
Könyvismertetés. 
„Emlék." A legszebb magyar dalok válogatott 

gjüjteménye. A müveit ifjúság  számára gyűjtötték 
Földes József  és Demeter Róbert. Ara 1 frt  20 kr. 

Midőn valamely könyv megismertetéséhez fogunk, 
első és fődolog,  ha annak valóságos jó vagy rosz ol-
dalait vagy mindkettőt felakarjuk  tüntetni, hogy a tár-
gyilagosság határát át ne lépjük. 

Nevezett könyv megismertetésénél ezen elvtől 
vezéreltetve : nézzük meg, megfelel-e  a gyűjtők által 
kitűzött célnak, s mint irodalmunk terén hézagpótlót 
kéll-e tekintetnünk, vagy pedig a mfti  korban elhara-
pózott könyvgyártáit bűnének kínyomatát. Jól esik lel-
künknek az irodalom burjánai között egy-egy buza-
kalászszal is találkoznunk s én e könyvet ilyennek 
tekintem. Jól utánnézés és főleg  utángondolás fenhan-
gon kiáltatja velünk, hogy ez a könyv nem a char-
lataneria szüleménye, mert ez céljának megfelel.  So-
káig nélkülöztünk egy ilyen könyvet, s ha nem is 
egészen, de gyűjtőket csaknem úttörőknek lehet te-
kinteni, s hogy mégis oly sikerült egészet állítottak 
elő: annak a Bzakavatottság mellett a fáradhatlan 
utánjárás s főleg  ezen vállalat iránti rokonszenv az oka. 

Nélkülöztünk egy ilyen — müveit ifjúság  szá-
mára való népdal-gyűjteményt, mert bár jelent meg 
Színinek is gyűjteménye, de az, egész a léhaságig 
felölelt  mindent nevezetesen: „Azseri süllöm simláku, 
kázdu leben káldecki«-féle  dalok ia szerepelnek benne, 
melyeket müveit körökben énekelni nem lehet. Ehez 
hasonló a Bartalusé is, mely a mellett, hogy roppant 
sok pongyola népdalt tartalmaz, még zongorára is le 
van téve és igy nagyon drága. Ezek, mint az irodal-
mat fejlesztő  termékek igen becsesek, de ezen „Em-
lékének, mint a címlapon is látható más a rendelte-
tése, ez csak olyan szép népdalokat vett fel,  melyeket 
bármely mivelt körben is ellehet énekelni. 

Ha ránézünk a könyvre: már maga a külsője is 
ajánlólag lép fel,  a mi mindenesetre gyűjtők ízléséről 
tanúskodik. Maga az alak és nagyság íb ugy van vá-
lasztva, hogy csinos dÍBzkötésben az „Emlék" rányom-
va, a müizíés bírálatát is bármikor kiállja. Vannak 
bhez hasonló vállalatok melyek azon szélsőségekben 
szenvednek, hogy vagy akkorák mint egy politikai 
napi lap vagy oly kicsinyek, hogy medaillonba valók, 
s mily jól eaik a szemnek, hogy ez ezektől ment. To-
vábbá ajánlja e könyvet már első látásra azon finom 
papír, mely a várakozásnak igazán megfelel.  S hogy 
ezen csinos kiállítás dacára még az árt is 1 frt  20 krra 
leszállították: ezt azt engedni következtetnünk, hogy 
ezen irodalmunk terén igazán hézagot pótló könyv 
nagy kelendőségnek örvend. 

Bár megtörténik, hogy szép, csinos kosárban néha 
fanyar  izü gyümölcs van, de a legtöbbször a külsőről 
a belsőre is lehet következtetni. És én ezen könyvet 
illetőleg nem is csalódtam, mert tartalma teljes ösz-
hangban van külsőjével. Mondom, hogy már a leg 
eUö dal oly összekötetésben van a választott címmel, 
melyet egy szerelmes elragadtatásának édes mámorá 
ban nem adna mennyei boldogságának osztályrészé-
ért. Emlék ez a könyv, emlékül adhatják a szerető 
szivek egymásnak, s midőn a nő örömtől sugárzó sze-
mekkel pillantja meg kedvesétől kapott emlékköny-
vében az első dalt: 

,A mióta megláttalak, 
Kózsa tekinteti! alak, 
Csak én tudom s a magas ég, 
Hü szerelmem lángja inint ég." 

Van-e toll, mely ezen nő boldogságát lefesteni 
képes volna ! 

Persze, nem kell szem elől téveszteni, hogy ez a 
müveit ifjúság  számára van kiadva. S ha megyünk 
tovább, gyűjtők azon előszóban tett ígéretét, hogy a 
dalok rendezésében a nemes érzést és zenehallást bo-
szautó párosítás kikerülésére tekintettel lesznek : az 
igazán müizléssel párosult rendezésben teljesülve lát-
juk. így például nyitsuak a 116 lapra — ugyan te 
hetnők ezt bármely lapján - 117, 118 és 119 dal 
teszen egy csoportosított egészet, melyben az első a 
megcsalatás keserű, fájó  érzését víszhangoztatja szi-
vünkben, komolylyá, mélabússá tesz, a második percre 
felvidít,  de esek azért, hogy a harmadik ama fájó 
érzést még élénkebb Bzinekben fesse.  Vagy nézzük a 
146. dalt, ennek első versszaka : 

Virradóra szól a falu  harangja, 
Busán dalol az erduuek galambja; 
Hejh! de tudok én egy busább éneket, 
,,A virágnak megtiltani nem lehet." 

s a 147. dal így kezdődik : „A virágnak megtiltani 
ijem lehet." És a berendezés végig ily gondosan van 
összeállítva. 

(Vége következik.) 

L e g ú j a b b . 
Febr. 14. A király minden kihallgatás eredmény-

telenségét konstatálta, és felhívta  Tisza Kálmánt ka-
binetalakitására, ez addig nem vállakozott, mig a pa-
ritás el nem ismertetik. 

Az alkudozás megindult az osztrákokkal, ezek 
vonakodtak nyilatkozni e pont felett  és kérték a másik 
pont tárgyalását, ez mára tüzetett ki az osztrák bank 
embereinek jelenlétében. A király osztrák államférfiakat 
is hallgat ki. 

Auersperg a mai tanácskozásról jelentést tesz az 
osztrák pártnak ma este. 

Szerbia béke-küldötte elment Konstantinápolyba. 

Románia aláirta a szerződés az orosz déli sereg 
átengedésére. 

E g y v e l e g . 
A cigány oldalba rúgta az úrfi  agarát, miért az 

úrfi  jól nyaka közé suhintott, hogy meri az agarát 
bántani ? A cigány erre csudálkozva felkiált:  „hát ezs 
agár ? ast gondoltam, hogy kutya !" 

Vizsgálat alkalmával kérdik a deákot: hol van 
az egyszarvúnak szarva? A rektor segíteni akarván 
homlokára mutatott; a mint a gyermek ezt látja, fel-
kiáltott : „Rektor uram homlokán !" 

Hirtelen nyitotta be rektor uram az iskolaajtót. 
A gyermekek természetesen helyeikre szaladtak. Az 
utóisók közül egyre mérgesen rákiált: „Ki teremtette 
a világot? A Bzogény gyermek megijedve szól: én 
nem !" Még azt mered mondani, semmire való. Szólt 
botemelve a rektor. „Jaj rektor uram ! hát én ; de nem 
teszem többet!" — Köszönd! - -

Egy bizonyos urnák az a fatális  szokása volt, 
hogy minduntalan a fejét  vakarta. Hasonló foglalko-
zásban az étlapot nézegetvén mondja a pincérnek : 
„Jakab ! hozzon ilyen boruyufőt." 

„Mivel tartozom Jakab ?" kérdé egy borivó. Hat 
liter bor árávál, feleié  Jakab. Az nem lehet, — az 
lehetetleu, mondá az ur, mert négy liter borral torkig 
vagyok. — De épen nem lehetetlen — mond Jakab 
— mert két liter az ur fejébe  ment. 

Egy barát, megpirongatta a huszárt réazegeske-
déseért. — Hát oly rosz a részegség ? kérdi a huszár. 
En mindig azt gondoltam, hogy az a legalkalmasabb 
ut a menyországra ; mert nem igaz-e atyám uram ! a 
ki nem vétkezik, az üdvözül ? ós a ki alszik nem vét-
kezik? Már pedig semmi sem hajt ugy az álomra 
mint a részegség ; tehát aki részegeskedik, az üdvözül. 

Mire való a pausa? kérdé a zenetanitó növen-
dékétől. Hogy tanító ur az alatt egyet szippanthasson, 
feleié  az. 

N. urat egy reggel halva találták ágyában. Mi 
lelhette ? tanakodtak az egybegyűltek. — Tegnap iz-
zasztót rendelt neki az orvos, mondá a gazdasszony. 
— Nohát bizonyosan nagyon izzadt s a vurejtékébe 
fulladt  bele, jegyzé meg a tömegből valaki fontos 
képpel. 

Egy magáról Bokát tartó orvo3 lapdacsokat ren-
delt betegének, — Mennyit vegyek be, kedves ur ? 
kérdé a beteg. — Mennyi ideig akar élni az a főkér-
dés ; n ert ha ebből sokat talál megenni, soha sem hal 
meg B ugy jár, mint az egykori paciensem, kit utóbb 
agyon kellett verni. 

Megrequirálta a korcsmáros a deákot, kinek adós-
sága már régen fel  vala róva nem ugyan a rézfokosa 
nyelére; hanem a korcsmáros kettős ónnal vezetett 
protokoluraába ákumbákum számokkal. 

N. ur I kezdé a korcsmáros a társalgást, nekem 
csak két szavam van magálioz : „adósa fizess  1" 

V E G Y E S 
— Szentivilnyi Gyula ur, Háromszék és Bras-

sómegye főispánja,  Fogarasmegye administatorává ne-
veztetett ki azon időre, mig o inagyo részére főispán 
neveztetik ki. 

— A s. sztgyörgy ref.  egyházmegye vasárnap 
tartott gyűlésén elhatározta, hogy a templomépitést ea 
étben haladéktalanul megkezdi. 

— A s.-szentgyörgyi felolvasó  egylet folyó  hó 
17-én tartandó estély ének programmja-1) Nyitány „Teli 
Vilmos" operából, a zenekar által. 2) Női négyeskar. 
3) Szavalat Müller Emília k. a. által. 4) Kettős dal a 
„Kunok"-bó l zenekíséret mellett, Jancsik Eliz k. a. 
és Málik József  ur által. 5) „Böjti prédikáció a ma-
gyar nőkről", felolvasás  Málik József  ur által. 6) He-
gedü-solo zongorakísérettel Thury Mari k. a. és Colbert 
ur által. 7j Szavalat, Fülöp Géza ur által. 8) Kardal, 
a vegyes kar által. 9) Rákócy-induló, a zenekar által. 
-.- Minthogy ezen estély tiszta jövedelme városunk ref. 
templomának építésére fordittatik,  bizton reméljük a 
t. közönség tömeges pártolását. A t. közönséget előre 
is biztosíthatjuk arról, hogy ez estély kitűnő szellemi 
élvezetben fogja  részesíteni. Az eladott jegyek után 
Ítélve ez estélynek zsúfolt  közönsége lesz. 

— A helybeli műkedvelő társulat által f.  hó 
10-én rendezett táncestély összes jövedelme volt 118 
frt,  melyoől a 126 frt  66 kr. összes kiadás levonása 
után maradott fedezetlen  költség 8 frt  66 kr. — Mi-
dőn a résztvevő közönségnek szives megjelenésűért 
tiszteletteljes köszönetüket nyilvánítjuk, egyúttal őszinte 
sajnálatunkat fejezzük  ki a felett,  hogy tisztességes 
polgári családok gyermekeivel szemben, azonban fél-
reértés következtében — méltatlanság követtetett el. 
Melyért nyilvánosan bocsánatot kérni, kötelmének 
ismeri a r e n d e z ő s é g . 

— A kézdi-vásárlielyi takarékpénztár 4-ik évi 
üzletforgalmának  kimutatása 1876. dec. 1-éu. 

V a g y o n : Pénztári készlet dec. 31-én 5260 frt 
87 kr. Váltókban készlet dec. 31-én 126288 frt.  Érték-
papírokban 800 frt.  Felszerelvényekben 10% törlés 
után 690 frt  43 kr. Házbér számlán előlegben 426 frt 
66 kr. Kamat számlán előrefizetett  kamatokban 406 
frt  06 kr. (WeBen 133,872 frt  02 kr. — T e h e r : 
Részvény alaptőke 32548 forint  19 kr. Tartalék alap 
1558 frt  84 kr. Betétek és tőkésített kamatok 44594 
frt  96 kr. Tartalék alap kamatjai 65 frt  59 kr. Állam 
illeték számla java 42 frt  29 kr. Előre bevett átme-
neti kamatok 1320 frt  55 kr. — K ö 1 c s ö n ö k : Pesti 

hazai első takarékpénztártól 34405 frt.  Első erdélyi 
banktól 13592 frt  ígaztf.  költs, számla egyenlege 1472 
frt  44 kr. Jótékony adakozás és jutalék egyenlege 68 
frt  02 kr. Nyu lij alap 200 frt.  Osztalék mult évekről 
4Ó4 frt  14 kr. Tisztajövedelem mint osztalék 3600 frt 
Összesen 133,872 trt 02 kr. 

Ifj.  Jakab István, Fejér Lukács, Bányay Ferenc, 
pénztárnok. vezérigazgató. könyvvezető. 

— (Beküldetett.) Soha sem tudám még máig s 
tán uokan nem tudják, minő nagy ur a k.-vásárhelyi 
rom. cath. kántor Szigeti uram, kinek nemhogy a vá-
rosi tanács nem parancsol, de még saját szavai szerint 
„az isten Bem", hogy földhüztapadott  koldusnak ron-
csoló toroklobban elhalt gyermekét dijtalan eltemesse. 
Nem ö! mig az osztrák értékű foriut  nincs markában. 
Valóban visszariad az emberszerető felebarát,  midőn 
ily embertelen eljárást lát oly egyénektől, kik hivat-
vák az Isten dicsőítését zengedezni, az ég kegyelmét 
könyörögni, mig magukat semmi nyomor sem hat meg, 
s nem képes részvétet kelteni keblökbén felebarátjok 
nyomor által kicsikart könyei. A p4nz, a pénz elégíti 
csak ki kapzsiságukat. — Csak ennyit; hadd ítéljen 
a közönség, tudja meg, mily k ö t e l e s s é g é r z o t ü 
kántora van. x ~ z ' 

— Egy hyena keblii anya. K.-Vásárhelyit f.  hó 
13-án a „ k a n t a " városrész egyik utcájában egy cse-
csemő lőn összezúzott fővul,  megfagyott  állapotban 
föltalálva.  A város polgármestere és kapitánya erélyes 
fellépésének  tulajdonitható az érdem, hogy a tettest 
reggeli 9 órakor F. M. szolgáló személyében már is-
mertük. A kapitányság előtt tettét bevallá s önmaga 
vivé 12-én szült gyermekének hulláját kötényébe bur-
kolva a bünfenyítő  törvényszék elé. Itt látható, mily 
szükséges é» jótékony a lelenc-házak (elállítása, me-
lyek ilyenkor a nyomorultnak alkalmat nyújtanak se-
gélyt lelni, s vajh! hány polgárt inenteuónek meg a ha-
zának s államnak 1 

— Szerenesés szerencsétlenség. Folyó hó 8 án 
utam K.-Vásárhely felé  folytatván,  gyönyörködtem as 
általunk oly megerőltetett módon összehordott kavics-
halmokon. Egyszer csak azon veszem észre magam, 
hogy egyik lovam majdnem egészen besülyed előlábai-
val a K -Szentlélek és Vásárhely közt inkább inga-
dozó, mint fennálló  hidon, 8 csakis legényem ügyes-
ségének köszöuheténi, hogy lovam lába rögtön el nem 
törött. Szekeremről leszállván, más kavicshordó pol-
gárok segélyével sikerült lovamat kisegíteni a beom-
ladozott hid nyílásából. — Ily körülmények közt ka-
vicsozhatjuk utvonalainkat, ha az elhanyagolt és össze-
roskadt hidainkon még bizony magunkak is nyakunk 
törhetnék. Egy kereskedő. 

— A k.-vásárhelyi ev. ref.  egyház javára febr. 
3 án tartott álarcos táncvigaloin összes bevétele 20-t 
frt,  melyből 66 frt  78 kr költség levonásával maradt 
tiszta jövedelem 137 frt  22 kr. Bsléptij«gy igénybe 
vétele nélkül fizettek:  Báró Síentkereszty Stepháaie 
ő nagysága 2 frtot,  mélt. Donith József  törvényszéki 
elnök ur, Kovács Károly biró, Kabós Sándor alügy., 
Benkő Sándor, Török Sándor, Nagy Sámuel, Jaocs.ó 
Dénes urak 1—1 frtot.  Fogadják a szives érdeklődők 
egyházunk nevében nyilvánított őszinte köszönetamat. 
Nemkülönben a táncvigaloin létesítésében közreműkö-
dött t. egyének szives fáradozásaikért  legyenek jutal-
mazva egyházunk elismerő köszönete által. 

Jan3só Mózes, főgonduuk. 
— Nyilvános köszönet. Kézdi-Szantléloken jan. 

20 án a háromszékmegyci „oltár-egylet" javára rende-
zett táncestély sikeréről örömmel értesültem a „N." 
folyó  évi 9-ik számából. Az áldozatkészség, az előre 
törekvés éa buzgóság a nemes célú ügyek iránt leg-
szebb erénye egyeseknek ugy, mint társulatoknak. Ily 
nemes indulat B jóra indító uemss törekvés által buz-
dittatott Kovács Péterné és Mészáros Pálné, midőn az 
„oltár-egylet" javára bált rendeztek^ Fogadják a tisz-
telt úrasszonyok fáradozásukért,  Kovács Péter ur a 
táncestélyre tett szives és jóindulatu ajándékaért, va-
lamint a résztvevők is kifejezett  hálás köszönetemet. 

B. Szentkereszty Stepháuie, id. elnök. 
— Kézdi Szentléleken e hó 9-ére virradólag egy 

nő férjének  legféltettebb  testrészét borotvával töl-
metszette. A nő tagadja és férje  müvének állítja a 
tettet. Itt betelik az az egyszerű székoly példabeszéd: 
„Vizreviszlek, csúffá  teszlek, mig eszedre térsz". 

— Fogarasmegye főíspáaja,  Bjér Kálmán halá-
láról a következő részleteket hoiza egyik szebeni né-
met lap: A főispán  10-én Segesvárra akart utazni, hol 
hivatalos teendői voltak, útközben Fogarasról azon 
távirati értesitéBt vette, hogy nincs miért Segesvárra 
mennie, mivel a kérdéses ügy el van igazítva, vissza-
tértében Sárkánynál hirtelen szél üdés érte, ugy hogy 
csak kezével inthetett gyors hajtást Fogarasba. Itt egy 
fél  óra múlva délutáu fél  kettőkor megszűnt élni. 

— T. Magyari István ur, alsó-tömösí lakos a 
hosszufalusi  müfaragászati  magyar királyi állami felső 
népiskolának egy jó szekér (13 drb) körtvofát  szíves-
kedett ajándékozni. Kegyes adoinányaért fogadja  t. 
adakozó ur az intézet nevében szives köszönetemet. 

Pál Károly, igazgató. 
— Egy nagyszerű alapítvány. Gr. Kun Kocsárd, 

a szászvárosi ev. ref.  tanoda érdemekben megőszült 
főgondnoka,  a gondozása alá helyezett tanintézet javá-
ra tett számtalan áldozataira egy nagyszerű alapítván-
nyal tette fel  a koronát. 50,000 mond ötvenezer frt. 
úrbéri papirt adott át az intézet pénztárába, oly felté-
tellel, hogy annak kamataiból épitessék fel  a már terv-
be vett osztály épület, azután padig tőkésittossék luiud-
addig, míg oly öszvegre növi ki magát, hogy az inté-
zet többi jövedelmeihez csatoltatván, elégséges lesz, 
egy a kor kívánalmainak megfelelő  teljes gymnásium 
fentartására.  Addig is, inig az úrbéri kötvények szel-
vényei esedékesek lennének, az építkezés megkezd-


