
ték oda, hol annyiszor s annyi száz fölött  éneklé 
el az eliiunyt e szép halotti éneket: 

„Krisztus, le vagy életem, 
Nyereség halálom, 
Tőled el nem vétetem, 
A halál csak álom." 

Az utolsó vacsora, vagyis tor itt sem maradt 
el ; én magam sem bánom, hogy ott, mielőtt a vi-
lág négy tája felé  szétosztanánk, megjelentem. Jól 
esik a bánkódó szívnek a vigasztalás, szives kéz-
szorítás és búcsúzás. Hallottam több pohárköszön-
tést, a sziv mélyéből fakadtat.  Mintha az idvezitőt 
láttam volna együtt vacsorálni, oly komoly, ünne-
pélyes vala ennyi intellingens, a nemzet emelkedé-
seért fáradhatlanul  működő hazafinak  társulása s 
bucsuzása. 

Nem szabad felednem  egy jelenetet, mielőtt 
zárnám bus soraimat. Templomból kijőve, a szó-
nokhoz fordul  a legöregebb tanitó s kezet fogva 
igy szól pap barátjához : „Kedves barátom, nem te 
következel, mert rajtam a sor." S ki hitte volna, 
hogy Kanyó Zsigmond, csernátfalusi  öreg tanitó s 
egyik kedves barátom 1879. január i-én délután 18 
napi rövid szenvedés után örökre megszűnjék tagja 
lenni a brassómegyei tanítótestületnek. 

Uj gyászkép ez 1 
Hétfalu  felszabadulásának  örömnapját mint de-

rék küzdő ő sem érheté meg. — A maksai sírbolt 
Hétfalu  egyik derék, életrevaló tanítóját fogadta 
hideg' keblébe. 

Legyen áldott köztünk mindkét küzdő bará-
tunk emlékezete s könyörögjenek az égben Hét-
falu  boldog jövőjeért. 

Töinösi. 

N é p k ü n } v társa lapí tó t á r s u l a t B a r á t o s o n 
Uarátos, 1879. január 26. 

„A jólefóü  ember mások javítására, a vásott 
szívű pedig megrontásukra törekszik; a képzett 
elméjű, értelmes ember a felvilágosodást,  a korlá-
tolt eszű, tudatlan ellenben a sötétséget óhajtja 
terjeszteni a maga körében." (Greguss Gyula.) 

Van Barátosnak a többi között egy jólelkű, 
képzett elméjű férfia;  a mennyi üdvös ujitás kö-
zelebbről létrejött a kis községben, azt nagyobb-
részt ennek a derék embernek köszönhetjük s mé-
gis a roszakarat köszönet helyett hálátlansággal 
íizet. Ámde Barátos polgárságát általán vádolni 
nem lehet; itt megvan a jóravalósig, csak értel-
mes kezdeményező kell. Ezen kezdeményező is 
megvan tiszteletes Vékás Lajos ur személyében. 
Egyik este az olvaso kör gyűlésén azt az üdvös 
inditványt terjesztette elő, hogy alapítsunk közsé-
günk számára egy maradandó becsű népkönyvtárt 
Van ugyan jelenleg is valami 100 forint  ára könyv-
tárunk legjobb Íróink legjobb müveiből, de oly né-
pies irályu könyvtárunk — melyet akárki épülete-
sen olvashatna — nincs. Ilyenre pedig égető szük-
ség- van. 

Az indítvány meleg pártolásra talált. 30 kr 
tagsági dij mellett a község szine-java mind beirat-
kozott s ha tán valaki elmaradt, a kire számítot-
tunk : nem tartjuk veszteségnek ; az igazság úgyis 
győzni fog.  — A megalakult „népkönyvtáralapitó 
társulat" azonnal elhatározta, hogy a könyvtár lé-
tesithetése céljából egy bált rendez a községi is-
kola nagytermében Ez meg is történt. E bál a mi 
reménységünket egészen fölülmulta  ugy szépsége, 
mint nagysága által. Kedves vendégeink voltak 
Kovászna, Zágon, Telek, Cofalva,  Szacsva, Nagy-
Borosnyó és Páké községekből is, — kik nagyon 
emelték ünnepélyes mulatságunk díszét és jöve-
delmét. 

Az összes bevétel a kegyes felülfizetésekkel 
együtt 64 frt  41 kr. Kis községben hol az adott 
viszonyok között alig számítottunk 20—30 forintra," 
roppant jövedelem. Á kiadások összeg 14 forint  40 
kr; ezt mérlegbe téve a bevétellel, marad tiszta 
jövedelem 50 frt  1 kr. Felülfizettek  : Bartha József, 
községi főbiró  ur öo krt Maróján Dénes ur 60 krt, 
Deák Barabás ur 60 krt, Arbutina M. kisasszony 
60 krt. Ince Kálmán ur Uzonból 40 krt. Biró Béla 
ur Cofalváról  20 krt. Baria Sándor ur 20 krt. Ta-
más Károly ur 20 krt. — Ezen kivül Mircse Berta 
kisasszony gyűjtött Ágnes köszöszöntése alkalmá-
val Nagy-Borosnyón 3 frtot.  Ugyanis adott Mircse 
Berta kisasszony 56 krt, Tompa Albert ur 34 krt, 
Kónya Gábor ur 40 krt, Benedek Lajos ur 40 krt 
Baló gyógyszerész ur 40 krt^ Gracsányi Gyula ur 
40 krt, Csia Károly ur 50 krt. 

Fogadja az angyalszelid bájos kisasszony ke-
gyes fáradozásaiért  s fogadják  mindannyian nemes 
adakozásukért hálás köszönetünket az ügy nevé-
ben. Hogy kiadásunk nem ment sokra, azt ama 
szerencsés körülménynek köszönhetjük, hogy Ifj. 
Ferenc Lajos és Kovács Károly urak per gratis 
elhozatták a nagyborosnyói zenészeket, Deák Mi-
hály ur ellátta vacsorával, Fejér Vilmos ur éjfél-
kor adott enniök, másnap haza vitette őket Bar-
tha Ferenc ur és id. Bibó József.  Köszönet ingyen 
szolgálatukért 1 

Még csak a bálbizottságról kell megemlékez-
nem. Finta Géza, Mircse Lajos, Bartha Ignác, Bar-
tha Miklós, Deák Barabás, Balog Domokos, Tán-
cos István, Kocsis Elek és Veres Mihály urak ezen 
érdemes tagok, kik hangyaszorgalommal végzették 
elváltak kötelességöket. Az egyik ügyesebb volt 
a másiknál. Gratulálunk. 

Es most a jó isten adjon a tekintetes szer-
kesztő urnák jó egészséget, ezt kivánom ; a t. szer-
kesztő ur pedig adja ki becses lapjában ezen cse 
vegésemet, ezt kérem; aztán én maradok a t. szer-
kesztő urnák igazi hirmondó madara, ezt állítom. 

liibö József. 

L E G Ú J A B B . 

Koi is tat í l lápoly . január 25 Most várják 
hogy a szultán szentesíti a végleges békeszer-
ződést. 

l i l ik m o s t , jan. 25 A »Vocea" nevű ga-
laci hir'ap értesül, hogy a román csapatok meg 
szállották Dobrudzsa és Bulgária uj határait 
ugy mint a határrendezö bizottság kijelölte azo-
kat, ámbár a. bizottság kissebbsége tiltakozott 
a sziiisztriai terület megosztása ellen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— A tömegesen befolyt  árvái pénzek elhe-
lyezést igényelvén, ugy a háromszékmegyei össze-
sitett gyámpénztár mint a kölcsönt igénylők érde-
kében figyelmeztetjük  érdekelteket, hogy a köl-
csön engedélyezéséérti kérések beadása, a már en-
gedélyezett kölcsönösszegekrőii kötelezvények ki-
állítása és jelzálogi bekebeleztetésével ne késse-
nek, mivel a gyámpénztár pénzkészletét hosszas 
ideig kamatozatlan nem hevertetheti. Egyúttal szol-
gálatot kívánunk tenni, ha érdekelteknek megyei 
tiszti ügyész Kelemen Lajos urat, a kötelezvé-
nyek szabályszerű kiállítása és bekebleztetése esz-
közlésére figyelmébe  ajánljuk. 

— Hibaigazítás. Lapunk közelebbi számában 
megjelent törvényhatósági szabályrendeletbe becsú-
szott sajtó hibák következő helyreigazítást tettek 
szükségessé u. m : a 14 ik 5-ik sorában „ugyan-
csak" helyett „ugyan annak," a 17 ik 2-ik sorá-
ban „kamatoknál" helyett „kamatoknak," a 22 ik 

i-ső sorában „könyvecskét" helyett könyvecskék 
a 4-ik sorában pedig „köteles" helyett „követelés" 
olvasandó; a 16-ik 6-ik sorában „tőkekép" szó 
előtt levő „a" kihagyandó. 

— Felülfizettek  a helybeli nőegylet táncvi-
galma alkalmával a következők : Eglmayer mér-
nök ur 1 frt.  Bodor Dénes 40 kr. Csutak Jánosné 
x frt.  Bogdán Istvánné 5 frt.  Sorbán Jánosné 1 frt. 
Császár Sándor 2 drb. 1 frtos  tallér. Hary Gyula 
5 frt.  Neuman József  1 frt.  Szász Izsák 1 frt.  Fo-
golyán Lukács 1 drb. keresztes tallér. Összesen 
15 frt.  40 kr. Fogadják a m. t. felülfizetők  az egy-
let nevében kifejezett  köszönetünket. S.-Sztgyörgy 
1879. jan. 27 én. A választmány. 

— A tótok a magyarnyelv ellen. A t.-sztmár-
toni „Národne Noviny" azon rendelet ellen kel ki, 
mely a magyarnyelvet a nem magyar népiskolák-
ban kötelezővé teszi. A nevezett lap tagadja, hogy 
„ezen uj eszköz" a magyarosodás eszméjét elő 
fogja  mozdítani. „Mi mindig állitottuk, hogy az 
összes bajainknak kútforrása  a magyar nemzetiség-
nek azonosítása a magyar állammal. Nem csoda 
tehát, hogy roszul érezzük magunkat, mert ily de-
finíció  folytán  nem is létezünk." A „Nár. Nov." azt 
hiszi, hogy a kormány az „uj eszközhöz" azért 
nyúlt, hogy elvesztett népszerűségét visszanyerje s 
ez volt az utolsó „tromf".  Mi azonban (a tótok), a 
kik mindent nyugodtan elviseltünk, csak ezen sze-
rény megjegyzést tesszük, hogy az által az állam-
nak nem lesz segitve, mivel az állam kötelességé-
ben áll a közönség javáért egyformán  gondolkozni 
Ily rendeletnek életbeléptetése alig lesz képes az 
erkölcsileg bukott Magyarországot regenerálni. A 
sok elkövetett hibáért most az elemi iskoláktól 
várjátok a megmentést ?" — Végül kérdezi, mily 
viszonyban áll az állam az anyaszentegyházhoz és 
arra válaszol, hogy a tót népiskolák igen csekély 
kivétellel a papság kezében vannak. 

— Nagy tűz Kolozsvárott. A kolozsvári lapok 
jelentik, hogy ott a magyar államvasút- (keleti vo-
nal) waggonfelszerelési  műhelye s az abban felhal-
mozott anyag és készlet,, nemkülönben 45 waggon 
mult szombaton este a 1 ingok martaléka lett. Sze-
rencsére szélcsend volt s az oltószerek is idejében 
kezdtek működni. A megfeszitett  erőnek sikerült a 
melléképületeket, árukat s kocsikat megmenteni. 
A kár a félmilliót  meghaladja. Az elégett épület 
és egyéb tárgyak biztosítva voltak. 

— Jókiii Pozsonyban. Jókai Mór Stampfel  ki-
adó meghívására tavaszkor Pozsonyba megy, mely-
hez, mint mondja „annyi édes emlék fűzi".  Jókait 
ünr^pélyesen szándékoznak fog'adni  a pozsonyiak, 
hogy — egy ottani lap kifejezése  szerint — meg-
mutassák, mikép nemcsak „idegen" nagyságokat 
tudnak ünnepelni. 

— Öngyilkosaiig az utcán. Budapesten mult 
szombaton a hajós- és királyutca szögletén egy jól 
öltözködött fiatal  ember revolverrel szájba lőtte 
magát. Vérben úszva rögtön összerogyott, de nem 
halt meg azonnal. — Ruhái gondos megvizsgálása 
közben találtak nála egy darab papirt, melyre né-
metül ez volt irva : „Eletemnek véget vetek ; bo-
csássatok meg mindnyájan, a kiknek vétettem. Voj-
csik." A* lövést feltétlenül  halálosnak mondják. Á 
fiatal-  eipber öngyilkossága oka állítólag kártya-
veszteség. 

Ertek-  és  váltó-ár/olyam  a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  január 28 

Magyar aranyjáradék 82.33 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás — 
n » „ II. „ 118.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73.— 
n n v 1876. évi államkötv. 65.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 100. 
„ földtehermentesitésí  kötvény . . . 80.50 

Temesvári „ • . 75-50 
Erdélyi „ „ . . 74.50 
Szőlődézmaváltsági n . . 8$. 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.75 

„ „ „ ezüstben . . 61.25 
„ aranyjáradék 62.45 

1860. államsorsjegy 73.80 
Osztrák nemzetibankrészvény H3. 

„ hitelintézeti „ . . . • . , 
Magyar hitelbank 11.50 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany ^ 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 57.60 
London uó.60 

Felelős szerkesztő: Slálik 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 jó minőségű kaszáló-
ból Ali, az 1879. évi Szent György naptól kezdve 
6 egymásután következő évre haszonbérbe adandó. 

A fellételekre  nézve értekezhetni alólirt ki-
adóval. 

Zágonban, 1879. január 20. 

Ö3V Izsák Józsefuó, 
2 — 2 Bede Amália. 

Egy jókarban lévő 

jutányos áron eladó. 
Értekezhetni dr. Wissiák 

Antal urnái S Sztgyörgyön. 
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Brandeis G. 
amerikai dentiste ajánlja 

fogászati műtermét 
a közönség szives figyelmébe. 

Egész fogsorok  és egyes fogdarabok  betevése 
ugy szintén odvas fogak  kitöltése egészen ameri-
kai módszer szerint történik. 

Itt tartózkodása neliány napig tart csak ! 

Lakása Pál István  vendéglőjében Sepsi-Szent-

ggörgyön 

Hirdetmény. 
Prázsmár község 3 darab 

m é n l o v a t 
szándékozván vásárolni, felhivat-
nak mindazok, kik ilyenek birto-
kában vannak, szíveskedjenek alnl-
irt elöljáróságnál jelentkezni ícbr. 
hó 3-ikáig. 

Príízsiiuír közwg' 
2—3 elöljárósága. 


