
keink, t. hivatalnokaink és vidéki vendégeink meg 
legyenek jövőre kímélve az iszonyú sártól. 

K.-Vásái helytt, 1877. márc. 18. 
Egy polgár. 

AlCsernáton, márc. 18. 
Tek. szerkesztő ur ! 

Egy alkalommal volt szerencsém a „Nemere" t. 
olvasóival megismertetni, hogy községünkben milyen 
élhetetlenséget lehet látni tűzvész alkalmával ; s hogy 
e barmadfélezeret  meghaladó lélekszámmal biró gaz-
dag községnek milyen hitvány tűzoltó eszközei vannak. 

Most azonban, a t. szerk. ur becses engedelmével, 
községünkben most alakult „önkénytes tüzoltó-társa-
ság" ról irok pár sort. 

Több derék polgára e községnek látván, hogy 
itt tűzvész alkalmával csak az isteni gondviselésre bi-
zatik a tüz eloltása ; s tapasztalván, hogy az elöljáró-
ság a helyett, hogy erélyes intézkedéseket tenne s 
a buzdítaná az embereket a tűzoltásra: csak gyávás-
kodik s bámul a romboló lángok lobogásán, mint 
borjú az uj kapun : elhatározták, hogy e szégyenletes, 
cudar helyzetet megváltoztatják ; és e célból alakítot-
tak egy „önkéntes tüzoltó-társnság"-ot, s gyüjtóivekkel 
házról házra járva, adakozásra és pártolásra szólították 
fel  a község polgárait. 

A község polgárai melegen pártolják az ügyet 
(ki vévén egy bizonyos részt, mely soha sem is volt 
semmi jó célnak előmozdítója) s lelkesen teszik össze 
filléreiket  e nálunk igazán szükséges és valóban üd-
vös célnak előmozdítására. 

A társaságnak körülbelül 40 tagja van. 
Adja az isten, hogy no is legyen ezen közönség-

nek egyetlen polgára is, ki ezen társaság ügyét vala-
mikép előmozdítani ne igyekezzék ! 

Csak nehogy az történjék, hogy épen az elöljá-
róság igyekezzék legkevésbé pártolni ezen nemes céltl 
— Hanem hiszen nálunk, midőn valami jó cél elbu-
kott, mindig igazolva lett azon közmondás, hogy „fe-
jétől büzhödik a hal." 

Már évek multak el azóta, hogy a közönség ké' 
nagy vízipuska hozatalát elhatározta : mái napig azon" 
ban nem érkeztek meg a vizipuskák ; sőt a 800 forin-
tot is, hogy hol van ? csak azon egyének ha tudják 
megmondani, a kik a vizipuskák megt endelésével meg 
voltak bizva. . . . 

Még iskola ügyünkről is lehetetlen, hogy pár szót 
ne szóljak. 

Nálunk még most is a nyomorú felekszeti  iskolák 
vannak ; és hogy milyen állapotban, arról szólani sincs 
kedvem. A napokban S.-Szentgyörgyről nálunk járt 
Sebestyén Sándor ur, és iskoláinkat megvizsgálván, 
egy jeientéBt tett erről a tanfelügyelő  urnák, melyben 
ezakértőleg ki van mutatva, hogy ezen iskolákat rög-
tön községivé kell átalakítani, miután a törvényeknek 
legkevésbé sem felelnek  meg. 

Nem tudjuk, vájjon a tanfelügyelő  ur szándéko-
zik-e iskolánkat meglátogatni és erélyesen fellépni 
azok ellen. 

A tekintetes szerkesztő urnák alázatos szolgája. 
Fekete András. 

Az 1848\9 iki  honvédek  menhdzi  bizottmánya. 
A a. szentgyörgyl felolvasó-egylet  jegyzőjének, tek. 
Veesey Róbert urnák Sepsi-Szentgyörgyön. 

Az 1848/9-iki bonvédek menháza részére bekül-
dött 20 frt,  azaz busz forint  o. értékben, 5 fényképek 
ára fejében  5 frt  ós a menház részére 15 frt,  összesen 
20 frt  kézhezjutását midőn jelen sorainkkal elismerjük, 
nyugtatjuk, egyszersmind megragadjuk az alkalmat, 
hogy ezen nagylelkű adományozásaért szerencsétlen 
honvédtársaínk nevében, kiknek szenvedései ez által 
is némi enyhülést nyernek, — hálás köszönetünket ki-
jelenthessük. 

Hazafiúi  tisztelettel maradunk 
Budapesten, 1877. márciushó 12-én 

a bizottmány nevében : 
Ambrus József,  Tassy IJecz László, 
menházi ellenőr. őrnagy és pénztárunk. 

M e g h í v á s , 
A „dálnokköri vándor tanító-egylet 1877. márc. 

31-én Dálnokban a községi iskola termében reggeli 8 
órakor ülést tart, melyre ugy a rendes és pártoló tanítói 
és polgári tagjai, mint minden nevelésügy iránt érdek-
lődők szívélyesen meghivatnak. 

A gyűlés tárgyai : 
1) „Nagy László emlékezete." Felolvasás Sípos 

S. által. 
2) „Hogyan fejlesztessék  a tanulók erkölcsi ne-

velése." írta Balogh Sándor, bírálja Bathó J. 
3) „Énektanítás a népiskolákban". Felolvasás 

Forró Ignác által. 
4) Indítványok. 
Lécfalván,  1877. március 18-án. 

Kis Sándor, 
értesítő. 

kai »z eltérés nem a dolog lényegére, hanem alkal- i 
mazására vonatkozik, törekszik a birodalom helyzeté-
ben és kormányában haladást biztosítani, de elhárít 
minden okot, mely sértés lenne a birodalom méltósága 
és függetlensége  ellen, időre birom — ngy mond — 
békés szándokaim loyalitásának bebizonyítását. 

Hírlik, hogy a porta visszautaait mindenféle  jegy-
zőkönyvet, ha aláirná, a diplomaták elfoglalnák  állá-
sukat. Anglia és Oroszország közt differencia  forog  fenn 
a jegyzőkönyvre nézve ; Savfet  az ügynököknek ki-
jelenté, hogy a trénbeBzédnél határozottabb ígéretet a 
snltán nem tehet. 

L e g ú j a b b . 
Március 21. A trónbeszédben kijelenti a sultán, 

hogy minden alattvaló nemzetiség-, valláskülönbség 
nélkül ottomán lett. Montenegróra nézve külön előter-
jesztést ígér ; a konferenciára  megjegyzi: a hatalmak-

E g y v e l e g . 
Egyik egyetemi tanuló szünnapokra hazaérkezett 

szülőihez. 
Atyja kérdezte tőle : 
— Miként sikerült a próbatét ? 
— Nagyon jól! — felele  amaz — Oly jelesen 

feleltem,  hogy a próbatétet általános kivánatra ismé-
telnem kell! 

Tanító : „Hány óra van egy napban ? 
Tanítvány: „Huszonöt." 
Tanító: „Hogyan?" 
Tanítvány : „Hiszen imént mondotta a tanitó ur, 

hogy a nap most már egy órával hosszabb. 

Egy paraszt lassankint majdnem minden vagyon 
káját fia  neveltetésére forditá.  Midőn látá, hogy az 
még sem tanult semmit, igy sohajtott föl: 

„Hány telién árába került ez az egy ökör?!" 

•— Nem szégyenled magad — szóla az apa fiá-
hoz — már három éve, hogy mindig ugyanazon egy 
osztályba jársz? 

— Miért ? — felelt  a fiu  — tanitónk már tizen-
két évig járt abba az osztályba I 

Bizonyos anya egyik reggel kiváló gonddal öl-
töztető lánykáját, ugy, hogy a gyermek kérdezőskö-
dött a pipere után. Mire az anya válaszolt ,-u 

— Hát már feledted,  hogy ma az öreg anya 
születésnapja van ? Azt fogod  üdvözölni s istenhez 
imádkozandasz, hogy még soká tartsa meg s engedje 
még igen öreggé lennie. 

— Ah, kedves mamám I — válaszolt a gyermek 
— inkább azért imádkozom istenhez, hogy tegye is-
mét fiatallá,  úgyis már elég öreg I 

Egy adósságban fülig  uszó embernek, ki mindig 
vig és jókedvű volt, azt mondá egy barátja : 

— Neked mindig jó kedved van ; azt csudálom, 
hogy tudsz egy percig is aludni. 

— En meg azon csudálkozom, — feleié  az adós 
— hogy hitelezőim tudnak aludni, holott tudják, hogy 
sohssem fizetek  meg nekik. 

„Itt a mi falunkban  megélhet kegyelmed" — 
mondá a biró a« újonnan fogadott  falukovácsnak  -— 
„mert ha itt meg nem él, másutt ha megöli is magát 
a munkával, mégsem él meg:" 

Egy valaki elvesztett kocsijáról 1 kis hordócska 
pálinkát. Már jó darabot haladott, midőn észrevette, s 
lélekszakadva sietett vissza. Szerencséjére egy ember 
jött szemközt, kitől jó reménnyel kérdé : 

— Földi I nem talált egy kis hordó pálinkát ? 
— Nem biz én atyafi,  mort ha találtam volna, 

most a hordót üresen, engem pedig tele látna kend . 
— feleié  az ember. 

V E G Y E S 
— Rablással párosult betörés. Városunk 23-ra 

viradólag reggel hallatlan merész botörések és rablá-
ok színhelye volt. A betörést, mint gyanitni lehet 

szervezett banda követte < — még pedig bánátusi 
cigány banda, melynek félti  tagjai Szentkirályit elfő 
gattak és gyanúra letartózti.uak. A betörést Gál Ká-
roly városház épületében lévő boltján kezdették, s 
miután azt, mint uj boltot — teljesen üresnek találták 
— érintetlenül hagyták. Másodsorban Fogolyán Kris-
tóf  kereskedőnek a Bogdán-család emeletes háza alatti 
boltját törték fel.  A boltajtó egészen felhasittatott  — 
a zár letörve s az utcára dobva — a kereskedésben 
benn a fiókok,  kereskedelmi cikkek össze voltak hány-
va s részben az utcára kidobva. A fiókokban  lévő 
mintegy 120—150 frt  ezüst és rézpénzt magukkal vit-
ték — s pár tucat zsebkendőt raboltak el. Bogdán 
Audrás és István uraknak Fogolyán Kístóf  kereske-
désével összeköttetésben lévő iródáját feltörték,  mint-
egy 200 frt  készpénzt elvittek, a Wertheim-kassa alját 
összetörték s az ott lévő rézpénzt elvitték — az iro-
mányokat össze-vissza hányták — a kassa lakatját 
összetörték, a kassát azonban nem sikerült feltörni. 
Hari Gyula szomszédos boltja ajtóját felfeszegették,  de 
erősnek találván, nem törték fel.  Bogdán testvérek 
magtárát feltörték,  de látván, hogy elvihető értékes 
holmi és pénzre kilátásuk nem lehet, a belső ajtót nem 
törték fel.  Hadnagy Józsefnek  „Bazár" alatti szeglet-
boltja falát  bontani kezdették — a munkát azonban 
nehéznek találván, abban hagyták. 

Kezdünk nagy város lenni — a rablások nálunk 
is kezdetőket vették — a vagyonbiztonság rosz lábon 
áll — rendőrségünk igyekezzék az éjeli rablások meg 
akadályozására szigorú intézkedéseket tenni. A rabló-

_ banda közül tizenegyet sikerült elfogni,  5 ehigrott. A 

Í rablóknak minden eshetőségekre el kellett készülve 
lenni, mert egyik kirabolt bolt előtt vastag dorongo 

kat találtak. Raffinirozott  rablókkal van dolgnnk, mer 
különben alig merészelték volna a piac kellős-köze-
pén, vendéglő, kaszinó, a rendőrség, több korcsma 
szomszédságában levő boltokat kirabolni, feltörni. 

— Műkedvelőink april 2-án húsvét másod nap-
ján egy 3 felvonásos  vígjátékot fognak  előadni. Az 
előadást táncvigalom fogja  követni. Ez előadásra előre 
is felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— Ugrón Gábor, földbirtokos,  volt orsz. képvi-
selő és Z. Knöpfler  Muri k. a. esküvője szombaton d. 
e. 11 órakor folyt  la M.-Vásárhelyit igen válogatot) 
díszes társaságban a menyasszony szülői házánál. Az 
esketési szertartást Kovács Ferenc főesperes  és Tolnai 
Lajos egyházi férfiak  végezték. Rövid reggelizés után 
a boldog ifju  pár d. u. fél  I órakor már tovább robo-
gott a délceg vőlegény birtokára. Koszorú-leányok : 
báró Bornemisza Anna, Spech Berta, Szilvássy Zerna 
és gr. Lázár Gizella voltak, a vőfélyi  tisztet Ugrón 
István, Tribusz Gusztáv, Görög József  és Máriaffy 
Dávid teljesítették. 

— Új gyilkolószer. Egy Peretyatkó nevű musz. 
ka nem rég egy sajátságos ágyuszerkezetet talált fel-
A készülék szárazföldi  monitornak nevezhető, a meny-
nyiben kerekeken járó fedett  toronyból áll, melyet 
gőz hajt előre-hátra. Az ágyuk éa a tüzérek a torony-
ban vannak elhelyezve, s tetszés szerinti irányban lö-
völdözhetnek az ellenségre. A találmányról sokat be-
szélnek most a kisenevi orosz táborban, s a „P. C." 
szerint, ha alkalmasnak bizonyul, az orosz hadügymi-
nisztérium nagyobb mennyiségű ilyen szárazföldi  ágyú-
naszádot szándékozik készíttetni. 

— A , ,pszt." A pincér még nagyságos ur korá-
ban is különös érzékenységgel bír a „pszt"-re. Ilyen-
féle  eset történt Sonneman volt képviselővel, ki a rnult 
ülésszakou Frankfurtot  képviselte. A minap a német 
képviselőház folyosóján  jelent meg s itt társalgásba 
merült néhány barátjával. Egyszer csak megszólal a 
hivó elnöki csengettyű, — mire Sonneman berohan a 
terembe s helye felé  siet. Csodálkozva látja, hogy az 
el van foglalva.  Csak most vette észre tévedését, mi-
dőn a ház átalános derültségben úszott s e felkiáltások 
hangzottak : „Mióta válászt Frankfurt  két képviselőt?" 
— Ilyen hatást tesz a volt képviselőkre az elnöki 
csengettyű. 

— Tettlegességekre fajult  nemzetiségi súrló-
dások. Szász-Sebesen, mint a „P. N."-nak irják, az 
ottani oláhság, s az ott állomásozó székely katonák 
között véres jelenetek történnek. Az oláh népség már 
többször leskelődött a székely katonákra, s azok kö-
zül többeket megvert, e hó 9 én és l l-én este p;dig 
2 székely katonát agyonütött. Az illetőket a közré„zvét 
között t>mették el. A meggyilkoltak barátai e hó 13-án 
a gyilkolást igy boszulták meg, hogy megrohanták az 
oláhokat, kettőt közülök agyonvertek, vagy h u B Z meg-
sebesült. A katonai hatóság a legszigorúbb vizsgálatot 
rendelte el, s az összes székely katonákat a városba 
való kijárástól eltiltotta, a mi azonban a bajnak nem 
fogja  elejét venni. A szörnyű drámának még szörnyűbb 
folytatása  lehet, ha a hatóságok nem interveniálnak. 
Szász-Sebesen csak 2—3 magyar család van (a többi 
az oláhok gyűlölködése miatt a várost elhagyta), s az 
ottani szász lakosság a magyarokkal rokonszenvez, a 
szászok az oláhoktól való féltükben  kértek Gyula-Fe-
hérvárról katonaságot. 

— Egy liarpagon, Ungvárott a múlt héten halt 
meg Cucula János, ki a fösvénység  valódi mintaképe 
volt. Mindennap látható volt az a rongyos ember, ki-
éhezett arcával az utcákon. Rendesen fapapucsban  járt. 
Régebben Popovica Vazul püspök kapuőre volt. Utóbbi 
időben a város végén Paját maga által épített házban 
lakott. A hozzá szükséges anyagot évek során át gyűj-
tögette, a hol egy darab követ, vagy fadarabot  látott, 
azt összeszedte, míg végre a kellő mennyiségű anyag 
összegyűlt s a ház lassan bár, de elkészült. Maga fő-
zött magának ; gyakran koldult is, az utcákon össze-
gyűjtötte a papírszeleteket, rongyokat s azokat eladta ; 
a levélboritékokról püspöki kapuőr idejében leszedte 
a pecsétviaszkot s azokat felolvasztván  rudakba öntötte 
s ismét elárusította. Egyedüli időtöltése a tilinkózás 
volt. Lakásának ajtaja mindég zárva volt. Hagyatéka 
15.000 frtra  rug. Törvényes örökösei nem lévén, a 
hagyaték a fiscusra  szállt. 

— A ploiesti-prcdeáli vasút építéséhez — mint 
a „Bukuresti Híradó" értesül — a jövő héten erélye 
sen hozzáfognak  ; a román kormány a jövő évi aug. 
hóig készen akar lenni vele, hogy akkor átadhassa a 
forgalomnak. 

— Gazemberek banquetje. Az angol ember fur-
csa teremtése az istennek, széles e világon tudja min-
denki, csodálatos passióiról mesél a valóság. London 
egyik könyörületes emberbarátja például nem rég ban-
kettet rendezett a gazemberek számára, mintegy 150 
urat és hölgyet híva meg, kinek élettörténete a rendőr-
ség könyveiben van megírva; voltak ott pénzhamisí-
tók, megszökött fegyencek,  zsebmetszők, betörök s 
minden egyéb rendű tolvajok. Az irigység sem foghatta 
reájok, hogy vegyes társaság került össze; mind vá-
logatott gazemberek voltak. A lakoma előtt, — a há-
zigazda beszédett tartott kedves vendégei figyelmébe 
ajánlva az istenhez való térést és a megbecsületese-
dést, emlékeztetve őket, hogy a kik a dologhoz ked-
vet éreznek, s munkába állani hajlandók, a lakoma 
után hagyják hátra az evégre kitett födeles  kosárkában 
névjegyüket. A lakoma vígan folyt  le; az urak és 
hölgyek eltávozta után a vendégszerető házigazda si-
etett a kosarat fölnyitni,  hogy a megtérök neveit öaz-
szejegyezze, s nem talált a kosárban — semmit. 

— Jó tanácsok. Egy „elvénült gavallér" életta-
pasztalatait beszélte el s tanácsokat osztogatott uno-
kaöccséuek arra nézve, hogyan lehet a semmiből nagy 

gyá lenni ? Beszéde a következő: „Mindenekelőtt félj 


