
Tarcali Endre titkári jelentése. 
Vége. 

A .izövészeti tanműhelyben a munka tényleg 
március 10 ike körül kezdetett meg. Beiratkozott 
összesen 22 leány és 1 fiu.  Mindezekről részlete-
sebb jelentést felügyelő  Binder Lajos ur tesz. Itt 
még csak aj.t emlitem meg, hogy a választmány-
nak felterjesztésére  földmivelés  ipar és kereske-
delmi miniszter ur ő nagyméltósága 1878 évi nov. 
hó 16-án 23237 sz. rendeletével Mihály András nö-
vendéket ki már itt kitűnő előmenetelt tanúsított 
u szövészetben, tökéletes kiképzés végett 500 frt. 
évi segélylyel Szászországba küldötte. Ugyanek-
kor egy müfestőde  berendezésére szintén 500 frtot 
kegyeskedett utalványozni, mely a vállalkozónak 
kellő biztositék mellett ki is adatott és a festés 
foly  is. 

Legújabb áldozata hazafias  kormányunknak 
iparunk emelése körül egy állandó helyiség szer-
zésére kilátásba helyezett 15 ezer frt  és a székes 
fehérvári  kiállításon való résztvehetés segélyezé-
sére utalt 280 frt.  miért egyesületünk nevében e 
helyen is hálás köszönetet mondok. 

Egyesületünk vagyoni állásáról a pénztár vizs-
gáló bizottság jelentése ad felvilágosítást. 

Ezek mélyen tisztelt közgyűlés, melyeket a 
választmány mint tényleges alkotásokat csendesen 
minden nagy zaj nélkül e megye közgazdasága és 
ipara emelésére eddig tett. 

Tervbe vett alkotásai közül kiemelendő a fo-
noda, mulyre a választmány kebeléből 1877 évi 
augusztus havában 50 frtos  részvények aláirása vé 
gett aláírási ivek lettek nemcsak e megye és ösz-
szes székelyföld,  hanem egész Magyarország neve-
zetesebb egyéneihez küldve, eddig azonban min-
den pozitív eredmény nélkül. Egy néhány rész-
vényre történt befizetés,  melyről a pénztári kimu-
tatásban lesz említés téve. 

Mielőtt jelentésemet bevégezve, a t. közgyű-
lés bírálata alá bocsátanám, nem mellőzhetem el, 
hogy a választmány minden tagjának egyen-egyen 
de különösen elnök ur ó méltóságának ki Szent-
iványi ur eltávozása után tisztán hazafiságból  vál-
lalta volt el e tisztet, az ügy felvirágoztatása'érde-
kében tett önzetlen, hazafias  munkásságáért hálás 
köszönetet ne kérjek a gyűlés által mondatni, kí-
vánva, hogy ezen egyesületnek s az általa tervbe 
vett alkotásoknak pártolóit az isten éltesse s mun-
kájokra adjon áldást, hogy az utókor áldva em-
lítse nevöket s a költőnek azon mondata : 

„Hass, alkoss gyarapits 
S a haza fényre  derül I 11 
mihamarább teljesedjék be. 
Sepsi Sztgyörgy, 1879. január 29-én. 

Tarcali Endre, 
titkár. 

VIDÉKI ÉLET 
iíereck. 1879. május 10. 

Folyó év ápril 21-én nyitotta meg báró Szent-
kereszti Stephár.ie elnöknö ő méltóságának tá-
vollétében, ki szomorú családi körülmények miatt 
a legjobb akarat mellett sem jelenhetett meg, oltár-
i-gyleti igazgató: Nagyságos és főtisztelendő  Bá-
lint László kanonok főesperes-plébános  ur egy 
igen csinos és talpra esett beszéddel a kézdi-vá-
sárhelyi oltáregylet második rendes tárlatát. A 
szép ízléssel rendezett tárlatról, mely a közönség 
megtekintése céljából ápril 24-ikén estig tartatott 
nyitva, általában csak annyit jegyezhetek meg e 
téren, hogy a hozatott, és a buzgón működő tagok 
által készített s ajándékba adott különféle  templo-
mi cikkek, melyek száma 339 darabot tesz: számra, 
kűlcsinra, jó Ízlésre, de különösen azok belértékére 
nézve a várakozásnak teljesen megfelelnek  s minden 
figyelemmel  meg:ekintőt meggyőzhettek arról, 
hogy az isten áldásának reményében elvetett sze-
rény kis magocska jó földbe  esett s az istenháza 
dicsőségeért és díszítéséért mintegy magát fel-
áldozó elnök bárónő ő méltóságának kifejezhet-
i k lángbuzgalma, az igazgatóság fáradni  nem tudó 
igyekezete, a működő tagok szorgalmas munkás-
sága és a közönség részvéte mellett oly terebélyes 
fává  növekedett, mely áldásdus gyümölcseit már is 
sokszorosan ízlelteti, a jövőre nézve pedig a 
legszebb reményekre jogosít fel.  A 339 darab 
igazán gyönyörű templomi cikk Háromszék, Ud-
varhely- és Csik megyék 31 temploma között a 
bizottságnak május i-énZágonban tartott gyűlésén 
oly módon lőn kiosztva, hogy minden kérelmező 
kapott, sőt sok még többet, mint a mennyit kért 
vagy a mennyire számított. A közönség részvéte 
is kielégítőnek mondható, mit bizonyít a 10 kros 
belépti jegyek után begyült 20 frt.  és 62 kr. o. é. 
még inkább a felülfizetésekböl  begyült összeg, 
mely az itt beküldött névsor szerint következő : 

Báró Szentkereszty Stephánie 5 frt  Dobál An-
talné 2 frt  Pocsa majomé 1 frt.  70 kr. gr. Mikes 
Ármin 20 kr. N. N. Land Józsefné,  Bányai Geröné 
Bálint Károly kanonok, Nagy Lajos kanonok, Töl-
cséres Jánosné, Kovács Péterné, S. A. Szijjártó 
Izidor, Feil Eduárdné, Szőke Dániel, Jancsó Sá-
muelné, Csák Alajos és Vertán Vencel. 1—1 frt. 
Császár Lukácsné és Kovács Elek 60—60 kr. Ver-
tán Gizella 50 kr. N. N. 40 kr. Török Sándorné 
Málnási Kristófné,  és Tóth Laszlóné 1 —1 drb. 
ezüst húszast Dávid Lukács 34 kr. Vinternitz An • 
lónia, Fehér Lukácsné, László József,  Bence Lajos 

Landt József,  Vertán Gyula és Bálint László 30— 
30 kr. Kovács Lotti, Császár Lukács, Nóvák D. 
Teréz, Bajrolti Ferencz, Csibi Tamás, Király János, 
N. N. Opra Lajos, Bence Lajos Deák Anna, Cha 
miloszkyné, Rigó Lajos, Dobál Pepi, Kovács Pé-
terné, Császár Bálint, Vertán Tóni és Vertán An-
drásné. 20—20 kr. Gözös, ifj.  Dávid Istvánné, 
Karda István, Gazda Dénes, Ozv. Folinus kapi-
tányné Fái Andrásné, Bence Lajos Bardoc D. 
Baka Ilóaa Keresztes Katalin, Kovács József,  Pé-
ter József  Gyárfás  Kálmán, valaki. Rákosi, 
Benkő Gyuláné és Ábrahám Maria 10—10 kr, 
N. N. 6 kr. N. N és Rozánekné 5—5 kr. Székely 
István által ajándékozott kis kas kisorolva 2 frt 
Összesen 34 frt  71 kr. 

Midőn mindezekért a legmelegebb köszönetemet 
nyilvánítom, ezt teszem azon óhajtás kíséretében, 
hogy vajha ezen üdvös egylet isten nagyobb dicső-
ségére minél nagyobb és nagyobb pártolásban része-
sülneés vajha oltáregyletünknek nálunk már életerős 
testté vált eszméje minél szélesebb körben ismerve 
s felkarolva  lenne s különösen a belső székely-
al- és felcsikban  s Gyergyóban oly talajra találna, 
hogy ott is minél hamarább egy rendezett fiókegy-
let működésének örvendhetnénk. 

Bálint László, 
egyleti főjegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Király mint választott biró. Bécsből jelen-

tik a „P. I.l."-nak : Anglia és a nicaraguai köz-
társaság viszályban vannak egy köztük 1860. jun. 
29. kötött szerződés miatt,a melyben Anglia a mos-
quitok fölötti  protektorságot a nicaraguai köz-
társaságnak engedte át, a mosquitók főnökeinek 
évenkint fizetendő  5000 dollár fejében.  Nicaragua 
e pontban nem váltotta be szerződése igéretét, s 
ezenkívül még egy kikötő miatt is van viszály a 
két állam közt. E viszályok elintézése végett Nagy 
Británnia ugy, mint Nicaragua Ausztria Magyar-
ország jó szolgálataihoz folyamodott  s fölkérte  ő 
Felségét, hogy mint választott biró döntse el a 
vitás kérdést. A két kormány illető iratai már 
megérkeztek s ő Felsége kijelentette, hogy elvál-
lalja a birói tisztet. 

— D. Fogarassy M. erdélyi rom. kath. püspök 
tiszteletére Gyula-fehérvártt  f.  hó. 2-án az ottani 
fögymnásium  tanári kara és ifjúsága  a király 
ezüstmegnyegzői ünnnpelyekről Bécsből való visz-
szatérése alkalmából, ünnepélyt rendezett : először 
az ifjúsági  dalárda énekelt nekány darabot a nagy 
tanteremben : azután a tanári-kar nevél en az igaz-
gató üdvözölte a szeretett főpásztort  a bécsi ünne-
pélyekről való szerencsés visszatérése s erdélyi 
püspökké történt fölszentelésének  küszöbön levő 
25. évfordulója  ötletéből. Másnap, május 4-én a 
püspök ur a káptalan, papság, tanári és hivatal 
noki kar tagjait a király ezüstmegnyegző alkal-
mából megvendégelvén, Lönliárd F. cz püspök és 
nagy prépost a püspök urat, Joksman N. kir. tszéki 
elnök pedig Lönhártot köszöntette fel.  Ugyanaz 
nap d. u. az irgalmasrendi apácák leánynöveldéjé-
ben ugyanez alkalomból csinos május ünnepély 
folyt  le, melyen a püspök ur is jelen volt. 

— A sepsiszentgyörgyi tüzoló testület e h ó 11. 
tartá meg három éves fennállása  után ujraszer-
vezkedő közgyűlését. E közgyűlésről lapunk más 
helyen hoz értesitést, itt csak azt kívánjuk, vajha 
ez intézmény nagyobb pártfogásba  részesülne vá-
rosunk közönsége részéről, mint eddig, mert bi-
zony megérdemli a támogatást. 

— öngyilkossági kísérlet. Nagyborosnyói 
Bartha Pál postamester f.  hó 12-én öngyilkossági 
szándékból mellen lőtte magát. Szomorú tettének 
indokául zavart anyagi viszonyokat emlegetnek. 
Bartha Pál orvosi gyógykezelés alatt van s re-
mélhető felgyógyulása. 

— Az ilyefalvi  lelkészválasztás, mely oly 
nagy érdeklődést keltett már régtől fogva,  mult 
vasárnap folyt  le. Megválasztatott Kiss Albert, 
kémeri lelkész 91 szavazattal Karácson István 32 
szavazata ellenében. Hogy Ilyefalván,  hol a szavaza-
tok száma ennél jóval*, nagyobb, csak ennyi vo-
tum adatott be, azt annak tulajdonítják, hogy egy 
párt, általábantartózkodott a szavazástól. 

— Sztupa Andor színtársulata f.  hó 22-én 
tartja első előadását Kézdi Vásárhelyen. E társu-
lat Marosvásárhelyt köztetszésben részesült : tag-
jai számosan vannak, 15 férfi,  14 nő. Mint bennün-
ket értesítenek, a társulat operette darabok elő-
adására is képes s Brassóban közmegelégedéssel 
működött. Ajánljuk a kézdi-vásárhelyi közönség 
pártfogásába 

- — A brussó-predeál-bukuresti vasút vonal ma-
gyar területen fekvő  része Brassótól Predeálig 
már teljesen elkészült és miután a pálya Predeál-
tól Sinaiig román területen is már annyira elké-
szült, hogy 3 hét múlva át lesz adható a forga-
lomnak, a brassói sinaii vonal-izakasz mljus 30-án 
meg fog  nyittatni. 

— Leforrázott  és megpaprikázottjojászok. B. 
Kálmán és M. József  ismeretes garázdálkodó jog-
ászok, minap éjjel betértek a zöldfa-utcai  Rákóci-
kávéházba. Nem találván balekot, a kávésba kötöt-
tek s minden áron meg akarták verni. A kávés 
kiabálni ke:dett, mire a derék tüzelő látva gaz-
dája helyzetét, felkapott  egy kanna forró  kávét 

és ezzel M. et ugy leforrázta,  hogy keze csupa seb 
lett. A pénztárnok nő a tüzelő hősiessége által fel-
bátorítva, kapta a paprikát és B.-nek szeme közé 
szórta. Igy menekült a Rákóci kávés két kellemet-
len vendégtől. Legroszabban járt azonban a tüzelő, 
mert a szegényt becsukták. 

— A kl megrendelte a saját temetését. Buda-
pesten bemegy egy körülbelől 30 éves fiatal  cm 
ber a kerepesi ut 38. sz: alatt levő Voggenhuber 
féle  temetkezési vállalat irodájába és megrendel 
ott egy „szép temetést." Egyszersmind föladatul 
adta a temetkező vállalat tulajdonosának, hogy a 
a holttestet másnap délelőtt a Rókus kórházból 
vitesse el a megholt volt lakására, kisfaludi  utca 
56. sz. alá, a halott neve Kiss István. A megbízás 
folytán  elmegy Voggenhuber, a halotti kamra fel-
ügyelőjéhez, de ott azt mondják, hogy Kiss István 
nevü halott ott nincs, siet a Kisfaludi  utcába belép 
a fiatal  ember szobájába, ki;a temetést megrendelte, 
azon percben Kiss elővesz két pisztolyt egyiket 
mellére másikat szájába illesztve lőni akar. Vog-
genhuber lármát csapott és sikerült is neki az ön-
gyilkosságot meggátolni. K i s s felügyelet  alatt 
lakásán meghagyatott. 

— Száz évig plébános. A gutái plébánián van 
egy arckép, mely alatt a következő felirat  olvas-
ható latin nyelven ; Hü arcképe föt.  Haseck An-
tal urnák, az esztergomi egyházkerületben levő 
Guta m. város plébánosának, ki száz évet töltött 
el ugyanazon plébániában. Meghalt pedig életé-
nek 125-ik évében. 1586-ban Leodik püspök által 
megkérdeztetvén, minő életszabályok követése ál-
tal érte el ezen magas kort, azt felelte,  hogy a 
nőktől, részegségtől és haragtól mindenkor vissza-
tartotta magát. 

— A nihilisták fenyegetése  Magyarországon. 
Hanutskó ungvári gymn. tanár és az ottani „Kár-
pát" hazafias  magyar szellemben működő szerkesz-
tője, Lembergböl fenyegető  levelet kapott, mely-
ben figyelmeztetik,  hogy működése nem tetszik a 
levél titkos íróinak. Egyúttal komolyan inti'f,  ha-
gyjon fel  azzal, s ha mégis megmaradna az eddiíi 
irány mellett, azon esetre gondoskodjék család-
járól." 

.— A pantallér A közös hadsereg s valószí-
nűleg a honvédség gyalogság közt is, mint beavatot-
tak suttogják, nagy reform  van készülőben, mely 
ámulatba fogja  ejteni a „cibil" emberiséget épugy 
mint megörvendeztetni a szegény bakákat és dájcs-
májsztereket. Ha már nagy feltűnést  keltett az az 
intézkedés, midőn számos évek tapasztalatai után, 
megengedték a katonának, hogy a nyak szorító 
kravátlit'a rekkenő hőségben folytatott  nagy gya 
korlatokra — otthon hagyhassa, nehogy, mint szám-
talanszor megtörtént, ott fuladjon  meg vagy ájul-
jon el a glédában : mennyivel nagyobb ámulatot 
van hivatva gerjeszteni azon terv megvalósítása, 
hogy pantallér többé nem lesz. Az óriási hurkává 
összegöngyölített s vállról mellen át keresztbe 
font  köpönyeg' mely még a „bornyu"-nál is iszo -
nyatosabb kiegészítője volt a „marsadgyusztérung"-
nak, csak mint könnyű összehajtott pakéta fog 
ezután figyegni  hátul a bornyu alatt, s nem fojto-
gatja töbLié nyakát, mellét a katonának. Erre a 
reformra  a boszniai hadjárat — kardlapozással ve-
gyes — tapasztalatai serkentették a hadsereg in-
téző köreit. 

— Aldobolyból a következő sorok közlésére 
kérettünk fel:  Becses lapjában nem közöltetvén 
Aldoboly községünk részéről a szegedi árviz által 
sújtottak számára adott könyör-adomány, nehogy 
a hideg közönyösség vádjával terheltessünk: sie-
tek tudomásul adni, hogy községünkben sem 
halt ki a felebaráti  szeretet és részvét noha mi 
is árvízkárosultak vagyunk, mert a mult évben, 
két ízben tette tönkre a viz terményeinket. Még 
sem feledkeztünk  meg a hasonlithatlan mérvben 
szenvedett szegedi ínségesekről, csekély adomá-
nyunk a következő : a) az aldobolyi község : 50 
frt.  b) az ev. ref.  egyház 10 frt.  c) ápril 24-ikén 
ünnep alkalmával a persely a templomban kité-
tetvén gyűlt 1 frt.  3 kr. összesen 61 frt,  3 kr. Mely 
összeg a t. szolgabírói hivatalnak való kézbesítés 
végett átadatott a körjegyző urnák. Vajha e cse-
kély adomány az inség facsarta  tenger könyekből 
pár cseppet letörülhetne Kí Alázatos szolgája, Gáspár 
Albert ref:  lelkész. 

— Uj lap. F. hó 18-án Budapesten „Ujbuda-
pest" cimü képes politikai napilap fog  megindit-
tatni, — melyhez mellékletül „Frici" cimü heti 
élezlap fog  kiadatni Előfizetési  ár : egy hóra 95 kr. 
évnegyedre 2 frt.  75 kr. 

— A kisbirtokosok földhitelintézetébe  követke-
zők léptek be; Kézdi Vásárhelyről Szacsvai János, 
Kakutsi Ádám, ifj  Jakab István, Nagy Ferencz, 
Kökösy Iváro'y, Popovits József,  Megyaszai Máté 
Kováts András, Molnár József  Gál János ifj.  Jan-
csó Sándor, Jancsó Sámuel, Molnár Dániel, Szabó 
Sámuel, Kovács Lajos, Jancsó Ferencz, Fekete Fe -
rencz, Bodor György, Rác Gergely, Róth Jakab, 
Czitrón Mór 100—loofrt.  — Alsó Csernátonból. 
Cseh Ignácz, Farkas István, Farkas Ignác, Végh 
Károly, Hollandy János, ioo—100 frt.  Felső Cser-
nátonból. Vitályos György 100 frt.  — Zágon-
ból. Földes Bálint, Szörcsei Vilmos, Biró Gyula, 
Lázár József,  ifjabb  Izsák József,  ioo—100 frt.  — 
Kovászna : Vajna Károly, Gödri Ferenc, Csia Al-
bert, Binder Adolf,  Deák Domokos, Vajna Liszló, 
Vajna Lászlóné, Csutak Péter, Varga Mihályné, 


