
Bem az 1849. év aug. 19-én kelt át a világosi 
katastrófa  után Kossut!) Lajos kormányzóval a Dunán 
Törökországba s beteges napjait Allepoban töltve, 
1850-ben kimúlt az élők sorából az, kinek tett-dus 
élete valóban ugy tekinthető, mint hadi evangelium, 
melyből minden katona és hazafi  oly üdvös tanulságot 
szerezhet, mint keresztény ember Krisztus életéből. 

A török kormány azon gyöngéd figyelmet  tanú 
sitotta a magyar nemzet irányában, hogy a nagyhirli 
tábornok halála után e jelvényt K o s s u t h Lajosnak, 
nemzetünk atyjának, mint az illető kormány volt fő-
nökének s o minőségbon a rend nagy mesterének kül-
dötte meg Kiutabiába. 

Kossuth Lajos, nemzetünk atyja ezen nemzeti 
kincset 20 évig őrizte, mig alázatos felkérésemre  ma 
már az általa nagyrabecsült s testvériesen szeretett 
székelységnek a multak emlékére kedveskedni kívánván 
a székely nemzeti niuzeuuibaui elhelyezésére nekem 
inegküldötte, mely a türtéuolmi elismerésnek legbrcse-
sebb és legmagasztosabb kijelentését képezi. 

Nemzetttnk atyja jól tudta, hogy ez emlékhez 
illőbb és méltáuyosabb helyet nem lehetett volna ta 
lálni, mint Háromszéket, hová a székely nemzeti mu-
zeum elholyeztetése határozatát — mint emlitém — a 
legközelebbi időkben várja, hogy pénzalapról gondos-
kodni lehescon, a székelység, értelmiség, főkép  pedig 
a hazafinsság  érzetében bizva, mielőbb felszólitai 
hassék. 

Nem hagyhatom szó nélkül még ezen ezüstbe foglalt 
kis keresztet bemutatni, inely azon bitófából  faragta-
tott, melyen Damjanich János, honvédtábornokaink 
legdiesőbbje a halhatatlanság babérjait nyerte el iszo-
nyú halálával. 

Ezen emlék ereklyét özv. Makray László honvéd-
ezredesné adá a muzeumbani őrzés végett, mit néhány 
volt bonvéd a oz méltólag ezüst sugarakkal óhajt fol-
diszittetui, hogy az utókor kegyelettel emlékezzen azon 
véres és gyászos napokra, melyeket ők átértek. 

Es most azon hazafiúi  ohajomat bátorkodom ki-
fejezni,  hogy a létesítendő székely nemzeti muzeumot 
áldjuk meg s folyjunk  be akár anyagi, vagy szellemi 
vagyonnal a nemzet közjavára, tegyünk magunkért, 
gyermekeinkért, késő unokáinkért, 

Vasady Gyula. 

A felolvasó-egylet  negyedik estélye. 
A felolvasó-egylet  vasárnap tartotta negyedik es 

télyét. Dr. Szász Istváu „A pénzröi" tartott igen él-
vezetes, szép nyelven és nagy gonddal irt előadást. A 
pénz társadalmi hatásáról emlékezvén meg felolvasó 
ur a kapzsi pénzvágyokat, az uzsorásokat élénk vo-
násokban jellemezte. Felolvasását a közönség érdek-
kel hallgatta végig, az egyes találó passusok tetszés-
nyilatkozatával találkoztak s végül felolvasó  urat meg-
éljenezte. Az értekezést jövő száiuuukban közöljük. 

Jancsik Eliz k. a. „Pázmán lovag" költeményt 
szavalta csengő hangon, átérzetten B oly könnyűség-
gel, hogy sikerült szavalatáért többszörösen megól-
jeneztetett. 

.Második sorban felolvasott  Vi sady Gyula tauár 
ur a „Muzeumokról" — felolvasásában  Bem apóról s 
érdemkeresztjéről is megemlékezett. Vasady Gyula ur 
gonddal irt értekezése mogéljeneztetett. Mai számunk 
hozza. 

Lukács ur szavalta „Az őrült éjszakája" költe-
ményt meglepő pathossal. Lukács ur hangkörét, a kö-
nyüséget, melyei hangját felhasználja  tekintve --- benne 
egy drámai szinész veszett el s nagy kár, bogy e 
téren nem érteke3Íti képességét. Tekintve, hogy e 
költemény a legnehezebben szavaihatók közé tartozik 
— egyes passusokat kivéve, melyekot szavalló túlzot-
tan adott elé — Lukács ur szavallatát kritikán felül 
állónak kell kijelentenünk. 

A kedvezőtlen idő miatt csekély közönség vett 
ez estélyen részt — főkép  kevés férfi,  ez egylet pedig, 
megérdemelne nagyobb pártfogást  is. A bevétel a 
honvéd menház javára fog  részben fordíttatni. 

A székely nemzeti muzeum 
szántára f.  év febr.  havában beérkezett adományok 

kimutatása. 
I. K ö n y v e k é a k é z i r a t o k . 

Bányai Károly úrtól 1 drb. könyv. Bálint Gábor 
úrtól 4 kötet könyv. Bartalis József  úrtól 1 angol ok-

.levél. Cseh Sándorné, Bornemissza Lujza asszonytól 
15 kötet könyv. Orbay Mihály úrtól 15 drb. kézirat. 
Szabó Károly úrtól 3 kötet köuyv. Szentiványi József 
úrtól 1 drb. irott köny. Makray Lászlóné úrasszonytól 
1 drb. kézirat. Xantus János úrtól l chinai könyv 
(történelem). 

II. R é g i s é g e k és é r m e k . 
Kossuth Lajos, nemzetünk atyjától Bem tábornok 

érdemjele, melyet Nagy-Szeben bevétele alkalmával 
kapott. Makray Lászlóné úrasszonytól egy ezüstbe 
foglalt  fakereszt,  mely Damjanich János bitófájából 
faragtatott,  Makray L. ezredes érdemrendjele. Özvegy 
Bartha Sándorné úrasszonytól 1 selyemmel hímzett női 
derék. Bartalis József  úrtól 2 drb. gyöugykép, 1 drb. 
bronz zár-részlet, Castsn bey családi pecsétnyomója, 
1 drb. rézpénz, 1 drb. római cserépedény-alj. Cseh 
Sándorné, Bornemisza Lujza úrasszonytól 1 ólomtányér 
betűkkel. Csiszér Albertné uraBBzonytól Kemény Já-
nos fejedelem  pohara, 2 drb. pohár, 2 drb. hímzett 
párnahaj, 1 házi szőttes kendő, 1 ólomtáuyér. Bálint 
Gábor úrtól 2 drb. chinai pénz. Özvegy Zathuretzky 
Istvánné úrasszonytól 1 nagy boros pohár. Zathuretzky 
Berta k. a.-tól 1 aranyozott üveg és pohár. Kónya 
Dumokos úrtól 1 családi pecsétnyomó. X<tatus János 

úrtól 3 drb. siami, 2 drb. chinai pénz. Cseh Sándor 
úrtól Kis Sándor ezredes érdemjelvénye. Fircsa János 
úrtól az olasz magyar legio pecsétnyomója. 

III. T e r m é s z e t i t á r g y a k . 
Bálint Gábor úrtól 3 drb. sajtolt mandsehuk 

theát, néhány darab füstölő.  Bartalis József  úrtól 3 
drb. manna, 1 drb. tengerhab, 1 kristály márvány, 1 
drb. ossa sepia. Ebergényi Samuné úrasszonytól 3 drb. 
termés aranyszálakkal. Gréguss János úrtól a köpeci 
bányában talált allatfogak  kőszénné képződve. Cseh 
Sándorné, Bornemisza Luiza úrhölgytől több márina-
rosi kristály Szentiványi lgnácué úrasszonytól 1 arany 
stufa,  3 drb. kövesülés. 

IV. K ü l ö n b ö z ő t á r g y a k . 
Bálint Gábor úrtól 1 mandsehuh szalmakalap, 4 

drb. mandsuhuh cserép kép. Cseh Sándor úrtól 1 szé-
kely kép keretben. Xantus János úrtól 1 páli sans-
eritt budhaista biblia, mely talipot-fa  szeletekre van 
karcolva, a kecskeméti ref.  egyháztól 1 hármas szo-
bor fényképe. 

Fogadják a lelkes adakozók szives köszönetün-
ket, egy nemzet hálás elismerését. 

1877. március 4-én. 
Vasady Gyula. 

Felszólamlás. 
A „Nomcrc" 17-ík számában egy tanító interpel-

lálja az orbai tanítótestület érdemes elnökét, hogy mi 
az oka, hogy sem az őszön sem a télen nem hitta 
gyűlésbe az illető járásköri tanítókat. 

Interpelláló többet is beszélt, mint a mennyit egy 
tanítónak az illem megengedne, és azzal átlépte a 
puszta tárgyilagosság határát. 

A sértett elnök nem Bzorult egy magamszerü 
gyarló ember védelmére, mert én értelmileg ugy állok 
hozzá, mint egy CBÜpp víz mennyiségileg egy folyam-
hoz, de mégsem állhatom meg, hogy a hallgatás sze-
rénységéből ki ne bontakozzam, mivel kellemetlenül 
lepett meg az a gyöngédtelen eljárás, mely szerint 
Háromszéknek egyik köztiszteletben álló tekintélyét, 
legjobbjaink egyikét, a népnevtlés buzgó apostolát — 
kimélytelenül bántalmazza egy egy olyan ember e ki-
től baráti bizalmasságot várt volna az illető. 

Felszólaltam, mert nem szeretném, hogy az 
érdekelt elnök s tanítói kar előtt, mint tanitó — én 
is belékerüljek a lappangva szúrás gyanújába. 

Elnök ur is felsóhajthat  kegyes intei pellalójához, 
mint Caesar az ö fogadott  fiához:  B';t tu ini fili 
Brutus ?!« 

B i b ó. 

Kézdi-Vásárheiy, 1877. febr.  27. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

Becses lapjában jelzett felolvasási  estély, melyet 
f.  év és hó 25-én a Petőfi  szobor és Totli Ede sírem-
léke javára tartottunk, alólirt rendező bizottság ked-
ves kötelességének tartja nyilvánosságra hozni egyfe-
lől az estély jövedelmét, másfelől  az ez alkalommal 
felülfizetök  névsorát, mely összeg együtt a költségek 
levonásával 31 frt  35 krt teszen, ennek felerésze  a 
a Petőfi-szobor  alap javára el is küldetett, és felerésze 
pedig Tóth Ede síremléke javára 15 frt  50 krban a 
k.-vásárhelyi takarékpénztárba kamatozás végett elhe-
lyeztetett mindaddig, mig a közművelődési egyesület 
biztos tudomást vesz arról, hogy — a síremlék bizott-
mány megalakult. 

A felülfizetők  következők : 
Tusa János 20 kr. Szabó Géza 50 kr. Ilankó 

Dániel 10 kr. Demeter Róbert 1 frt.  Putnoky István 
20 kr. Benkő Gyula 20 kr. Fejér Károly 80 kr. Csi-
szár Mihály tanuló 50 kr. Csiszár Mili 50 kr. Har-
mathné 30 kr. Stipulkovszky József  21 kr. Szabó Ist-
ván 20 kr. Bartók N. Károly 20 kr. Siotyori József 
30 kr. Csíki József  30 kr. ifj.  Dobay János 20 kr. 
Kálrioky János 30 krajcár. Baric Antal 20 krajcár. 
Pap Adolf  50 kr. Vass János 20 kr. Bálint Károly 
20 kr. Id. Dónáth József  1 frt.  Székely László 20 kr. 
Sólyom Miklós 20 kr. Kelemen 20 kr. Mátéfy  Károly 
25 kr. Lovasi Bódog 20 kr. Összesen 9 frt  16 kr. 

Jegyekből költségek levonásával 22 „ 19 „ 
. Összesen 31 „ 35 „ 

Ezen összegből a Petőfi-szoborra 
elküldetett 15 „ 50 „ 

Tóth Ede síremléke javára ta-
karékpénztárba helyeztetett . . . 15 „ 50 „ 

Postadíj ós pénztári könyvecske — , 35 , 
Összeg 31 irt 35 kr. 

Harmatit Domokos, 
rend. biz. tag. 

Egy Kézdi székhez tartozó falubau,  inárc. 3. 
A kézdi-vásárhely kantai rom. kath. tanodában 

több tanuló az iskolai törvényektől eltérvén, megbün-
tettetett; de nem a törvény szerint. Mert a törvény-
ben az van, hogy kisebb bűnért u. m. a rosz tanulás-
ért bezáratik, nagyobb bűnért pedig a tanárértekez-
letre hivatik, vagy pedig a gymnasiumból kiutasittatik. 

Hanem a tanár uraknak — fiam  beszéde szerint 
— e bitóm közül egyiket sem tetszett választani, ha-
nem fogták  magukat és a tanulókat rendre egytől-
egyig — a ki hibázott — jól" megkorbácsolták. Illő 
dolog-e ez ? 

Hát az altorjai főjegyző  Solyom Ferenc ur-
nák mi közo vau a tanulókhoz Ki hatalmazta fel  őt, 
bogy más ember gyermekét bántalmazza ? Kérdem : 

Mióta és ki álfnl  van ő, t. i. Solyom ur a kantai rom. 
kath. gymnasiuiii gouduokának kinevezve ?*) 

Leendő válaszát elvárja egy atya. 

N y i l t k é r d é s 
fel-dobolyi  énekrezér és tanító Máttyás Mihályhoz. 

Miután ön a fel-dobolyi  olvasó egylet javára nem 
rég tartott táncvigalom alkalmával, az önt ünnepélye-
sen meghívó követnek nem átallotta azt a kérdést 
tenni: „Mirevaló ide az olvasó-egylet, minek a „Ne-
mere" újság; hisz eleget fú  a Nemere szele ; minek a 
könyv, s miért ily semmiség célra bált tartani ? mi-
után ezen elég badarul s megfontolatlanul  fölvetett 
kérdéseit tényleg is bebizonyitá akkor, a midőn az 
említett célra tartott táncvigalmau személyesen meg-
jelenve, s mint a ravasz róka sompolyogva a legügye-
sebben kikerülte a pénzt beszedő bizottság figyelmét 
s a nélkül, hogy a beléptidijt 25 krajcárt befizette 
volna, reggelig mulatott a dijt lefizetett  közönség kö-
zött ; miután ezen fukar  fösvénysége  által tényleg be-
bizonyitá, hogy alábbvaló a legutolsó falusi  embernél, 
ki ha nem fizetett,  nem is jelont meg ; miután ön a 
csend és jó rend fenntartása  tekintetéből ki nem uta-
sitatott : most azt kérdi alulirt bizottság : „hajlandó e 
ön a 25 kr. beléptidijt utólagosan illetékes helyre be-
fizetni  vagy nem?" — Utóbbi esetben számithat rá, 
hogy a hátralék ügyvédi kézbe fog  adatni fölhajtás 
végett.**) 

A bált rendező bizottság. 

V á l a s z 
Szigethi Domokos rom. kath. kántor uruak 

K.-Vásárhelytt. 
Önnek jobb lett volna hallgatni, mint ilyen cik-

kel magát védeni akarni. 
Ne azt mondja ön: „rágalom", de kérem, tessék 

bebizonyítani azt; én felhívom  maga az érdekelt sze-
rencsétlen anyát, felhívom  az önuek városi tanácsi 
rendeletet átvivő szolgát, kik önuek szemébe mond-
ják az igazat. — Nem holmi mende-monda után lőn 
az irva. 

Cikkéből ugy tűnik ki, hogy ön a szerelemgyer-
mekre fektet  fősúlyt.  A szerelemgyormek époly meg-
keresztelt egyén, egyházi tag, mint "bárki más; nincs 
homlokára írva senkinek, hogy ő szerelemgyermek-e, 
vagy nem ? Önnek a halottban az egyháztagot keli 
látni, mint az orvosnak betegében a beteget s nem 
kérdezősködni annuk származása után. 

Ami busz évi működését illeti: nyugodjon szer-
zett babérjain ! Ami a köztiszteletet érdekli: szép — 
ha ön azt birja! Ami meg az én hivatásomat illeti s 
az „ezt illető ténykedést" : oh korlátolt gyönge ész ! 
állásom erőmet az emberiségnek szenteli s kötelessé-
gem az emberiség érdekében tenni azt, mit tettem, 
megróni azt, ini megrovandó. S hogy én nem vagyok 
oly kapzsi, öu s családja is érezhette, s érezte ama 
szerencsétlen szerelemgyermekek anyja. 

Ne hallgasson ön! tegyen ön mág nyilatkozatot! 
mert aztán én is tenni fogok  ; — nem önnel szemben, 
ki jóval alattam áll — de tenni oly helyen, melytől 
önnek állása függ. 

Beszélni ezüst, hallgatni arany, káutor ur ! 
X.-Z. , 

kit ön nagyon jól ismer. 

L e g u j ab b. 
Konstantinápoly, márc 3 A külügyminiszter 

közié a külföldi  török képviselőkkel, hogy egy pol-
gári és közigazgatási iskola alapíttatott, muzulmáuok 
számára, melyben »z államszolgálat minden ágára fog-
nak hivatalnokok képeztetni. Ez intézet alapítása ta-
núskodik a szultánnak azon szilárd elhatározásáról, 
hogy nem csak az a célja: a hivatalnokok képzett-
ségét magasabb fokra  helyezni, hanem főleg  a törökök 
és keresztények közt minden különbséget eltörölni s 
csak egyedül a személyes tulajdonoktól tenni függővé 
az államhivatalokra való igényt. 

BéC8, márc. 3. A hitelintézet igazgatótanácsa ma 
vizsgálja át a mérleg elkészítését. Börzei hírek szerint 
2 és fél  millió leirása után 3 forintnyi  osztalék fog 
fizettetni. 

Konstantinápoly, márc. 3 A montenegrói kül-
döttek ma a nagyvezirt és a külügyminisztert látogat-
ták meg. Az alkudozások ma kezdettek meg. A han-
gulat mindkét részen békülékeny. — Azt állítják, hogy 
a békének Montenegróval való megkötése után egy 
magas török tisztviselő a külhatalmakhoz rendkívüli 
küldetéssel fog  megbizstai. — A szerb küldöttek ked-
den fognak  innen elutazni. 

V E G Y E S 
— József  főherceg  — mint a „P. N.u illetékes 

forrásból  értesül — teljesen felüdült  Cannesben, s a 
legjobb egészségnek örvend. Egy Budapestre intézett 
levelében felemlíti  a főherceg,  hogy Cannes tájékáról 
még a költözködő madarak sem távoztak el az enyhe 
tél miatt, s hogy a tavasz fakadó  pompájában van. 
József  főherceg  C s a b a i gróf  név alatt él jelenleg 
Cannesben. 

— A felolvasó-egylet  vasárnapi estélye jöve-
delme 29 frt  60 kr. — felülfizettek  Bora kisasszonyok 

*) Fentartással kiízoljük. S z e r k . 
*•) Ai ily egyént jobb megvetni, mint vele bíbelődni. Nem 

érdemei reá Swtk. 


