
rzorn. Közelebbi gyűléseink mindenesetre haladást 
jeleznek, de még sok kivánni valót hagynak fenn  ; 
még haladni kell, hogy elmondhassuk: ez már egy 
teljesen rendezett gyűlés. Késsék inkább a tanév 
alatt a gyűlés, hanem aztán ha megtartatik, legyen 
méltó egy oly megyéhez, hol a felekezeti  tanitók 
mellett mintegy 150 községi fiatal  és törekvő ta-
nitó működik dicséretes mozgalommal; jelezzen e 
gyűlés további haladást s ekkor megrovás helyett 
gratulálni fogunk  a központi választmánynak. 

Tovább azt mondja az „egy tanitó" : „Mi ké-
nyelem dolgában versenyezhetünk akármiféle  hiva-
talnokkal." Nem tudom, guny akar-e lenni e kife-
jezés, valamint azt sem, hogy kiknek nevében szól 
igy. A „kényelem" kifejezést  minden önérzetes ta- ] 
nitó visszautasítja. Ila ön ily helyzetben van, ak-
kor jó lesz csak egyes számban beszélni. A tan-
ügynek pedig több szolgálatot tesz, ha kényelmé-
ből áldozva, valamely korszerű kérdés megoldását 
tűzi ki magának feladatul  s azt a központi választ-
mány utján a nagygyűlés elé terjeszti, mintha ilyen 
cikkeket ir. Hivatalnokaink pedig — higyje meg 
— nagyobb présben vannak, mint akármely tani 
tó ; kár volt tehát egy ily meg nem állható argu-
mentumhoz folyamodni  *) 
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L E G Ú J A B B . 
Konstantinápoly,  január 22 Szavfet  pa-

sa Párisba utazott, Aarifi  pasa pedig visszatért 
onnan. Valótlan az a hir, hogy a Bosporus 
partjain és Szalonikiben pestis fordult  elö A 
porta intézkedéseket tett ezen epidemia ellen 

HÖt'.s, január 22. Konstantinápolyból j e -
lenti a Polirische Correspondenz • Az orosz és 
török meghaíalmozottak ugy látszik, a tegnapi 
értekezletben sem tudtak megállapodásra jutni 
A nagyvezir által kiküldött, bizottság azonnal 
jelentést fog  tenni az adók és a vámok reform-
járól. Ziiluli pénzügyminiszter hirszerint lemond ; 
Utódja Halim pasa tunisi miniszter legközelebb 
kiilön missióban ide érkezik. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— .A sepsiszentgyörgyi jótékony nőegylet 

közelebb tartott bálja jövedelme 732 frt.  34 kr. volt. 
Ebből leszámítva a kiadásokat, tiszta jövedelem 
maradt 400 frt.  A részletes számadások a választ-
mány elé fognak  terjesztetni. A felül  fizetők  és 
az adakozók névsorát jövő számunkban közlnöi 
kezdjük. 

— A „Székelj-Mikó-tanodábnn" a téli félévi 
vizsgálatok a következő sorrendben fognak  meg-
tartatni: Január 30-án délelőtt 8—12 óráig vizs-
gáltatik az I. Középosztály, délután 2— 5 ig a IV. 
elemi osztály. 31. délelőtt 8—12 a II középosztály, 
délután 2—5 a III középosztály. Február 1. d. e. 
8—12 a IV. ke: áposztály. — Ezen vizsgálatokra a 
szüléket és a tanügy minden barátait tisztelettel 
meghívja az igazgatóság. 

t Nekrolo?. B e n e d e k Áron, nagyborosnyói 
ev. ref.  lelkész, hosszú időn át a sepsi egyházme-
gye főjegyzője,  az erdélyi ref.  egyházkerület egyik 
legidősebb és legbölcsebb Nestora, — tegnap este 
bevégezte hosszú földi  pályáját. A lelkészi kar 
benne egy tudománynak élő, bölcs és jeles tagját 
vesztette el, ki hajlott korában is apostoli buzgó-
sággal, ernyedetlen kitartással és lelkiismeretesség-
gel végezte terhes hivatalának teendőit. Lengjen 
béke porai fölött  I 

t Kis János elhunyt oltszemi ref.  lelkész te-
metése nagy részvét között tegnap délután ment 
végbe, melyen Révay Lajos és Zajzon Farkas lel-
kész urak végezték a szertartást. 

— Talált linlla. Tegnap Al-Doboly közelében 
egy a nép alsó osztályához tartozó, valószínűséggel 
megfagyott  férfi  hullája találtatott. Kül-vagy  bei-
erőszak nyomai a hullán felfedezhetők  nem lévén, 
a vizsgáló bíróság részéről lépés nem tétetett. 

— Iiét pénzügyőr: Dénes László és Deák 
Boldizsár bodzavámi Veitz I.ottinak folyó  hó 8-án 
éjjel házát felvervén,  abból 140 frtot  részint állam-
jegyekben, részint ezüstpénzben eltolvajlottak. Az 
erélyes vizsgálatnak sikerült a bűntényt kideríteni 
és a bodzavámi laktanyán elrejtve volt pénzt fel-
találni. Tettesek a sepsi-szentgyörgyi kir. járásbí-
róságnál várják a méltó büntetést. 

— Egy székely asszony a királynéhoz. A szé-
k-Ív képviselők közt nagymérvű mozgalon indult 
meg a pálinkafőzés  ügyében. Mig azonban a férfiak 
ebben fáradoznak,  egy nő már meg is előzte őket. 
Szécsi Juditnak hívják a bátor asszonyt, ki, mint a 
„1'. Hírlap" irja, a napokban a maga és számos 
székely társnői nevében folyamodványt  küldött a 
királynéhoz : hatna oda, hogy az uj törvény által 
megakadályozott, kis üstön való pálinkafőzés  ismét 
megengedtessék. 

*) A1 „egy tanító* irínti tiszteletünket legkevésbé sem 
csökkenti azon köriilniéoy hogy e választ közreadjuk. Ezen ellenvá-
lasz i irt ja pedig helytelenül iléli meg a múltkori megjrgyzéliinket. 
V i r.r-111 tdmogat'uk »ré zlien* sein a kérdéses közleményt, csupán 
a/t mondottuk, hogy €j»«mJolkozásra készteli az az illetőket » 

1 ^ Szerk. 

— lí assobol az ott működő Nyéki-szintársu 
; latról irják lapunknak: Valahára szerencsénk vai 
' Brassóban egy magyar színtársulatot is tisztelhetn 

A társulat által Nyéki János szinigazgatásas Szakái 
1 Antal rendezése alatt f.  hó 22-én „Az akasztott ál 
: vája" került első előadásul színpadra. Itteni tartóz 

kodásuk csak hét előadásra terjed, de ezen időr 
: a darabok javai vannak hirdetve. A első előadás 

nál meglehetős telt ház volt, kik között azonbai 
sajnálattal, csak magyar s mózesvallásuakat lehe 
tett látni; elég sajnos az, hogy a hazai nyelvtő 
ennyire feltünőleg  visszahúzódnak, ott, hol ily rit 
káni vendégeket mint ezen színtársulat is, egés: 
odaadással kellene pártolnunk. A társulat tagja 
között kiemelendő első sorban Szakáll Antal, Bér 
ciné, Nyéki és Miskolci, kik szerepöknek tökéle 
tesen s a közönség teljes megelégedésére feleltel 
meg. 

— Színpa Andor derék színigazgató kitűnő 
leg szervezett színtársulatával, mely jelenleg Maros 
Vásárhelyit altalános tetszés és pártfogás  mellet 
működik, április hó elején Húsvétkor Brassóbai 
szándékozik megkezdeni előadásait a honnan Kézdi 
Vásárhelyre és városunkba S.-Szentgyörgyre fog 
jőni társulatával. Sztupa ur színtársulata — mint i 
maros vásárhelyi lapokból és a „Kelet"-ből olvas 
suk — a legjobbak egyike és bármely vidéki szin 
társulattal kiállja a versenyt. Jó előre is melegei 
ajánljuk a közönség figyelmébe  és pártfogásába. 

— Szulejman basa pőrére vonatkozólag irjál 
legújabban Konstantinápolyból, hogy a legutóbb 
miniszterváltozás előtt Szulejman csaknem egyhan 
gulag halálra Ítéltetett. Mikor Szaid basa a kor 
mányra lépett, a szultántól könnyen kieszközöli 
egy rendeletet, mely a pör újrakezdését hagyté 
meg. Ez meg is történt, s e hó első felében  a nagy 
haditanács — miután a szavazategyenlőség melleti 
az elnök vádlott ellen szavazott — Szulejman ba 
sát 13 szóval 12 ellen 10 évi fogságra,  rangvesz-
tésre és minden polgári s katonai jogának elvesz-
tésére ítélte. A Szultán Szaid befolyásának  engedve, 
pénteken este a csillag-kioszkba összehivatta Szu-
lejman biráit, hogy a pőr második revíziója az C 
elnöklete vagy legalább jelenlétében történjék, 
Fuad basa erre beadta lemondását, melyet a szul-
tán nem fogadott  el; valószínű, — mint a irják — 
hogy a végérvényes Ítélet Szuléjman ellen igen 
enyhe lesz és a volt fővezért  vagy főimentik  vagy 
legfőlebb  egy évre száműzik. 

— Szerencsétlenség. Déván ez évben már két 
izben fordult  elé petróleum lámpával szerencsétlen-
ség. Az első a városi végrehajtónál történt. Szor-
galmas, jóravaló ember, kinek fáradságos  napi 
teendői után egyedül öröme családjában lelt. Épen 
együtt ült két iskolába járó leányával, kik isko-
lai feladataik  készítésébe voltak elmerülve, mi-
dőn egyszerre a lámpa, valószínűleg hibás lecsa-
varás folytán  szétrobbant s a kis asztali társaság 
minden tagját lángba boritá. Az egyik leányka 
meg is halt súlyos sebeiben. A szerencsétlen csa-
lád első szükségletein több nöegyleti tag rögtön 
segiteni sietett. — Egy özvegyasszony szintén ha-
lálos égési sebeket szenvedett lámpája felborulása 
következtében. 

— Gyilkos szerető. Lázár József  mapszámos 
az éjjel későn érkezett haza petőfitéri  lakására, a 
miért szeretője, a 32 éves Batacska Anna azzal 
fogadta,  hogy egy baltával csapást mért fejére. 
Lázár gyors fordulással  kikerülte ugyan a fejére 
mért vágást, de a a balta széles mély sebet ejtett 
hátán. A fúria  még egyszer fölemelte  a baltát s 
ismét nátára vágott szeretőjének, és még ekkor sem 
nyugodott volna, ha Lázárnak hosszas és kínos 
dulakodása után nem sikerült a baltát kezéből ki-
csavarni. — Ekkor a veszett asszonyi állat késsel 
rohant szeretőjére, ki csak nagy nehezen menthette 
meg magát a haláltól. A zajra emberek érkeztek 
s a gyilkos nő elfogatott,  a rendőrség előtt azt 
állítja, hogy szeretőjét azért akarta megölni, mert 
ez őt elhagyással fenyegette. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 

Köszönetnyilvánítás 
Azon őszinte emberbaráti részvét, mely né 

hai férjem,  Vitályos Béla életében és elhunyta al-
kalmával általam nagyrabecsült egyesek, valamint 
testületek részéről irányomban tanúsított köteles-
ségemmé teszi nyilvános elismerésem kifejezését  ; 
fogadják  mindannyian hálás köszönetemet, enged-
jék kifejeznem  azt, hogy ezen rész vétők mig egy-
felől  néhai férjem  emíékét megtisztelé, másfelől 
szomorú sorsom enyhítésére szolgált. 

Özv. Vitályos Bélánó. 

• Ezen rovat alatt megjelent köziemínyekért felelősséget 
nein vállal » S z e r k . 

Szerkesztői po3ta. 
T h e m i s . H e l y b e n . Azon lap komikus pélkánya a 

ponyvairodalom söpredékének s mint ilyen, a beszámitha'ösáj 
színvonalán nem áll. Ezért mm szok unk soha reflektálni  idétlen 
bohózataira, llotry a helybeli ! oltári leányiskolánál mikép tanitnak, 
ann k megítélését komolyabb és beszámi'.hatíbb közegekre biziuk. 
Annyi azo-ban tény, hogy azon intézet növendékei már most is 
többet tudnak a macyarnvelvből, n.int ain i szerencsétlen l«p szer-
kesztője I.apunk mép eddig nem akasztotta meg út örült futási-
ban, de ha egyszer kiődöfigte$magát.  az ügyvédre vonatkozó ada-
tr.inak kivételesen tért nyitunk a imltterbcn, mivel a lovagiasság 
minden kötelékei alól felmentve  érezzük ezek ut*'1 magunkat 

Ertek-  és  váltó-árjotyam  a bécsi  cs. kir  nyilvánofi 
tőzsdén  január 24 

Magyar aranyjáradék 82.80 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n v „ II- „ 118.10 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv.  74.— 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 66.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 100.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 80.50 

Temesvári „ „ . . 75.50 
Erdélyi „ „ . . 7 4 . _ 
Szőlödézmaváltsági „ . . 84.75 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.50 

» » r ezüstben . . 61.55 
„ aranyjáradék 62.75 

1860. államsorsjegy 73.85 
Osztrák nemzetibankrészvény 113.25 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 789.— 
Magyar hitelbank 212.75 
Ezüst c. 
Cs. kir. arany 5 5 5 
Napoleond'or 9-.>ll,„ 
Német birodalmi márka 57.05 
London 116.65 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
Zágonban a néhai IZSÁK JÓZSEF-féle  bir-

tok, mely 

több épületes belső telek, 52 hold szántó 
és 22 hold részben ji> minőségű kaszáló-
ból áll, az 1879. évi Szent György naptól kezdve 
6 egymásután következő  évre haszonbérbe adandó. 

A feltételekre  nézve értekezhetni alólirt ki-
adóval. 

Zágonban, 1879. január 20. 

Özv Izsák Józsefoö: 

Bede Amália. 

Különleges 

dohány és szivar. 
Sepsi-Szentgyörgyön a Csutak 

testvérek kercskt (lésében kapható 
minden féle 

különleges (specialitát) <—, 
szivar- és dohányneinek. 

N A C r í r J . , 
o r g o n a - , h a r m ó n i u m - , z o n g o r a m ű v é s z 

Brassóból. 
A t. zongoratulajdonosokat tisz-

telettel tudatom, hogy uuliiny na-
pig itt Sepsi-Szentgyörgyön időz-
vén, zongora javítást, bőrözést és 
hangolást elvállalok 

Található vagyok Pollák Mór ur 
könyvkereskedésében. 

Hirdetmény. 
Prázsmár kö/ség 3 darab 

xnénlovaf 
szándékozván vásárolni, felhívat-
nak mindazok, kik ilyenek birto-
kában vannak, szíveskedjenek alul-
irt elöljáróságnál jeleutkezni tebr. 
hó 3-ikáig. 

Prázsmár község 
2—3 elöljárósága. 


