
megadjuk neki itt. Dicsérettel kell még megemlé-
keznünk Kazalickyról  (lilemór első vezér, a ki 
egész szerepét megoldva, teljes otthonossággal ós 
átérezve játszta ugyan, de mégis legsikerültebben 
adta a haldoklási jelenetet, melyben — mondhatni 
— remekelt. Zádor Zoltán, szerepét a haldokló 
öreg cliagánt (Oldamurt) szintén kifogástalanul  ad-
ta. — Ezek voltak a főszereplők.  A többi mellék-
szereplők is megoldották fi-ladatukat  több keve-
sebb sikerrel. A darab előadása általában igen jól 
sikerült s a közönség méltán meg lehetett elégedve. 

Pattantyús. 

N y í l t l e v é l t i s z t e l e t e s D e m e t e r Sá-
m u e l u r l i o z . 

Kedves tiszteletes ur I 

Hálás köszönetem kinyilvánítása végett fog 
tam tollat kezembe; addig is mig a tiszteletes 
urat valami jó gyümölcs fajtákból  a nyáron és az 
őszön megtraktálhatnám hálás köszönettel ismerem 
el, hogy ha lesz valami gyümölcs szép fiatal  fá-
imon, azt a tisztelete., urnák köszönöm. 

A tiszteletes ur a „N< mere" f.  évi tg ik szá-
mában figyelmeztette  a megye közönségének elöl-
járóságát, hogy ha a rendkívüli mértékben mutat-
kozó hernyó fészkeket  le nem szedjük a maga 
idejében: nem lesz gyümölcsünk. Nekem ugyan 
senki sem parancsolta meg. hogy fáimat  megtaka-
rítsam, de én mint kezdő fiatal  gazda gondoltam 
magamban, jó lesz a jó tanácsot megfogadni.  Gon-
dosan megtisztítottam fáimat,  a tavasz folytában 
és őrködtem fölöttük  és dr. Szász István ur sem 
tudná meghatározni, hog"y én hány ezer s tán mii 
lió különféle  undok hernyót férget  semmisítettem 
meg. — 

De nagy baj ám, vagy az én szomszédaim 
közül csak az egyik követte a jó tanácsot, a má-
sik azt mondotta, a hernyót is az isten teremtette 
a gyümölcsöt is az isten adja : ha jónak látja a jó 
isten, pusztítsa el a hernyót s adjon gyümölcsöt. 
Aztán ennek az oktalan okoskodásnak, csökönyös 
restségnek a lett a vége, hogy az én egyik szom-
szédom fái  mind meg vannak kopasztva ékes-
ségüktől, virágaiktól, leveleiktől; kopaszon mered-
nek égfelé,  szomszédom kertjéből midőn ottan le-
taroltak mindent hozzám is átmásztak, most már 
az undok hernyókból tarka pillangók lesznek, el-
lepik az én kertemet is s a jövő évre ismét ezer-
nyi ez-r és millió maradékot fognak  hátra hagyni, 
s nek^m és okosabbii szomszédomnak az egyik 
szomszéd restsége miatt ismét vesződni kell. 

Bizony jó lett volna, ha a tisztetetes ur jó 
tanác>át mindnyájan követtük volna, s nagyon 
hdyén lett volna ha az illető közigazgatási tiszt-
viselők az én szomszédomhoz hasonló csökönös 
embereket megyén és országszerte kényszeritették 
volna, saját hasznukért néhány órai fáradságra. 

a tavaszon néhány faluban  megfordultam, 
s csak kivételesen láttam néhány olyan kertet, 
melyet a hernyók tönkre nem tettek. S a mi még 
sajnosabb, a gyümölcsfáknak  nem csak ez évi ter-
mése van megsemmisítve, hanem a levelektől meg-
fosztott  fák  a jövőre nézve is nagyobb részint 
tönkre vannak téve, ha egészen ki nőin vesznek 
is, de kétségtelenül el fognak  satnyulni. 

* * 
* 

Jaj! édes tiszteletes ur egyéb is jutott eszem-
be. Tudom én, hogy a tiszteletes ur is sokszor for-
gatja ezt elméjében és nemes szivében : társadalmi 
életünk kertjében is mennyi hernyó, mennyi fé-
reg- van I 

A családi, a községi, az egyházi és hazai leg-
szentebb ügyek élőfáin  hány élődő ellenség rág'ó-
d;k ? Csirájában, virágjában semmisítik m-g ez un-
dok férgek  a jót, a szépet. Pedig ha oly hűség-
gel őrködnénk, mint a tiszteletes ur őrködik, nem-
c-.ak saját kertjének fái,  nemcsak saját családjának 
és egyházának erkölcsi élete fölött,  egy kis elő-
vigyázattal a maga idejében elejét vehetnők a baj-
nak, mielőtt a szenvedélyek, bűnök ezer féle  her-
nyói és férgei  kikelnének. De ha a tiszteletes ur 
a-.ak egyedül vagy csak néhányad magával őrkö-
dik és tisztogat: akkor a gondatlan szomszédok 
kertjéből átköltözködnek a hernyók és férgek  tisz-
teletes ur kertjébe is. 

Azért nem küldöttem ezen levelemet egyene-
sen a tiszteletes úrhoz, mert megvallva az igazat, 
gyenge író vagyok. A „Nemere" szerkesztője jó 
emberem; ő kegyelme ki fogja  javítani az én hibás 
írásomat, s aztán igy jobban elolvashatja a tiszte-
letes ur. 

Az isten tartsa meg s áldja meg. Jószivvel 
látom szegény házamhoz, s aztán ha az isten meg-
tartja kertemben a szépen mutatkozó bod v--.o'tat, 
majd megfogjuk  kóstolni a tiszteletes ur jóvo.iából 
megmaradt gyümölcsöket. 

Almáson, 1879. junius 4-én. 
Körtvélyesi. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— liliputik mai száma a közbejött ünnepek 

miatt egy napot késett. 
— Jóüsel főherceg  mostani szemleutjáról, mely 

jövő hó 13-ikáig tart, a _F. H." kővetkezőt írja ; 
ö fensége  111a szombaton Lúgosról Temesvárra 
utazik, hol csak pár órát tölt, s innen Aradon át 
megérkezik késő este Kis-Jenőre s ott tölti 

ünnepeket, Kis-Jenörűl junius 4-én indul, s Sza 
lontán, Nagy Váradon át junius 5 én délután egy-
negyed 6 órakor érkezik Kassára, hol junius 6. 
és 7-ik napjain a honvédcsapatok fölött  szemlét 
tart. Junius 8 án Kassáról P.-Ladányon és Kocsár-
don át Maros Vásárhelyre utazik, hova 9-én d. u. 
5 óra 8 perckor érkezik, s 10 és 11-én szemlét 
tart. Junius 12 én Kocsárdon át P. I.adányba, s 
innen 13-án reggel 8 óra 55 perckor Budapestre 
tér vissza. 

A helybeli nőegylet, mint lapunk mult számá-
ból látható volt, m a j á l i s t rendez vasárnap 
a szemetiai erdőben. Ezen majális városunk pol-
gársága és előkelő osztálya részéről nagy látoga-
tásnak fog  örvendeni. Igen jó uton lehet jutni a 
szépfekvésü  helyiségre, hol a helybeli kereskedő 
ifjúság  a majális tért tánc,- étkező,- öltöző,- kár-
tyázó stb. sátrakká alakítja át. Különben álljon 
itt ez élvezetesnek mutatkozó nagy májális prog-
rammj.a, melyet a nőegylet választmánya adott ki: 
A sepsi szentgyörgyi nőegylet a helybeli keres-
kedő ifjúság  közreműködésével vasárnap, azaz fo-
lyó hó 8 án a szemerjai erdőben Majálist rendez. 
Reggel hat < rakor a helybeli zenekar négy dara-
bot játszik, mialatt a közönség indulásra össze-
gyűl. A' indulást t.aracklövések jelzik. A majális 
e célra alkalmas és gyönyörű fekvésű  helyen tar-
tatik társas játékokkal é.s tánczczal, este az indu-
lás előtt nagy tűzi játékkal. A majális felé  vezető 
utat az ut jobb oldalán útjelzők mutatják. Berr.en-
tidij ; személyjegy 1 frt,  családjegy 3 frt.  Kedve-
zőtlen idő esetén a majális más vasárnapra halasz-
tatik. Külön meghívók nem adatnak ki. 

— A sepsiszent yőrgyi tűzoltók majálisa az 
u. n. „Világláton" ünnep másodnapján nagy számú 
közönség által volt látogatva. Reggel az idő ke-
ményen nekiborult s pár negyedóráig esett, később 
azonban kitisztult s a lehangolt kedélyek fölvidul-
tak. A mulatság' t.artott egész estig. Bevétel meg-
haladta a 100 frtot. 

— Egy piaci komédia mulattatja ünnep első 
napja óta a publikumot városunkban. A sok léha-
ságon kivül, melylyel .a közönséget oda csődítik, 
mint mondják, van egy figyelemre  méltó ma^neti-
zálás. A delejezett gyermek 11—12 éves leányka 
a ki szívesen venné, ha a rendőrségek minden vá-
rosban betiltanák az ő testet lelket ölő produk-
cióit. 

— Élőpatakon a fürdőidény  már beállott. 
Bár vendégek még gyéren mutatkoznak, de azért 
még apróbb mulatságok is járják. Vasárnap d. u. 
is eg-y kis társaság táncra perdült Fátyol Lajos 
zenéje mellett. Általában meg kell jegyeznünk e 
zenéről, hogy a lapok dicséretei, melylyel azt el-
halmozták, nem túlzottak. Olyan igazi magyaros 
ütemű, tiszta magyar zamatu zenét már rég nem 
hallottunk. A Fátyol zenéje megközelíti a Rác Pali 
hegedűjét. A fürdőbirtokosság  a zenetársulat meg-
választásával ezúttal ternót csinált. 

— II országos iparosgyiilói. Mult hó 31-én 
pontban 9 órakor megtelt a redout nagy terme 
megtelt az iparos kongresszus tagjaival. A korza-
tok megteltek kíváncsi hallgatóiággal, köztük szá-
mos nővel. A gyűlésen számos országos képviselő 
vett részt, igy gr. Apponyi Albert Cliorin Ferenc 
(az aradi általános ipartársulatot képviselve). Ba-
kay Nándor (abrudbányai szabó, szűcs és szíjgyártó 
ipartársulat), Falk Zsigmond (budapesti ipartársu-
lat„ br. Simonyi Lajos (göllnici ipartársulat), dr. 
Vécsey Tamás (n.-szt.-miklósi ipartársulat) Mocsáry 
Lajos (kis-k.-halasi ipartársulat) Szilágyi Dezső (n-
megyeri ipartársulat) b. Kaas Ivor (Karádi ipar-
társulat), Schmausz Ede (apatini ipartársulat), gr. 
Zichy Jenő (Székes Fehérvár), Széli György (ma • 
kói ipartársulat) stb. A kongresszusra 566 képvi-
selő volt bejelentve, a fővárosi  tanácsot Horváth 
János tanácsnok képviselte : mint első fokú  ipar-
hatóságok képviselői, a fővárosi  I. II. III. IV. V. 
VI., VII. VIII, IX. és X. ker. elöljáróságok kikül-
dötjei vannak jelen. Örömmel lehet konstatálnunk, 
hogy a tárgyalás folyamából  kitetszett az iparo-
sak komoly önérzet és előhaladási célja. A déle-
lőtti tanácskozás egyik legérdekesebb része volt, 
midőn felszólalt  Sandics Újvidékről, mint a szerb 
ipartársálatok képviselője. Németül beszélt, de 
azért a gyűlés érdekkel hallgatta meg beszédét, 
melynek főrészét  azon javaslat képezte, hogy a 
törvényhozás é.s kormány részitse védelembe a kis-
ipart a nagy iparral szembe és az iparossegédek 
védkötelezettsége s/.orittassék meg. 

— ftrlesités.  A kézdi-vásárhelyi takarékpénz • 
tári igazgatóságunk tisztelettel értesíti mindazokat, 
kik betéti könyv mellett kamatozás végett intézet-
ünknél pénzt helyeztek el, hogy folyó  év julius i-ső 
napjától kezdve a kikölcsönzési és betéti kamatot 
két- két százalékkal lejebb szállította és így julius 
i-sö napjától a betéti kamat 6,,/" ban számitattik 
fel.  Kézdi-Vásárhelyt  1879 május 26-án Az igazga-
tóság. 

— Értesítés. A kézdi-vásárhelyi ipari szak-
osztályu felső  népiskolánál a jelen 1878,9 tanévi 
nyilvános zárvizsgálatok folyó  évi junius hó 23, 24 
ós 25 ik napjain tartatnak meg a nevezett iskola 
I osztály tantermében. — E vizsgálatokra a t. 
szülőket és tanügybarátokat ezennel tisztelettel 
meghívja, Kézdi Vásárhelytt 1879. jun. i-én. 

A z i s k . i g a z g a t ó s á g . 

— A nemzeti inu/.euni Deftk  szobája még 
mindez ideig nem készülhetett el, s Deák bútorai 
egyelőre a könyvtárban vannak elhelyezve. Ide 
hozták a koporsó áthelyezése után az ideiglenes 
sirkápolnában volt 200 koszorút s Deák nyugvó-
ágyára tették. Legfelöl  van a királyné koszo-
rúja. . 

—A Marosvásárhelyen tartott kerületi tűzoltó-
szövetkezeti közgyűlés minden tekintetben fénye-
sen sikerült; 1881-ben a közgyűlés Brassóban lesz 1 
a marosvásárhelyi egylet gyakorlatát a jury elis-
merő okmánynyal méltatta. A tűzoltók junius 2-án 
reggel távoztak. 

— A süketség gyógyítható. Egy Indiából ha-
zatért francia  utazó — mint a londoni Telegraf 
irja — azon hírt hozta, hogy ott t. i. Indiában, 
egy növény nedvével több süket embert sikerült 
kigyógyítani. 

— Magyarország legerkölcstelenebb megyéi 
— a legújabb hivatalos adatok szerint — Aradés 
Biharmegyék. Aradmegyében nem kevesebb, mint 
7.94 százaléka a gyermekeknek törvénytelen szü-
letésü. Biharmegye csaknem megközelíti ez arányt. 
— Mindkét megyében tulnyomlóag a román ajkú 
lakosságnál fordulnak  elő törvénytelen születések. 
Magyararszág megyéi közt legkedvezőbben áll e 
tekintetben Békésmegye, a hol csak 2. 97 a tör-
vénytelen születések százalékaránya. 

— Öngyilkos 11Ő. Mult hó 30 án u óra felé 
gr. T. G. országgyűlési képviselő Budáról a lánc-
hídon átjőve, hallotta, hogy mögötte egy hölgy 
lépeget; körülbelül a hid közepe felé  azonban 
egyszerre elhangzotak a léptek. A gróf  tett egv 
pár lépést, s akkor hátranézve, feltűnt  előtte, hogy 
a hölgy az oszlopnál megállott és merőn tekint a 
hullámok közzé. Azonnal elképzelte hogy öngyil-
kosságot kisérlővel van dolga és sietett visszafelé 
de a hölgy észrevette a közeledőt és rögtön át-
lépett a korláton. A menteni akaró gróf  félkézzel 
megragadhatta még ugyan a hölgy ruhája végét, 
de az öngyilkos egész erővel kiragadta magát ke-
zéből és belezuhant a hullámok közé. A hid kar-
ján egy üvegcse, egy fekete  kendő es egy levélke 
maradt e sorokkal ; „Ne .kisértsétek meg, hogy 
megmentsettek, mert kiittam az egész mérget, s 
ha a vizből ki is fogtok,  az életnek nsm adhattok 
vissza." A holttestet egyszer sem vetette föl  a 
viz s még most sem tudják ki volt az öngyilkos 
hölgy. 

— A leggyorsabb ló. A „Liberté" szerint Ang-
liában az 1861-ben a Derby dijat elnyert „Kett-
ledrüm" nevü ló tapasztaltatott eddig a leggyor-
sabbnak. Ez ugyanis 1 mérföldet  két első és 
43 másodperc alatt futott  be. 

— 10.000 frank  egy Uutyáírt. A hannove-
rai kutyakiállitáson egy angol nem kevesebbet 
mint iooo font  sterlinget igért a 8Ó7. szám alatt 
kiállított s első díjra érdemesített selyem „spitz"-
ért dr. Fischerné berlini asszonyságnak, mint tu-
lajdonosnak. S nom is ez az ajánlat a különös, ha-
nem az, hogy a tulajdonos nem adta oda az ál-
latot. 

PIACZI ÁRAK. 

Érték-  és váltó árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  junius 4 . 

Magyar aranyjáradék 95.50 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ földtehermentesitési  kötvény. . . 118.30 
» r n II- „ 119.25 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 86 — 
„ " „ 1876. évi államkötv. 73.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 877.39 

Temesvári „ „ . . 60.66 
Erdélyi „ „ 67.10 
Osztrák egy s.-államadósság papírban . . 78.95 
Szölődézmaváltsági „ . . 87.— 

r, v » ezüstben . . 86.25 
„ aranyjáradék 79.25 

1860. államsorsjegy 125.2 
Osztrák nemzeti bankrészvény 841 — 

„ hitelintézeti „ . . . • . 260.40 
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