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„Anno 1691. esztendőben oly szűk idő volt, hogy az búzának 
vékája készpénzen elment 12, 13 sustákokon, hitelben két forintoknál 
is feljebb. Csíkban, Gyergyóban harmadfél forinton készpénzen elment, 
egy (hordó)1 bor 40 vedres elment fi 63 , kupája 24 pénzen, sőt harminczon 
is. Egy tyúkért megadtak den 24 és 30. a javáért; egy véka árpa, 
törökbűza, köles 7 sustákon vagy 8-czon is elment. Ilyen büntetése volt 
Istennek szegény hazákon. P . D . 

Az utánna esendő 1692 és 93 . esztendők is nem sokkal voltak 
boldogabbak és bővebbek". 

Paulus Dersi mpria. 
A külön kikezdést képező pár szót Dersi bizonyosan utólag, min

denesetre 1693. és 99 között jegyezte fel, mert ,1699. dec. 12-én már 
Dalnoki István az esperes. K. L. 

Özv. A r a n y L á s z l ó n é úrnő Budapestről egy szép ereklyével 
gazdagította az Erd . Múz.-Egylet kézirattárát, megküldte t. i. megőrzés 
végett Arany János Kisebb költeményei 1855. eredeti sajtó alá ren
dezett kéziratát a Ferenczi Zoltán könyvtárigazgatóhoz intézett követ
kező levél mellett: „Mellékelve küldöm Arany János kisebb költemé
nyeinek egy kötet kéziratát. Szíves emlékűi szánta megboldogult férjem 
azon egyesületnek Erdélyben, melynek kegyeletes hivatása hazánk jele
seinek ereklyéit az utókor számára megőrizni. Kérem, fogadja szívesen 
e megemlékezést. Tiszteletteljes üdvözlettel, Budapest, 1899. márcz. 23 . 
Özv. Arany Lászlóné". E nagybecsű ereklye az ápr. 13-iki igazg. 
választmányi ülésen bejelentetvén, választmányunk köszönő levelet inté
zett érte az adományozó úrnőnek. 

Erdélyi Múzeum-Egylet. 

Az Erdélyi Múzeum-Egylet f. hó 12-én tartotta meg e havi ig. vál. 
ülést gr. Eszterházy Kálmán elnöklete alatt. 

Elnök jelenti, hogy br. Wesselényi Miklós alelnökké, gr. Vass Béla 
vál. taggá választatását köszönettel fogadta. Dr. Farkas Gyula szintén köszö-
etet mond ellenőré történt megválasztatásáért. 

A folyóügyek során dr. Ferenczy Zoltán bemutatja Arany János 
kisebb költeményei 1855-iki • eredeti kéziratát, melyet özv. Arany Lászlóné 
küldött be ereklyeként az Erdélyi Múzeum-Egylet kézirattárának. A választmány 
bálás köszönettel fogadta/ 

A titkár bemutatta özv. Szász Domokosné úrnő köszönő levelét a meg
boldogult férje elhunyta felett nyilványitott részvétét. 

eredetiben ez a szó tollban maradt. 
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Kolozsvár városa polgármestere megkeresésére a választmány a Mátyás 
szülőházában rendezendő Nép- és Tájrajzi Múzeumba átengedte az u. n. Báthory-
házból megvásárolt XVI . századi kandallót, tulajdonjogának föntartása mellett . 

A nemrég elhunyt b. e. Szilágyi Sándor nővére özv. Pettkó Lajosné, 
Szilágyi Katinka, az Erdélyi Múzeumnak adományozta édes atyjok Szilágyi 
Serencz kolozsvári tanár, történetíró, hírlapíró és második neje, úgyszintén 
nagyatyjok Szilágyi Ferencz író pastel arczképeit, melyeket a választmány 
kegyelettel fogadott. 

Rómes Flóris kitűnő régészünk Pozsonyban felállítandó szobrára 15 frt 
adományt szavazott meg a választmány. 

A. titkár jelentést tett egyik erdélyi bank zálog-osztályában talált nagy
szerű fejedelemkori ezímeres és feliratos, nagy mübecsü serlegekről, melyekről 
Békésy Károly fénykép fölvételekéit vett és mutatott be. Közűlök egy X V I I . 
sz. ezímeres czápás serleget az Erdélyi Múzeum-Egylet választmánya meg is 
vásárolt. 

Végűi egy nagyérdekü megkeresést mutatott be a titkár, melyben a 
Nagy-Szebenben székelő román közművelődési egyesület csereviszon3'ba lépésre 
szólítja fel az Erdélyi Múzeum-Egylet, melyre a választmány kész örömest 
vállalkozott, összes régibb és újabb kiadványai megküldését is elhatározván. 
A megkeresés egész terjedelmében így szól: 

A román irodalmi és közmívelődési egylet alulírott Elnöksége feladatá
nak sikeres megoldhatása végett a hasonczélú hazai társaságokkal minél ben
sőbb viszonyba óhajtván lépni, azon kérelemmel keresi fel a Tekintetes Elnök
séget, hogy a vezetése alatt álló társaság kiadványait a román irodalmi és köz
mívelődési egylet könyvtárának megküldetni és viszont a nevezett egylet kiad
ványait cserébe elfogadni méltóztassék. 

Je len levelükkel egyidejűleg van szerencsénk „Transilvania" czímű, havi 
fűzetekben megjelenő közlönyünk folyó évi első számát tájékozás végett bekül
deni. Egyút ta l megemlítjük, hogy ezen folyóiraton kívül, egyletünk más irodalmi 
és történelmi müveket is kiad, és hogy ezeknek egy-egy példányát is minden
kor készségesen be fogjuk küldeni. 

A mennyiben a Tekintetes Elnökség hajlandó lenne jelen ajánlatunkat 
elfogadni, igen lekötelezne minket, ha az utóbbi években megjelent kiadványait 
is a lehetőségig — rendelkezésünkre bocsátaná, hogy azokat a „Transilvania" 
olvasóival bővebben ismertethessük. Hasonló esetben mi sem fogjuk eddig 
megjelent és még rendelkezésünkre álló kiadványaink beküldését elmulasztani. 

A midőn felkérjük e Tekintetes Elnökséget, hogy jelen soraink szíves 
figyelmébe venni szíveskedjék, azon reményünknek adunk kifejezést, hogy az 
általunk felajánlott kiadványcsere rokon czélokat követő egyleteink között egy 
minél bensőbb és tartósabb viszonyt fog megállapítani. 

Ki tűnő tiszteletünk nyilványítása mellett maradunk. 
Nagy-Szeben, 1899. márczius hó 31-én. 
A román irodalmi és közművelődési-egylet Elnöksége : 

Dr. Puscariu Hilarion, 
alelnök. 


