
A megürült aljegyzői állomás betöltését pedig a 
mai közgyűlésnek tartotta fenn,  valamint az olaj-
festékii  nagykép kisorsolását is. 

íme m. t. közgyűlés ! ezek ama főbb  mozzana-
tok, melyek egyletünk másod évi munkássága te-
réről mai napig szerény jelentésem keretébe bées-
nek. Hogy a jelentés keretje megcsokrozva is legyen, 
ide jegyzem egyletünk jelenlegi pénztárállását a 
következőkben: 

a) összes bevétel : 
1. takarékpénztárba helyezve 3x76 frt  c;g kr, 
2. a pénztárban 52 frt  36 kr; 

b) kiadás (nincsen a fenti 
összegbe számítva) 88 frt  93 kr. 

Leütve a kiadást a bevétel-
ből, rendelkezik az egylet, mint 
tulajdon vagyonnal 3229 frt  35 krral. 

Ezekből már most könnyű következtetést von-
ni le arra nézve, ha vájjon méltó és érdemes-e 
hogy két éves egyletünk élete minél hosszabban 
fenálljon,  gyarapodjék és terjedjen ! El bennem 
amaz erős hit s meggyőződés, hogy ez mindnyá-
junk hő óhaja és akarata. 

Azért kérem istent: adja szent kegyelmét egy-
letünk, annak tisztviselői, bizottsága és minden 
egyes tagjainak. Adjon ohajtott sikert minden mun-
kálkodására ! 

hogy áldassék, vég nélkül dicsőíttessék, 
a legfelségesebb  oltári szentség ! 
Éljen egyletünk szülő anyja, a hü, buzgó, 

fáradhatlan  és áldozatkész elnök bárónő Szentke-
reszty Stephánie ő méltósága, ki mai napon 500 
írttal lett az egylet alapitója! 

Kézdi-Vásárhely,  1878. november tg. 
Bálint László 

jegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A sepM-szeiitgyiii'gyi tűzoltó egylet egyik jó 

szerkezetű fecskendőjét  Márkosfalva  községe meg-
vásárolta a napokban. Ezen kivül, ug'y halljuk, 
míg két kitűnő szerkezetű fecskendőjét  átengedheti 
jutányos áron. Ezt azért említjük meg e helyen, 
hogy a nagyobb községek, melyeknek szükségök 
van rá, ne szalasszák el a kínálkozó alkalmat s 
szerez; en* k meg legalább|egy türfecskendőt  ma-
guknak. 

— A torol;lob veszélycsen kezd terjedni ismét 
városunkban. A főorvosi  jelentés szerint 10 beteg 
közül már a mult hóban 5 gyermek halt bele. Teg-
nap délután dr S a m e k F ü l ö p ismert jóhirü or-
vosunk 5 éves kedves kis leánya, Katalin is áldo-
zata lett a dyphteritisnek. Ma, a mint részvéttel 
értesülünk, legnagyobbik fia  haldoklik ; az orvosok 
minden kísérlete hasztalannak látszik megmenté-
sére. Ezenkivül több torokbetegülési eset vanjFváro-
sunkban. Ajánljuk az óvrendszabályok megkettőz-
tetett végrehajtását. 

— Tizedik közlemény a Boszniában megsebe-
sült harcosok és a.z elesettek családjai részére be-
gyült kegyadományokról:  Pethő István kézdi alsó 
járási szolgabíró által mint Maksa község elöljáró-
sága gyű tése, beküldetett 5 frt.  Csia Albert orbai 
járási szolgabíró által mint barátosi Bartók János-
né gyűjtése, beküldetett 3 frt  66 kr. S.-Sztgyörgy, 
1S79. jan. 7. P o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— ISálkróiiiUí!. A farsangi  idény megkezdőd-
vén, vidékünk is élénkülni kezd és nagy mozga-
lomnak néz elébe, — a mennyiben a bálok egyre-
másra rendeztetnek, illetőleg azok rendezése tervbe 
vétetik. Nagy-Ajtán az olvasó-egylet javára 1879. 
január iS-án zártkörű táncvigalom fog  tartatni; ugy 
szintén Szentkatolnán is az ottani ifjúság  a „kis-
gazdai kör" javára közelebbről zártkörű tánces-
télyt rendez. 

líercckbőljanuár 2-ról irják lapunknak: Ala-
pokból li azaszerte olvasliato, hogy- angyal itt is, 
ott is meg amott is megjelenvén, gazdag „kará-
csonfát"  hozott sok szegény szenvedők és ártatlan 
gyermekek örömére s vigasztalására. Ugy vélem 
nem sértem meg azon derék férfinak  szerény és 
nemes önérzetét, ki már két ízben játszta az an-
gyal szerepét, — ha elmondom, hogy minő karácso-
ni és újévi ajándékokkal örvendeztette meg a be-
rtcki népiskola növendékeit. Ugyanis : nevezett is-
kola növendékek „karácson faján"  volt: Egy rend 
lali olvasó tábla; két példány uj beosztású nagy-
vászon térkép ; 108 darab különféle  tankönyv. 500 
darab irka; 100 darab acél toll, — ioo darab nyél 
— 100 darab palavesző és 19 darab palatábla. íme, 
özeket hozta az az angyal, ki már több alkalom-
mal éreztette városával, polgártársaival s legújab-
ban a zsenge nemzedékkel az ő nemes szive jóté-
teményeit ! Azért ismételten hála és köszönet Gá-
: < r Péter országos képviselő urnák! Teljesüljön 
nagyok és kicsinyek őszinte óhaja : „éljen soká !" 
Bálint László, iskola-igazgató. 

— A b-óiiíi'íi:. ö.« a mai?y:>r cigányokról és er 
ilj'Kzekrő . A „Tizenöt nap a Dunán" cimü lcönyv-
ban, melynek szerzője tudvalevőleg Rudolf  főherceg, 
egy helyen a következő pussus olvasható : „Egy 
este magunk elé hivattuk egy a faluban  tanyázó 
cigánybandát, mely a vacsora alatt szomorú nótáit 
jászotta előttünk. Keim semmiféle  zene nem bir 
oly hatással, mint e barna pusztai fiuk  hegedűinek 
és cimbalmának fájdalmas,  eredeti hangjai." — Ke-
vésbé hízelgő véleményt látszik a trónörökös a 
magyar erdészek iránt táplálni. Egy helyt ugyanis, 

a hol egy rosszul sikerült farkas  vadászatot ír le, 
a következőket mondja: „A vadászat sikerére való 
kilátásunk nem volt oly kedvezőtlen, mig a lármás, 
rendetlen vadásztársaságot, s ma már fönntebb  em-
iitett erdészt megnem láttuk. Ez ember, mint a leg 
több magyar vadász mit sem ért mesterségéhez, sem 
területét nem ismeri, sem a vadat, mely azon elő 
fordul.  Legnagyobb bámulatára, tőlünk tudta meg, 
hogy nálok sasok is vannak, s büszkén mondá, 
hogy neki, mint erdésznek nerc a vadra, hanem az 
erdőre van gondja. Fájdalom e nyomorult erdőkön 
is nagyon meglátszottak az ő gondos kezének 
nyomai." 

— A gödöllői merényletet illetőleg értesüi a 
„M. H." a kövező esetről. Midőn a királyi kas-
télyt oly szoros őrizet alá vették, a faluban  sem 
voltak röstek szétnézni, s minthogy igy a szociál-
demokratára sem a rendőrség, sem a falubeliek 
nem tudtak akadni, — egy kéményseprő legényt 
vettek gyanúba, hátha ez alattomban szociáldemok-
rata. Ez a kéményseprő amit megtudott takarítani 
csekély keresetéből, hirtap előfizetésre  fordította 
s járatott több újságot. Ez a rendőrségnek elég volt 
hogy őt szociáldemokratának s tán merényletterve-
lőnek tartsa. Lakásán (egyik városi esküdtnél) tá-
vollétében feltörték  a ládáját s megnézték levele-
zéseit, — persze nem találtak egy gyanús bötiit 
sem. — 

— Nagy-Enyeden, a január 4-iki képviselővá-
lasztásnál b. Kemény Gábor választatott meg egy-
hangúlag nagy lelkesedéssel Nagy-Enyed választó-
kerület képviselőjévé. 

— Véletlen szerencsétlenség. Fogarasról irják 
a „M. Polg." nak : Az állam számára Fogarason 
beváltott dohánynak egy része f.  hó 28-án több 
fuvarossal  több pénzügyőr fedezete  alatt a nagy 
szebeni vasúti államáshoz küldetett. Útközben a 
fenti  napon Bethlenben a pénzügyőröket parancs-
nokló Zsidó Mihály fővigyázó  fegyvere  véletlenül 
elsült és a söréttöltés a közvetlen előtte álló egyik, 
Taflán  nevü, fuvaros  fejébe  hatolt, ki is rögtön 
halál fia  lőn. A tényállás konstatálása végett az 
előleges nyoinozat a pénzügyőri hatóság részéről 
már megtörtént. Ebből kiderült, hogy Zsidó Mihály 
fővigyázó  teljesen ártatlan és még csak a vigyá-
zatlanság vétke sem terheli, hanem azon tömeg 
közül, mely körülötte Bethlenben összesereglett, 
valamely furfangos  ember, a hátán levő fegyvere 
kakasát felhúzta  és abban a pillanatban sült el a 
fegyver,  midőn az épen elővigyázatból a hátáról le-
véve, lábhoz tette. Miután Taflán  bethleni lakos volt: 
a lakosság összefutott  és a szomorú esemény fölött 
nagy volt a fölháborodás  és csak az ottani derék 
falusi  birónak köszönhető, hogy a felbőszült  tömeg 
a pénzügyőri felvigyázót  meg nem ölte. Zsidó Mi-
hály különben mint derék, józanéletü, kötelességét 
hiven teljesítő ember ismeretes és nagyon jó minő-
sitvényi tablázata is igy tanúskodik. A véletlen 
lövésnek áldozatul esett Taflán  is nagyon derék, 25 
éves fiatal  ember és Bethlen községnek ügyes adó-
szedője volt. 

— A „Tliun«lerer"re8zedelme. A lapok emli 
tették már a nagy szerencsétlenséget, mely a britt 
hajóhad egyik legbüszkébb s legfélelmesebb  pán-
célos koloszszusát érte. A „Thunderer" az újév első 
hajnalán elhagyta Artakist s a Bosporushoz tartott. 
Egyszerre csak a nyolcas toronyban borzasztó rob-
banás történt. Egy gránát, a mmt az ágyúba bee-
resztették, ütődé; folytán  szétrobbant, darabokra 
szaggatván az ágyút s a 343 mm. páncélu tornyot 
is. Hét matróz szörnyet halt, 42 megsebesült — 
hót vagy nyolc halálosan. A másik ágyú szintén 
elpusztult s a robbanás majdnem az egész hajóra 
kiterjed. A kár még nincs kiszámítva, de bizonyos, 
hogy a hajó kijavítása, ha ugyan lehetséges, rop 
pant költséget venne igénybe. A „Thunderer" nek 
1875 óta, midőn vizre bocsátották, nem első katasz-
trófája.  Chathamban, a hol fölszerelték,  az egyik 
ágyú fölhuzásakor  10 ember fúlt  a vizbe; első pró-
ba után eltört egy csavarja; második utján elsülyesz-
tett egy glasgewi szeneshajót, a Gibraltár táján 
összeütközött az „Iron Duke„-kal. — 9190 tonnás 
hajó volt 6270 lóerővel; két tornyában négy-négy 
35 tonnás ágyú („Woolvich Baby") állott; a ka-
tasztrófát  előidézett gránát, puskaporával együtt 
685 fontot  nyomott. 

— Nobilo pnr fratruii).  A napokban fogták  el 
Mühlheiban (Elsass) a hírhedt Troppmannak, (ki 
1869-ben Pantinben egy hat tagból álló családot 
megölt, miután a családapát már Elsassban meg-
gyilkolta) egy öcsét. Az öcs azonban nem vérben 
dolgozott, hogy a mások pénzét megszerezze, ha-
nem hamis pénzveréssel akirt meggazdagodni. 
Sennheimból, hol neje és három gyermeke van, 
Mühlheimba költözött néhány hónappal ezelőtt, s 
zavartalanul űzte mesterségét padlásszobájában, mig 
mig végre feltűnt,  hogy egy vele benső viszony-
ban élő szegény sorsú nö többször váltott aranyo-
kat melyeknek pengése csak hamar elárulta hamis 
voltukat. Az asszony megvallotta, hogy ezeket az 
aranyokat Troppmanntól kapta. Távirati felszólí-
tásra rögtön rendőrök érkeztek Mühlheimba, s 
Troppmann lakásán mintákat, szerszámokat s kész 
„pénzt" is találtak. A tetten kapott a padlásab'.a-
kon keresztül elakart szökni, s midőn ebben meg-
akadályozni akarták, ölre kapott a rendőrökkel. 
Csak megkötözve lehetett a börtönbe vinni. 

— Öngyilkosság. Grün Klement sziléziai szü-
letésű könyvvezető V. M. volt francia  nevelőnével 
több éven át szerencsés viszonyban élt együtt. 

Már hetek óla látta a nő, hogy Grűn búskomor lett 
s valahányor ennek oka után tudakozódott, mindig 
azt a választ kapta, „hogy majd vígabb lesz nem 
sokára". — Újév napján történt, hogy Grün reggel 
szokásszerint az üzletbe ment. Hiába várták egész 
nap, nem tért haza. A nő kereste mindenütt, de 
hasztalan. Más reggel a „Két oroszlán" vendéglő-
ben nagy durranás ébreszté fel  a cselédséget, csak-
hamar rájöttek, hogy a kétnap óta ottlakó Grün 
Klement szobájából hallatszott a robbanás. Az ajtó 
gyorsan fel  nyittatott s a szerencsétlent vérében 
heverve találták a földön.  Előbb fölvágta  kezein az 
ereket, s a midőn a halál igysem következett be 
egy revolverrel szájába lőtt. gDe^még ekkor sení 
halt meg a szerencsétlen. Még élve száliitották a 
Rókus kórházba. Tárcájában 25 frt.  71 kr. találtatott 
mely összeget a főkapitányság  azonnal kiadta a 
V. M.-nak irt leveléből kitűnik, tettének oka nyo-
masztó anyagi körülményekben keresendő. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén január 7 

Magyar aranyjáradék 8-80 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás — _ 

„ H- „ 114.',5 

„ keleti vasút II. kibocs. államkütv. 73.7.; 
n » n 1876. évi államkötv. 65.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . S8 û 
„ földtehermentesitési  kötvény. . . 792-

Temesvári „ „ . 
Erdélyi „ „ . . ? 3 
Szőlődézmaváltsági • . 84 40 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.50 

„ „ „ ezüstben . . 61.79 
„ aranyjáradék 62 8 ' 

1860. államsorsjegy 71.80 
Osztrák nemzetibankrészvény 212 -1 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 785 -
Magyar hitelbank zij.So 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany ^ . 
Napoleond'or , 
Német birodalmi márka 5-.-0 
London . . . 1^0.40 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór, 

P I A C I Á R A K 

Faiyázati hirdetés. 
A Kisborosnyó, Feldoboly és Egerpatak 

községekből alakított csoportban üresedésbe 
jött körjegyzői áhamásra évi 400 frt.  fizetés  é-s 
természetben' lakással pályázat hirdettetik. 

Az 1871. évi XVI1 f.  t c 74. Jj-sj értelmé-
ben felszerelendő  pályázatok jövő 1879. évi ja-
nuár h > 12-éig alólirthoz beadandók. 

Uzon, 1878 ded. 29. 

A háromszékmegei sepsi felső  járási szol-
gabi ró 

3 3 Tompa Miklós, 

Bereckben a városi tanács alatt levő ven-
dégi > 1879, 80, 81 és 82 egymásután követ-
kező 4 évre folyó  évi j a n u á i h ó 12-én, d u 
3 órakor, nyi'vános árverés u'ján haszonbélbe 
kiadatik, mire érdekeltek ezennel meghívatnak. 

Az árverezési feltételek  e városi tanács-
hfonál  megtekinthetők 

Bereck 1S79. január 2 
Gábor Imre 

2 —3 polgármester. 

- rz -

S.-Szt.-
György 
jan 6. 

Brassó, 

jan. 3. 
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