
sunk lovagiasan., Ezt kimondjuk tartózkodás nél-
kül. A gyűlés megtartására szegény fejőknek  senki 
sehol helyet nem adott; még Benkö bácsi is kaput 
zárt előttük a népkertben. A kíséretből, kik a 
Blaskó vendéglőjéből kiszorultak, 10—15 ember 
sorra járta vendéglőinket és sehol sem fogadták 
el őket. Végre Pál István könyörült meg rajtok s 
6 adott az étfalviaknak  ebédet. Hát illet e ez t ő-
l ü n k ? de kérdhetjük viszont azt is, hogy hát 
..kellett ez nekik ?" 

r. t. 

K é z d i-V á s á r h e l y r ő l a következő leve-
let vettük, melyet közlünk minden megjegyzés 
nélkül. 

„Városunk nagy ünnepély szinhelye volt ma; 
minden jóravaló polgár a tanácsterem felé  irányozta 
siető lépteit, hogy érdemdús képviselőnk Pap La-
jos ur beszámoló beszédét meghallgathassa. Ünne-
pélyes ékes szólással beszélt. Végig hallgatva azon 
Ítéletet merítettük előadott szavaiból, hogy a mit tett 
nem érdek, hanem tiszta egyéni meggyőződésből 
tette, mivel fölfogása  szerint a válságos körülmé-
nyek közölt máskép tenni nem lehetett. Pap Lajos 
oly következetes erélyes képzett képviselő, melyre 
városunk büszke lehet! — Ellenfelei,  kik az értet-
lenség, a proletariusokyközött agitalnak s ferdén 
feszegetik  a kis és nagy üstösök ügyét, helyes 
retorikával lőnek megverve, s szégyenteljesen hu-
zodának vissza, önmagokban elismerve, téve ön-
maguknak vallomást: ezen Streich nem skerült. 

A beszéd végezte után, általános éljen ! kiál-
tások mellett újólag ki lőn képviselőjelöltnek ki-
áltva. 

Városunk kapitánya midőn látta, hogy nincspol-
gárság ki az ő lelke óhaja szerint tegyen, hivatalnok 
társát a polgármester Nagy Gábor urat is kikiáltá 
jelöltnek — mit a néma csenő elfogadott.  Igy te-
hát ma két jelölt áll szemben hatalmas párttal; a 
kettő között csak az a különbség: az egyik az in-
telligentia, a polgárság zömét foglalja  magában, 
erre bár minő legyen az eredmény, büszke lehet 
Pap Lajos ur, s biztosítva van hogy erkölcsi vereséget 
nem szenvedend; a másik pártvt nem irigyeljük, 
olyanokból áll ez, kik bizonyos pressio alatt áll-
nak, ilyen pártra legyen büszke az, kinek tetszik. 
Városunknak szava: képviselőnk lesz Pap Lajos. 

Egyik." 

Levelek a szerkesztőhöz. 
11. 

töröködbe Uram pogányok jöttek.* 

Érdemes Szerkesztő uram! 
A fejem  ugy tele van mindenfélével,  hogy 

hát voltaképen nem is tudom, hogy hol kezdjem 
b e c s e s levelemet. 

A házi csendességem merőben fel  van zavar-
va, mióta az asszonynak megmutatta egyik oldal-
komám, kivel a legkisebb leánykámat kereszteltük, 
hogy én miket irtam róla a „Nemere" ujságlapba. 
Nincs azóta nyugtom lelkem szerkesztő uram; há-
zamnál szakadatlanul foly  a vikota és veszekedés. 
Hanem ezen a bajon Isten után csak segíthetnék, 
mert hát az asszonynak félig-meddig  kiismertem a 
természetét; de már most mit tegyek kollegáim-
mal, a kik uton-utfélen  simfolnak  rám, hogy miért 
nem maradtam a kaptafánál,  miért nem dolgozok 
addig egyebet, mig újságba irok, miért tanitom én 
őket; sőt vannak olyan okosak is, a kik másra fog-
ják az egész dolgot, t. i. azt mondják, hogy a mult 
levelemet nem én irtam, hanem valami érdemes ur. 
Már lehet-e lelkem szerkesztő uram ennél nagyobb 
sértés ? El akarják tőlem disputálni azt a kevés 
tehetséget is, melyet én iparos társaim javára aka-
rok felhasználni. 

Elég az hozzá, hogy ma reggel nem annyira 
sétálás kedvéért, mint inkább azért, hogy egy ki-
csit verjem magamat, kimentem a piacra; Pistának 
pedig meghagytam, hogy ha elvégzi a dolgát, men-
jen a templomba, mert én szeretem, ha a gyermek 
jól van nevelve. 

A mint a piacra lejöttem, kérdem a sógortól, 
— kit talán ismer a szerkesztő ur — hogy mit 
keres ez a sok vidéki ember itt, hiszen ma nincs 
nyitva a takarékpénztár. A sógor pedig mindjárt 
megértette velem, hogy itt ma nagy dolog lesz, — 
tartani fognak  szép beszédeket s ezeket a jámbor 
falusi  atyafiakat  behozták ide hallgatni, mert hát 
tudták, hogy mi ugy sem fogjuk  meghallgatni. 

Mindjárt kifundáltam  én magamban, hogy mi-
revaló ezeknek az embereknek ide, a mi örökünk-
be jőni. El akarták bolonditani a városi népet is, 
mint elbolonditották a sok spiritussal a szegény 
falusi  népet. No de hát tudtam én, hogy az nem 
lesz olyan könnyű dolog. Minket sem spiritussal, 
sem hazugsággal nem lehet a mi jó akaratunktól 
eltántorítani. Van nekünk még két deciliter borra 
valónk. 

A mint a piacon állongáltam, — hát egyszer 
csak jön egy magyar zászlós szekér, utána egy 
másik, ez után ismét egy másik és igy mikor meg-
számitottam, sem több, sem kevesebb, mint 52 volt. 
Ha látta volna, lelkem szerkesztő ur, hogy milyen 
örömben voltak az urak, bizony megirigyelte vol-
na. Nem is tréfa  dolog ennyi embert összegyűjteni. 
No de ezt tehetik a pénzes urak. Tudom hogy ugy 
sem teszik majd, ha ők is szegény emberek 
lesznek. 

Egyszerre csak elkezdik éltetni a „Grófot". 

Kérdem a sógortól, hogy hát ki az a Gróf?  „Jaj 
sógor, — mondja ő — az nagy ur, még miniszter 
is lehet." „No hát éljen!" — mondám egész jó in-
dulattal. —i. „Élien, — mondja a sógor — de éljen 
Bakcsi is!" „Éljen!" — mondám ráduplázva. 

A Pista gyerek épen akkor érkezett oda, mi-
kor Bakcsit éltettem s hogy ő se maradjon hátra, 
megéljenezte. Ügyes fiu,  a kötélrántó. 

Lett azután éljenzés olyan, hogy az urak be-
futottak  előle kollégiumba. Azt hittem, hogy ta-
nulni mennek, mert hát még rájok is férne  valami; 
de bizon n;m azért mentek. A sógornak mondom 
én is, hogy csak menjünk be és nézzük meg, hogy 
mi lesz itt. A mint a gángon átmennék, hát Iste-
nem uram, a prókátor urak, mintha eszöket vesz-
tették volna, kiáltoznak jobbra-balra, hogy ők igy 
meg amúgy verik be a fogát  annak, ki a városiak-
ból oda be mer menni. Persze, mi csak mentünk a 
sógorral előre, de a prókátor urak tüzeltek, hogy 
jaj annak, ki a lábát be meri tenni. 

Látja a szerkesztő ur, ez egyszer indultam 
nagy urak és prókátorok után s már azzal fenye-
getnek, hogy ha kukkanni is merek, beverik a fo-
gam. Hát Istenem uram, már azt is megtiltják ezen 
urak nekünk, hogy ne beszéljünk. No mondhatom 
csakugyan, hogy jó világot élünk. Már én, lelkem 
szerkesztő ur, a mondó vagyok, hogy én azt élte-
tem, a kit akarok ; — abból nekem nem parancsol 
sem pap, sem mester, sem semmiféle  prókátor. Ki 
hitta ide ezeket az urakat ? Miért nem mentek oda, 
hol egy fertály  pálinkával bedughatják az ember 
száját ? 

Ha az urak közt nem lett volna egy, kit mind • 
nyájan tisztelünk, s ha egyik prókátor ur, ki dicsé-
retére legyen mondva még sem bánt olyan csuful 
velünk, nem hozatott volna csendőröket, bizony 
nem tudom, hogy mi lett volna a dologból ? Mert 
mi nem tűrhetjük, hogy az orrunkhoz olyan közel 
járjanak és megtiltsák nekünk a szót, megtiltsák 
hogy ne éltessük a kit mi akarunk. Hiszen mi egy 
szóval sem mondottuk, hogy ők ne éltessék a gró-
fot,  sőt tán, ha oly csuful  nem bánnak velünk, mi 
is éltettük volna, de igy annyira felforrt  bennünk 
a vér, hogy szinte kipukkadtunk. 

Végre csakugyan csendesség lett s a gróf  el-
mondotta a mire nem készült volt, melyből igen-
igen sokat okultunk. Ez az oka, hogy ma senki 
nem élteti Bakcsi urat, még azok sem, kik tántor-
gó léptekkel jöttek hozzám ma csizmát szegődni. 

Ilyen formán  történt a tegnapi histórai, melyre 
csak szomorodott szivvel gondolhatok vissza. De 
annyi hasznom még is volt, hogy bebizonyíthattam 
haragos collegáimnak, hogy nem jó nagy urak és 
prókátorok után indulni, mert hamar beverik az 
embernek a fogát  ha e g y r l is mukkan. Maradtam 
a szerkesztő urnák megijesztett szolgája 

Kordován Pál, s. k. 
cs. m. 

U t ó i r a t . A nagy ijedség miatt szinte elfe-
lejtém megmondani az érdemes szerkesztő urnák, 
hogy mi nem foghatjuk  meg azt, hogy miért volt 
olyan hideg most hozzánk Veres Gyula prókátor 
ur. Oh, máskor egészen másként bánt velünk sze-
gény iparosokkal és segédeinkkel. Mi azt hittük, 
hogy szolgálatot teszünk neki, ha Bakcsit éltetjük, 
mert hát a mult választáskor igy parancsolta ne-
künk. Azt hittük, hogy most is szeret minket és 
mi csak az iránta való jóindulatból tetttük, a mit 
tettünk. A prókátor ur elhagyott minket, nem ugy 
gondolkozik, mint mi. Én részemről, érdemes szer-
kesztő uram, nem szeretek köpenyforgató  lenni — 
még ha hasznom is lenne belőle. Nem Ígérhetne 
nekem annyi pénzt, hogy a tegnapi dolog után hoz-
zája csatlakozzam. A sógor már másként gondol-
kozik. ó azt mondja, hogy elveszi a pénzt, ha meg-
kínálják vele, s miután az uraknak ez ugy is ki-
hányni való : oda adja valamely jótékony célra és 
azért Csiki Kálmán professor  úrra szavaz. Én más-
ként gondolkozom. Én becsületes pénzt adok, ha 
adni akarok jótékony célra, nem olyant, milyennel 
lelkiismeretet vásárolnak. Igaz-e szerkesztő ur, hogy 
az ellenzék által kiosztott pénzt több helyről visz-
szaküldötték a vidékről ?*) 

F e l h í v á s . 
A háromszéki Erzsébet árvaleány nevelő-inté-

zet, Stephánie menház és közkórház kezelő-bizott-
sága elhatározta a folyó  1878. évi október 20—30-ig 
terjedő időben nevezett intézetek javára egy ba-
zárral összekötött n ő i m u n k a k ö r i , i p a r i é s 
t e r m é n y t á r l a t o t rendezni K.-Vásárhelyen. 

Ebből kifolyólag  alattirtak bizalommal kérik 
fel  címedet arra, hogy tárlatunkra beküldendő cik-
kekkel — említett intézetek javára — befolyni  szí-
veskedjék. 

A t á r l a t t e r v e z e t e : 
a) A női-munkakörből: 

Mindenféle  szövetek, jelesen : kendők, szőnye-
gek, ruhakelmék ; vászon, posztók, zsákok, és pok-
rócok. Cérnák: a legfinoinabbtól  a jó házi cérná-
ig. Nyers len, kender, gyapjú és selyem megtisz-
títva és kifésülve;  úgyszintén: kender, len, gya-
pot és gyapjufonatok.  Müvarrások: mint minden-
nemű gyöngy, arany, ezüst selyem és egyéb hím-
zések. Disz-fehérnemüvarrások,  hímzések, gallérok, 
kézelők, kötények. Női- és férfi-fehérnemü  varrá-

*)Igaz, saját szemünkkel láttuk. Sterk. 

sok a legfinomabb  gyolcstól a legdurvább vászonig 
különös tekintettel a jó szabás- és varrásra ; továb-
bá mindenféle  fehérnemű  foltozás.  Mindennemű 
horgolások, kötések cérnából, gyapot és gyapjúból; 
női disz- és házi öltözetek, ruhák. Szépmosás. 

Hasonlóképen a női munkakörből: minden-
nemű vetemények, virágok cserépben és csokor-
ban ; aszalványok és szárított gyümölcsök ; befőt-
tek, ecetek. Sütemények : az egyszerű házi kenyér-
től a legfinomabb  asztali süteményekig. Sajt, turó, 
vaj, méz ; sonkák, kolbászok s egyéb hideg ételek; 
kávé, thea stb. Végre : szeszek, szörpök és mus-
tárok. 

b) Ipari cikkek : 
Mindennemű — Háromszékmegyében készí-

tett — iparcikkek, mint : szappan, gyertya, kemé-
nyítő ; szotyrok, kosarak, doboznemüek; szalma-
és egyébféle  kalapok. Szép bútorok és eszterga-
müvek ; üveg-, porcellán-, vas-, pléh, fa-,  réz- és 
cserép-készitmények ; arany, ezüst, stb. müvek. 

c) Termények: 
Minden a gazdaság körébe eső terményfélék, 

nevezetesen: buza, rozs, árpa, tengeri; különféle 
takarmánymagvak,  burgonya és répanemüek : gyü-
mölcsök és borok. 

A t. kiállítók szíveskedjenek kiállítási cikkei-
ket jó előre bejelenteni a tárlati bizottság elnöké-
nél, hogy a t. közönség hírlapi téren is értesíttet-
hessék. Nemkülönben tisztelettel hivja fel  tárlati 
bizottságunk a t. kiállítókat: szíveskedjenek áruba 
bocsátandó cikkeiket a beküldéskor áraikkal együtt 
jelölni ki; valamint azt is, hogy mely darabokat 
kegyeskednek az illető intézetek javára bocsátani, 
hogy a tárlati bizottság az ily kegyes adományok-
ból sorsjátékot rendezhessen. 

Legszívesebben kérjük a nagyérdemű kiállí-
tókat : méltóztassanak kiállítandó tárgyaikat októ-
15-éig — illetőleg a könnyen romolhatókat 15. és 
19-ike közt alattirt elnökhöz küldeni be. 

A tárlat mindhárom csoportjából a legjelesebb 
kiállítási cikkek: egy-egy drb 10 frankos,  egy-egy 
drb 5 frankos  arany — és egy drb tallérral fog-
nak kitüntettetni; a jelesek dicsérő oklevelet nye-
rendenek. 

Tárlati helyiség a felső  nép- és községi fiúis-
kola leend. 

A tárlat megtekinthető lesz a fenn  jelzett idő-
ben reggeli 8 órától esti 6 óráig. 

B e l é p t i - j e g y ára: 10 kr. — Felülfizeté-
sek köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáz-
tatnak. 

Kézdi-Vásárhelytt,  1878. március 30-án. 
A nevezett intézetek tárlati bizottságának nevében: 

Haló László, Székely János, 
biz. jegyző. tárlati bizottság ^elnöke. 

É r t e s í t é s . 
I. Udvarhelymegye, s a beléje kebelezett Ud-

varhely város törvényhatóságai a székely-udvar-
helyi állami reáliskolába"járó szegénysorsu tanulók 
számára az 1878Í9 iskolai évre is ingyenlakást 
ajánlanak föl,  melyben a tanulók ágyfával,  asztal-
lal, székkel és fűtéssel  ingyen láttatnak el ; a vi-
lágítás s egyéb apróbb közös szükségek költségeit 
a lakásra fölvett  tanulók közösen viselik. Nevelői 
felügyeletről  a reáliskola tanárkara gondoskodik. 

Ezen javadalomért az 1878I9 isk. évre csakis 
a reáliskola I.—V. osztályába lépő oly szegény-
sorsú tanulók folyamodhatnak,  a kiknek isk. bizo-
nyítványuk e l é g s é g e s , erkölcsi magukviselete 
pedig j ó ; folyamodhatnak  továbbá az e l ő k é -
s z í t ő osztályba a népiskolákból jövő szegény-
sorsu tanulók is, hogyha az év elején felvételi 
vizsgálatot kiállanak. 

A folyamodványok  „az udvarhelymegyei és 
udvarhelyvárosi reáliskolai bizottsághoz" intézen-
dők, mely az isk. igazgatóság ajánlatai szerint esz-
közli a fölvételeket.  A folyamodványokhoz  okve-
tetlenül hozzámelléklendő a szülők vagyoni állapo-
tának kimutatása is. Oly folyamodók,  a kik neta-
lán jobb vagyoni állapotuknál fogva  teljes ingye-
nességet nem vehetnének igénybe, fölvétethetnek 
ugyan, de csak 5 o. é. frt.  évi díjért. A folyamod-
ványok f.  év augusztushó elejéig a fennirt  bizott-
sághoz benyújtandók. 

A kik a lakásra felvétetnek,  hogy helyöket 
megkaphassák, szeptemberhó elsején jelentkezni 
kötelesek az együttlakásra közvetlenül felügyelő 
tanárnál, L a u k ó A l b e r t urnái, az együttlakás 
helyiségében 

M e g j e g y z é s e k . Az együttlakással együtt-
étkezés (ekspó) ismeretes rendszere van kapcso-
latban, melyben 10—12 legszegényebb tanuló in-
gyen nyer részt, kik a világítási és más közös 
apró költségek fizetése  alól is fölmentetnek.  Ezek 
viszont kötelesek lesznek a közös ebédeket be-
hozni, valamint a lakószobákat a szükséges vízzel 
ellátni. 

A lakószobák napi tisztántartását szoros fel-
ügyelet mellett az összes lakók kötelezetten esz-
közlik, vagy eszközöltetik. A tisztaság fenntartása 
a lakószobákon kivül (udvaron, lépcsőn stb) rész-
ben az ingyenes együttétkezőknek lesz kötelessé-
gök, részben azok költségére fog  eszközöltetni, a 
kik netalán az együttétkezésben részesek lenni 
egyáltalában nem akarnak, s a kik ezért helyök 
elfoglalásakor  egyenként 1 frt.  50 krt fizetnek  le 
a felügyelő  tanárnál. 

15 o, é. frt.  dijért az előkészítő, vagy az öt 
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