
templomban megjelent, általános lön a meghatott-
ság és a legőszintébb részvét. 

Első szónok vult t. Molnár János, ki Jere-
miás 5. r. 16 versei alapján kitűnően kifejtette  a jó 
lelkipásztor lelki vonásait. Első vonás, úgymond : 
a mivelt ész és sziv, második a hivatalbeli hűség, 
harmadik az eszélyesség. E kifejtett  tételeket igen 
ügyesen alkalmazta a boldogultra. Utána Józsa 
Mihály tartott gyászbeszédet Baksaynak egy ki-
tűnő s szónok által elég ügyesen alkalmazott egy-
házi beszédéből s búcsúztatója valóban megindító 
volt. Az egyházi szónoklatok közét igen szép né-
gyes hangú gyászdalokkal egészítette ki a brassói 
magyar műkedvelő énekesek dalárdája. Az evang. 
szász ajkú hitközség részéről jelen voltak: egy 
lelkész, t. Gött János nyugalmazott polgármester, 
Fabriczius Károly az ipar kamara elnöke és még 
néhányan. Az állami iskolát, melynél a néhai gond-
noksági tag volt, az iskola igazgatója és e sorok 
írója képviselték, az ev. ref.  egyházat szintén szá-
mosan, a csángó magyar papságot t. Fejér Gyula 
piirkereczi evang. ifjú  lelkész, a gymnasiumot 
Koródi tanár. Eléggé nem méltányolható e kitűnő 
kegyelet, melyet 'ezen prot. egyház elhunyt, 20 
évig működő s maga után nőt és 3 árvát hagyó 
derék lelkésze iránt tanúsított . . . 

Felette óhajtandó, hogy az új lelkésznek meg-
választásában is ilyen tapintatos legyen, mert ez 
állomás felette  fontos  ugy protestáns, valamint 
magyar szempontból is Az állomás valóban mi-
velt, buzgó és eszélyes férfiút  igényel, a ki biz-
ton megállhasson prot. német ajkú tiszttársai mel-
lett a templomi szószéken és a tanodai tanszéken. 

Legyen a boldogult lelkésznek emlékezete 
áldott! 

Koós F«reucz. 

Kéídi-Yásárhely,  1879. okt. 19. 
Tisztelt szerkesztő ur! 

Folyó hó 16 ról kelt becses lapjában névtele-
nül személyemhez intézett felszólítást  olvastam, — 
mire nem tehetem, hogy nyilvánosan ne válaszol-
jak; engedjen tehát egy kis tért lapjában, hogy 
magamat igazolhassam. 

Az erdélyi gazdák sepsi szentgyörgyi vándor-
gyűlésével kapcsolatos kiállításon a szem gyönyör-
ködhetett, mert az, ha nem volt is oly nagyszerű, 
mint ezt Háromszékmegyétől várni lehetett volna, 
kisebb mérvben elég szép volt ; lehetett ott is sok 
szépet és hasznost látni, miből tanulhatott az em 
bcr s csak az bánhatja, a ki részt qem vett ben-
pe. vagy legalább meg nem nézte. 

Iró személyem ellen vádaskodik, mintha nem 
elég tevékenységet fejtettem  volna ki a kiállítás 
körül es e város polgárait nem buzdítottam volna 
eléggé, mert a város nem volt ugy képviselve, 
mint kellett volna. Ugy látszik, nem figyelte  végig 
iró a kiállítási tárgyakat, mert akkor láthatta vol-
na, hogy Kézdi-Vásárhely  igenis volt képviselve ; 
voltak innen kiállítva vasekék, szép asztalosmun-
kák, kádár-, tímár-, kordován-, szűcs- és czipész-
munkák, mézespogácsa, müfaragászati  és háziipari 
czikkek kitűnő minőségben, kerti vetemények és 
borok. 

A vándorgyűlés Kézdi-Vásárhelytt  a bizott-
ság alelnökét mélt. Szabó Lajos urat küldötte, ki 
több bizottsági taggal, hogy e várqs szeszgyárait 
s egyéb nevezetesebb tárgyait is megszemléljék, 
tzpket magam személyesen vezettem — s jártunk 
reggeli 8 órától esti 0 óráig, bemutattam nekik az 
egész város szeszgyárait, sörlőződéit stb. Láttak 
is itt sok szépet, jót, a mi magában egy nagy ki-
állítást képezne. Ezenkívül bemutattam nyugalma-
zott adótárnok tek. Hosszú Ferencz ur nagy gond-
dal berendezett gyümölcsös kertjét, ahol az elnök 
ur maga személyesen minden darab ültetett fát 
szemügyre vett és gondosan megvizsgált. Megnéz-
tük a müfaragászati  tanműhelyt és a kosárfonó 
intézetet — és ha az időből ki nem fogyunk,  lett 
volna itt még sok nézni való akár két, három na-
pig is de az idő előrehaladt, a bizottságnak pedig 
még aznap estére kijelölt helyére Csernátonba kei-
lett mennie, hol szives vendégszeretettel fogadtak 
bennünket. 

Vádaskodó iró ugy látszik, nem ismerte a 
körülményeket, — mégis személyes felhívást  intéz 
hozzám, alattomoskodik, pedig eljárásomért — hogy 
hanyagul jártam volna el — nem vádol lelkiisme-
retem. Különben ezen kiállítást hónapok;g hirdet-
ték a lapok, nem volt serjki elő£t eltakarva s iró 
is tudhatta ; nem tiltotta meg senki neki is, hogy 
buzgólkodjék s másokat is buzdítson. 

E város módosabb polgárai nem emelhetnek 
panaszt és vádat mulasztásomért, hisz gyűlésben 
is, a hol mindnyájan jelen voltak, felhívtam,  hogy 
a kik inkább tehetik, állataikat és terményi iket, 
vagy iparczikkeiket küldjék be, de ha nem lehe-
tett rábírni, annak nem a polgármester az oka. 

Szerencsétlen időszakot élünk ; az emberekben 
mindenütt mintha meghasonlás fészkelne  : ha egyik 
jót akar, a másik feltalálja  ellenszerét. Csak azért 
is,' hogy ne sikerüljön a kiállítás, a bujtogatok az-
zal igyekeztek másokat lebeszélni, hogy a kiálli 
tás csak arra való, hogy a hol szorgalmat látnak, 
ott az adót feljebb  emelhessék. 

Vájjon álarcz alatt rejtőző iró is nem 87-gn 
kpmpániátjól való e; ha nem: irja ki nevét, hogy 
még előfordulandó  eseteknél buzgólkodását vehes-
sük igénybe, hadd próbálja meg bölcsességéne £ 

hatását. Egyébiránt semmi sem könnyebb, mint a 
készben kritizálni és mást bírálgatni. 

Iró áttér más dolgokra is, hogy a polgár-
mester nem elég erélyesen jár el, mert például a 
ieányiskola mellől a kedves sylphideket nem távo 
litotta el, hanem ott megtűri. A polgármester itt 
is nem vádoltathatik, azért, mert a tárgyban az 
első hir vételére megtette kötelességét erélyesen ; 
egyébiránt itt nem a polgármester a hibás, — ez 
rendőri dolog. Tessék azért, ha még ott találja, a 
rendőrkapitányságot interpellálni — és más alka 
lommal ha ir, nevét kiirni, ne vádaskodjék álarcz 
alatt ! 

Szűcs József, 
polgármester. 

A "brasso-megyei tanítótestület 
folyó  évi október 31 ik és november i-ső napján 
Hosszufaluban  tartandó közgyűlésének tárgysoro 

zata. 
Október 31, délelőtt 9—12 órakorig. 
1., Elnöki megnyitó beszéd. 
2., Jegyzőkönyv olvasás és hitelesítés. 
3., Átiratok felolvasása. 
4., A földgömb  módszeres ismertetése a nép-

iskolában. Előadja ngs Koós Ferenc kir. tanfel-
ügyelő ur. 

5., A választmány s a járási körök évi mű-
ködéséről szóló titkári jelentés. 

6., Boldogult Kanyó Zsigmond néptanító élet-
rajzát előadja Bede Dániel ur. 

Délután 2—5 órakorig. 
7., A könyvtárnok évi jelentése. 
g., A természetrajz módszere. Előadó Szemer-

jai Károly ur. 
9, Néhai Bakó András és Péter Gyula el-

hunyt néptanítók életrajzát felolvassa  Bartha Ká-
roly ur. 

io., jelentés a beérkezett pályamunkákról. 
November i-ső napján, délelőtt 9—1 órakorig. 

ii., Mintatanitás. Tartja Deák Sándor ur. 
12., Pénztárnoki jelentés. 
13., Az Eötvös-alap. Előadó Orbán Ferencz 

igazgató ur. 
14., A mintatanitás megbiyálása. 
15., Inditványok. 
iö., A folyó  tanévre a válaszmány megújítása. 
17., Zárszó. 
Miután a négyfalusi  tanitó kör ezen közgyü 

lés külszervezetével a választmány állal megbíza-
tott, a beérkezett jelentés alapján a tanítótestület 
tagjai elszállásolásáról a gyűlés tartama alatt kel-
lőleg gondoskodva leend. 

A tantestület rendes és pártoló tagjait, úgy-
szintén a tanügy barátait és a szülőket tisztelettel 
meghívja a választmány 1879-ik évi október 17-én 
tartott üléséből. 

B r a s s ó 1879 október 19. 
Csia István, 
tant. titkár. 

M e g h í v á s . 

A háromszékmegyei á'talános néptanitó-egye-
sület kézdi járásköre folyó  évi november hó 5-én 
Dalnokban a községi iskola helyiségében lendes 
gyűlést fog  tartani, melyre a kör tagjai ezennel 
tisztelettel meghívatnak. A gyűlés kezdete délelőtt 
10 órakor. 

T á r g y s o r o z a t : 
1) A mult gyűlés jegyzőkönyvének  felolvasá-

sa és hitelesítése. 
2) Gyakorlati tanítás a helybeli tanitó áital. 
3) Barabás Mór ily czimü munkájának bírá-

lata : „Mikép teki ti'-k n szülők a mai nevelés-
oktatást s mikép támogassák azt ?u ÍVnkő József 
által. 

4) Értekezés Darkó Mihály vezértanitó által. 
5) A magyar szépírás tanításának egyöntetű-

ségéről az elemi népiskolákban. A kézdi vásárhelyi 
tanítói köy megbízása folytán  felolvassa  és előadja 
Gyöngyösi István felsőnépiskolai  tanitó. 

6) Dr. Emericzy Géza képezdei igazgató által 
irt „Természet- és vegytan, a mindennapi és is-
métlő népiskolák számára" czimü könyvének is-
mertetése Gyöngyösi István felső  népiskolai ta 
nitó által. 

7) Inditványok. 
Kéretlek a t- kartársak, hogy a gyűlés előtt 

legalább öt nappal Darkó Mihály vezértanitó ur 
nál Dalnokban jelentkezni szíveskedjenek, hogy 
a közös étkezésről idejekorán gondoskodni le-
hessen. 

Kézdi-Vásárhelyi,  18.79. október 19 én. 

Erdélyi Károly, Gyöngyösi István, 
köri elnök. köri jegyző. 

— A n d r á s s y Gyula gróf  hír szerint ez 
év végéig birtokain fog  időzni s csakis az év vé-
gén va_;y a jövő év elején szándékozik Budapes 
ten állandóan megtelepedni, hogy ott termeit a po-
litikai és társas élet előkelői előtt megnyithassa. 

— S z t u p a A n d o r színtársulata vasárnap 
tartá utolsó előadását. Tőlünk a jól szerve ei tár-
sulat S z e b e n b e ment, hol körülbelül februárig 
maradnak. Visszatekintve a lefolyt  szi; iü- ..yre, 
részünkről Sztupa urnák elismeréssel tartozunk, a 
mennyiben sok uj es jeles darabot hozott szinte s 
alkalmat nyújtott közönségünknek a szinirodalom 
ujabb termékeivel is megismerkedhetni. A társulat 
maga szépen van szervezve, úgyannyira, hogy a 
a vidékiek között Sztupa Andor társulata egyike 
a legkitűnőbbeknek. Jó lélekkel és teljes készség-
gel ajánljuk a szebeni közönség pártfogásába. 

— A z e r d é l y i r e f .  e g y h á z k e r ü l e t 
közgyűlése közeleg. A kolozsvári rendező bizo't-
ság felszólítja  mindazokat, kik a rendelkezés alatti 
szállásokat igénybe venni akarják, — hogy e beli 
szándékukat legkésőbb e hó 27 ig Szász Domokos 
urnái jelentsék be. Az „Erd. prot. közlöny" ez al-
kalommal még a következőket irja: „ \ főt.  püs 
pök ur a kerületi közgyűlés szónokául tisTt. De-
meter Sámuel urat, az orbai egyházmegye főjegy-
zőjét szólította fel  Örülünk, hogy alkalmuak lesz 
őt, az ige jeles hirdetőjét hallhatni." 

— M e g h í v á s . A sepsi ref.  egyházmegye 
méltóságos t. t. gondnokait, és t. t. köztörvény-
szék ülnökeit van szerencsém tiszteletteljesen föl-
kérni a S.-Szentgyörgyön I879 oktober 27-én tar-
tandó egyházmegyei köztörvényszék ülésén leendő 
megjenelésre a szokott helyen délelőtt Q órakor. 
SepsiSzentgyörgyön, I879 °kt. 20-án. C s i s z é r 
G á b o r, esperes. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Szemerjáról Serester 
József  timár tanuló több társával minap egy ki-
rándulást tett az Örkő alatti szőllöskertba, honnan 
a szőlő javát éjnek idején szerencsésen el is roqui-
rálták. A turpisság azonban kitudódot: é* Serester 
j.-t társaival együtt vizsgálat alá vették. A delin-
quensek egyhangúlag" őt vallották fő'oünösnek,  ki 
a reá várakozó büntetéstől annyira megijedt, hogy 
vasárnap éjjel szülői házánál felakasztotta  magát. 
A szerencsétlen 18 éves ifjú  különben szorgalmas 
munkás tagja volt a családnak s csak fájlalni  le-
het, hogy azok, kik elkeseredését látták, ahelyett, 
hogy vigasztalták volna, addig rémítgették, mig 
saját kezével vetett véget az életnek. 

— A d e é s i k i á l l t á s t folyó  hó 19-én 
reggel nyitotta meg Bánffy  Dezső báró főispán 
szép beszéddel. Ecsetelve multunk tespedését, 
melyből Széchenyi láng lelke ragadta ki a nem-
zetet, hangsúlyozta, hogy korunk jelszava a hala-
dás, jellege a munkásság. Sokszor panaszolt sze-
génységünkkel szemben konstatálja haladásunk fél-
reérthetlen jeleit. Örömmel látja a szűkebb körre 
tervezett kiállítás kibővülését. Melegen üdvözli a 
kiállítók tt s vendégeket. A tárlat igen jól sikerült. 
Sok a vendég. A kiállítók száma 900, de még foly-
vást érkeznek többen. 

— M i k l ó s c z á r é l e t é b ő l . Egy orosz 
folyóirat  több apró részletet közöl I. Miklós >rosz 
czár életéből, melyek igen mulatságosak. Igy fel-
említi, hogy az 1878. évben az akkori belügymi 
niszter Perowsky ajánlotta a czámak, miként Kle-
vensky tanácsost valami magasabb érdemrenddel 
tüntesse ki. „Nem lesz elhamarkodott dolog vélte 
a czár. „Oh nem felség,  ez egy valódi gyémánt 
hivatalnokaink közt", — feleié  a miniszter. Nem 
sokára azután kitűnt, hogy Klewensky  156.000 ru-
belt lopott az államkincstárból. Kevéssel később 
Konstantin nagyherceg menyasszonya részére va-
lami gyémánt ékszer kiválogatásáról levén szó, 
Miklós czár megjegyezte: „Küldjétek e drágakö-
veket Prowskyhez. ő kitűnő gyémántismerő •' — 
Egy napon Miklós czár Pétervár utczáin egy ré-
szeg dragonyossal találkozott, ki kocsin ült. A ré-
szegséget ekkortájt nagykihágásnak tartották a ka-
tonai szabályzatok ellen, miért is a dragonyos 
igen megrezzent uralkodója láttára. Azonban csak-
hamar magához térvén, kihúzta kardját cs tisztel-
gett a czár előtt. — „Mit csinálsz dragonyos ?" 
förmedt  rá a czár. „Egy részeg dragonvost viszek, 
az őrhelyre Felség!" volt a katona felelete.  A czár 
mosolygott a találó válaszon, megajándékozta a 
katonát és meghagyta a kocsisnak ne az őrhelyre, 
de szállítsa haza a dragonyost. 

— Ö n g y i l k o s s á g Szegeden. Szabó József 
békési származású fiatal  ember a minap agyonlőtte 
magát Szeg'eden az „Arany bika" ven (léglő ben. 
Az iszonyú eltorzitott holttestnél csak kis iratcso-
mót találtak, melyből kitűnik, hogy az öngyilkos 
békési illetőségű. 26 éves, foglalkozására  nézve 
gyógyszerész segéd volt. Két levelet is hagyott 
hátra; egyet a rendőrséghez intézve, a melyben 
azon kérésének adott kifejezést,  hogy földi,  a arad-
ványait temetessék el a legszegényesebben, mert 
az felet'  meg" az ő nagyon szegény sorsának. A 
másik levél egy levelezési lapon, néhány megható 
sort tartalmaz, melyben öngyilkosságról értesiti 
Nagyváradon tanuló fivérét.  Ébben kijelenti, hogy 
öngyilkosságának oka életuntság s gyógyithatlan 


