
A „Brassóinegyei tanitó testület" folyó  tanévi 
rendes közgyűlését Brassóban 1879. januárhó 2-ik 
és 3-ik napjain a belvárosi állami elemi népiskola 
dísztermében fogja  megtartani következő tárgyso-
rozattal : Januárhó 2-án, d. e. 10 órakor: 

1. Elnöki megnyitóbeszéd. 
2. Jegyzőkönyv olvasás és hitelesítés. 
3. Titkári jelentés. 
4. Pénztárnoki jelentés, s a pénztári száma-

dások megvizsgálására bizottság kiküldése: 
Januárhó 2-án, d. u. 2 órakor : 

5. Orbán Ferenc állami népiskolai igazgató 
ur előadást tart a természettani eszközök mikénti 
használatáról. 

6. A pénztári számadás vizsgáló-bizottság je-
lentése. — Január 3-án, d. e. g órakor : 

7. Az egyes járási körök elnökei jelentést 
tesznek a körök évi működéséről. 

8. Tisztújítás : a) elnök, könyvtárnok,  első al-
jegyző ; b) az alapszabályok értelmében 8 vál. tag 
megválasztása. 

9. Indítványok tárgyalása. 
10. Elnöki zárbeszéd. 
Ezen közgyűlésre tisztelettel meghivatik a 

testület minden tagja s általában a tanügy iránt 
érdeklő közönség. 

Kelt a választmánynak 1878. évi decemberhó 
20 án tartott rendes üléséből. 

Tantestületi alelnök megbízásából: 
Józsa Miliftly, 

tantestületi titkár. 

L E G Ú J A B B . 

Kalkutta, dec. 21. Cavagnori megerősíti a hirt, 
hogy az emir Kalkuttából Turkesztánba menekült. 
Jakub khán szabadon bocsáttatott és Kabulban 
van. Az emir majdnem egészen elvesztette tekinté-
lyét Kabulban, katonái szökdöstek. 

Róma, dec. 21. Forini elnök írásban jelenti le-
köszönését a megváltozott helyzet következtében 
A kamara egyhangúlag határozta el ezen demissió 
el nem fogadását.  Az ideiglenes két hón a p 0 s bud-
get megszavaztatott. 

Pétervár, dec. 21. A „Reg. Bote" jelenti : Csü-
törtökön a közlekedési miniszter lakása előtt 100 
mérnöki tanuló gyűlt össze, hogy kérvényt nyújt-
sanak be. A miniszter hármat közülök magához 
hivatott, lépésöktörvénytelenségét szemükre hányta, 
mire a tanulók elszéledtek. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— A karácson, a szüretét ünnepe köszöntött be 

ma olvasóinkhoz. Hajdan egy Megváltó megjele-
nése kellett ahoz, hogy az emberek megtanulják 
egymást szeretni. Ma már közös érdekeink, közös 
szenvedéseink összefűztek  bennünket. Van egy kö-
zös cél, melynél mindnyájan találkozunk a szere-
tetben és ez a haza. A szeretet egymáshoz kap-
csolja a nemzet gyermekeit, kik a Megváltó ünne-
pét ülik ma. Legyen ez ünnep a békesség ünepen 
olvasóinkra nézve! Legyenek olvasóink a kará-
csoni ünnepek alkalmával részünkről is a szeretet 
melegével üdvözölve. 

— A „székely művelődést és közgazdasági 

egyesület" Budapesten tartott központi választmá-
nyi gyűlésének fénypontját  azon elnöki bejelentés 
tárgya képezte, mely szerint gróf  Kálnoky Dénes 
val. b. t. t-nácsos ő nagyméltósága s egyszersmind 
ezen egylet egy^k nagyérdemű tiszteleti elnöke 
1200 forintot  ajándékozott az egyleti alaptőke nö-
velésére. ő nmltgának e hazafias  tette, mely méltó 
követője volt ez egylet keletkezésekor Háromszé-
ken kifejtett  tevékenységének,  kiváló és osztatlan 
örömet keltett s a közp. választmányban önként 
és egyhangúlag azon határozat keletkezett, hogy 
az Írásbeli hálafeliraton  kivül a közp. választmány 
testületileg is fejezze  ki meleg köszönetét a neim s 
keblű adományozó székely főúrnak,  a ki mint fel-
sőházi tag ez idő szerint épen Budapesten volt. E 
célból a tisztelgés az elnök vezetése alatt másnap 
meg is történt, (r. 1.) 

— Hyinen. Alsó-zaturcsai Zathureczky Gyula 
és nagyváradi Cryulay Margit nászünnep élyök e 
e hó 26-án fog  Bölönben és Baróthon megtartatni. 
Áldás és szerencse kisérje a boldog pár frigyét, 
mihez részünkről is a legforróbb  üdvözletünket 
nyilvánítjuk. 

'— VII. közlemény A szövészeti iskola beren-
dezésére begyült adományokról: Sinkovics Ignácné 
ő nagysága 5 frt,  Kökösy Endréné ő nagysága 5 
frt.  — S.-Sztgyörgy, 1979. dec. 24. 

— VIII közlemény. A Boszniában megsebe-
sült harcosok és az elesettek családjai részére be-
gyült kegyadományokról  : Tompa Miklós szolga-
biró által b'eküldetett: Magyaros község részéről 
10 frt,  Laborfalva  község részéről 5 frt  és 10 trt 
98 kr. mint a Jakó László körjegyző ur gyűjtése. 

B o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— A boszniai küldöttség Bécsben időző tagjait 
Strossmayer diakovári püspök megvendégelte. A 
küldöttség tagjai 18-ikán hg. Auersperg osztrák 
miniszterelnöknél is tisztelegtek, ki beszéde végén 
azt a reményt fejezte  ki a küldöttség tagjai előtt, 
hogy a Boszniában levő osztrák magyar alattvalók 
iránt ép oly jó akarattal fognak  viseltetni, mint a 
milyennel ők itt találkoznak. 

— Rejtélyes e-et. Gyulaf  ihérvártt pár nap óta 
egy rejtélyes gyilkossági eset, mint a „Haladás" 
irja, nagy izgatottságot szült, U. i. a Vost Vézán-
féle,  jelenleg a takarékpénztár tulajdonát képező 
házban — Major városrészben — a pinczében egy 
már rothadásnak induló hullát találtak féüg  elásva. 
A vizsgálatból kiderült, hogy ez női test és körül-
belül 18 éves, csinos, izmos szőke leányé volt. A hús 
egészen rothadt lévén, arcza ki nem vehető, csak 
szép hosszú haja és domború emlői maradtak épen. 
Ez a rész kemény alapon feküdt.  A ruha-foszlá-
nyok és csipkék vagyonos osztályra engednek kö-
vetkeztetni. A holttest 5 hónapja fekszik  ott. — 
Ugyanis Vézán román néptanító ezelőtt 6 hóval 
kiköltözött a házból és egy kevés időre reá a ta-
karékpénztár kiadta azt Binder Johann nevezetű 
egyénnek, — kit nagyon sokan ismernek, mert 
valóban különös teremtmény. A természet játékot 
űzött vele s ma ép ugy férfinek  mint nőnek lehet 
nevezni. Deákkorunkban a kis seminariumban első 
szakács volt s a sok mindenféle  csínyt elkövetőt 
Johanna kisasszonynak nevezték. Ezen nem férfi, 
nem asszonyi lény, ezelőtt 5 hónapja beleköltözött 
a házba s ott lakott egy-két hétig, azután kiköl-
tözött onnan s e hó 18 ig más helyt lakott. — A 

égzetes ház pedig üresen maradt. E napokban 
egy gépész kibérelte a lakást, s midőn a pincébe 
ment, ott találta a hullát. A vizsgálatból kiderült 
eddig, hogy e 18 éves leány Aradról jött s a vas-
úti indóháznál a fenti  Bider Johann lénynek adta 
át holmiját, ki őt a városba kisérte. A hulla kopo-
nyáján nagy horpadás s ötfelé  ágazó repedés ta-
láltatott. E szerint a gyilkosság, az orgyilkosság-
anyagi tényálladéka be van bizonyítva. — Binder 
Johann nevezetű bizonyos lényt elfogták  s uj la-
kásában egy ládát telve finom  ruhaneművel talál-
tak. Azonkívül ez a „lény" többeknek adott el 
holmit időközökben mint shawlt, tüllt, arcredönyt 
stbit. Hogy ki lehet a meggyilkolt szerencsétlen 
leány, azt eddig nem tudni. Ugy látszik Binder 
Johann „lény" — őtet magához vitte szállásba s 
öt alvó állapotában meggyilkolta. 

— Levél a jó istenhez. Szentpétervárott nem-
rég egy hivatalnok halt meg, ki nejét és 3 gyer-
mekét a legnagyobb Ínségben hagyta. A szegény 
özvegy 7 éves fia  aztán egyszer egy darab papi-
rosra ilyen levelet irt: ,,/ides jó istenkém! A hú-
gom ehetnék — küldj nekem ;t köpi Let " A fiu 
szaladt, hogy a levelet annak rendi és módja sze-
rint beledobja a postaszekrénybe. Mig azonban 
kurta karjai a magasra szögezett szekrény nyel ve-
sződtek, egy községbeii pap jött arra, s kérdé a 
fiút  hogy mit akar; meghatottan olvasá el a „le-
velet" s rögtőn nyújtott némi sagélyt a szegény 
családnak. Arra való vasárnap a két nagyobbik 
gyermeket — a harmadik még csecsemő — elvitte 
a templomba s prédikációt tartott a könyörül-etes-
ségről és jótékonyságról, és — tapasztalást sze-
rezvén már a család nyomoráról — elbeszélte azt, 
s a két gyermekre mutatva, adakozásra szólitá fel 
a gyülekezetet. Maga járt körűi a templomban a 
pénzt összeszedni. 2500 rubnl volt az eredmény. — 
Ez volt a jó isten válasza. 

— Az izlum egyenjogúsága. Szerajevóból írják: 
Würtemberg herceg táborszernagy, Bosznia kato-
nai uj kormányzója, a rövid idő alatt, melyet ed-
dig uj állomásán tölt, mesterileg értette, mint kell-
jen megnyernie az itteni mohamedán lakosság ro-
konszenvét,- mely nagyban és egészben b. Philip-
povics tábor.íagytól elfort'ult.  Eőérdeme az, hogy 
a mohamedánok mostanában élénken közlekednek 
az osztrák-magyar hatóságokkal és a mi hadsere-
günkkel. — Egyátalában az uj kormányzó igyeke-
zete s buzgalma, hogy épen a mohamedán lakos-
sággal álljon jó lábon, félreismerhetlen.  — Igy el-
rendelte, hogy a Kurban-beiram ünnep, a tnozli-
mek e legnagyobb ünnepe alatt, Szerajevó mecsete 
előtt tartott isteni tiszteletnél, a Begovo Dzamia 
előtt egy díszszázad foglaljon  állást és az imám 
által m o n d o t t könyörgés elmondásakor tisztelegjen 
továbbá intézkedett, hogy ó-török szokás szerint 
az egész Kurbana be'ram alatt reggel, délben é: 
este a nagy ima kezdete előtt, 21 üdvlövés hirs 
desse a várból az ünnepet. — Az izlámnak adot-
ez engedély a legjobb hatással voit a mohamedát 
nokra, ugy hogy egy mohamedán küldöttség in-
dult a főparancsnokhoz  legőszintébb köszöneté-
nyilvánitani. 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór. 

n a g y v á l a s z t é k b a n érkeztek 
és rendkívül olcsó árban kaphatók -r 

POLLÁK MÓR könyvkereskedésében, 
t/ 

Elfogadtatnak  egyszersmind a közeledő újévre 
minden nyelven megjelenő f ü z e t e k r e  és hír-

lapokra előfizetések  bolti árban. 


