-I2.Va zeneszerkesztőt a tárgyat szivbó'l méltányló közönséggel a legmelegebben megtapsoltatta. Hegy is ne !
hiszen ha van szív a kebelben, Európa ezen felidézett
halottja nehéz sorsát nem éreznie lehetetlen.

Szomszédfalvi.

költséget, megmaradt két diszes kortina, mely a körnek az adományokon kivül 7 frtbau áll megfestve;
megmaradt 6 frt áru deszka készlet; és a könyvtár
részére 25 frt 85 kr. készpénz. Összesen tehát 38 frt
85 kr.
Ilyefalva, 1877. április 14.

A számadó.

A székely nemzeti muzeum
számára f. ér március havában beérkezett tárgyak
kimutatása.
I. K ö n y v e k é s k é z i r a t o k :
Nagy Károly ügyvéd úrtól 38 kötet könyv. Orbay Mihály úrtól 30 clrb kézirat. Dr. Szász István
úrtól 1 kötet nyomatolt 1 köt. irott könyv. Geréb
János úrtól 7 drb kézirat. Szentiványi Ignácné úrasszonytól 2 drb kézirat. Elekoi Elek úrtól 2 clrb
kézirat (Tököly fejed, aláírásával.) Ifj. Tompa Miklós
úrtól 24 kötet könyv. Schnitzer Márk titkár úrtól 6
drb kézirat (körrendeletek.) Bartha Sándor úrtól 2
köt. hirlap.
II. R é g i s é g e k é s é r m e k :
Király József százados úrtól 1 drb ezüstpénz.
Özv. Nagy Tamásné úrasszonytól 1 chinai csésze.
Gyárfás János úrtól 1 török fegyvercső „Allah" szóval,
1 festett satui. Germáni Béla úrtól 1 bronz pénzpersely. Bartalis József úrtól 1 vaskard. Kónya D. úrtól
1 havasi kiirt. Vajna Dénesné úrasszonytól 1 himzett
kendő. Kovács Ignác úrtól 1 nagy famozsár. Zathurecky Ferencné urastzonytól 1 nagy cserépkancsó.
Nagy Antsl úrtól 1 bronz buzogányalj. Horváth László
főjegyző úrtól l drb ezüstpénz. Bariba Ilona és Berta
kisasszonyoktól 1 fatűtartó, 1 varrópárna, 2 legyező,
5 drb hajdiszitő fésű, 1 gyöngytartó satui, 1 kártyajátékhozi csontpénzek kirakott szekrényben. Farkas
Berta kisasszonytól 1 tejesibrik, 1 mustartartó, 1 éjjeli
lámpa Béldi Pál tulajdonából. Vásárlás Utján 2 drb
ezüst, 10 dib rézpénz, 1 mellvért, t lovagsarkantyu,
1 harci vaslőkötő, 1 dárda. Dr. Simonfi Sámuel úrtól
1 nyílhegy, 1 ágyúgolyó.
III. T e r m é s z e t i t á r g y a k :
Horváth L. úrtól 1 négylábú csirke szeszben.
Deák Mózes úrtól 1 drb ásvány. Ebergényi Sornánétól 17 drb ásvány.
IV. K ü l ö n b ö z ő t á r g y a k :
Horváth László főjegyző úrtól 98 drb pecsétlenyomnt. Dr. Simonfi S. úrtól 1 cserép díszítés. Vásárlás utján 1 Mária kép tG99-ből.
Fogadják a lelkes adakozók szíves köszönetünket, egy nemzet hálás elismerését.
Vasady Gyula.
Kedves szerkesztő barátom!
Hasznositani igyekeztem a húsvéti ünnepnapokat,
melyeket a Zathurecky ur vendégszerető házánál Baróthon töltöttem s azon gondolatra jöttem, hogy a
Kossuth Lajos luzánkfia által adományozott Bem tá
bornok katonai érdemrend nagy keresztjének csillagjelvényét az 1848/9 iki rokkant honvédek menháza javára 10 kr. díjért kiállítsam.
Az eredmény szép volt, remény feletti lelkesültség
jelét adá Baróth t. közönsége, m-írt al g l 1 / j napi
Bzemle eredménye 27 frt 90 kr. összeggel vigasztalá
meg azon férfiakat, kik mint küzdők, hősök jobb létet
érdemelnének a magyarok istenétől !
Fogadják a nemes adakozók, kiktől 3 frt 50 kr.
6 kép után 6 frt gyűlt bo, egy nemzet elismerését,
hála köszönetét azoknak, kikkel valóban jót tettek.
Névszerint pedig felül fizettek : Gergely Ferenc ur 1
frt. Kelemen Lajos ügyvéd ur 2 frt. Egerbegyi Biró
Béla ur 1 frt. Fekete Frigyes ur 1 frt. N. N. 80 kr.
Grégus János ur 1 frt. Bartha Sándor ur 1 frt. Gyergyánfi János ur 1 frt. Csiszér Albert ur 1 frt. Debicky
Mihály ur 90 kr. Becásy Lajos ur 80 kr. Sükösd Sándor ur 90 kr. Gáspár Antal ur 90 kr. Benedek Sán20 kr. Bedő József 20 kr. Csurl Károly 20 kr. Ágoston Lajos 10 kr. Otrobán Radu 50 kr. Beke József
10 kr. Branstadter Sándor 50 kr. Péter Ferenc 10 kr.
Takó János 10 kr. Takó Róza 10 kr. Bálint Alajos
20 kr. Gergely János 10 kr. és Morik Lajos jegyző
ur ki nemcsak 70 kr. felülfizetéssul járult a szent cél
hoz, hanem lelkesülten közreműködött a népet is buz
ditaui az ereklye megszemlélésére. Utólag felülfizettek
még : Bartha Károly ur 1 frt. Bartha Mór ur 1 frt.
Most pedig azt mondom : Adjon isten sok oly jó
érzelmű honfiakat, mint melyeket e alkalommal Baróthon szerencsém volt megismerhetni.

Vasady Gyula.

Műkedvelői előadás.
Az ilyefalvi ifj. önképzőkkör*) által folyó év ápril
3-án adatott a „Szerelem és örökség" cimü 2 felvonásos vígjáték Szigeti J.-től. Az előadás tiszta jövedelme
részben a kör színpadi készletei beszerzésére, részben
könyvtára gyarapítására volt határozva.
Jövedelme : a.) 44 frt 60 kr. belépti jegyekből;
b ) 2 frt 80 kr. fiiggönyfestósre önkénytes adakozásból ;
c.) több méter vászon és zsák, melyből már ez
alkalomra egy elő és egy hátsó függöny készitetott,
és a melyből egy következendő előadásra az oldalfalak is készítetni fognak. A szíves adakozók nevei az
adománnyal együtt fel fognak olvastatni a kör gyűlésén

Hársfáin, 1877. ápril 9.
Tekintetes szerkesztő ur!
Csekély az összeg, melyet nemzetünk fiai nevelésére küldhetek Hunyadmegyébe, hol a pásztorok
hideg, közönyös bérenczek elaludtak s nemzetünk e
nagy átka miatt a juhok elszéledtek s elkorcsosultak.
Minden nemzet s ennek egyes fiai és leányai ezereket
gyűjtenek Ö6sze ily célokra „emberbaráti" cim alatt s
ép ezérfr nem vádolhat senki minket szegény magyarokat, ha néhány fillért teszüuk le a haza oltárára. Isten
óvjon meg minket csángó magyarokat attól, hogy ma
holnap unokáink ily Gusztáv Adolf-féle könyör adományra szoruljanak! Az idő gondolkozik, a napok
gonoszak!
A hazafias adakozók nevei :
Borcsa Mihály 40 kr, Borcsa Mihály (3 kr, Borcsa Berta 10 kr, Péter András 10 kr, Csukás János
10 kr, Gocsmán Kata 10 kr, Barta Kata 10 kr, Ser
fász Lina 10 kr, Balázs Kata 10 kr, Thótpál János
10 In-, Lázár Elek 20 kr, Vajda István 20 kr, Antal
János 20 kr, Szér János 10 kr, Kövér Vilma 10 kr,
Kövér Sándor 10 kr, Gödri poki György 10 kr, Petke
Károly 40 kr, ifj. Gödri János 50 kr, Veres János 20
kr, Tamás Sára 10 kr, Lukács András 10 kr, Fejér
János 10 kr, Jónás András 30 kr, Kiss Idika 2 kr,
Kiss Árpádka 2 kr, Pünkösti János 10 kr, Bacsó Ilona
10 kr, Pünkösti Eva 10 kr, Pünkösti János 10 kr,
Gödri Mihály 20 kr, Bálint András 20 kr. Egy koldus
20 kr. Összesen 5 frt,*)
Tömöshidi.

Meghivás.
Egy halasztást nem szenvedő ügynek ellátása
végett van szerencsém tisztelettel felkérni a sepsi ref.
egyházmegye köztörvényszékének t. ülnökeit egy jílen
év ápril 23 án d. e. 10 órakor tartandó rendkívüli
ülésben leendő megjelenésre a szokott helyen.
Egerpatak, 1S77. ápril 17.

Csiszér Gábor,
esperes.

M

eghivás.

A háromszékmegyei tanítótestület „küzdi köre"
f. év áprilhó 26-án d. e. 7,10 órakor a kézdi-vásárhelyi küzs. fiúiskola helyiségében fogja rendes tavaszi
gyűlését megtartani, melyre a kör t. tagjai és érdeklődő tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. A gyűlés
tárgyai: a.) Tisztújítás, b.) Zajzon János értekezése,
c.) Mintatanitás az ásványtanból, Erdélyi Károly f.
népisk. igazgató által, d.) A háromszékmegyei tanítótestület nagy gyűlésétől, a járáskörhöz áttett indítvány
megvitatása, e.) Képviselő választás a f. évben tartandó
„Egyetemes tanitó gyülés"re. f.) Szaval Zajzon János.
g.) Az „Eötvös alap" ra fizetendő évi tagsági díj első
félévi részletének beadása h.) Más kebli ügyek, i.)
Indítványok.
Kézdi-Vásárhelyit, 1877. ápril 12-én.

H. Nagy Károly,
jegyző.

L e g ii j a b b.
April 19. Derby lord kijelentette, hogy minden
hatalmat kötelez a porta területe integritásának fentartása, sőt megmondja Suvaloft'nnk, hogy Törökország
megtámadása is a párisi szerződésbe ütközik.
Anglia megszállással fenyegeti Görögországot, ha
mozdul. Három hajónaszádot küldött a Gibraltárhoz a
Középtengerre s azon a görög vizekre.
Oroszország megijedt, Auglia semlegessége felől
nem bizonyos.
Abdul Kerim szárnysegéde Becker angol ezredes lett.
A cár pénteken indult s hétfőn érkezik Kiseneffbe.
Monarchiánknak mediatiót inputalnak.

Közönség köréből.**)
A „Nemere" folyó hó 18 án megjelent 31. számának a „Közönség köréből" rovat alatt — állítólag
Dálnokból megjelent cikkre röviden megkívánjuk
jegyezni.
1-ször. Miután az ügy felett a bírói eljárás bo
van vezetve, s a nyomozat folyamatban van, a „história" miben létéről a bíróság lesz illetékes fórum Ítéletet mondani.
2-szor. A cikk csak állítólag lesz Dálnokból keltezve, részint azért, mert tudtunkkal Dálnokban vagy
határán sem a függetlenségi harc, sem más időből ékszeres ládák elrejtve nem lettek, sem pedig le nem
lepleztettek, de részint azért is, mert bizton merjük

*) GyUjtSivünkkel illetékes helyre juttatjuk.

Többen.

V EGYES
— Uj alakuló államjegyek. Az államjegyek nagymérvű hamisítása következtében már régebb idő óta
elhatároztatott a régi államjegyeknek ujakkal való kicserélése, mely ügyben a -tárgyalások a elmer kérdéséig be is végeztettek. E kérdés eldöntése sem tarthat
már azonban sokáig, tuert a metszéssel megbizandó
müintézet, hogy ez uj bankjegyeket a folyó év végére
elkészíthesse, legfölebb május l-ig várhat a kormány
végleges határozatára.
— Albrecht főherceg ötvenéves katonai műkődésének ünnepélyére a magyar honvédségből Szende
Béla miniszter ment fel ; minden honvédkerűletből a
főparancsnok, egy fő- és altiszt és ezenkívül a kerüetek 3—3 közlegényéből egy dísz-szakasz ment ez
'alkalomra Bécsbe fel. Az osztrák landwehr is egy szakasz által lett képviselve.
— Tordai színtársulatára vonatkozólag lapunkban közelebbről egy vegyoa jelent meg. Pólyán g. kath.
lelkész Solnay János értesit, hogy az abban foglaltak
minden alapot nélkülöznek, főkép nem igaz, hogy J— y
cédulahordója volt a színtársulatnak, neki nem rokona,
sz igaz, hogy román. Ö nem szégyeltc, hogy J—y
szinész s erről nem is nyilatkozott — uem, mert, mint
mivelt egyén a művészetnek pártolója stb.
— Jóslat Törökország bukására. Montesquieu
„perzsa leveleiben" emlités tétetik a törökök romlottságáról 8 a |9 ik lívél e zárszavakkal végződik: „íme
Rustán barátom, lásd azon ország képét, mely még
két század lefolyta előtt egy hódító diadalának lesz
színhelye. Kelt Smyrnábau 1711. — A naiv W. Tagblatt nem tudja, hogy e levél mily czélzatossággal
Íratott.
— Az iszákosság ellen törvényt készülnek hozni
Ausztriában, inelj'nek érvénye egyelőre csak Galícia
és Bukovinán terjedne ki. A reichsrath indítványozza
a törvénynek a többi tartományokra való kiterjesztését is.
— A corvinákat — e uamzeti nagy műkincsünket hozó török császári küldött fogadtatása ügyében a
60-as bizottság kezdeményezése folytán vasárnap délután egyetemi polgárok által éitekezlet tartatott, mely
alkalommal megalakult az ifjúság által való fogadtatást
előkészitő ideigl. bizottság.
— Az olasz király adósságai. Az olasz király
adóssága 22 millió lírára megy, vagyis 9 millió frtra.
Sokan követ dobnak az olasz király fejére, pedig —
mint mások állítják, az olasz király nem érdemli meg
ezt. Ó takarékos, sőt önkényt mondott le 18 millió
lírányi fizetéséséből 6 millióról. Es mire költi az apró
pénzt ? Hót udvar fentartására, t. i. a sok évdij, tuelylyel az ö fizetéséből tartják fenn a réjji udvarokat.
Van neki külön személyi ra nisztere, aki azonban a
saját zsebére kezeli a koronái jószágot, a törvényhozásnak pedig nem számol be. A pénzügyminiszter 12
millió líra többletet irányoz elő a jövő évre, ebből 2
milliót az adósság törlesztésére fordit. Persze, hogy az
furcsának látszik aztán mások előtt, hogy a király a
maga privát adósságait az ország által fizettesse, különösen Olaszországban, ahol az embereknek már ki
nem látszik a fejők a borzasztó államadósságból
— Magyarok a törökök ellen. A rigai orosz
színház megvette Suppé „Fatinica" c.imü operettejének
előadási jogát, de a sajtóhivatal csak ugy engedto meg
az előadást, ha a második felvonás végén nem az oroszok, hanem a magyarok verik le a törököket, — ök
úgyis a valóságban szeretnék a törököket leverni.

— A japán császár trónja Németországban. A

Dálnok, 1877. 18-án.

állítani, hogy a közvélemény megmisztiiikálására terA fenn emlitett jövedelemből leütve a csekély mett olyan roszlelkületü egyén nem termett vagy leg-

*) Ezen önképzőkör alig egy ér lefolyása alatt igen
szép könyvtárt rendetet be, mely i agy mérvben fogja Ilyefalva
szellemi előhaladását elősegíteni. Utánzásra méltó példa többi
községeink részére.
Szerk,

alább addigi tudtunkkal nem lakik, mint az „egy más
Bzellem" alárejtődzött.
3-szor. „Egy más szellem" köpenyegébe bujttal,
mint olyannal, ki a jellem kritikája azon vonalán alól
áll, hogy valamire való ember szóba állhasson, a hírlapi vitát bevégzettnek nyilvánítjuk, de a midőn ezt
tesszük, a kir. közvádló figyelmét annál is inkább
bátorkodunk felkérni a „Nemere" t. hó IS án megjelent 3l-ik számában a nKözönség köréből" megjelent
cikkre, mivel az azt író megtörtént tényeket beszél el,
s mi arról győz meg, hogy habár nekünk nincs is tudomásunk Bemuiiröl, a cikkíró — inert meglehet csak
ő tudja, alapos felfedezést losz képes tenni.
Ila pedig cikke nem volt más irányú, mint hi
szlink is, hogy nem volt — mint becsületrablás és a
közvélemény meg mételyezés-;: méltóztassék cikkíróval szembe a törvény szigorát alkalmazni.*)

Szerk.

**) E rovat alatt megjelentekért felelősséget nem vállal a
szerk .

mostani japáncsászár halála esetére — kit az isten sokáig élti.ssen még a. civilizáció terjesztésére, •— a japáncsászári trónt Frankfurtból fogják reklamálni. A
japán császár nagybátyja, — a kinek igazság szerint
a fejére kellett volna eBni a koronának, — zsémbclődve ment Berlinbe s mint a „Tribüné" irja, a német császári udvarnál közszeretetben álló özvegy Tettauné sz. Bredow asBzonyt, Berlin legszebb hölgyét
feleségül vette B Frankfurtba ment lakni. A jnpán
nagyherczeg a Conlutius vallásán maradt, mig Bredow
asszony a katholikus hitet vallja. A japán trónöröklés
ezerint e pár gyermekei tartanak igényt a japán trónra
a mostani mikadó halála esetéhen.
— Lothaiingiát árulják! A „Figaro" irja ezt a
nevetséges hírt. Azt híreszteli ugyanis, hogy a legitimisták nyilvános aláírás utján kölcsönt akarnak felvenni és ezzel Lotharingiát vissza vásárolni. Ez volna
a jogcim, mellyel Chambord gróf törvényes trónját
*) Ezen ügyet lapunkban befejezettnek tekintjük.

Sierk

