogy az állam 
alkotmányos uton céljait érhesse. 

Hazánkban, az alkotmányos országban, ál-
lamkormányunknak ily célú feltevéseire  egyet-
len garancia van biztosítva és ez a kandidáció. 

A kandidáció alkotmányos jogaink közé 
tartozik. Egy jog ez, melynek keretén belül 
kormány és megye benső szövetkezésben álla-
nak egymással. A kandidáció nem egyéb tehát 
mint azon biztosíték, melyet a megye által e 
célra kijelölt bizottság az államkormányzat ré-
szére felajánl.  Egy biztosíték az, melynek ere-
jénél lógva a bizottság erkölcsi felelősséget  vál-
lal az államhatalommal szemben azon egyének-
ről, kiket kiválasztott, egyik-másik hivatalra ki-
jelölt. Az erkölcsi felelősség  tehát ezen a téren 
teljesen a bizottságot illeti. Hogy a kiválasztott 
egyének qualifikációi  megfelelnek-e  azon krité-
riumoknak, melyek a tisztviselőt megyei hiva-
talra minősitik, vagy nem; hogy a bizalom ál-
tal kijelölt férfiak  képesek-e betölteni a kérdés 
alatti állomást, vagy nem: ennek megbirálása 
tartozik a kandidáló bizottság kiindulási körébe. 

És ezen ponton látjuk mi — felfogásunk 
szerint - a kandidáló bízfettság  intézményét 
üdvösnek. 

De másfelől  épen ezen pont az, melynél a 
kijelölő bizottság erkölcsi felelősséget  vállalt 
magára. 

Ilyen felfogással  bátran nézünk megyei éle-
tünk jövójével szembe. A kandid ició csak akkor 
éri el célját; különben ha tekinteten kivül hagy-
juk a fentebbi  szempontokat, nem érünk el vele 
általános célokat, nem felel  mig maga az int':a-
mény magasabb intentiókuak s vé^ra azon 
esetben a kandidáció nem lenne egyéb, mint a 
folyamodók  sorozó bizottsága. 

Ide pedig Háromszékmegye, hol annyi ér-
telmes ós teljes képzettségű férfi  van, ,iem fog 
sülyedni. 

Ha azonban nem várt eset á'l eló, mikor 
t. i. Ugyanazon állomásra pályázók közül egyik 
sem rendelkeznék a szükséges qualifikációkkal 
és mégis megtörténnék a kandidáció : őszintén 
ki kell mondanunk, hogy ilyen eljárás mellett 
épen a megye jól felfogott  érdekeit látnók ve-
szélyeztetve. Á kijelölés ezen esetben teljesen 
célját tévesztené. Nem képzelünk bizottságot, a 
mely hasonló helyzetben annak káros következ-
ményeit be ne látná. Nincs oly bizottság, mely 
e tekintetben az erkölcsi felelősség  súlyát mé-
lyen ne érezné. 

AJkandidáló bizottsignak ezen esetben is 
fenn  van tartva joga a jöhető abnormis helyzet 
elhárítására és ez: nem kandidálni. Bátran biz-
hatjuk rá az igy üresen maradt állomás ideig-
lenesen leendő betöltését a főispánra,  kit megyéje 
iránt való szeretete fog  vezérelni mindenesetre 
kinevezésében. 

Ilyen eljárással, a kandidáció ezen fogalma 
szerint véljük mi a megyei hivatalok leghasz-
nosabb betöltését. 

Ellenesetben igen szépen lehet a megyei 
tisztviselőket hivatalos teendőik közben inter-
pellálni, beszélhetünk megyénk hiányoí szerke-
zetéről, sympathizalhatunk a nép zunvedései -
vel, sőt kokettirozhatunk a köz vélem énynyel is, 
de nem tettünk semmit. Ha a kiindul isi pontot 
eltévesztjük, hoaboldogitók nnradatik u?V«n ; 
de ránk fognak  illeni a francia  iró s u v a i : „ ek 
c'est aiasi qní l'on gouverne et qua l'oa régé-
nére les peuples ! . . ." 

Végül is valam'nt mindenütt, ugf  itt is 

csak egységes akarat vezet üdvös célhoz Szé-
pen mondja egyik nagy irónk : .Egység az, mi 
által nemzetek fennállnak,  fejlődnek  s nagygyá 
válnak s mig e hon minden polgárait ennek ér-
zete nem hatja át, mig az egyes polgár, egyes 
társulat vagy törvényhatóság személyes érdekeit, 
8őt hiúságát fogja  követni, addig a hazának jö-
vője biztositva nincs." Valamint a gőz hatalma 
rejtve volt a világ előtt, mig az összeszorítva 
bizo iyos célra nem irányoztatott: ugy az er-
kölcsi világban s közelebbről egy törvényható-
ság életében csak összpontosított erők, közös 
akarattal érhetik céljukat. 

A kezdet kiindulási pontjára akartunk rá-
mutatni e sorokkal c í i k ; bár mig vagfuaic 
győződve, hogy Háromszékmegy) intelligjus 
közönsége a legjobb akarattal s a legszebb 
egyetértéssel fogja  mindezeket elintézni. 

A példabeszédet ismételni azonban n3m árt: 
„Aki jól köt, jól old." 

„Dimidium facti,  qui beae coepit, habét." 
A. M. 

* A dele^atio tárgyát képező jövő évi közös 
költségirányzat táblázatos kimutatásai szerint a jö/ő 
évi előirányzat össze van hasjnlitva a inalt három év 
megszavazott kiadásaival; e szerint az 1875. évben 
volt az összes kiadás 107.606,965 frt;  1876-ban 116 
millió 563,313 forint,  1877-bso 111.311,659 frt;  jövő 
évre előirányozva van 109.031,871 frt.  E szerint a jövő 
évi előirányzat nagyobb az 1875-ki megszavazott ki-
adásoknál: 1.424,906 frttal;  ellenben kisebb az 1876-
dikiaknál 7.531,442 forinttal  és kisebb az 1877-dikiek-
nél 2.279,786 frttal. 

* A magyar delegatio tagjait de«. 7-én déli egy 
órakor togadta ő felsége.  Szögyényi elnök rövid be-
szédben fejezte  ki hódolatát a felségnek,  mely ban 
különösen örömét nyilvánitá a lelett, hogy sikerült 
monarchiánkat békében tartani s remányli, hogy ez-
utánra is 'alálnak módot a minarchia érdekeinek meg-
óvására. Ő felség  5 a hozzá intézett beszédekre így vá 
laszolt: Ö.'öinmsl vettem tudomásul hüiégök biztositi-
sát. Tekintettel Európa politikai helyzetére, óhajtottam 
volna, ha mlr előbb kezdődtek volna az alkotminyos 
működések. Ha uincsenek is ma még azon helyzetben 
a feladatot  ez időszakban egészben ta'jeslteai, mégis 
magbizhatom tapasztalt buzgóságukban, liogy azt vég-
zik a mit a viszonyok megengednek és amit most meg 
tenni lehetséges. Őazinte sajnálatomra nem sikerült a 
háborút a Muszka- ós Törökország köí Ht migakadÁ-
lyoznom és kormányom csak oda törekedett, hogy a 
háború localizálva maradjon s a monarchiának a béke 
áldásai biztositva legyenek. Dacára a b o n y o l u l t viszo-
nyoknak, keleten viszonyunk a külhatalm ikhoz jó ma-
marad és Ausztria-Magyarország órdakai magóvottak. 
Ez lesz jövőre is legelső feladata  kormányomnak. Ed-
dig az lehetséges volt, anélkül, hogy erre áldozatkész-
ségüket igénybe kellett volna venni. Reményiem, hogy 
jövőre sem lesz szükség reá, mindenesetre azonban 
meg vagyok győződve, hogy azon esetben, ha érde-
keinket kellend megóvnuuk, népeim hazafias  odaadá-
sára teljes lélekkel számolhatok. Bizva abban, hogy 
kormányomat nehéz feladatában,  mély belátás és ha-
zafisággal  támogatni fogják,  müködésökhsz szerencsét 
kívánok és a legszívesebben üdvözlöm önöket. 

* A „Jjurnal des Dabats" jelenti : Dufaure 
teljes felhatalmazást  nyert egy kabinetalakitásra. Az 
utolsó minisztériumi combinatio igy hangzik : Dnfaúre 
belügy; Faye, a belügyminiszter altitkára; Birenger. 
vagy Bertault igazságügy ; Berdoux az igazságügymi-
niszter altitkára ; Waddin^ton közoktatásügy ; Teissa 
renc de Bort kereskedelmi ; Regionat közmunka ; Say 
pénzügy; Saint-Vallier külügy; Berthautb hadügy; 
Pothuan tengerészeti miniszter. A nap folyamában  a 
névsor bizonyosan még megváltozik. 

A h a r c t é r r ő l . 
Az eleuai vereséget bár kisé takargatja az orosz 

hivatalos sajtó s igyekszik Mirazky harcag haduztl-
lyának megveretését jelentéktelennek feltüntetni,  m nd-
azonáltal a vert hadtesthez kérik a segély hadakat s ez 
azt bizonyítja, hagy Mirsiky részéről nam csupia 
„hátrafelé  való koncentrálás" történt. A vereség ^vég-
zetessé vált agy a Sipka szorosban, mint a Plevna 
környákén levő orosz seregekre nézve. Várni lehet 
ezután természetesen, hogy az orosz fővezénylet  min-
den erejét összeszedi a csorba helyre ütéaáre a Tirno • 

Mai számunkhoz van mellékelve A7. v\thenaeum" nvomdáiában megielenő lapok előfizetési  felhívása. 


