
K Ü L ö N F E L É K. 
— Tisza Kálmán, városunk orsz. képviselője 

tiszteletére rendezett estély folyó  hó 3-án nagyszá-
mú közönség jelenlétében kedélyesen folyt  le. Az 
estélyt a Budapesten járt küldöttség rendezte; 
képviselve volt ott a választó polgárság minden 
osztálya. A kedélyes toasztok egymást váltották 
fel  s különösen Császár Bálint elmés ötletekben 
gazdag pohárköszöntése Tisza Kálmánra, általános 
lelkesültséget keltett. Megemlékezett igen meleg 
szavakban Horváth László megyei főjegyző  Sepsi-
Szentgyörgy város polgárairól, mig Thury Gergely 
a küldöttséget, '-yárfás  Lajos Potsa József  főispánt, 
majd Forró Ferenc alispánt éltette. Az estély kife 
jezése volt azon örömnek,mely jégárainkat Tisza 
Kálmán képviselője megnyerhetése felett  eltöltötte. 
Az éj előhaladott s a poharak még csengtek s egy 
szívvel lélekkel kívántuk: Éljen Tisza Kálmán, S.-
Sztgyörgy város képviselője. 

— A sepsi-szentgyörgyi nőegylet küldöttsége 
tegnap vitte meg Csercy Jánosné ő nagyságához 
az elnökké választatásáról szóló jegyzőkönyvi  kivo-
natot. A küldöttség tagjai, Bogdán A.-né Sebestyén 
Sándorné, Kelemen Lajosné, Bogdán Flóriánné és 
Málik Józsefné  úrasszonyok, Imecsfalvára  déli 12 
órakor érkeztek meg, s Málikné asszony rövid be-
széd kíséretében átnyujtá a megválasztott elnök-
nek a választmány által hivatalosan kiállított ok-
iratot. Csereyné úrasszony kitüntetető szivélyesség-
gel fogadá  a küldöttséget s válaszában meghatot-
tan emlité fel,  hogy egy ily közbizalom reá nézve, 
ki életét annyira szereti a közügynek szente ni, 
mily megnyugtató. K/ny ilv initá egyszersmind, hogy 
az elnökséget elfogadja  s a sepsi szentgyörgyi lel-
kes nők ismeretes buzgóságában vetett reménynyel, 
biztos sikert vár a nőegylet munkásságától. A kül-
döttség megnézte a valóban érdekes *ós gazdag 
műkincsekből álló m u z e u m o t is, melyért Cse-
reyné úrasszony annyi áldozatot hozott, csakhogy 
Háromszékmegye számára a nemzeti művelődés 
történelmének egy szép alapkövét letegye. Azon 
érdeklődés és az archeologia különböző ágait illető 
meglepő tájékozottság, melyet a muzeumalapitó nő 
e tárgy körül tanúsít, lehetővé tették, hogy a kül-
döttség az érdekes régiségeket szelemi haszonnal 
szemlélhették. A legbarátságosabb fogadtatás  után 
a kü d'jttség tagjai este bucsut v tt a szeretetreméltó 
kedves házi asszonytól, ki megíyéré, hogy még e 
hó folytán,  jórészt 15—20-ka közt, megtartja a köz-
gyűlést Sepsi Sztgyörgyön. Üdvözöljük részünktől 
is ismételten a köztiszteletben álló elnököt, s szi-
vünkből óhajtjuk, hogy ama szép remények, me-
lyeket ő őzen egylethez köt, nőink készséges tá-
mogatásával megvalósuljanak. 

— A Mipsii iárúskür tanitó testülete f.  hó 4-én 
a felső  népiskola egyik tantermében gyűlést tar-
tott. A tagok kevés számmal, alig 20—25-011 jelen-
tek meg, pedig a tárgyak érdekessége minden-
esetre több közönséget hozhatott volna össze. Ne-
vezetesebb tárgyai közül felemiitjük  a következő-
ket. Bartha Béni közs. tanitó előadást tartott a 
budapesti III. egyet, tanitó gyűlésen szerzett ta-
pasztalatiról, különösen .1 szakbizottságok ülései-
ről. Nagy elismeréssel szólt főkép  a tanszerkiálli-
tásról s az ott felmutatott  tanulságos gyűjtemé-
nyekről. Bartha Béni előadása fig'yelemben  és tet-
s/.ésben részesült. Előadó végül megjegyezte, hogy 
itt el nem mondott s budapesti nagy gyűlés igen 
érdekes két szaküléséről a háromszéki általános 
tanitógyülés előtt fog  referálni.  Csinádi Lajos is-
mertette Madzsar Jánosnak az elemi iskolák hasz-
nálatára irt számtanát. Ezen ismertetés szerint az 
I. osztály számára való gyakorló könyvön kivül a 
többieket alig lehetne sikerrel használni a népisko-
lákban. Egy igen talpraesett indítványt tett Bartha 
Béni földrajzoktatásunk  érdekében. Indítványában 
ugyanis felemlité  a földrajz  tanításnál eddig hasz-
nált tankönyvek hiányait, hogy a kiadott min. tan-
tervnek elég tétessék, egy erdélyt külön tárgyazó 
földrajz  készítését hozta javaslatija, mely tekintet-
tel Háromszékmegiyére, a szokásos kiindulási pon-
tot itt venné fel.  A gyűlés ez indítványt örömmel 
vette s a háromszéki ált. tanitógyülésen ajánlatba 
fogja  hozni. Végül a tanitók megtekintették a hely-
beli szövő tanműhelyt, hol Binder ur utmutató ma-
gyarázatait érdekkel hallgatták meg. 

' — Tiiz. Mult éjjel Étfalván  Imreh Albertnél 
ismeretlen okból tüz ütvén ki, minden gazdasági 
épülete, 800 kalangya gabonája a lángok marta-
léka lett. 

— Önpvilkossiísi kisfr'et.  Brassóban e hó 1 én 
egy kereskedő segéd, ki csak 14 nappal azelőtt 
érkezett azon városba, a Weis-féle  hotelben, ön-
gyilkossági szándékból, mellébe lőtt. Hátrahagyott 
iratában okul ..zt hozza fel,  hog-y rokonai Brassó-
ban igen hidegen fogadták.  A súlyosan megsebe-
sültét rögtön kórházba szállították. 

— Mcgiiivíis. Az Erdővidéken alakulandó nép-
bank aláirt részvényeseit — az alapszabályok ki-
igazítása s bank hivatalnokainak megválasztása 
céljából f.  hó 10-én d. u. 3 órára a baróthi vá-
rosház nagytermébe tisztelettel meghívom : egy-
szersmind kérem a t. ivtartó urakat, hogy a ná-
loVc levő aláirási iveket azon gyűlésre az elnökség-
hez- eshetőleg baróthi jegyző Mórik Lajos úrhoz 
jríulhatallannl adják be, mivel e nélkül a cégjegy-
és npm eszközölhető.' F.-Rákos. 1878. november 

7'Án ' ó r ö k A r o n, a népbank ideiglenes titkára 

— A spanyol királv ellen intézett merénylet 
elkövetőjéről francia  lapok több részbtett közöl-
nek. A merénylő neve Jüan Olizay Moncasi nős 
és egy kis leány atyja. Kádármesterségét abba 
hagyva internátionálista lett s e hó 12-én elhagy 
ta lakóhelyét Tarragonát, Madridba jött, hol a rend-
őrség félrevezetése  végett többször változtatta la-
káját. Tervét senkivel, még nejével sem közölte. 
Moncasi kicsi termetű, kopott ruháju, vad tekintetű 
emberke, fekete  szakállal és hajjal. Több fontos 
okmányt találtak nála. A merénylő lapokból ol-
vasta Hödel és Nobiling tettét s bevallotta, hogy 
ismeri a szomorú hírnevű két egyént. Midőn a vizs-
gáló biró moodá, hogy Nobilinget tetteért halálra 
ítélték, Moncasi igy felelt:  Tudom. — Egy délben 
érkezett távirat szerint a bíróság Moncasi merény-
lettevő lelki állapotának figyelemmel  kisérésés ren-
delte el. 

— _Ple vna grófja."  ezt a rangot és címet 
szánta Sándor cár legjobb vezérének, Tottleben 
tábornoknak. A grófi  rang ellen Gorcsakoffnak 
nem volt kifogása,  de a „Plevna" cím ellen kikelt 
a kancellár, arra utalván, hogy ezzel Miklós nagy-
herceg sértetnék meg, mert ő volt annak idején 
Plevnánál a főparancsnok  s nem Tottleben tá : 

bornok. 

— Tisza Kálmán és az Este-baka. Kovács Ist-
ván, pomázi származású tartalékos az Este-ezred-
ből, ki társaival 1 én érkezett Budapestre s 2-án 
kapta meg szabadság-levélét, — ugyanazon nap d. 
e. mint a „P. Ll." beszéli, a budai fazekas-téren 
ült egy targoncán a Blum-féle  gőzmalom mellett 
s mesélte boszn.ai élményeit a köréje sereglett 
férfiaknak  és nőknek. Figyelmesen hallgatták a 
katona szavait, midőn a kis csavargőzös parthoz ér-
kezett s róla néhány ember szintén a hallgatókhoz 
csatlakozott. A katona, a mint az elegáns urakat 
meglátta, abbahagyta az elbeszélést, mert — úgy-
mond — nem tud ékesen beszélni. Egy sötét pá-
paszemes, öreges ur azonban csak unszolta, hogy 
folytassa.  Habozva engedett a katona a felszólí-
tásnak s beszélte tovább, hogy mennyi mindent ál-
lott ki, látott és tapasztalt Boszniában. Elvégez-
vén történetét, az öreges ur két tizes bankót nyo-
mott markába, hogy mulasson rajta — s tovasietett. 
A meglepett katona alig tudott egy köszönő szót 
dadogni, de harsány éljenzésbe törtek ki a körülte 
álló emberek . . . . Az elbeszélésre kíváncsi és 
megéljenzett öreges ur Tisza Kálmán miniszterel-
nök volt. 

— Tizenharmadik közlemény a s.-sztgyörgyi 
nők segélygyüjtő bizottságához a Boszniában meg-
sebesültek javára történt szives adakozásokról. Ke-
lemen Lajosné úrasszony gyüjtöivén : Kelemen La-
josné 5 frt.  Sényi Sándor 2 frt,  többen 2 frt.  Bar-
tha Mór, Sényiné, Kelemen Lajos, Csereyné, De-
ák Albert 1 — 1 frt.  Bardoc Lajos, Bardoc Borbála 
40—40 kr. Balogh Ignác, Gáli István (Szászfalu), 
Bögözi Mihály (Nagy-Nyujlód) 30 -30 kr. Vitos 
Mózes (Nyújtód) 25 kr. Horváth László, Pócsa Jó-
zsef,  Elekes, Genfi  konvenciós, Egy vasigát hordo-
zó (Vasadi Gyula), Egy bus gazdász, Kozma Ilka, 
Cserey Ákos, Jakakos Gergely (Kfs-Nyujtód),  Ko-
vács Jánosné Kádár Verona, Varga Mihályné Ká-
dár Anna, Hadnagy János és neje Babó Róza 20 
—20 kr. Bardoc Gáspár, Bene János, Kerepesi Já-
nos (Nyújtod), Vargyasi György (Nyújt.), Sárkány 
Istv,ánnné (Nyújtód) 10—10, Opra (Nyújtód) 12 kr. 
Összeg 20 forint  37 kr. — T i z e n n e g y e d i k 
közlemény. Geréb Jánosné úrasszony gyüjtöivén ; 
Geréb Jánosné 2 frt.  Bartha Mór, Pócsa József,  dr 
Antal Mihály, Ötves és Beteg, Csutak Péter 1—1 
frt.  Fogolyán 20 kr. Összeg 7 frt  20 kr. 

— A sebesültek részére C s i k i Andrásné 
úrasszony által beküldettek az alább megne-
vezett adakozóktól a következő adományok : 
Nagy Anna 1 frt  20 kr. Csiki Andrásné 1 frt  10 
kr. Horváth László 1 frt  10 kr. Cseh Emil, Pócsa 
József  1 —1 frt.  Nagy Elekné, Antal Ilka, Antal 
Mari, Kis Jula, Benkő Jula, Cintos Jóskáné, Szabó 
Póli, Kovács Mózesné 50—50 kr. Franz Nobille de 
Cicogna tizedes 40 kr. Csiki András 30 kr. Schwarz 
Frigyesné, Schnabel Kata, Kurmesz Kata, Csabai 
László, Császár Bálintné, Nagy Józsefné  (vendgl.), 
János Miklós 20—20 kr. Kis Amáli, 'Nagy Gyula, 
Molnár Éva asszony, egy valaki, egy másik, egy 
harmadik, Kis Berta 10—10 kr, Szabó Mari 15 kr. 
Csiki Andrásné 1 kgr, :Na"gy Anna 1 kgr, Antal 
lika és Benkő Jula 1 kgr, Kis' Jula 1 kgr, Schwarz 
Frigyesné 1 kgr, Schnabel Kata és Kurmesz Kata 
1 kgr 50 dkr, Nagy Elekné 50 dgr tépés, Cintos 
Jóskáné egy csomag lenrongy. (Ezen közlemény 
mult hóban hibásan jelenvén meg, hibaigazítás vé-
gett ismét közöljük.) 

P I A C I Á R A E 
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1 
1 kr 

| legszebb . . 6 6 80 
Buza (tiszta) > közepes . . 5 - i 6 20 

J gyöngébb . 4 50 5 30 
Buza (vegyes) — — 4 80 
Rozs \ l e £ s z e b b 4 20 4 40 

J közepes — — 4 — 

Árpa ] í e . ^ Z ü b b 4 — 4 20 

Z a b í l e F 7 - e b b 2 20 30 
J közepes 2 2 20 

lörökbuza 4 4 30 
— 4 70 

5 60 
— 7 IO 
— 5 20 
— 9 65 
5° 1 60 
28 — 48 
44. — 46 
14 — 32 

faggyú  iriss _ | 30 ; — 30 

Érték és váltó árfolyam  a bécsi cs. kir. uyilváuo} 
r tőzsdén november 4 

Magyar aranyjáradék 81.95 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 11030 
n n n II. n i°9-75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 25 
„ n n 1876. évi államkötv. . 63.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 97.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.50 

Temesvári „ n . . 74.75 
Erdélyi „ „ . . 72.90 
Szölödézmaváltsági „ . . 84.— 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 81.50 

„ n 17 ezüstben . . 60.60 
„ aranyjáradék 62.15 

1860. államsorsjegy 70.90 
Osztrák nemzeti bankrészvény 112.80 

„ hitelintézeti 783.— 
Magyar hitelbank 206.75 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5 58 
Napoleond'or 9-36' 
Német birodalmi márka 57 85 
London 116.75 

.Felelős szerkesztő: Malik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Szerkesztői posta. 
P. I. urnok A — 11. A cikk helye ott 

van, a hol az inditó sorok megjelentek. 
K. L. urnák Gy.- -zf.-H.  Személyes iigyek csak 

„Nyilttérben" tárgyalhatók. 
T—sch 11. Átdolgozást kiván. 

Szám 986 878. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Bikfalva  nagy községben a bor, sör, szesz 

és pálinkaárulasi jog jövő 1879. év január hó 
1 tói kezdődóleg három egymásután következő' 
évre lnszonbéibe adatni határoztalván : ha-
szonbérleni kiván k a f.  187S. évi IIOV 24-Ő1I 

délután 2 órakor irt község házánál tartandó 
nyilt árverésre meghivatnak. 

Kelt Bikfalván,  1878 év október 31-én. 

Tölgyes István, 
2 —3 biró. 

Sz. 1916--878. 

Pályázati hirdetmény. 
Brassómegye hétfalusi  járás szolgabirája által 

az 1876. évi XIV. t. cz. 144. alapján Zajzon, 
Tatrang és Pürkerecz csoportosított községek kör-
orvosi állomására 350 frt  fizetés  mellett pályázat 
nyittatik. 

Felhivatnak mindazok, kik az idézett t. cz. 
143, §. szellemében ezen állomásra pályázni kiván-
nak, kellően felszerelt  folyamoclvánnukat  f.  1878. 
n o v e m b e r 25- é i g alólirthoz adják be. 

Hosszufalu,  1878. okt. 28-án 
Henter Gábor, 

2—3 szolgabíró. 

Árverezési hirdetmény. 
Alul irt község elöljárósága közhírré teszi, 

miszerint Nagy-Baczon nagy községe az 1879. 
évre a korcsmáriást, n. m szesz, pálinka, 
bor- és sörárilllliltást haszonbérbe adja* ez 
évi n o v e m b e r 17 ón d. u. 1 órakor A hozzá-
szólni kivánók a kikiáltási árnak io°/0-át előre 
letenni kötelesek. A feltételek  a község házá-
nál bármikor megtekinthetó'k az árverezés 
napjáig. 

Nagy-Baczoa, 1878 október 30-ám 

Máté Pál , Sigiiioiii! Héniáni , 
albiró. községi jegyzői. 


