
vastag levegővel, azt kap és tanítson jó kedvvel, de 
azt bol kap! 

Rettenetesen szép ! A fizetés  betiltás nem fáj  a* 
elöljáróknak, a kinek nem fáj,  annak nem jaj. A biró 
hallgat, a pénztárnok is hallgat, de a tanitó jajgat — 
ő bűnhődik a más hibájáért. 

Jó helyt kezdik a baj orvoslását. így nagyon jól 
eltalálták — a szarva közt a tőgyit. 

Bibó. 

Phoebús már ágyából felkelt,  midőn Terpsicboro ; 
tanítványai a Morpbeus karjai közé távoztak. 

A jótékonyság szelleme is meglehet elégedve, 
mert az egylet tökéje nem csekély összeggel gyarapodott. 

Themis fia. 

K. Szentlélek, 1877. jan. 23. 
Tekintetes Bzerk. ur! 

kivánhatja, hogy azért a 28 garasért, egyszerre ké 
ember megtagadja hitét." 

V E G Y E S 
— A sepsi-szeutgyörgyi tűzoltó-egylet közva 

csorával össri" kötött. táucvigalma, a mint lapunk olva 
sói előtt tudva van, t. hó 27-én folyt  le. Városi höl-
gyeink jósága, áldozatkészsége kiinerithetlen volt. Ada 
kozásokból gylllt össze az enni és innivalók nagj 
halmaza, adakozásokból tekintélyes összeggel szaporo 
dott a bál jövedelme. Volt jó kedv, derült hangulat 
kivilágoa kiviradtig. A táncosnők és táncosok teljes 
megelégedéssel hagyták el a vigadó termet, mely a 
rendezőség dicséretére igen izlésteljesen volt diszitve. 
A számos tükrök é-; képek között csinnal foglaltak 
helyet a tűzoltó s•/. .••Ivények : létrák, csákányok, si-
sakok, szivattyú stíj. készülékek. Nincs tehát semmi 
okunk a panaszkodásra, sőt e helyen a legnagyobb 
elismeréssel adózunk hölgyeinknek, kik teljes odaadás-
sal vitték a pincérek teeudőit. Bogdán Istvánné urasz-
szony vezetése alatt a csinos kellueruők csoportja fes-
tői színben nuitatá az étkektől, válogatott italoktól 
görnyedő asztalokat. Az .uszonyok közül ott láttuk 
Bogdáu Istvánuét, a derék háziasszonyt, Bogdán Au-
drásnét, Mélik Kristófnét,  Mélik Jánosnét, Málik Jó-
zsefnét,  Csutak Jánosnét, Tarcali Andrásnét, Dálnoky 
Károlynét, Szász Linát, Boíár Ignácuét, Bogdán Fló-
rinét, Antalfi  Lajosnét; a kisasszonyok közül ott vol-
tak a szép tűzoltói jelvényekkel diszitve: Gyáriái 
Etelka, Jancsik Eli: és Nina, Spitzer Sí., Szabó Nelli, 
Weinberger Julcsa, Bogdán Margit, Sándor Berta, 
mindnyájan csinos, izlésteljes öltözettel és vidám, szol-
gálatra kész, derült hangulattal. A városi közönség 
áldozatával tehát hozzájárult, de megjelenésével nem 
mutatott oly tömeges érdeklődést, mint a hogy olőre 
vártuk volna. A tiszta jövedelem meghaladta az 500 
forintot,  ami egy nagyobb várostól is igen szép bevé-
tel volna. 

— A S. Sztjiyörgyön alakult „felolvasó-egylet" 
által folyó  hó 25-én tartott előadás jövedelme a sepsi-
szentgyörgyi tűzoltó-egylet javára lévén szánva: a 
tűzoltó-egylet nevében, mint annak pénztárnoka, van 
szerencBtím nyilvánosság előtt nyugtázni, miszerint a 
„felolvasó-egylet"  közgyűlése által foly  ó hó 29-én meg-
szavazott 20 forintot  a tűzoltó egylet részére átvettem. 
Fogadja a tisztelt társulat köszönetünket. 

D. V e r e s G y u l a . 
— Vasárnap február  4-én a s.-szentgyörgy i fel-

olvasó-egylet a hunyadmegyei magyaiság javára estélyt 
rendez a következő müsorozattal: 1. Nyitány a hely-
beli zenekar által. 2. Énok, vegyes kar által. 3. Fel-
olvasás a „hunyadmegyei eloláhosodott magyarokról" a 
„Nemere," szerkesztője által. 4. Szavalat Jancsik Eliz 
k. a. által. 5. „A ministerelnök bálja." 1 felvonásoa 
vígjáték — előadja a helybeli műkedvelő társulat által. 

E felolvasási  estélyre, miután nem humanitárius, 
hanem szorosan vett nemzeti ügyről van szó — fel-
hívjuk a közöíiség ügyeimét s kérjük a 15,000 eloláh-
osodott magyar megmentéséhez hozzájárulni. Ha csak 
filléreinket  is hozzuk össze a 15,000 magyar megment-
ve lesz s vissaadva a nemzet és hazának. Reméljük 
megyénk, városunk lakossága hazafiságban  most som 
marad hátra a haza többi lakosaitól. 

— Jó előre tudatni kiváltjuk a t. kö-
zönséggel, miszerint a iebr. 18-áu rendezendő 
leiolvasási estély tiszta jövedelme a sepsiszent-
györgyi ref.  templom építésére fordittatik.  — A 
mint a tárgysorozat mutatja, igen érdekes estély-
nek nézünk elébe. Miut biztosan értesültünk, az 
alábbi sorozat állapíttatott meg : 1) Nyitány, a 
helybeli zenekar által ; 2) magán négvesdal ; 
3) Deák Ferenc emléke, szavalja Müller Emília 
k. a. 4) Felolvasás Málik József  által. 5) He-
gedii-solo zongorakísérettel 6) Kettős aria a 
„Kunoké ból zenekíséret mellett Jancsik Eliz k. 
a. és Málik József  által. 7) Szavalat Fülöp Géza 
által. 8) Kardal, =i vegyeskar által. 9) Rákócy 
induló, a zenekar által. 

— A sepsi-szentgyörgyi műkedvelő társulat 
alapja javára február  10 én táncestélyt rendez. 

— Nyilatkozat.*) A „Nemere" egyik legközelebb 
számában Bartha Benjámin volt egyleti jegyző Urnák 
az Eötvös egyletet illető helyreigazítása az egylet tud-
tán kívül történt. A lehető félreértések  kikerülése vé-
gett jónak láttam ezt megjegyezni, mivel a jegyző-
könyvben ilyenszerii megbízatásnak semmi nyoma nincs. 

M ü l l e r E m i 1 i a, eg) 1. jegyző. 
— Deák Ferenc nagy hazánkfia  halála napján 

jacuár 28-án Budapesten a m. tudományos akadémia 
Deák-ünnepélyt tartott. Emlékbcszédet tartott Csen-
géri Antal. Szász Károly „Deák Ferencz emlékezete" 
czimü ódát olvasott fel. 

— A ceglédi küldöttség. Január 24 éu Kossuth-
hoz megérkezett; Kossuth lakása a ja jában, szabad ég 
alatt fogadta  őket. Üdvözlő beszédében kijelenté, hogy 
a jelen körülmények között nem jöhet haza; de ha 
elérkezik az idő, midőn az ország megromlott viszo-
nyainak rendezésére tényleg befolyhat,  akkor hazatér, 
le.^.szi a hódolati esküt a királynak. Alig azonban ál-
lanellcnes érdekek állanak fenn,  melyeket a hatalom 
teremtett, nem jöhet haza. Ha önállását előbb elhagy-
ná, minden magyar megvetésének tenné ki magát. 

— A Bostonban lakó magyarokról. Balta And-
rás Amerikában lakó honfitársunk  egy leveléből közli 
a „Hon," hogy az ott lakó magyarok közül e^y, Sár-

*) Mult számunkból tér szüks miatt maradi ki. Szerk. 

Sepsi-Szentgyörgy, január 29. 
Tisztelt szerkesztő barátom! 

A „Nemere" idei 8. számában „Egyébről beszél 
Bodóué, mikor a bor árát kérik" cim alatt, „egyik tag 
a közigazgatási bizottságból" aláírással a tanfelügyelő 
urnák egy szerencsétlen protektora, elég vakmerő ál-
név alatt hivatalos eljárásom hűségét gyanúsítani. 

Miután ez oly merész eljárás, mit megtorolatlanul 
hagynom nem szabad, ennélfogva  felkérlek  tégedet, 
ezen levelemet közre adni. 

Hogy a f,  évi januárhó 4-én tartott közigazgatási 
bizottság gyűlésén a k. tanfelügyelő  jelentésének fel-
olvasása után keletkezett vita következtében a jegyző-
könyv 21. pontja alatt ez áll: 

„Felhozatván, miszerint jelen jelentés csak sta-
tisztikai kimutatásokra szoritkozik, felhivatik,  hogy jö-
vőre nézve az iskoláknak szellemi állapotáról is sze-
mélyes meggyőződése és tapasztalata szerint emlékez-
zék meg." 

Mire is tanfelügyelő  urnák azon kijelentése, hogy 
habár eddigi irodai elfoglaltsága  miatt az iskolák lá-
togatását nem eszközölhette, de jövőre nézve aztat is 
teljesitendi — tudomásul vétetett." 

Hogy ez így volt, arról kezeskedik a jegyzőkönyv 
hitelesítésére kiküldött bizottság aláírása, s azt hiszem 
a bizottság minden tagja is. 

Mi illeti a munkálat felterjesztését  kisérő feliratot 
a tőméltóságu vallás és közoktatásügyi minister úrhoz, 
ezt a tanfelügyelő  ur csakis másnap, vagy harmadnap 
terjesztette be elnök ur ő méltóságához, melynek so-
kat ígérő frázisai  után, igen is én, a hitelesítő bizott-
ság minden tagja előtt stilizáltam belé azon határo-
zat jelzését, hogy felhívta  a tanfelügyelőt,  hogy az 
iskolákról személyes látogatása által is szerezzen ta-
pasztalatokat stb. 

De kitűnvén a jelentésnek még azon hiánya is 
akkor, hogy az csak 96 községről szól, holott Három-
székmegyéliez jelenben még 4 város és a volt felső 
Fehérmegye két járásának még 16 községe tartozik, 
erre másnap azt feleié,  hogy : csak a régi Háromszék 
községeiről van itt szó, mert egy miniszteri rendelet 
akként határozta meg, s azon kérdésre, hogy hol van 
azon magas miniszteri leirat? azt válaszolta, hogy: 
oda lenn irodájában az iráBok között — mely jelentés 
következtében, a hitelesítő bizottság határozatából a 
jelentés bezárásával oda tétetett az is, hogy ezen je-
lentés kizárólagosan a régi Három- és t. e. Miklós.vár-
székek területéről szól. . . . 

Ez igy történt I . . . És ennek kijelentésével 
tartoztam Háromszékmegye közönségének tisztelete 
iránt. — 

Mi a névtelen cikknek gyanúsító kifejezéseit  il-
leti, erre nézve kijelentem, hogy nincs sem időm sem 
szándékom itt láthatlan ellennel küzdeni, hanem fel-
kérlek téged ugy is mint loyalis embert, ugy is mint 
felelfía  szerkosztőt, a neveztem álnév alatt megjelent 
cikk írójának nevét nyilvánosan megnevezni, hogy az 
ilyen hívatlan és magának a tanfelügyelőnek  is ártó, 
rosz akaratú védnököt az illető törvények utján helyre 
utasitani lehessen.*) 

Horváth Láizló, 
főjegyző. 

Kasinó bál. 
Kézdi-Vásárhely, 1877. jan. 28. 

A k.-vásárhelyi olvasó-egylet, vagyis a modern 
literatura azerint társalgó kör f.  év jan. 27 én tart' tta 
meg rendes fényes  ünnepélyét Carneval hercegnek a 
milliárdé mécsek féuyözinétől  brillírozó uralma iránti 
mély hódolatának nyilvánítása végett. 

Hogy a K.-Vásárhelytt rendezni szokott elit-e 
bálok ezen nemes célú egyletnek a bálja, arra bizonyi 
ték a mult, de legeccletánsabb bizonyítéka a jelen. 

Báltudositó tollam zavarban van mit irjon le a 
vidéki és helybeli ifjúságnak  e nyilvános rendes-vous-
áról, a fényt,  vagy az elbűvölő szépségeket, avagy a 
remek öltözékeket ? melyek itt mind oly tündöklően 
szerepeltek . . . hadd némuljon el e gyarló phantasia 
szülte glorificatio. 

Már 9 órakor az aeBthetika primeipiumai szerint 
dekorált termet helyesen megtölté a díszes közönség, 
B eo ipso felütötte  aranyos Bátorát a vidorság, jókedv 
és pezsgő öröm mosolygó geniusa, s hullatni kezdek 
szirmaikat a tánc édes hevületének rózsái. 

BáUuyának a rendező bizottság Fejér Lukácsné 
úrasszonyt nyerte meg, ki igen lekötelezte az elegáns 
publikumot előzékenysége által. 

A hölgy koszorú proeminens ékeit képezték, a 
bájos és szellemdus Benedek Zsuzsa remeszín selyem-
ben imposáns ékitéssel, rózsaszín fejdiszszel,  Pethő 
Mari zöld selyemben, Kun Irma rémeszin selyemben, 
Bodó Auna, mindnyájan Torjáról, Fejér Károlyné 
vadgalatnWiu selyemben, Fejér Tini, Zajzon Lázárnd, 
Hankó Gizella stb. 

• ) Sajtóperen kivftl  az „Egy bizottsági tag" megnevenéaét 
A diácrttiu tiltja. bterk. 

Az „Erdélyi Egyházmegyei Értesítő" 23 ik szá-
mában olvasánk egy oltáregyletre felhívást,Jmely  nem 
csak Háromszékmegye hitbuzgó fiai  és leányaihoz van 
intézve, hanem összes kis hazánk minden jóra törek-
vő egyénoihez. 

Alattirtak a már megpendített üdvös eszme élet-
beléptetését és annak élhetését szivökből óhajtván 
Kézdi-Szentléleaen jelen hó 20-án egy zártkörű táuc-
vigalmat rendeztünk, melynek jövedelmét a három-
8zékmegyei „oltáregylet" javára kívánjuk adni. 

A remény ugyan, mely nagybau kecsegtető jóra 
törekvő lépésünket nem valami busásan fizeve  ; de 
megnyugtat azon tudat, hogy ha kevéssel is, de tiszta 
jó szándékból kívánjuk az „oltáregylet1*' élhetését — 
Ezennel tehát a nyilvánosság előtt tudtára kívánjuk 
adni az oltáregylet nevét a jó tettek által megörökí-
tett — mélyen tisztelt elnökének, hogy 18 frt  76 kr-
ral járulunk a szent célhoz. 

Bátrak vagyunk gyenge sorainkban megköszönni 
t. Kovács Péter helybeli kereskedőnek jó szívből in 
gyen tett világítás és egyéb apróbb költségeit. Nem 
különben szentkatolnai lelkész és kantai gymnaziumi 
igazgató uraknak szíves részvétüket. 

Mészáros Péterué, Kovács Péterné, 
jegyző. elnök. 

L e g ú j a b b . 
Az orosz déli hadsereg főhadiszállása  még Kise-

nevben van, azonban, — mint egy távirat jelenti — 
egész csöndben már történnek intézkedések az átköl-
tözésre Moldvaországba, Jassyba. A moldvai határon 
az átlépő oroszok semmi akadályra sem találnak. Több 
hírlap harctéri tudósítója már szintán átköltözött Ki-
senevből Jassyba, igy pl. az angol „Standard" és „Daily 
Telegraph" levelezői is. 

Egy brody i sürgöny szerint az orosz csapatszál-
litások ismét óriási mérveket öltenek, ugy, hogy a 
vasutakon a teherforgalom  ismét meg fog  szűnni ; a 
társulatok csak a már eddig elfogadott  árukat szállít-
ják el, uj szállítmányokat nem vehetnek át. 

E g y v e l e g . 
Körmenet volt X. városban, régi szokás szerint 

a tanuló ifjúság  megjelent. — Egy ifjú  nem talált ma-
gának pajtást és a soron kívül cammogott. 

Hát neked szamár nincs párod ? — rivalt rá a 
gyöngéd tanitó. 

Nincs bizony tanitó ur — volt a válasz. 
Akkor jöjj velem! 

Civil : „Tudja-e fübrer  ur, hogy ezeutul nem esz-
nek többé prófontot  ?« 

Führer : „Hát mi t?" 
Civil: .Programmot!" 
Führer 1 Hogy-hogy !" 
Civil I „Ugy, most többé font  nincs, hanem gramm, 

s eszerint nem pró font,  hanem pró-grammot fognak 
enni I" 

Egy beteghez, ki mindig orvosi könyvek nyomán 
gyógyitgatá magát, igy szólott egykor Hufcland:  Vigyáz-
zon ön magára, mert egykor bizonyosan valami sajtó-
hiba következtében fog  meghalni. 

Vizsgálat alkalmával a tanitó mondá egy gyer-
meknek: „Nevezzél egy tárgyat." 

A gyermek sok gondolkozás után feleié  : A ku-
tya". — „De egy élettelen tárgyat, " kérdé ismét a 
tanitó. Hát egy döglött kutya, " volt kitűnő felelete 
a gyermeknek. 

Zenónak egyszer azt mondták, hogy a szerelem 
nem illik a bölcsekhez. Ha az ugy van, felele  Zénó, 
igen sajnálom, hogy a szépek csak a bolondoktól szeret-
tetnek. 

Ezek a doktorok mégis lelketlen emberek ko-
mámasszony, záp fogom  kihúzásáért egy egész forintot 
kellett fizetnem  ; mult nyáron a kovácsesa! húzattam 
egyet, az fél  óráig kinzott, de meg is izzadt belé s 
mégis csak tiz krajcárt követelt. 

Kapitány: „Hát kend micsoda hitet vall vitéz?"-
kérdé a korcsma előtt ácsorgó vén huszártól. 

Huszár: „Én is azt az igaz hitet vallom, vitéz 
kapitány ur, a mit a regimentszabó" felelt  röviden a 
huszár. 

K. „Hát mit tudom én, mit hisz a rogimetszabó." 
H. „Vitéz kapitány ur ! a regimentszabó igazat 

hisz : mert ő nekem ezelőtt 3 évvel egy nadrágot re-
perált 38 garasért, és ő azt hiszi, hogy már talán meg 
se fizetek  neki; hát én is csak azt hiszem." 

K. „No itt egy forint  — jót kacagva — az adós-
ságot fizesse  ki kend, többi maradjon kendnek borra-
valóra." 

H. „Hej ! Vitéz kapitány ur, ebből ugy segéljen 
nem kap a szabó ; mert már azt a kapitány ur sem 


