
Szép szavadnak beszélési 
Mint cziterinak ő pengési 
Nagy szépen zcngési. 

Az pünkösdnek idejéből virágszál kérésedből 
Ugy virágzik kebelsdben, mint rózsa kertembe. 
Oly Kedves vagy mindazokban, 
Mint narancs jó idejében 
Az te kebeledhen. 

Még több volna szép szerelmem kivel hízel-
kednem, 

Elég eddig, mert sok lenne inkább még sze-
retném. 

Ki miatt megvetnél, 
Engem szeretödet nem szeretnél. 

Irám ezeket versekben egy nagy palotában, 
Szombat mellől eltávozván én gondolatimban, 
Szeretőmtől elváltomban 
Gondolván ezt én magamban, 
^.neklém utamban. 

N y i l v á n o s kös/ i inet 

Kötelességemnek tartom a „Duna" biztosító 
társaság- vezér- és föiigynökségének  köszönetemet 
nyilvánosan is kifejezni,  azon loyalis, előzékeny 
szívességéért, hogy nekem f.  hó 6-án történt tűz-
vész alkalmával kapott égési sebeim gyógyítására 
és enyhítésére 20 frtal  segíteni méltóztatott. Ugy 
községi iskolánknak egy 5c frtra  biztosított épü-
lete a tiiz által megrongáltatott. Á történt kárt 
36 frtban  megtéríteni szives volt. 

Zajzon, Z879. aug. 28-án. 

bitó  Vincze, 
ügynök. 

A „Nemere'' eredeti távirata. 
Feladatott: Csíkszereda 1879. szept. 2-án íira 10 p, 

Érkezett: 1S79 s/ept, 3- ÍQ reggel 7 <Va 

A székely egyesület gyűlésén nagy számú ér-
deklődő vett részt. Az ismerkedési estélyen 200 
az ebéden 140 vendég volt. A Cserey-féla  muze-
um érdekében Pulszky Ferencz hevesen pole-
mizált. Holnapután több vendég Sepsi-Szent-
györgyre megy. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— S z t u p a A n d o r sáinigazgató egy má-

sodik bérletet nyit. A bérlet szept. 4-én Augier 
Emil világhírű „Fourchamboult család" czimü s/.in 
müvével veszi kezdetét. — S z a t l i m á r y Károly 
jutalomjátéka szombaton szeptember 6-án leend ; ez 
alkalommal adatik Hennequin remejc franczia  víg-
játéka a „Púpos, vagy a rendszeres férjik"  3 fel-
vonásben és záradékul „Robin orvos" vígjáték 1 
felvonásban.  — Szathmáry Károly 18.50-be! lépett 
a színi pályára, mint 14 éves gyermek s először 
Kecskeméten Tóth József  igazgatása alatt a „Szö-
kött katoná"-ban Jancsi szabóinast játszta. Hala-
dása gyors volt; rövid idő alatt a vidék kedven-
czévé nőtte ki magát, mig végre 1860 ban a pesti 
nemzeti színházhoz szerződtetett, honnan 1805-ben 
ismét a vidékre jött. Magyarország és Erdély 
csaknem minden nevezetesebb városában megfor-
dult és művészete mindenütt teljes elismerést ví-
vott ki. Mint a művelődés egyik buzgó apostolat 
közönségünk is jól ismeri; felhívjuk  tehát figyelmét 
a jeles színművész jutalomjátékára. 

— A „ K e 1 e t"-b ő 1 vészük át a következő 
napi hirt. : „Háromszék csímen az egyesült ellenzék 
egy lapocskát subvenczionált Sepsi Szentgyörgyön. 
A lap valami Veres Gyula szerkesztése alatt épen 
egy évig nyomorgott előfizetők  és olvasók hiányá-
ban, most azonban már, mint értesülünk, ez az 
irodalmi félszeg  teremtés végóráit járja. Október 
1 én Bernstein Márk kiadó beszünteti s megvásá-
rolván Pollák Mórtól a „Nemere" kiadó tutaj ion-
ságot illető jogot, a mondott időtől kezdve ez utób-
bit fogja  kiadni. Részünkről nagyon sajnáljuk, hogy 
a „Háromszék" megszűnik, mert minden száma 
megjelenésével kedélyes, derült'órákat szerzett ne-
künk. A szabadelvű pártnak pedig alig tett valaki 
szolgálatot Háromszékmegyében, mint ez a kis 
irodalmi gyomocska és senki pem árthatott az 
egyesült ellenzéknek annyit, mint ö, a ki igy ár-
tott az ellenségnek s igy használt a jó barátnak. 
A „Háromszék" megszűntével azonban egy ked-
vező jelenséget kell constatálnunk. Azon megye 
mely e lapot fenntartani  látszott, végre belátta 
ennek erkölcsi kárát s eltaszítja magától. Bizony 
ideje is volt már. 

— T i s z t e l t k o l l e g á n k a „Háromszék" 
világfájdalmas  sohajtások közt adja tudtára olva-
sóinak, hogy „rothadunk," mert a csíkszeredai 
székely mivelődési és közgazdasági egyesület gyű-
lésére sem a megyéből sem városunkból senki el 
nem ment. Vájjon honnan tudja mindezt a tisztelt 
Collega ? A mi tudtunkkal ott van a „Nemere" 

szerkesztője és Binder Lajos gépészmérnök. Mind-
ketten az októberi kiállitás'ügyében. Minthogy a 
szerkesztők rendesen többesben szoktak beszélni 
magukról: e' bői következtetni lehet, hogy ott t u 1 
valami baj van Kár volt el nem menni 
Csik-Szeredába. 

— A t e g n a p tartott közigazgatási b'zott-
sági közgyűlésről lapunk szüktere miatt csak jövő 
számunkban referálhatunk.  Annyit azonban jelez-
hetünk, hogy e gyűlés nagy részét az adófelügyelő 
jelentése foglalta  el. 

— A „N e m e r e " egyik közelebbi számában 
felhívás  volt intézve mindazokhoz, a kik az okt. 
x-én kezdődő sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállí-
tás iránd érdeklődnek, hogy az egyes községek 
területén előforduló  kőzet nemekből a kiállítás szá-
mára 3—3 példányt beküldeni szíveskedjenek. E 
felszólításnak  azonban még eddi;; semmi eredmé-
nye nem volt. Szíves tisztelettel kérem azért fel 
a székelyföld  birtokosait, tanítóit lelkészeit s álta-
lában mindazokat, a kik a kiállítás ügyét szivökön 
hordozzák, hogy a községeik területén eléforduló 
ásványokból, kőzetekből és földnemekböl  3 — 3 
példányt nevemre címezve beküldeni szíveskedje-
nek. A figyelmet  különösen azon közét nemekre 
hivom fel,  a melyek technikai czélra szolgálnak. 
Ilyenek lennének főleg  a mészkő, kvarcz, trachyt 
gránit különféle  homck kövek, palák, agyag (té^la, 
cst-rép és edények készítéséhez.) Vaskő (magnetit, 
sprhaerosyderit, vaspát, pyrit, hámatit) stb. Eze-
ken kívül barnaszén, lignit, turfa  (tőzeg) különböző 
nemii homok és fövény  stb. A beküldendő példá. 
nyokat kérném legfeljebb  szept. 15-ig hozzám el-
jsttatni, hogy a meghatározást a mennyire lehet-
séges ideje korán eszközölhessem. Dr. Szász István. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .  Az erdélyi 
ev. ref.  tanári kar tagjai folyó  évi augusztus 23-án 
este érkezvén városunkba, ,28 án reggel távoztak. 
Tanodánk elöljárósága tehetségéhez képest mindent 
elkövetett, hogy egyházunk és nemzetünk közmű-
velődésének apostolait illő vendégszeretettel fogadja 
s fonto\,  fárasztó  munjcájuk után felüditse  kedves 
vendégeinket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
tanár urak egy-egyen és együttesen vendégszere-
tetünket magasztalva távoztak és kedves emléket 
vittek el e tekintetben is Sepsi-Szentgyörgyröl. — 
Hogy ez igy van, azt Sepsi Sztgyörgy lelkes pol-
gárságának, a nevelésügy nagylelkű pártfogóinak 
köszönhetjük. Ezek között hálás elismerést és kö-
szönetet szavazunk 1) Künle József  képviselő, Nagy 
Károly ügyvéd, Kökösi Endre, Molnár Áron, Mé-
lik Kristóf,  Bogdán Flórián, id Császár Bálint és 
Császár Domokos uraknak és özv. Milnási Antal-
né úrasszonynak, mint a kik vendégeink ingyeni 
fuvarozását  eszközölték. 2) Forró Ferencz, Vajna 
Sándor, Révay Lajos, Benedek János, özv. Jancsik 
Józsefné,  Veres Gyula, dr. Antal Mihály, Bikfalvi 
Ferencz, Kósa Dávid, Dálffoki  Károly, Sebestyén 
Sándor, Nagy Gergely, Jancsó Albert, Séra Ta-
más, Mélik János, özv. Dáné Istvánné, Barta Béni, 
Mihály István, dr. Szász István, Görög István 
uraknak és úrhölgyeknek, a kiknek vendégszerető 
házaiknál valának elszállásolva vendégeink. 3) 
Ve r e s G y u l a , é s K ö k ö s i E n d r e ügyvéd 
uraknak, mint a kik az ismerkedési estélyek költ-
ségeit nagy részben fedezték.  4) A tekintetes vá-
rosi tanácsnak és városunk összes polgárságának 
az augusztus 26 án rendezett diszebódért s minden 
irányban kitüntetett vendégszeretetéért. 5) Főgond-
nok Székely Gergely ur ő méltóságának és csa-
ládjának, mint a kik az összes tanári karnak aug. 
27 én feledhetlen  napot szereztek házuknál. A kik 
ugy tisztelték és becsülték meg a közművelődés 
apostolait: önmagukat és a székely nemzetet tisz-
telték és becsülték meg. Isten áldja meg s tartsa 
meg továbbra is nemes szivökben a közügy iránti 
lelkesedést és áldozatkészséget. — Sepsi-Sztgyör-
gyön, 1879. szeptember 3-án. xv. rendező bizottság. 

— A „ V e r e s k e r e s z t " jelvény alatt 
megalakult magyar országos segélyző nőegylet 
legközelebb következőképpen gyarapodott: Csik 
megyében Mikó Mihály főispán  ur közbejárása 
mellett Lázár Dénesné szül. báró Wildburg Riza 
zservezte a megyei választmányt, mely Csíkszere-
dán székel és a megyében keletkezett fiókegyle-
tek igazgatásával van megbízva. Karczagon Popo-
vics Zsigmondné buzgó tevékenységének köszön-
hető a karczagi fiókegylet  létesítése. Jelentkezett 
77 rendes tag, kiknek dijai 194 frtot  tesznek ; 
azonkívül adomány fejében  49 frt.  30 kr. gyűlt be. 
Gr. Zichy Nádorné ujabban a következőkkel  gya-
rapította az alapító tagok sorát: Gr. Zichy Ödön 
100 frt.,  Mihajlovics József  bibornokérsek too frt., 
Árvái uradalom 200 frt.,  Gr. Zichy Ferencz Pálné 
100 frs.  Váci jótékony nőegylet 100 frt,  Gr. Zichyl 
Jenőné 50 frt,  Hg. Metternich Richardné 50 frt., 
Samassa József  érsek 20 frt,  és Ipolyi Árnold 
düspök 20 frtot  tettek le alapitványképen. Végre 
gr Zichy Kamilla tagsági dij fejében  évenkint 30 
frtot  és özv. Andresli Ferenczné szül. gr. Battyá-
nyi Emma 25 frtot  fizet  az egylet központi pénz-
tárába. AJ egylet összes tagjainak száma 1645, a 
megalakult fiókegyletek  száma 14. 

— B e t ö r é s s e l p á r o s u l t l o p á s . Bik 
szádon vasárnap a Mikes-féle  üveggyár tísztartó-
jához, Hegyeli Andráshoz, ennek távollétében egy 
ismeretlen gazember az ablakon át betört s aszta-
lát feltörvén,  abból 1515 frt  készpénzt ellopott. A 
tettesnek jól kellett ismernie a helyi körülménye 
ket s tudnia különösen azt, hogy Hegyeli ezen 
épen más nap akarta postára tenni, a mely szándé-
kában azonban megelőztetett. A nyomozást meg-
indították, de eddig még siker nélkül. 

- j-Necr o l o g . Özv. Kabos Lászlóné szül. 
Gidófalvy  Szabina a maga és kiskorú gyermekei 
Ferencz, Etelka és rokonai nevében szomorodott 
szívvel jelenti szeretett fér:,  illetőleg atya Magyar 
gyerőmonostori Mélt. K a b ó s L á s z l ó ur a 
M, Vásárhelyi kir. ítélő tábla tanácselnökének, f. 
hó 28-án estve 8 órakor szívszélhűdés következté-
ben élte 62 ik évében tőrtént hirtelen halálát. Az 
elhunyt pormaradványai e hó 31-én d. u. 4 órakor 
fognak  a helv. hitval ás szertartása szerint a Bu-
dapest kerepesi ut melletti köztemetőben az újon-
nan épült halattos kápolnából örök nyugalomra 
áthelyeztetni. Budapest, 1879. augusztus hóban. 
Áldás és béke hamvaira I 

— N e k r o 1 o g. Ilyefalvi  Tőrös Ferencz és 
neje Szalánczi Debora szülök ; Törös Mózes test-
vér és már özvegy Dózsa Gyula mint szarető férj 
szomorú szívvel jelentik, hogy a szeretett leány, 
tesrvér és hü feleség  Dózsa Gyuláné születet Tö-
rös Zsófi  élete 21-ik és boldog házasságának 3 ik 
évében 8 hónapi fájdalmas  betegség után meg-
szűnt élni f.  év auguszt. 30-án estéli 11 óra Kor. 
Hűlt tetemei szempt. 1 én d. 11. 3 órakor a hárnál 
tartandó rövid egyházi szertartás után a reformá-
tusok sírkertjébe fognak  örök nyugalomra elhe-
lyeztetni. Béke lengjen porai fellett  ! 

— N y i v á n o s s z á m a d á s . Folyó évi au-
gusztus 23-án Uzon községben lévő olvasó egylet 
javára tartott táncvigalommal egybekötve adatott 
színielőadás alkalmával gyűlt be 60 frt.  96 kr. o. é. 
ebből költségek fejében  levonatott 40 frt.  96 kr. 
és igy a fenn  megjelölt olvasó-eyylet javára 20 frt 
tiszta jövedelem adatott át. Ez alkalommal köteles-
ségének ismeri rendező bizottságunk azon tisztelt 
egyének névsorát, kik a jelölt bementi dijokon az 
egylet gyarapítására felülfizetni  méltóztattak, kö-
szönet fejében  a nyilvánosság terére juttatni, t. i. 
S. Szt: Györgyi Fülöp János ur 1 frt.  40 kr. Te-
mesvári urak 9 jegyre 40 — 40 kr. összesen 3 ft.  60 
kr. Böjté Ida U. a. 60 kr. Idsbb. Böjté Jozset ur 
40 kr. Ifj.  Böjté József  ur 40 kr, Zajzon János ta-
nitó ur 25 kr. Kovács Ántal ur 20 kr. Amiga 
Adolt 60 kr. Kádár Györgyné úrasszony 60 kr. 
Nagy Ödön 40 kr. Konya Gábor 40 kr. S ha még 
volnának oly felülíizetök,  a kiket a rendezőség fi-
gyelme kikerült volna, azon tisztelt urak és höl-
gyek fogadják  a rendezőség legőszintébb köszönet 
nyilvánítását. A rendezőség. 

— A l e g é n y é l e t gyönyörűségei közül. 
E i y fiata.!  berlini kereskedő hónapok óta lakik egy 
helyen, de a délelőtti órákban el lévén foglalva, 
nem igen van otthon. Egyszer ugy 11 óra tájban 
mégis haza vetődik Belép szobájába s a legnagyobb 
csodálkozására azt tele látja emberekkel, — Nem 
akart hinni szemeinek, megindul másik szobája felé 
de valaki elébe áll s azt mondja : „Itt minden rend-
ben megy ; senki sem mehet be előbb, míg a sor 
rá nem került." A kereskedő nem tudott felelni 
Egyik ember kényelmesen lapozott albumjában, 
másik ugy belebóditotta magát karszékébe, hojfy 
az öreg bútor jajdulva recsegett harmadik pedig 
virágos szőnyegével dörzsöite le cipőjéről a sarat. 
Ez már mégis sok volt; a kereskedő rá rohant az 
emberekre, de pár pillanat telt bel« csak, s már 
kidobták a folyósóra  ; ezalatt a szomszédszobábál 
egy idegen ur dugta ki fejét,  a -ki azon óhajának 
adott kifejezést,  hogy hősünket dobják le a lép-
csőn ; s ez meg is történt volna vele, ha elő nem 
kerül valahonnan a házi asszony s meg nem 111 i-
gyarázza, hogy miután a kereskedő £d. e. itthon 
lenni nem ezokott, ez időre kiadta a lakást egy 
orvosnak. 

— M a j o m m i n t b o r b é l y . 'Párisi lapok 
a következő érdekes történetkét beszélik : _A . . . 
borbélynak a Mouffetard  utczában van egy majma, 
mely bohókás esi fjeivel  nagyon sok vendéget csa-
logatott gazdája üzletébe Mult vasárnap estefelé 
A . . . ur elálmosodott s mert nem volt senki ven-
dége, a pudli mögött elszenderült. Egyszerre bor-
zasztó fájdalmak  keltik fel  álmából, melyeket tor-
kán érzett s mikor felnyitotta  szemeit, azt velte 
észre, hogy csak ugy ömlik le a nyakáról a vér. 
A majom e közben ott guggolt a sarokban, egyik 
elölábában egy vértől párolgó borotvát tartva. A 
legnagyobb flegmával  bámulta az urát, a kit meg-
akart — borotválni. Az egyik képéről valahogy 
le is vágta a szakált, a másiknál azonban elcsu-
zott a borotva s elvágta a torkát. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Takács József  bu-
dapesti születésű egyén, a napokban este 8 óra 
tájban a budai vérmezőn agyonlőtte magát. Azo 
nossága ugy volt megállapítható, ho^y szebében 
a fenntebbi  névre szóló látogató jegyeket találtak 
Hulláját á szt. János kórházba szállították. 


