
lába szállítandó, midőn szekerével a városhoz kö-
zeledett, előrohan egy haramiaforma  egyéniség s 
a fékszárat  megragadván, azért mert nőm utvámot 
fizetni  megtagadta, egy durva bottal hozzáütött s 
balkezének azon ujján, mely épen e percben 38 í 
évek előtt az oltárnál felgyürüztetett,  15 napi su- J 
lyos fájdalommal  kapcsolatos pecsétet nyomott, de ' 
olyant, mely ekkor is a szederjes gyémántot orvosi 
eszközökkel köszörülheti le. 1 

E tény a tanácsnál bejelentetett s tettes csak ; 
annyiban mentette magát, hogy nem tudta, ki van 
a szekéren. 

Azért én bátor vagyok az alispán urat is arra 
kérni fel,  hogy az ilyen garázdálkodások beszün-
tetése iránt Kézdi Vásárhely városához rendelkezni 
méltóztasson. Teszem ezt azért, mert ily útonállási 
merénylettel bekövetkezhetik egy szomorú körül-
mény s találkozik oly egyéniség, ki „vim vi repel-
lere licet" a bot helyett más élesebb eszközzel fi-
zeti ki az utvámot. 

Teszem azért, mert személyesen meggyőződ-
tem, miként a város ezt az eljárást nemcsak ro-
szalotta, hanem a bün jóvátételét eszközölni — 
minden áron megígérte. 

Végre teszem azért, — mert a szégyen, mely 
előidéztetett, már a felvidéken  szétszárnyalt. S ez 
a főok,  miért megbocsátani nem tudtam a bocsá-
natot kérőnek, — hanem a büntető biró kezébe 
adtam. 

Gábor Imre. 
polgármester. 

N.-Ajta, 1879 febr.  28-án. 
A haladás korában élve, előre törekedni min-

den jóravaló embernek szent kötelessége; azon 
anyagi helyzetet kieszközölni, melynek alapján a 
szellemieket megszerezhetjük különféle  eszközök 
és módok által nem különben elmellőzhetetlen fel-
adatunk. 

Ezen nemes feladatának  érzetétől ösztönözve 
rendeze a helybeli iparos ifjúság  f.  hó 22-én egy 
kosaras táncvigalmat az iskolába járó szegény ta 
nulók részére tankönyvek javára. 

Bár az idő kedvezőtlen vala ez alkalommal 
az összejövetelre még is a szent cél érdeke szép 
számulközönséget buzdított részvételre, kik fillérei-
ket letéve igen jó kedvvel és szép egyetértéssel töl-
ték mulatságok közt a táncvigalom éjszakáját vilá-
gos viradtig. 

Bevétel : Jegyek ára 32 frt.  Eelülfizettek:  T. 
Zárug Lukács 1 frt.,  mélt. Henter Károly 50 kr-, 
s. szolgabíró Kónya Miklós 50 kr., állomás főnök 
Strosz Ferenc 50 kr., N. N. 50 kr. Összesen 3 frt. 
32 frt.  Összes bevétel 35 frt.  Kiadás összesen 22 
frt.  62 kr. Tiszta jövedelem 22 frt.  38 kr. 

Fogadja a nemes célra törekvő ifjúság  ezen 
nagyra becsülendő segélyezéseért általam a sze-
gény tanuló növendékek hálás kö»zönetét és azon 
jó kivánatomat, hogy segitse isten több ily nemes 
célú dolgok kivihetésére. 

Hoda Samu, 
községi vezértanitó 

S z í n é s z e t . 
Mult szombaton, a mint előre is jeleztük volt 

már, a Nyéki szintársulata által szinre került a„To-
lonc." Minthogy ez előadást sok tekintetben a ké-
születlenség jellemzé, mely ugy az egyes szerep-
lőknél, mint általában a szinpad berendezésénél 
egyaránt mutatkozott, behatóbb birálat alá nem 
eshetik. S minthogy a körülményekből folyó  s a 
szereplőkön kivül eső okok ennyire zavarták az 
előadás összhangját, nem érezzük magunkat hivatva 
szintársálatunk tagjait ez első felléptök  után meg 
birálni. Sgha ez előadásról megemlítjük. miszerint 
annak némi hatását a S z a k á*l 1 játéka okozta, ki 
Mravcsák szerepét oly kitűnő, bár némi egyéni sa 
játságtól nem ment alakítással játszta ; s ha hozzá 
tesszük még, hogy Bérciné ( I.iszka) bensőséggel 
adott szerepében, tiszta, érzésteljes hangon énekelt 
népdalaival gyakran ragadta a közönséget tapsok-
ra; akkor az előadásról eleget mondottunk. 

Vasárnap, f.  hó 2-án szinre került a Csep-
reglii Ferenc népszínműve, a „Sárga csikó."Mint 
a társulat legkitűnőbb tagját, itt is Szakáll Antalt 
(Csorba) kell először kiemelnünk. A drámai erő, 
mely Szakáll játékát kiválóan jellemzi, e szere-
pében hatalmas volt. Átgondolt játéka, szerepkö-
rének tanulmányozása, routinirt és müveit s/inészre 
vallanak. Ki kell mondanunk, hogy Szakáll nem 
egy vidéki, hanem nagyobb színtársulatnak és di-
szére válnék. Játékának fénypontját  utolsó jelenete 
képezte, hol a közönség tetszése lelkesült tapsok-
ban tört ki. Lapunk szük tere nem engedi meg, 
hogy ezen darab tartalmáról hosszasabban írjunk 
e helyen, annyit azonban megjegyezhetünk, ^hogy 
a „sárga csikó" belbecse nem nagy s Csorba ala-
kításán fordul  meg a darab szerencséje. Szakáll ki-
tűnő volt szerepében s következőleg a darab is 
szépen sikerült. B é r c z i né (Erzsike) bensőségé-
vel itt is találkoztunk, dalai itt is jól hatottak a 
küzönségre, kár, hogy helyen-helyen túlságosan 
siet szerepével, a mi természetesen a hangsúlyo-
zás hátrányára történik. Szabóné (Ágnes) Nyéki 
(Icig) Bérci (Laci) mindnyájan befolytak  arra, hogy 
a közönség élvezetesen tölté az estét. 

Kedden az „Ellenállhatatlan" került szinre, 
melyről jövő számunkban fogunk  megemlékezni. 

Közönség minden előadás alkalmával szép 
zámmal volt. 

Közérdekű kérés a megye alispánjához J 
Tekintetes alispán ur 1 ^ 

A megye különböző vidékein számtalan her- j., 
íyófészket  láttam a gyümölcsfákon.  Ha azokat ide 
ében meg nem semmisítjük, gyümölcstermésünk 
lem lesz. 

Legyen szíves t. alispán ur a községek elől- , 
iáróságait szigorú felelősség  terhe alatt kötelezni \ 
arra, hogy március hóban múlhatatlanul minden -J 
hernyófészket  (összegörbedt leveleket) a gyümölcs- ' 
fákról  leszedessenek. 

Ez ilyen rendelet lehető elhanyagoltatásának  c l 

kikerülése tekintetéből jónak látom még- azt, hogy P 
a t. alispán ur olyan lapokban, melyek a közsé- Íj 
gekben olvastatnak, hívja fel  az ügy iránt érdek- n 
lődöket arra, hogy ha az illető községben a ner-
nyófészkek  március végéig le nem szedetnének, — . 
rögtön jelentsék be azt a t. alispán úrhoz. 1 1 

Szives kérését tisztelettel megújítja k 
Zágonban, 1879. március i-én. 

Demeter cámuel. c 

n 

F e l h í v á s 1-
Háromszékmegye lótenyész bizottmánya t cz. F 

tagjaihoz. 
Földmivelés, ipar és kereskedelemügyi magy. 

királyi miniszter ur ő nagyméltóságának mult évi ° 
24,660. szám alatt beadott rendelete következtében I! 
értesítem t. uraságtokat, hogy a megye területén i 
és a szomszéd törvényhatóságok területén elhelye-
lyeZendő ménlovak szétosztása a Tanfi  miniszteri S 

titkár mint miniszteri biztos ur jelenlétében Sepsi- " 
Szentgyörgyön folyó  hó 9-én délelőtt 9 órakor a 
szokott helyiségben fog  eszközöltetni. 

Hivatalos tisztelettel felkérem  ennélfogva  t. 
uraságtokat, hogy a fennebbi  napon megjelenni és 
a hatásköröm területén szervezett fedeztetési  állo-
mások érdekeit képviselni szíveskedjenek. 

Sepsi-Szentiványban, 1879. március j-án. 1 
Mailt Seelhal Ferenc, 1 

Háromszékmegye lót. biz. ] 
elnöke. J 

i 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Küldöttség a belügyminiszterhez. Min1 1 

Kisküküllő megyéből az „Ellenőrt" értesitik, Er-
zsébetváros számos tagból álló küldöttséget szán- ! 
dékozik a belügyminiszter úrhoz meneszteni, azon 
megye székhelyének D. Sz Mártonból Erzsébetvá- ! 
rosra való áttételének kieszközlése végett; ugyanis 1 

az 1876-ik évi 33. törv. 1. cikkének 9. pontja Kis- ) 
Küküllőmegye székhelyéül Erzsébetvárost rendeli, -
dé a törvénynek csakis e'zen egyedüli pontji telje-
sedésbe nem vétetett, tehát a küldöttség feljöve-
telének célja lenne a belügyminiszter úrtól a tör-
vény végrehajtását szorgalmazni. Értesiteenk to-
vábbá arról is, hogy ezen törvényen nyugvó kívá-
nalom támogatása végett gr- Bethlen Gábor főis-
pánt is fölkérték,  és miután ez készségét a feljö-
vetelre kijelentette, a megye székhelyének áthelye-
zése biztosítottnak látszik. 

— Szerencsétlenség, Kupferstich  Józ ef  sepsi-
szentgyörgyi lakos szeszgyárában, a mint utólago-
san konstatálva lett, — a gépész vigyázatlansága 
folytán  nagy robbanás történt tegnap reggel. A 
főző  üst csapját ugyanis tévedésből nem nyitotta 
meg s igy a gőz nem szabadulhatván meg, — azt 
roppant feszerejénél  fogva  szétrobbantotta. A rob 
bánás oly erővel történt, hogy a különben elég 
kemény épület egyik falát  pár ölnyire röpítette ki. 
Az épület teteje részben összeomlott, vastag geren-
dái, oszlopai kettétörtek. A gépész súlyosan meg-
sérült s a forró  gőz több helyen összeégette ; egyik 
munkásnak lábát két helyen zúzták össze az alá-
omló gerendák s a szerencsétlen e miatt mult éjjel 
meg is halt. — Valóban, ha meggondoljuk, hogy 
e szeszgyár egy leányiskola, közvetlen szomszédsá-
gában van, áldanunk kell a különös gondviselést 
hogy ezúttal nem történt nagyobb szerencsétlenség. 

— Értesítés megnyugtatásul a t, szülőknek. 
A „Székely Mikó tanodában ma és tegnap néhány 
tanuló meghimlőzött — (veres himlő a legszelídebb 
alakban, tehát nem tagályos és nem veszélyes). — 
Ha azonban holnap, holnapután még t ö b b eset for-
dul elő, a tanulók 10—14 napra hizabocsáttatnak. 
A beteg tanulók külön szobában vannak s mellet-
tök állandóan egy ápoló asszony. — S-Sztgyörgy, 
1879. március 5. t Az igazgatóság. 

— A nasry méltósága földmivelés,  ipar és keres-
kedelmi minisztérium a székely háziipar-egyletnek 
a székesfehérvári  országos ipar , term íny- és állat-
kiállításon való résztvehetés költségeinek fedezé-
sére 200 frtot  utalványozott főispán  ur ő méltósá-
gához. E hazai ipar emelése iránt tanúsított áldo-
zatkészsége a magas kormánynak nem szorul di-
cséretre, azonban legnagyobb köszönet érette. 

— XIII. közlemény a Boszniában elesett har-
cosok családjai részére begyült kegyadományok-
ról. A „Háromszék" című lap szerkesztősége által 
beküldetett a baróthi „egészséges társaság" tagjai 
részéről 8 frt.  Sepsi-Szentgyörgy, 1879 március 3. 

Potsa József,  főispán. 

— Szinliázljitékrend. 'Csütörtökön, március 
6 án adatik, itt először: „Kicsapott diákok". Köz-
kedvesség it vígjáték 4 felvonásban.  Irta Benedix. 
— Pénteken nem lesz előadás. — Szombaton 8-án 

,Judith asszony". Eredeti népszinmü dalokkal 3 
^elvonásban. Irta K. Papp Miklós. — Vasárnap 
nárcius 9-én „Vereshnju". Eredeti népszínmű 4 sza-
kaszban dalokkal és tánccal. Irta Lukácsy Sándor, 
senéjét Erkel Elek. 

— Jánovics Rudolf,  Apor Albert és ifj.  (Ka-
tona Sámuet bankjegyhamisítókat a kir. járásbíró-
ság vizsgáló birója a mult héten egyenkint csend-
őri fedezettel  a maros-vásárhelyi kir. törvényszék-
hez kisértette. 

— A hosszufalusi  állatni f.  néyi*köl* növen-
dékeinek „önképzőköre" által, könyvtára gyara-
pítására február  hó 8 dikán rendezett „dal esté-
lyen" a bevétel 119 frt.  23 kr. volt. Ebből leszá-
mítva a kiadásokat, tiszta jövedelem maradt a ne-
vezett cél gyarapítására 86 frt.  27 kr. Fogadja a 
tisztelt község szives pártfogásáért,  az „önképző-
kör" hálás köszönetét. 

— Szétugrasztott násznép. Oroszországban 
egyre kedélyesebbekké kezdenek válni a viszo-
nyok. Így a „Kijevijanin" lap legutóbbi száma a 
következő történetet közli : A kievi kerületben, 
Koritnica falaban  e napokcan lakodalmát ünne-
pelte 1 paraszt. A vendégek nyugodtan ültek az asz-
tal körül és vacsoráltak, midőn a házba egyszerre 
belép egy rendőr és az összegyűlt vendégeket szét-
osztásra szólítja fel,  „mert a törvény értelmében 
minden csoportosulás tiltatik." A parasztok rá se 
hederítettek a rendőr szavára és tovább mulattak. 
Ekkor a felbőszült  rendőr kirántotta kardját és 
szétüzte az egész lakodalmas népet. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL/) 

Mottó : (Virtulis expers verbii jactans glo iaiu 
Ignot.> fallit,  notia est derisui,' 

Ph a e d. 

A „Nemere" folyó  évi 13-ik számában Antal 
Imre ideiglenes községi tanító ur nevében egy — 
alaptalan váddal, hamis ráfogásokkal  telt, a t. ol-
vasó közönséget célzatosan félrevezetni  akaró cikk 
jelent meg. E cikket sugalta a ki nem elégített 
nemtelen önzés, az aljas boszu, a pálinka mámorá-
tól ritkán tiszta, bódult fő.  Ne csodálkozz tehát 
Kedves olvasó, ha a mámor oly sok badar dolgot 
beszélt. 

A tanitó ur nevében megjelent, más által irt 
cikkben (ilyen tőle nem telik) azt állítja n többek 
közt: „Iskolaszéki jegyző ur által nyugtáztatott 
összesen 63 frt  33 kr, — a nélkül, hogy egyetlen 
krajcárt kapott volna kezéhez". Tiszta fővel  volt e 
a tanitó ur, midőn e szavakat az idézett cikk író-
jának mondotta ? Lehetetlen ! A mult év december 
havában miféle  pénzből fedezte  szükségeit ? Nem 
ön vett-e kézh.z december 22-ikén 13 frt  40 krt ? 
Nem ön vette ki az iskolai pénztárból tanitó tár-
sával december 24 ikén 21 frtot?  Talán elfeledte? 
Csak ilyen rövid emlékező tehetsége van ? IIa el-
feledte  talán e nyugták eszébe juttatják : 

I.) N V U G T A (saját kezű) 
13 frt  40 kr, azaz tizenhárom forint  és 40 kr-

ról o. é., mely összeget tanítói fizetésem  az 1878 9. 
év szeptember havára iskolaszéki elnök t. Simon 
György úrtól átvettem, nyugtatom 

Bodok, 1878. december 22. 
A n t a l I m r e, s. k. 

kózs. tanitó. 
II.) N Y Ü G T A 

41 frt,  azaz neg^jteaegy forintról,  — melyet 
egyenlő arányban megosztva,"' hogy iskolaszéki 
pénztárnok tekinteres Vass István úrtól kezünkhöz 
vettük, nyugtatványozzuk. 

Bodok, 1878. december 24. 
F a r k a s K á r o l y , k 

A n t a l I m r e , s. k. 
községi tanítók. 

Nem önök vettek-e ki az iskolai pénztárból 
az 1778 évi zárvizsgára hozatott jutalomkönyvekre 
7 frtot  ? Nem ön vette ki ugyanekkor az iskolalá-
togató és vizsgáló biztos ellátási költsége fedezé-
sére 3 frtot  ? Tanitótársával együtt kivettek 64 frt 
40 krt és mégis azt állítja, hogy egyetlen krajcárt 
sem kapott kézhez. Vájjon mi ez: pénzt kivenni és 
eltagadni ? — mi egyéb, mint h a z u g s á g , rága-
lom ? Nem szégyenli magát ? Egy tanitó eltagadja 
a kivett pénzt. Megérdemli ez a „ t a n i t ó i" szép 
nevet ? 

„Most is szánalomból marasztottuk meg a ne-
gyedik évre." Bizony szánalomból, semmi egyébért! 
Most is e mellett maradok. Midőn 1878 ban mijus 
30 án tartott iskolaszéki gyűlésen a jelenlevők két 
harmada önnek tanítási és erkölcsi magaviselete 
felett  kimondotta roszaló véleményét, elégedetlen-
ségét: felállt  egy tiszteletben megőszült férfiú  (ne 
vét elhallgatom) és kérte az iskolaszéki gyűlést, 
hogy ama roszalc Ítéletet ne vétesse jegyzőkönyvre, 
hanem hirdessünk pályázatot. És ez Ítélet nem vé-
tetett jegyzőkönyvre.  Vájjon nem szánalom-e. 

Midőn a kir. tanfelügyelőség  által ön ellen 
megindittatott a fegyelmi  kereset : nem sírva kö-
nyörgött-e ama tisztes férfiú  házában elnézésért ? 
Az elnéző ígéret megadására vájjon nem a szána-
lom indította e az ott voltakat ? 

*. Ezen rovat alatt megjelent küzlem 'nyékért felelőséget 
nem vállal ' a $ 2 e r k. 


