
szitt magának egy cigarettet s ép oly sokáig tartá ' 
magánál a tárcát, mint R. Söt biztatja a körülál- Érte'*- ^ váltó-drlolyam  a bécsi  cs. kir.  nuilvdnos  I 
lókat hogy, „nagyon jó dohány, gyújtsanak rá." tőzsdén  mlius  7 
Azok elfogadják  JI kínálást s ugy lőn, hogy a tár- wzsam jinius  7. 
cza már egy félórája  nem volt gazdájánál. Ezalatt Magyar aranyjáradék 93-55 
pedig folyt  a játék, s pedig kétszeres dühvel, mert „ kincstári utalványok I. kibocsátás --.— 
a bankár ez egyetlen alkalommal csodálatos mó- „ „ „ II. „ 116.85 1 

don, de folyton  veszített- D. bárón látszott az óri- „ „ „ ezüstben . . 68.60 
ási kin mit e jelenet alatt kiállott. Homlokáról Magyar hitelbank 251.50 
csurgott a veríték, s alig tudta leküzdeni könnyen Ezüst —.— 
értqető nagy izgatottságát. R. és beavatott társa Cs. kir. arany 5.50 
pedig figyeltek  folytonosan.  Végre I). báró idege- Napoleond'or 9.21 
sen fölugrik  R-hez, s a legnagyobb indulat hang- Német birodalmi márka 5 7- — 
ján orditá rá ; no vissza fogjátok-e  már valahára London 115.90 
adni azt a tárcát ? — R. válaszolni készül, de hir- — 
telen okosabbat gondol s szeme közzé végja a bá- Felelős szerkesztő: Málik József, 
rónak az egész csomó kártyát. Ez adott okott a 
kihivásra, s ez alkalomból nyilvánították párbaj- „ . . . . „ , 
képtelenek D. urat. ' Kiadótulajdonos: 1'ollAk Mor. 

K ö z ö n s é g k ö r é b ő l * ) 

Visszaigazitás a „helyreigazításra." 
Értesülve arról, a „ N e m e r e " k i a d ó j a 

Pollák Mór, miszerint aláírásával ellenem szórt rá-
galmak megcáfolására  maguktól a hivatkozott fe-
lektől kiállított bizonyítékokat hozok : engemet 
zavarba hozni, olvasó közönséget félrevezetni  s 
egyszersmind gyanúsításait is fenntartani  az által 
képzelé, ha n é v c s e r é t teszen. 

Igy történt, hogy az 54. számában Bartha 
László nevét Bartha Elek nevére igazította ki. 

Ezen névcsere uj sértést, uj esetet tartalmaz-
ván, miután az 52 és 53 számbani közlöttek cáfo-
latául 200 frt.  büntetés, s lapjának különbeni be-
tiltása mellett tett igazoló nyilatkozatom felvéte-
lére bíróilag volt kötelezve, ezen uj támadással szem-
ben, álljon itt megint m a g á n a k hivatolt félnek 
sajátkezüleg irt elösmervénye : 

„Gáspár Károly elleni 4 frt.  követelésemet 
Veres Gyula úrtól 10 frtban  átvettem s ezzel telje-
sen ki vagyok elégítve. 

Sepsi-Sztgyörgy, 1875. julius 20. 
Karika Elek, s. k. 

Ezzel bevégezhetném ; mert ha volt volna is 
a „Nemeré"-nek olyan olvasója, ki a közlöttnek 
bár félig  hitelt ad, ezen felvilágosításból  meggyő-
ződhetnék, hogy 4 frtos  perben nem lehet a csa-
lás objectuma valami nagy ; s hogy ott, hol 4 frt. 
helyett 10 frtot  kap az illető meg : nem igen nagy 
a károsítás. Kezelésem alatt Bartha Eleknek ezen 
peren kivüli más perügye nem volt. Ezt pedig meg-
nyerte. 

A tényállás ezen megírása azért látszik szük-
ségesnek mert tudomásával birok annak, hogy 
Pollák ur kedvelt nejével Nagyborosnyóra rándult 
ki a végett, hogy ezzel ellenkező nyilatkozatot 
nyerjen Ismeretes vagyok az eredménnyel. Most 
csak azt várom, mi történik e persvazióval. 

Bízom ügyem megbirálását és Pollák ur köz-
leményének hitelét az olvasó közönség belátására. 

I). Veres Gynla. 

Felvilágosításul. 
A „Nemere" közelebbi számában D. Veres 

Gyula ur igazolására célzó nyilatkozatot tett köz-
zé. .í.gyelőre felvilágosításul  csak annyit kívánok 
megjegyezni, hogy Bartha Lászlónak reá szórt 
tömjénezései a magok értékükre szállanak le azon-
nal, mihelyt tekintetbe vesszük, hogy én nem B. 
L-ról, hanem B. Elekről szólottam, mely körüll-
ményről a „Nemere" 54. száma hozott „h i b a i g a« 
z i t á s t". Ezen ügyben miután értesültem arról,' 
hogy V. Gy. ur egy lovas legényt szándékozik ki-
küldeni B. E. úrhoz Nagyborosnyóra bizonyos nyi-
latkozat megszerzése végett, jónak láttam V. Gy. 
urat szándékában megelőzni s kimentem Nagybo-
rosnyóra. Bartha Elek ur adott is nekem e tárgy-
ban e y egész iv nagyságú nyilatkozatot, mely a 
mint ő mondja egy ezelőtt négy évvel adott nyug-
tával ellenkező dolgot tartalmaz, s melyet ha V. 
Gy. ur kívánja, szívesen nyilvánosságra hozok. 

A mi a kézdivásárhelyi kir. törvényszéknek 
a Berbek-féle  ügyben hozott megszüntetési hatá-
rozatát illeti a l e m á s o l á s b a n (mert hiszen 
azt az ügyvéd ur maga másolta le) talán egy kis 
tévedés tőrtént. A bezáró sorból csak ennyi van 
lemásolva: „ E z e n h a t á r o z a t stb." Jó volna 
a homályban hagyott olvasó közönséget az ítélet 
e r e d e t i j é n e k ezen lapokbán való közzététe-
lével felvilágosítani. 

Miután azt hiszem, hogy D. Veres |Gy. ur 
roppant haragjában csak a legégbekiáltóbb ese-
tekre reflektált  : a többi kezeim közt levő adato-
kat, a[mig az ügyvéd ur nem nyugtalankodik, egy-
előre én is nyugalomba helyezem. 

Végül ismételten felszólítom  D. V. Gy. urat, 
hogy az ő felelőssége  alatt álló, rágalmakkal 
telt lapjában ellenem felhozott  becsmérlő gyanúsí-
tásai közül mutasson fel  csak egyetlen positiv 
adatot is s ha azt ez isrg^telt felszólításra  sem 
teszi meg: megmarad annak, a minek én bátor 
voltam öt a nagyvilág előtt bemutatni. 

Pollák Mór. 

Szám »5. iskszék 

1879. 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi államilag segélyezett 

polgári leányiskolánál a következő tanítói állomá-
sokra pályázat hirdettetik : 

1. Egy rendes tanító vagy tanítónő a német 
és francianyelvre;  évi fizetése  700 frt  és 120 frt 
lakbér illetmény. 

2. Egy segédtanitó vagy tanitónő a földrajz 
és természetrajzra ; évi fizetése  350 frt  és 50 frt 
lakbér illetmény. 

3- Egy szaktanító vagy tanitónő a rajz és 
szépírásra ; évi fizetése  360 frt 

Pályázni kívánók felhivatnak,  miszerint kel-
lően felszerelt  s polgári iskolai t a n k é p e s i-
tésüket igazoló bizonyítványaikkal  ellátott folya-
modványukat alólirthoz cimezve folyó  évi juliushó 
28-ig annyival inkább küldjék be, mivel a később 
érkezett folyamodványok  nem vétetnek tekintetbe. 

A fentebbi  állomásokra a németnyelvet tel-
jesen birók előnyben részesülnek. 

Sepsi Szentgyörgy, 1879. juliushó 3. 

CSÁSZÁR  BÁLINT, 
3 —3 iskolaszéki elnök. 

Szám 4 közp. 1879. 

Hirdetmény. 
Sepsi-Sztgyörgy városa központi választmá-

nya által közhírré tétetik : 
1) hogy az 1874. XXXIII. t. c. értelmében 

az 1880 ik évre az országyülési képviselő választók 
névjegyzéke f.  1879. év jul. 10-én kezdve, azon hó 
20 ik napjáig d. előtti 8 órától kezdve, d. előtti, 
12 óráig a tanácsi iktató hivatalban Barthos Do-
mokos ur jelenlétében megszemlélhető ; ugyanazon 
napokon délután 2 órától 6 óráig lemásolhatók; 

2) hogy a névjegyzék kiigazítása iránti kér-
vények a fennebb  megnevezett helyen d. e. és d. 
u. a jelzett órákban julius 10-től kezdve 20-ig el-
fogadtatnak  s az ezekre tett észrevételek pedig 
julius 21-tői 30-ig lesznek írásban benyújtandók. 

S. Sztgyörgy, 1879. julius 5. 

A városi központi választmány. 
1—1 

iKii'HxiS •^arrogápeík. j ©iáiÜli s 

m a l i s t ^ . 

a legsolidabb gyárból megszerezhétök 
utánvétellel Olysni Gabányi Sándor által 
Bécsben, Marlahilf  Schmalzhofgasse  nr. 
13. Az eddigi mesés magas árak helyett 
következő felette  olcsó árban ; 

Egy system Howe Lit. A kitűnően 
jól készült varrógép, nőszabpk számára 
és házi munkákra használható, darabja 

37 frt. 
Egy system Howe Lit. C. férfisza 

bók, szűcsök és vastag vászon varrásra 
használható, továbbá előkészülettel cipé-
szek számára 39 frt. 

Egy system Singer Lit. Á. Házi 
munka és nőszóbók részére 37 frt 

Egy system Singer Médium, férfi 
szabók szűcsök és vastagvásznak varrá-
sára használható 39 frt. 

Egy system Greifer  Weeler & Vil-
son házi munkákra és női szabók szá-
mára - . . 3 2 frt. 

Egy kettős láncöltés (Doppel Ket-
ten-Stich) system Grover Backer, nő és 
férfi  szabók, szűcsök, finom  bélés levarrá-
sok és mindennemű diszitmény varásokra 
használható - 35 frt. 

Az összes gépek lezáró fényezet  fa-
tetővel ellátva, 3 frt  25 krral drágábbak 
A csomagolás és vasúthoz szállítás ezen 
árakon kivül minden egyes varrógépért 
1 frtba  kerül. 3—4 

©yáiirVailsg dl cm ©sokai sík 

érdekes 
K.-Vásárhelyit  egy még igen jókarban 

levő gőzkazán a hozzátartozó szelentyiik, 
csapok, gőz-óra és csövekkel, valamint 
egy 10—12 lóerejü gőzgép igen jutányos 
áron eladó. Eladó továbbá egy mond-
hatni csaknem egészen uj kettős vizhuzó 
szivattyú a hozzátartozó s egész jókar-
ban levő 18--20 meter hosszú vörös réz 
csövekkel és hajtókészülékkel. Ugyan ott 
kapható egy kitűnő vas eszterga teljesen 
felszerelve  és egy közfürész  favágásra  a 
hozzátartozó hajtó készülékkel rendkí-
vüli olcsó árban. Az itt leirt géprészek-
ből egyes darabok külön is eladatnak. 
Levélbeli megkeresésekre a legrészlete-
sebb válasszal szolgál — Molnár Józslás. 
Helyiség: inümalom, a hol a nevezett 
2—3 gépek megtekinthetők. 
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Az europaszerfe  híres 

TUSNÁD és BORSZÉK 
fürdőkre 

utazó t. c. közönség kényelmére való tekintetből van szeren-
csém tudomásra ho/ni, miszerint az utolsó vasúti állomástól. 
Földvárról távirati vagy levélbeli megkeresésekre teljes 
eomforttal  ellátott 

Z E ^ i C ^ Z E ^ Z B ^ i 

szolgálok igen jutányos árban. 
Megrendelések alulirt nevére küldendők. 

Blaskó József, 
vendéglős Sepsi-Szentgyörgyön. 

«) £ rovat alatt roegjele t közleményekért  csak a aajtá ha-
tósággal szemlien vállat felelősséget  (a s z e r k.) 


