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A Zichy-Asbóth-ügy az ellenzéki sajtóban. 
A Várady-féle  processust menten követte az 

ellenzéki sajtóban egy másik sokkal szenvedélye-
sebbé vált hirlapi támadás : az Asbót!i által meg-
indított Zichy Ferraris-ügy. Nincs szavunk, mely 
az ellenzék mai magatartása felett  a megbotrán-
kozásnak méltó kifejezést  adhatna. Nincs elég jel-
lemzésünk, melylyel a „Magyarország" és testvérei 
bo'rán}t kereső eljárását birálni tudnók. Az ellen-
zék nem tagadta meg magát most sem. Hü ma-
radt állandóan elfoglalt  álláspontjához. — Pellen-
gére állította a magyar nemzetet a külföld  előtt, 
hogy lássa ország világ, mekkora a korruptió ná 
lünk s mily borzasztóan sülyed az állam bukása 
felé. 

Hát ez nagyon kedves dolog. 
Gróf  Zichy Ferraris Viktor, belügyminiszteri 

államtitkár, mielőtt hivatalát elfoglalta  volna, bi-
zonyos üzletekbe bocsátkozott, melyeket Asbóth ur 
igyekezett a nagyvilág előtt gyanús szineknen 
tüntetni fel.  A mostani kormány nézete — mint a 
hivatalos communique közli — mindig az volt, az 
mais, hogy magasabb államhivatalnoknak saját 
magán államügyein tul terjedő üzleti vállalatokban 
résztvenni nem helyes. Azért Zichy Viktor csak 
akkor neveztetett ki államtitkárnak, midőn min 
den ilynemű régibb időkből származott üzleti ösz 
szeköttetését jóval az előtt megszakította. 

És az ellenzék sajtója mégis jónak látja, ha-
zafias  dolognak tartja a kormányt s különösen 
Tisza Kálmánt együtt hurcolni a Zichy Asbóth 
ügyben. Az ellenzéknek szokott vesszőparipája. 
Lovagol rajta, mig bukfencet  nem hány utána. 

Részünkről nem fogjuk  védelmünk alá Zichy 
grófot:  azt hisszük, nem is szorult rá. Kívánjuk, 
sürgetjük, hogy e skandalosus ügy minél hama-
rább tisztáztassék. Mert igenis érezzük ennek gya-
lázó hatását mi is. Épen ezért kívánjuk a tisztá-
zást. Sokáig el nem maradhat: közbevető magát 
maga a minisztérium. Tisztázni fogja  minél liama 

Fürdői tárca 
Klőpntnk, 1879. julius 23. 

Pár napig itt időzöm Élőpatakon, a hires szé 
kely fürdőn  ; azt hiszem, nem fogja  tőlem t. szerk. 
barátom rósz néven venni, ha egy fürdői  tárcával 
bekopogtatok. A kolozsvári embernek ugy is csak 
ritkán jut alkalma a „Nemeréd-vei találkozni, ve-
gyük igénybe azt a kis időt, a mivel a boldog 
„szabadsági napok" bennünket megajándékoznak. 

Hadd .̂ zóljék hát az a csöndes ! 

Élőpatak speciális fürdő.  Nem hasonlít ez a 
többiekhez ugy, a mint az egyik tojás a má-
sikhoz. 

És ez a specialitás ez a sajátságos jelleg az 
a miért a fürdő  oly készséges látogatásnak örvend 
messze földről. 

nlőpatak s z é k e l y f ü r d ő  „en gros !" 
Azok a rumuny viskók, ott a falu  Arapatak 

felöli  részén épen nem árulják azt el, hogy a ne-
vezetes fürdő  közel van. 

Élőpatak végén nincs semmi mozgás még, 
csak Juon, a „tare" vesződik a Riska tehénnel, a 
ki nem akarja magát járomba fogatni  s ez absolu-
tistikus kényszer alkotmányos érzéseit sértvén, 
erős oppositioval veti magát Juonra. Juon aztán 
a „táré" valami kezeügyébe akadt somfabottal  vi-
lágosítja fel  Riskát, a tehenet politikai tévedése 
felől  s azzal rendben van minden. 

Egy kissé befogod  az orrodat, mert kelle-
metlen füst-szag  hatol el hozzád s ez a körülmény 
nem kedves auspicium fürdői  jövendőbeli mulato-
zásaid elé. 

Mikor aztán beértél, kárpótolva van minden. 
Kellemes zenei hangok ütik meg füledet. 

Kérdezősködöl: miféle  zenekar ez, mert épen azt 
a nótát húzza, hogy „a Rác Pali hegedűje ! . . ." 

rább. E tekintetben a „cardo rei" szeg fején  lett 
találva. Az ellenzék b i z o n y i t n i akart a saj-
tóbiróság előtt, fegyelmi  eljárást ohajtott volna 
nagy buzgóságában a minisztérium részéről. És 
kimondatott, hogy mindezek törvénytelen, túlhaj-
tott kívánságok. 

Hanem azért az ellenzéknek mind ez nem 
elég. Hajtja a skandalumot tovább. Viszi az ügyet 
a közvélemény Ítélete ellenére Európa fóruma  elé. 
Eltűri, hogy tekintélyes és magyar nemzetünkkel 
szemben rokonszenves államok sajtói gyanús, ké-
tes kifejezésekkel  utaljanak nemzeti, politikai éle-
tünknek tisztaságban való megbizhatlanságára. — 
Kárörömmel s bizonyos diadallal emelik fel  fejüket 
hogy ime, sikerült a magyar népet arcul csapni a 
külföld  előtt, sikerült lehúzni róla arcája bőrét, 
csupán azért, mert nem tetszik nekik Tisza Kál-
mán. S o l i d a r i t á s t emlegetnek Tisza és Zichy 
között; holott ők tudják legjobban, hogy Tisza 
egyetlen szenyfoltot  el nem tür maga körül. 

Avagy miért kellett Asbóth urnák a honvé-
delmi minisztériumból oly rövid_ marssal megug-
rani ; miért kellett Ábrányi urnák a miniszterei 
nökségtől oly krokodil könyek között megválni, 
ha Tisza Kálmán az „ o l y a n" emberekkel solida-
ritásba bocsátkozni illőnek tartotta volna ? S most 
a „Mogyarország" szerkesztője és főmunkatársa 
mérgében dul-ful.  Elakarja hitetni a világgal, hogy 
a Zichy-ügyet nem az elvett méltó büntetés nem-
telen bo.szuja, hanem „hazafias"  érzülete insceni-
rozta. Uccu eszem bokrosodjál ! 

Megérték mindketten, megérte az ellenzéki 
sajtö általában, hogy a magyar név előtt nem 
emel oly rögtön kalapot a külföld  ; mert hiszen 
ilyenek is megtörténhetnek a nap alatt. Gyönyör-
ködhetik a „Deutsche Zeitung" elmés variatioiban 
Asbóth és Ábrányi ur, ha lelke, becsülete és sze-
mérme van hozzá. 

Hol van itt a m o r á 1 ? Ki fogja  ezt a politi-
kai vagy társadalmi morálnak tartani ? Senki. 

Azt a választ nyered, hogy a Fátyol Lajos b a n 
d á j a. Megijedsz, hogy bandáról is szó van itt, 
hanem később belenyugszol: erdélyi elnevezése a 
zenekarnak. 

A sétány telve van finom  uri közönséggel. 
Lenge habruháoa öltözött tündérek suhannak el 
melletted s csak ugy lopva vetnek rád egy kí-
váncsi pillantást. Nem lehetsz valami imponáló je-
lenség poros ruháiddal s bekárpátihomokozott 
szakáladdal, mert az „uri közönség" nem hede-
rít rád. 

Hanem annál inkább hederít a Móra kellnere 
Gyakorlott gymnastikus fürgeséggel  szökdös ko-
csid mellett ; megszabadit mindenféle  málháidtól s 
jelentős pillantást vet az oldaladon függő  tás-
kára. 

Mikorra rendbeszedted magadat, akkor már 
a nagy közönség vacsorál. Tányérok csattogása, 
kések, villák csábitó zörgése, párolgó borju-fileé 
illata leültet téged is egy asztal mellé s a „speisz-
cetlit" kezded tanulmányozni. A pincér sürget a 
hátad megett s te kiböksz az ujaddal találomra 
egy nevet, a mit ételnek hinak. Mikor elvégezted 
a vacsorát, nem azt mondod, hogy jóllaktál, hanem, 
hogy „nem kell több." Ez pedig erős vonatkozás 
igényeid ki nem elégitésére. A pincérek észreve-
szik s dehogy hagynák azt szó nélkül. 

— Ön ugy látszik igen válogatós ! 
Szeretnéd a poharadat amúgy Mokány Rerci-

esen szájához lapitni annak a pincérnek, mégis 
azonban jobbnak látod elnyelni ezt a gorombasá-
got s csak bámulsz a kellner vakmerőségén, mert, 
hogy ennyire konfidenskedjék  veled a társadalom 
nak ezen, kétségkívül igen jelentékeny osztálya, 
azt még álmodban sem gondoltad. 

Szándékom volt egy pályázati hirdetést kül-
deni, hogy ha vau valahol a világ zugában még 
pincér, a ki ezeket szellem, éle és finom  goromba-
ságban felülmúlná,  ennyit meg ennyit fizetek 
annak. 

Csak később jöttem rá, hogy Élőpatak pincér 
akadémia, hol megtanulják az eddig tudatlanok, 

A nemzet szégyenérzettel fordul  el a magyar 
irodalom ily gálád képviselői elől. A nemzet ítél. 
Ítélete lesújtja a büntetését, méltó bünhödését ily 
nemtelen fegyverekkel  boszuló hazafiakat. 

A politikai jellemnek satyrája, a tisztességnek 
kigunyolása ez. 

Ábrányi és Asbóth : test és lélek. Elválhatla-
nok a politikai üzelmek szédelgéseiben. Egymást 
támogatják. Jellemök a politikai jellemtelenség. 
következetesek a következetlenségl en és tiszták 
a politikai tisztaságban. Szóval ők adnak fel  em-
bereket, államhivatalnokokat, a kik nem lehetnek 
többé államhivatalnokok. 

Ez a közvélemény vidéken. Ezt vágja szeműk-
be a közvélemény. S azért maradhat nyugodtan 
az olyan államférfi,  kinek jelemessége solidaritást 
nem ismer jellemtelenekkel szemben. 

Az ellenzék sárral dobálja a magyar nemze-
tet. Ám tegye. 

De a nemzet nem fogja  visszadobni, mert 
tudja, hogy az ilyen „hazafiakat"  nem lehet be-
pakolni. 

H. 

K e l e t - R u m é l i a k i ü r í t é s e s z a -
k a d a t l a n u l f o l y i k .  Mint a „Polit. Corresp-
nek Pilippopolból irják, Dondukoff  herceg paran-
csot adott, hogy legkésőbben jul. 2Ó-kán minden 
orosz csapat azon a helyen legyen a honnét Orosz-
országba hajóra szállhat, Aleko basát is értesítette 
a megszálló sereg parancsnoksága, hogy aug. l én 
egyetlen orosz katona sem lesz Keleti-Rumélia te-
rületén Burgoszban hat nagy gözös cs négyr szállító 
hajó horgonyoz, a melyek aug. 27. 23. és 29-kén 
az utolsó csapatokat el fogják  szállítani. Lehetsé-
ges, hogy 80 orosz altiszt és 22 tiszt, a kik ins-
tructorai voltak a bolgár miliciának, csatlakoznak 
elvonuló társaikhoz. 

A b r ü s s e l i a t t e n t a t u m O s p l a k á -
t o k r ó l a következőket írja az „Independance 
Belge" ; 

Miklós frátert,  a kitől van Van Hamme állí-
tólag a plakátot kapta, elfogták  és confrontálták 

mikép kell vacsorát későn szolgálni fel,  hogyan 
kell a vendégnek apróra tört borsot hinteni az orra 
alá, mikép kell az elvett borra valót meg nem kö-
szönni s hogyan kell jóéjszakát nem kívánni sen-
kinek. 

A pályázati hirdetés tehát elmaradt. 
* * 

Az éjszaka különben csendes. A fürdőbirto-
kosság, a biztos ur tapintatosságának köszönhető, 
hogy az éj nyugalmát itt semmiféle  extravagantia 
meg nem zavarja. Ezt a kényelmet pedig ritkán 
találja mag az ember más fürdőkön. 

* 

Hajnalban ablakod felett  madáresicsergés vei-
föl  álmodból. „Eresz alá fészkel  a fecske."  Együtt 
cseveg a fecskepár  szép hálaadó hymnust az örök 
jóságú természetnek. A reggeli lágy szellő titok-
zatosan üti hozzá az akkordot. Á nap ragyogó 
tisztaságban úszik a keleti láthatáron. Lassanként 
megélénkül, benépesül a fürdő,  pezsdül a nép, pe-
zseg a borviz. 

Kezdődik a „k u r a." 
A Marjuca, meg az Anica kerek képű, piros 

csattanós ajkú, kékszemű fatucák  mérik a jó bor-
vizet ingyen, vagy „szép szóért " Hajuk tele van 
tűzdelve frissen  szedett erdei mályva virággal, 
nyakukon öt—hat sor gyöngyfüzór,  szépen át-
lyuggatott ezüst piculákkal tarkázva ékeskedik. 
Szép tiszta ft  hér ingök szeszélyesen van kivarrva 
kék meg piros cérnával s boldognak érzik magu-
kat, ha a „kúrát ivó" vendégek háta megett meg-
látják azt, a kit az ő szivök szeret. Kezdi is dú-
dolni magában szép lassan azt az ábrándos román 
nótát, hogy 

„Nem adnám a rózsám. 
Aranyért gyémántért. 
Nem adnám a rózsám, 
Az egész világért!" . . . 

Nem is adná 6 azt oda az egész világért, 
aranyakkal pedig nem egyszer kínálták meg a 
nagyurak. 



Miklós fráter  azonban határozottan tagadja azt. 
Van Hamme egykor a clericálisok választási kor-
tese volt, Miklós fráter  pedig a jezsuiták kollégiu-
mában a könyvtárban volt alkalmazva egyszers-
mind totum fac  is volt. 

Van Hamme a sajátkezüleg irt plakátot Alsel-
berh nevü emberhez vitte, hogy irja le, a mely jó 
cselekedetéért ötven frankot  igért neki. A négy 
példányt a királyi palotára, az igazságügyminisz-
terium palotájára, a városhazára és a szt. Katalin 
templomra akarták ragasztani. Asselberg antwer-
peni és körülbelül hat hete egy pálinkásboltban is-
merkedett meg Van Hammemal. Asselbergh elfo-
gadta a megbízást és jelentést tett az esetről. Van 
Hamme nem is tagadja, hogy ő adta át a plaká-
tot Asselberghnek leirás végett. 

A „ S t á n d a r d " jelenti, hogy az egyptomi 
kérdés megoldása kedvezőleg halad. Bligniéres 
meglátogatta vasárnap Salisburyt Hatfieldben: 
Beaconfield  és Károlyi meg voltak akkorra hiva. 

N é m e t b i r o d a l m i k o r m á n y , mint 
Berlinből távirják, elrendelte az ezüsttalléroknak 
ismét forgalomba  helyeztetését és a birodalmi 
banknál a kisebb és hosszabb lejáratú váltóknak is 
leszámitolhatóságát. 

A b r a s s ó i „Gazeta Transiivaniei" 54. szá-
mában egy profeticus  hangon irt vezércikket hoz, 
melyben azt jövendöli, hogy miután Ausztriában 
a dualistikus párt megbukott, azon bukás, de leg-
inkább a Magyarországban elterjedt corruptio maga 
után fogja  vonni az uralkodó nemzet (vezér nem 
zet) bukását is, azért cikkiró előrelátónak nevezi 
a „Deutsche Zeitung"-ot, a mely lap a Várady-
Zichy ügyet a katastrofa  előjelének tartja. Ezeti 
alkalommal a „Gazeta Transiivaniei" felhívja  az 
összes románságot, hogy résen álljon, nehogy a 
bekövetkező katastrofával  meglepettessenek. Egy-
úttal hozzáteszi, hogy itt csak is azon románokhoz 
intézi felhívását,  a kik a román nép jogaiból mit-
sem engedtek el, s a kik szilárdul el vannak ha-
tározva kivívni a román nemzetiség számára a 
teljes politikai és nemzetiségi egyenjogúságot. 

A „N o v o j e V r e m j a" konstantinápolyi 
levelezőjének julius 8-áról kelt levelét közli, mely-
ből átvesszük a következőket : „Törökország je-
lenlegi áliapota ilyen : a szultán kénytelen válasz-
tani az angol és az orosz politi! a között. Az angol 
politika lényege a következő: nem adni pénzt Tö-
rökországnak s nem engedni, hogy más adjon, 
kényszeríteni a portát, hogy nagy sereget tartson 
a g'örög-török határkérdésben adott ravasz taná-
csok által s végre megszerezni az arabok fölött 
a befolyást.  Ennek ellentéte az orosó politika, mely 
fenn  akarji tartani az ázsiai Törökországot és a 
szultán meg van győződve, hogy kezet fogva 
Oroszországgal, képes lesz megmenteni birodalmát. 
E végből hivta vissza Mahmudot, de Layard nem 
engedi, hogy ez lépjen Cheireddin helyére. Layard-
nak két-céíja van : először nem akarja, hogy Khei-
reddin löbb legyen kegyvesztett,'  mint Anglia 
Tunist vagy Tripolist, vagy Egyptomot meg nem 
kapta; másodszor borsot akar törni a franciák 
orra alá. 

Mióta Mahmud Nedim megbukott, az angolok 
azt mondják: esztelenül cselekedtünk. Ha mi azt 
tennők Mahmuddal, a mit Ignatiev tesz, az összes 
haszon a mi részünkön volna. Ez a lecke javainkra 
szolgált s meglátja, hogy Layard legalább nekem 
ugy tetszik, nagyobb befolyást  nyerend Mahmudon 
mint az orosz követ." 

A s z u l t á n Kheireddin emlékiratát elfogadta 
s ez által a uagyveziri krisist megszüntette. Bécsből 
irják az „Ellenőr"-nek, hogy Kheireddin ezen ira-
tot vagy két héttel ezelőtt nyújtotta át a szultán-
nak. Meghatólag jelzé abban a kormányelnöü a 
porta állapotát, mely képtelenné és tarthatlanná 

Élőpataknak szépen berendezett olvasó terme 
is van, a mit nem akarok szó nélkül hagyni. A 
panaszkönyvben 1875 ről keltezve Réthy Lajos, Fe-
renc J. Lőwy L. stb. aláírással azon panaszolnak, 
hogy a magyar lapok túlságos csekély számban 
vannak idegen nyelvűek mellett. Nem tudom 
ezen felszólításnak,  vagy minek lehet köszönni, de 
ma már sok magyar lapot láttam ott. Ide is jegy-
zem azok neveit. Jár az olvasó társaságnak : „El-
lenőr", „Pesti Napló", „Hon", „Egyetértés", „Ma-
gyarország"' „Kelet", „M. Polgár', „Nemere", 
„Magyarország s a Nagyvilág", „Magyar gyógy-
lerem", „Bolond Istók", „Borszem Jankó", „Telegr. 
Rom.", „Unu pentru altu-" „Kikeriki",  „Pester 
Lloyd", „Pester J.", „Floli", „Messager de Vienne" 
„Internauonales Reise Journal", „Gazeta Transyl-
vaniei". „Der Coursalon", „Tageblatt", „Kronstádter 
Zeitung." 

Feljegyeztem azért a liirlapok neveir, mivel 
ugy hallottam, hogy élőpatak birtokossá^a az ol-
vasni szerető s különösen a magyar közönség; ké-
nyelmére keveset ad. Fényes cáfolata  ennek a fen-
tebbi névsor. 

Különben a magyar közönségre lehetne in-
kább panasza a birtokosságnak, nem pedig meg-
lorditva. Élőpatakon legkevesebb magyar vendég 
van, Háromszékmegye birtokosságát eddig csak 
k ó t család képviseli. Hanem ez nem nagy baj. 
Mindaddig, mig a távol nemzetek hasznát tudják 
venni a fürdőnek,  miért vennők el mi előlök. Csupa 
vendégszeretet. 

válik az által, Hogy a szultán minden részletbe 
beleavatkozik, rendszer és vezérelv nélkül jár el, 
személyes benyomásait és érzületeit mindenben 
előtérbe nyomja és döntővé teszi, a miniszterta-
nácsban általa elfogadott  határozványokat akkor 
semmisiti meg, midőn kivitelük már legjavában 
foly  — szóval megható és hűséges rajzát adta 
azon viszonyoknak,  melyek a t.rök kormányt a 
legfontosabb  ügyekben számba nem vehetővé te-
szik, az európai diplomatiát elkeserítik és a bok-
ros bajokból való kibontakozást oly mérvben aka-
dályozzák, hogy a török uralmat veszélylyel fe-
nyegetik. Az emlékirat őszinteségénél, férfiasságá-
nál és hazafiasságánál  fogva  nagy benyomást tett 
Abdul Hamidra. Nem birván azonban magát elha-
tározni, a maga módjára bánt az okmánynyal: 
agyonhallgatta. Kheireddin azonban el volt hatá-
rozva kenyértörésre vinni a dolgot. Ennélfogva  az 
utóbbi napokban kijelentette, hogy ő többé a por-
tán nem fog  megjelenni. Ez a szokatlan szilárdság 
eleinte felbőszítette  a szultánt és Defvet  pasát 
(jelenlegi földmivelési,  régebben oktatási minisztert 
s kitűnő török tudóst, ki egy tízkötetes török tör-
ténelmet is irt) bizta meg a minisztertanács vezény-
letével Kheireddin „betegsége"' alatt. Későbben 
azonban a nagyúr különösen az angol nagykövet 
közbenjárására, az emlékirat conclusumait mégis 
elfogadta.  Már most csak azt kell bevárnunk, hogy 
az uj dispositio meddig fog  tartani. 

Wenheim Bela táró végrendelete, 
Az elhunyt báró végrendeletét, melyet 1877, 

január 25-én tett papirra, s melyet e hó 17-kén 
bontottak föl  a budapesti törvényszéknél, a „N. 
P. Journal" a következő, főbb  vonásokban 
közli. 

„Az Atya- Fiu és Szentlélek isten nevében I 
ívorlátlan, szabad rendelkezési jogomnál fogva 

melyet törvényeink értelmében birtokaim fölött 
birok, nem lévén köteles részre igényt tartó örö-
kösöm, s mivel különösen családom férfiágának  ja-
vára s emelésére törekszem, Békésmegyében fekvő 
Fás pusztámat s vele határos Kis-Fás birtokomat 
minden néven nevezendő tartozékaival, beruházása-
ival, épületeivel, fundus  instructussal, berendezett 
házammal s az ottani ménes engem illető harma 
dával szeretett László testvérem második fiának 
Józsefnek  hagyom. Remélem, hogy e rendelkezésem 
ő császári s apostoli királyi felsége  legkegyelme-
sebb jóváhagyását meg fogja  nyerni oly értelmé-
ben, hogy a birtokot, mint elidegenithetlen s íal-
oszthatlan hitbizományi utána isten kegyelméből 
születendő s a római katholika valláshoz tartozó 
első szülött fia,  s igy tovább nemzedékről-nemze-
dékre mindig azon férfi  utód fogja  örökölni kit az 
elsőszülötti örökösödés törvényesen megállapított 
rendjénél fogva  e birtok jövedelme megillet. Az 
itt jelzett hitbizomány kiállításáról s az örökösö-
dési sorrend megállapításáról is okmányt állítok ki 
s erre vonatkozólag ő császári és apostoli királyi 
felségének  legkegyelmesebb jóváhagyását ki fogom 
kérni. 

Drága rokonunk Marburg-Regényi Terézia 
•bárónénak hagyom Békésmegyében fekvő  kondo-
rosi pusztán birt birtokrészemet azon óhajom ki-
fejezése  mellett, hogy halála után e birtok fölött 
két gyermeke egyenlően osztozkodjék. 

Pest- kiskun/ megyében fekő  Rákos keresz-
túr birtokomat Marburg báróné, Regényi Terézia 
fiának:  MarburgIRudolf  bárónak hagyom oly ki 
kötéssel, hogy e birtok jövedelme s rendelkezési 
joga anyját illeti haláláig. Azonkívül emlék gya-
nánt két kettőscsövü puskát, egy pár pistolyt, egy 
kardot, lovagló korbácsaim és sarkantyúim közül 
eSY egy darabot hagyok neki. Nagykorusitásának 
napján, 1882-ben december 22-én B. 4509 szám alatt 

A mi élőpatak szépítését illeti, valami feltűnő 
előhaladást nem láttam ugyan, de hallottam, hogy 
tervben van. A terv igen szép csak egyet nem 
értek belőle. A most befödött  és sétányul hasz-
nált patakoc ugyanis az „Ördög árká"-hoz hasonló 
bolti vezet alá akarják szorítani. Tervnek ez is járja, 
hanem a kivitelre nem lenne elég É l ő p a t a k 
ö s s z e s j ö v e d e l m e . Ez pedig egy kissé drá-
ga r.iulatság volna. 

Megnéztem a „rózsa lugast" is. Igaz, hogy 
szép rózsák, csakhogy „lugas" h ó n a p o s rózsák-
ból soha sem lesz. Nem Jobb volna ezekért Mar-
gitszigethez vagy Kolozsvárhoz fordulni:  szebb is 
lenne, jobb is lenne. Aztán mennyi uj meg uj dísz-
cserjéink is vannak. Ezek nem ártanának Élőpatak 
szépségének. 

* * * 

Ha lehet, még innen meglátogatom egyszer a 
„Nemeré"-t, mert még van mondani valóm, külö-
nösen egy „ p e r g e t t y ii" féle  históriáról, a mi 
ugy látszik, a'fürdő-rendőrség  figyelmét  nolle-velle 
kikerülte. 

Innen Tusnádra megyek s igy reménységem 
van, hogy többször felvehetem  a kalamust. 

Szerkesztő ur pedig hagyja oda pár hétre 
legalább azt a kis várost, mely ma a miniszterek 
és isten kegyelméből olyan országos liirre ver-
gődött. 

Aeolus. 

kiállított alkulevél szerint 8000 forintot  fog  számára 
kifizetni. 

Marburg Ilona bárónőnek férjhezmenetele  al-
kalmából ha ezt nem találnám megérni, az alábbi 
pontok értelmében László és Viktor testvéreimnek 
eső birtokából fizetendő  20.000 forintot  fog  számára 
kifizetni. 

Többi birtokaimat, nevezetesen a gácsháti, 
kereki-i és sáréti pusztákban birt részeimet, min-
den ingó és ingatlan vagyonomat, ládányi háza-
mat, a berényi, ládányi és tárcsái regálékból és 
malmokból engem megillető részt, esetleg hátraha-
gyandó készpénzemet cselekvő követeléseimet, ér-
tékpapiraimat, melyek jegyzéke számadó könyve-
imben található, fegyvereimet  s drágaságaimat 
László és Viktor szeretett testvéreimnek hagyomá-
nyozom : tetszésük s belátásuk szerint rendelkez-
zenek fölötte. 

Adósságaimat, melyek főleg  idősb nővérein 
Kray János báró özvegyének követelése alapján 
állanak fenn,  a sárréti puszta jövedelméből törlesz-
szétek, vagy ha e birtokot el lehetne adni, egyen 
litsétek ki véglegesen s a fenmar.idó  öiszegen 
osztozzatok meg. 

Bécsi és Budapesti házberendezésem Mar-
burg Teréz bárónénak jusson, ha használni vagy 
emlékül megtartani akarja. Könyveim és albumaim 
fási  könyvtáraim kiegészítésére Fásra viendök. 

Nagyuram a király kéziratai, a miniszterré 
való kinevezésemre vonatkozó okmányok, nyilvá-
nos működésemre vonatkozó iratok, rendjeleim ok-
m á n y a i a körős ládányi levéltárba teendők. Osz-
trák magyar rendjeldiszitményeimnek egy-egy 
példánya az illető rend kancellárjához visszaszár-
maztatandó. 

Többi apróságaimat kedves testvéreim fogad-
játok emlék gyanánt, s részeltessétek belőlük 
bármi néven nevezendő szeretett rokonaimat, 
unokaöcséimet és húgaimat s esetleg még élő s 
általatok is ismert jó barátaimat. 

A nemzftti  Kaszinónak p.gy m-ígernlékazésssl 
tartozom halálom után. Kérlek kedves testvéreim, 
készíttessetek legalább 100 arany értékű arany ser-
leget rókafej  alakban, hogy a kaszinóban régi s/o 
kás szerint megtartani szokott lóverseny-és Hubert 
Vadászat banketen a nemes sport kedvelői és űzői 
e serleggel a lóversenyek és kopó-szimatok fölál-
lására, a lótenyésztés emelésére s a telivér anyag-
megőrzésére koczczintsanak. 

Fejér Imre gazdatisztemnek Fás tulajdonosa 
azon perctől kezdve, mikor nyugdíjaztatását kí-
vánja évi 1000 forint  nyugdijat ad. Kisebb leányá-
nak Etelkának, ki keresztleányom 2000 forintot  ha-
gyok kiházasitásául s kérem László és Viktor test-
véreimet, hogy az összeget fizessék  ki. Épen igy 
gondotokra bizom régi hü szolgáim megjutalmazá-
sát, nyugdíjazását, s különös figyelmetekbe  aján-
lom András lovászomat, Sándor, tenyészlovaim fel-
ügyelőjét, Pista kocsisomat, fási  szolgáimat s régi 
cselédjeimet 

Temetésem lehető egyszerű li-gyen. Öltöztes-
setek vörös frakba,  s kifogástalan  lovas vadászöl-
tözetbe. Vadászlovaim a temetőig kisérjenek. 

A ládányi szegények közt a temetés napján 
200 forintot  oszszatok ki. Végrendeletem végrehaj-
tójának drága barátomat, Németh /vntal ügyvédet 
kérem föl. 

Ismételve drága rokonaim s barátaim baráti 
emlékébe s szívességébe ajánlom magamat. Buda-
pest, 1877. január 25 Báró Wenkheim Béla s. k. 
gróf  Erdőcjy Sándor s. k. és biró Mesznil Viktor 
s. k. tanuk. 

V I D É K I E L E T . 

Egy lelkész beigtatása. 
Ilyefalva,  1879. julius 22. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
A közelebbi napok községünkre, illetve egyhá-

zunkra és annak tagjaira néve az örömek és ün-
nepélyek napjai valának. 

Engedje meg a t. szerkesztő ur, hogy azok-
ról becses lapjában egyet és mást elmondhassak ; 
engedje meg annál is inkább, mert nem ujságolási 
vágyból teszem, hanem teszem azért, mert jól esik 
lelkemnek, ha a napjainkban annyira háttérbe szo-
rult vallásosságnak némi nyilvánulását láthatom. 

Örömünknek s ünnepélyünknek tárgya szere-
tett lelkészünk, tiszteletes Kis Albert ur vala. 
Örömünk volt azért, mert egyházunk tagjai eddigi 
kedves lelkészünk vezetése alatt megszokták azon 
hitnek élni, hogy a földi  javakon kivüi még más 
egyéb javak is vannak, melyek nélkül az ember 
nem lehet el, sőt a melyek egyedül képesek meg-
adni az ember fáradságainak  boldogitó jutalmát. 
S midőn szeretett lelkészünk távozta után — mint 
pásztor nélküli nyáj — újból azon édes tudatra 
ébredtünk, hogy a mi nyájunknak ismét pásztora 
leend, a ki az előbbihez hasonló buzgalommal, oda-
adással vezetend minket Krisztus anyaszentegy-
házának építésében és a vallásos élet javainak ke-
resésében : egyszersmind a mi örömünk is betelt. 
És mert a valódi, az igazi öröm a keblet ünne-
pélyes érzelmekkel tölti el : azért a mi keblünknek 
ünnepe is volt. 

És hadd kezdjem tudósításomat legelői. F 
hó 15-én egyháztanácsunk a sürgős munkaidő da-
cára is, érkezendő lelkészünk elé bizottságot kül~ 



dött, mily elfogadására  Brassóba ment; a honnar 
szívélyes találkozás után kíséretével együtt uj 
székhelye felé  indult. Esti 6 órakor mozsárdörgés 
hirdeté a kedves vendégek közeledését. Alig pár 
perc múlva lelkes éljenzés tört ki. Szeretett lelké-
szünk hívei közé érkezett s az egybegyűlt hivek 
üdvkiáltással fogadták  a régen óhajtva várt pász 
tort. A hivek fogadását  a k. népiskolák fogadása 
követte. _ _ 

Növendékeink ünnepélyes öltözetben vartak 
vallástanitójukat a gyermeki önzetlen öröm és sze-
retet melegével; mely alkalommal N a g y M i h á l y 
O-ik osztályos növendék tanulótársai nevében kö 
vetkező alkalmi verssel fogadta  : 

Mélyen tisztelt tiszteletes ur ! 

Hosszú útja után célp ntjáuál van inár. 
Mint a messze földről  jövő ván o.- madár. 
Itt van mi közöttünk — hivei közepett, 
I.egyen üdvözölve midőn körénk lé.,ett. 

Ugy súgja valami i't keblünk mélyében. 
Hogy ez úra reánk áldást hoz és békél ; 

És a szeretetnek szent 'ánca füz  össze, 
A mely megadja az embernek ékét. 

Ezen óhaj hozott minket is mnit ide. 
E Uu.-sé̂ ueW zsenge rövendék seregét, 
llogí az érkezőnek üdvözletet mondjunk 
Ö kérjük életére istennek kegyelmét 

Adja isten, liogv itt tiszteleted alatt 
Najjyra emelkedjék a v*llás, az erény ; 
És "az erkölcsiség messze kiterjedjen 
a tiiad köljünk benne, mint a nap az égen 

Ailja isten, hogy itt termő fuldra  leljen 
A szent igazságnak tiszta, igaz magva, 
A melyeket elhint tiszteleted keze ; 
S teremje meg százszor azt, a mit elhinte. 

Adja isten, liogy itt a vallásos élet 
Idiröl időre növekedjék  köztünk ; 
S tiszteleted látván - gyönyörködjék  rajta, 
S legyen munkájának ez a főbb  jutalma. 

Mi, mint növendékek  epedve vártuk ónt, 
Mert meggyőzve vagyunk,  hogy a mit belénk out: 

A vallás tanai, az égi igazság, 
Az embert sok jóra és szépre juttatják. 

Ezekben nőttünk fel  eddig is mindnyájan. 
Iskolánk egy kert volt tele virág kkal 
Vallásosság s erkölcs e két legszebb vi ág 
Ékeskedtek  benne karöltve egymással. 

Arra kérjük azért tiszteletes urat. 
Jövőre is nekünk mutasson jó utat. 
Keblünk szép vi:ágit az erényt, a val'.ást, 
Ápolja, nevelje s gyámolits2 folyvást 

És most isteu h >zts, legyen újból üdvöz ! 
Taiáljon közöttünk boldogság' s jóllétet. 
Tartsh isten soká — sokká, soká éljen ! 
Kedves szülő földjén  élte boldog legyen. 

Ezen fogadás  után valódi atyai érzelemmel 
szólott növendékeinkhez szeretett lelkészünk, Ígér-
ve nekik hogy a vallás és erkölcs tanaira szive-lelke 
legjobb indulatával fogja  őket tanítani; kérve a 
szülőket e végre Jézus ezen szavaival : „Ne tiltsá-
tok el a kisdedeket, hogy én hozzám jöjjenek" stb. 

Innen a hivek szeretett lelkészüket szállására 
kisérték, hol az egyháztanács várta. Benkö Áron 
egyháztanácsos ur meleg szavakkal fogadta  az ér-
kezőket, felkérve  egyli izünk anyagi és szellemi 
javainak elémozditására. A pásztor meghatva hí-
veinek ily őszinte ragazkod isától és szeretetétől, 
szives köszönetet mondotta m ;leg fo  ;adtatásért ; 
és abból egyszersmind kilátást, reményt merített, 
hogy elég erős leend a terhes, de gyönyörűséges 
iga hordozására, s a jó pásztor példájaként életét 
adhatja az ő nyájáért. 

Nemsokára aztán kezet szorítottunk egymás-
sal és elváltunk azon jó reményben, hogy a mai 
nap jó munkát végeztünk s isten nem fogja  meg-
vonni attól az ő áldását. 

E hó 20-án ismét megujultak örömeink és 
ünnepélyeink. Midőn a harangok megszólaltak, 
mindnyájunk keblét egy jól eső" érzet hatotta át, 
a vallásos érzetnek azon boldogító hatása, a mely 
a hivő léleknek annyi boldogságot ád. ti. napon 
tartotta beköszöntő beszédét szeretett lelki pász-
torunk. Beígtató lelkész tiszt Révay Lajos ur volt. 
Most már utoljára szólott az ő híveihez. Előre el-
voltunk készülve, hogy mielőtt kellemes hangja 
még egyszer behangzaná az előtte is oly ked-
ves templomot, elébb egy pár könny előzi azt 
meg. Ugy is volt. „Még egyszer és utoljára" stb. 
igy szólott s ezel időt kelle engednie a szónok-
nak, hogy a jó barát és szerető embertárs is be-
szélhessen azon pár könny képében, mely szemei-
ben megjelent. Azután erőt véve magán, folytatá 
beszédét beajánlva egymásnak pásztort és nyájat; 
s végül mindkettőre istennek áldását kérve leszált 
a szószékről, most már igazán utoljára. Kísérje ál-
dásunk bár hol jár. 

Ezután uj lelkészünk állott szószékre s mi-
nek utánna híveivel istenhez fohászkodott,  felvette 
beszédének alapjául Pál apóitól I. Kor. levele i 
fej.  23. versének e szavait : „Mi pedig prédikáljuk 
a megfeszített  Krisztust. 

A mi önmagában hordja érdemét, az nem szo-
rul dicséretre : azért én se kivánok ez úttal a be-
köszöntő baszéd mellett apologizálni. Legyen elég 
arról csak annyit felemlítenünk,  hogy szeretett lel-
készünk beszédében meggyőzöleg kitüntette, miért 
kell neki a Jézu» Krisztust pradikálnl. Azért 
ugyanis, mert Jézus é j az 6  evangeliumi szellemé-
től áthitva leend képjs ö maga is gyarló eaiber 

létére, azon nagy és fontos  küzdelemre, a melyet 
az igazi piotestantismus érdekében annak ezernyi 
ellenségeivel szemben vivnia kell ; és mert a hivek 
lelki üdvének biztosítása is, az élet számtalan kí-
sérletei közt, az anyagiasság e korszakában, csak 
egyedül Jézus Krisztus predikálása által lehetséges. 
E részben gyönyörű képletben mutatta fel  a ma-
terialismus hit állításaival szemben az igazi keresz-
tyén hit felemelő,  megdicsőítő magasztosságát, 
mely a földet  az éggel, az embert az istennel egy-
beköti. Ennyiből állt a templomi ceremónia 

Templom után vidám közebéd következett, 
hol a pohárköszöntők annak rendje szerint megem-
lékeztek az érdemről és a tiszteletről. 

Az ünnepélyek hosszú sor'tt az „ifjúsági  ön-
képzőkör" által rendezett bál zárta be, melynek 
anyagi jövedelméről az illető bizottságnak tiszte 
számolnia ; mi e helyen csak a mulatságra lévén 
tekintettel, örömmel konstatáljuk, hogy az igen jó 
izii kis mulatság volt, melyben az ifjúság  jó kedve 
vidámsága tűnt ki. Ez a vidám jó kedv volt az a 
bálkirályné, a melyben én sokat-sokat gyönyör-
ködtem. 

Szives üdvözlettel a t. szerkesztő urnák 
— ó —s. 

S Z Í N É S Z E T , 

Kézdi-VAsáilielytt  1879. ju:. 25-én. 

Jul. 19-én „Georges hercegnő" adatott Prielle Cor-
nélia vendégmüvésznő első fellépteül.  Mint előre 
megjósoltuk, a szinkört a közönség egészen megtöl-
tötte. A címszerepet Prielle Cornelia játszta, ugy 
a mint tőle várni lehetett művésziesen, elragadóan. 
A közönség gyakori zajos tapsokban és kihívások-
ban adott kifejezést  elragadtatásának, igazolva ama 
mondást, „hogy a művészet hódit " Mellette leg-
nagyobb igyekezettel és mondhatnók a többiek 
között legtöbb sikerrel játszott Kazalicky (Birac 
herceg) Benkő Jolán, kiről már több izben elisme-
réssel szólottunk most is csinosan játszott a ka-
cér Sylvánie szerepében. Említést érdemel mé^ 
Komáromy (Feremonde gr.) és Zádorijé (Valetitine 
Sztupáné (Perigny marquisnö) mintha nem találta 
volna magát jól szerepében, ami valljuk meg őszin-
tén — nem is neki való volt ; az ő eleme a dráma. 
Ott mint már többször tapasztaltuk, egészen más 
hatást képes kelteni. — 

Julius 20 „A szamár bőr." E darab csaku-
gyan az, a minek a szinlapon is fedezve  volt ; lát-
ványos és tüneményes bohózat s mint ilyennem 
érdemes arra. hogy vele foglalkozunk  : mig más 
oldalról a csinos kiállítás meglepő díszletek és ál-
talában ama nagy ügyekezet, melyet a személyzet 
minden egyes tagja az előadás vonzóvá élvezetes-
sé tételében tanúsított, teljes elismerésre méltó. A 
közepes számú közönség folytonosan  derült han 
gulatban volt. 

Julius hó 22-én „Bora és a 47 ik czikk" Pri-
elle Kornélia második föllépte.  E darab már egy-
szer adatott, s azon alkalommal elmondottuk véle-
ményünket az előadásra nézve. Most csak azt em-
iitjük meg, hogy Corát Prielle Kornalia játszotta ez-
úttal. Elmondhatnám, hogy nagyszerű felséges  sat. 
volt! de a jeles művésznő nem szorult az én gyenge 
tollam magasztalására. Öt látni és élvezni kell. 
Közönség isméi szép számmal jelent meg : de ho 
gyisne sietne most színházba, aki csak teheti, s a 
ki csak egy csepp müérzékkel is bir : hiszon ne-
künk vidékieknek vajmi ritkán jut az a szerencse, 
hogy ily nagybecsű műélvezetben részesülhessünk. 

Julius 24. „Szövetségesek" francia  vigjáték 3 
felvonásban  irta Mareau. A darab maga csekély 
belbecscsel bir. Fő érdeme az, hogy tarka, mulat-
ságos jelenetekkel bövelkeddik Azonban erős c.se-
cselekvényt, ügyes bonyadalmat, indokolt helyes 
kifejtést  hiában keresnénk benne. A mulattatásau 
kivül semmi egyéb célja nincs. — Hanem a mily 
léha a darab, oly igen sikerült az előadás. Prielle 
Kornélia a fiatal,  szelemdus özvegy Hanriette sze-
repében oly bájos, oly elragadó, jelensé;' vo't, já-
tékát annyi érzelem, fesztelenség  és elégancia jel-
lemezte hogy a közönség majdnem magán kivül 
volt elragadtatásában. Elmondhatni, hogy ezen elő 
adásnak ő volt a napja s a töobi szereplők kö-
rüle a bolygók. — Majd minden felvonás  közben 
egymásután háromszor is kihívták. R i j t i kivül az 
előadás sikeréhez legnagyobb mértékben járu t 
még Szathmáry, ki a szeleburdi, házasságvadász 
Mauri szerepében ez este igen szeretetre méltó 
volt. Kazalicky Gastout a harcban bátor, a nök 
előtt pedig félénk  és ügyetlen zuá/ kapitányt szin 
tén elég sikerülten adta. Megemlítendő' még Ko-
máromy, aki Badinois e pletyka hirhordó, de híre-
ivel mindig főisülő  ember szerepét játszta kilő si-
kerrel, — Közönség az este már csak közepes 
számmal. 

Patfantyns 

Értosités és kérelem, 
Hivatkozással a közelebbről közzétett ,, 1. r -

t e s i t é s r e" -r e mely szériát az erdélyi gazdák 
ötödik vándorgyűlése folyó  1879 évi október hó 
2—5-éig lesz Sepsi Szentgyörgyön megtarva : 

hivatkozzással továbbá „Az erdélyi gazdák 
vándorgyűlésének alapszabálya* 13. § ára, 
tisztelettel felkérjük-  a t. hatóságokat, egyleteket 
és magánosokat, hogy a vándorgyűlésen tartani 

és tárgyaltatni óhajtott előadásokat, themákat, 
kérdéseket vagy indítványokat Írásban foglalva 
legkésőbb folyó  évi 

augusztus hó ;tl-I<r 
az érdél) i gazdasági egylet titkári hivatalához 
eljuttatni szíveskedjenek, hogy azok a négy héttel 
megelőzőleg" közzéteendő részletes napirendbe fel 
vehetők legyenek. 

Kolozsvárt, 1879. julius 20-án 

Szabó József,  (í.iiuaut Vilmos, 
egyleti alelnök. egyleti titkár. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— G ö n c i . P á l miniszteri tanácsos f.  hó 24-

25-én K.-Vásárhelyen  és vidékén volt, hol fővizsgá-
lata tárgyául a népiskolákat tette. A k.-vásárhelyi 
müfaiMgászati  iskola ugyanis, mely a felsőnépiskola 
mellé kiegészítő szakosztály gyanánt volt felállítva 
talán a tanitó gyeneesége miatt nem felelt  meg a 
várakozásoknak. Ezen segítendő s a helybeli felső-
népiskola ügyét is valahára elintézendő gyűlt össze 
szombaton délelőtt egy szűkebb kö:ü enquete. Az 
értekezlet részleteiről jövő számunkban terjedel-
mesebben fogunk  szólni. Ezúttal csak Ja követke-
zőket emiitjük meg. A főispán  ur elnöklete alatt 
a közigazgatási bizottság és a gondnoki kar tag-
jaiból összehívott értekezlet igen érdekes eszme-
cserék után megállapodásra jutott. A helybeli fel-
sőnépiskola ugyanis átalakittatik mülakatos tau-
mühelylyel megtoldandó 6 osztályú polgári isko-
lává, a kézdivásárhelyi müfaragászati  iskola be-
szüntettetvén, helyébe egy müasztalos tanműhely 
fog  felállíttatni;  a baróthi gazdasági szakosztályt 
illetőleg azon örvendetes lépés történt, hogy a mi-
niszteri tanácsos ur kilátásba helyezte annak a kö-
zép gazdasági tanintézetekkel leendő viszonyba 
hozását. 

— T i s z a K á l m á n a k Barabás által vá-
rosunk szemára festett  képe megérkezett. Jelen-
voltunk midőn a bizottság konstatálta a kép sér-
tetlenül történt megérkezését s az elismerés őszinte 
szavával Adózunk a jeles művésznek, ki művészete 
valódi remek példányát mutatta be ismét a közön-
ségnek e képben. Az arcképnek ünnepélyes lelep-
lezése csak szeptember közepe táján lesz. 

— E 1 g á z o 1 á s. Az Ötves féle  épülőfélben 
levő háztól egy földet  hordó szekeres vigyázat-
lanságból egy kis leányon keresztül hajtott. A 
szegény gyermeknek a kerék derekán ment ke-
resztül ; életéhez kevés a remény. A szekeres le-
tartóztatott. 

— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . L. B. ur-
nák K é z d i - V á s á r h e l y .  Hogy az emiitett je-
lentésről a tudósító csak annyit jegyez me», misze-
rint „tudomásul vétetett," az csak azt teszi, hogy a 
jelentés felett  semmi vita nem folyt.  Különben a 
szíves figyelmeztetést  köszönettel vettük} s gon-
dunk lesz "rá hogy az igényeknek e részben is 
megfeleljünk.  Z á g o n b ó 1 isméi egy névtelen le-
velet vettünk. Hányszor kell már tudósítóinkat fi-
gyelmezt :tnünk, hogy az efélét  egy szerkesztőség 
sem szokt i közölni. 

— É l ő p a t a k o n a gr. Bethlen ur által ren-
dezendő hangverseny valószínűleg csak 10 én fog 
megtartatni, mivel ezen zenészeti estély rendezése 
több időt veend igénybe, a rendezők nem minden-
napi élvezetit óhajtván nyújtani a közönségnek. 

— É l ő p a t a k o n vasárnap 1S79. jul. 27-én 
a nagy táncteremben s bécsi conservatorium által 
kitüntetett Schmitzer Sabina és Júlia hegedű mű-
vésznők közreműködése mellett a művésznők va-
lamint a fürdő  szépítése javára hangversen vnye!-
ogybekötött táncestélvt rendeznek. Belépdi dij sze-
mélyenkint 1 frt. 

R o m á n i á b a n a m a r h a v é s z a k ö v e t -
k e z ő kerületekben és községekben uralg. Teku-
csi kerületben Negrilest, Zigánest, Zepu, Cernicari 
Nartesti, Barca, Tutna,Taksán Buzerleu Dumbra-
vica. Braila kerületben : Osman-Surdila és Gaise-
ance és végre Beszirábiába 1 Rhen és Izmsil kerü-
letekben szintén. 

— R o p a n t t ű z v é s z d ü h ö n g ö t t mult 
csütörtökön Ilyefalván.  A tüz délután 4 órakor 
ütött ki Farkas Mihály udvarán s csakhamar 
lángba borult ejész gazgasági épülete. Szerencsét-
lenségre nagy szél kerekedett, mely sebesen nyomta 
a tüzet keleti irányban. Áthatott a tüz a malom 
utcába, hol mind ín hizat mellék és gazdasági épü-
letével földig  öijzeperzselt. A falusi  nép nagy 
része míz ii m inkán volt s ezek közül némelyik 
c-.ak akkor érkezett meg, midőn már mindenét 
semmivé tették az ádász elemek Elképzelhetni 
a kár nagyságát, ha meggondoljuk, hogy a gaz-
dák nagy részben behordották volt már gaboná-
jukat. Huszonnégy gazda ment teljesen tönkre kik-
nek egyetlen krajcár érő vagyonuk sem maradt 
meg. Ezek között, mint mondják, legsujtóbb csapás 
özv. Gálné úrasszonyt érte : szépen berendezett 
uri lakása,csűre gabonása istilója, mindennemű 
bútorai, sőt még ruhái is a lángok martalékaivá 
lettek Igen szomorú jele az időknek, hogy az er-
kölcsi romlottság még ily esetekben sem kíméli 
meg a szerencsétlen áldozatot. Azt mondják ugyan 
is, hogy Gálné úrasszonynak a lángok közül 
megmentett ékszereit maguk a mentők lopták el 
— Ilyefalva  emberemlékezet óta ily kárt nem. 



szonytól (K-Vásárhely)  i színész napló 1743-ból. 
Weicenfeld  Lipót igazgatóurtól (Budapest) ó fűzett 
iskolai értesitő -

II. Régiség pénz és érem. 

Sztuqa Andorné színigazgató urasszonytol (K-.Vá-
sárhely) Kántorné 1 aranyozott diadém és nyíl 
(hajékzet), Bodor Sándor úrtól (Lücfalva)  1 p,sztoly 
Gubody Sándor úrtól (M. Vásárhely) 1 tűzoltó ün-
nepi ólom érem. Joó Lajos úrtól (Sepsi-Szentgyörgy 
13 darab réz pénz. Cserey Ákos úrtól 1 ezüst és 
1 réz pénz. Nagy Károlyné úrasszonytól (S.-Szt 
györgy) 2 darab ólom 2 darab ezüst emlék érem 
és 2 darab hímezett arckép keretben. 

III. Természeti tárgyak: 
Bartha Sándorkától (Sepsi-Szentgyörgy) 1 ro. 

var és 1 lepke. Reményik Kálmán úrtól 1 darab 
kőzet. 

IV. Különféle  tárgyak : 

A székely művelődési és közgazdasági egy-
let központi elnökségétől (Budapest) 1 Péter Fe-
renc által készített levéltartó (müfaragvány) 

Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapították, előlegesen kö-
szönetemet az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  1879. julius 16. 
ÖZY. Cserey Jánosné. 

szenvedett s bár a sepsi-szenlgyörgyi tűzoltók 
azonnal segítségre siettek de menteni a ropant 
nagy szél mtatt egyfelől  lehetetlen volt; másrészt 
kiki saját háza őrzésével lévén elfoglalva,  a tűz-
oltók munkájokban kevés segítséget kaphattak. 
Ha csakugyan igaz, hogy Farkas Mihály pipája 
tüzétől támadt a vész, a legsúlyosabb büntetést ér-
demel az ily gondatlanság. 

— A h á r o m s z é k m e g y e i m u z e u in-
ról a közgyűlésnek hozott s mult számunkban köz-
lött határozata végéről tévekésből egy jelentékeny 
paszus kimaradt. A méltányosságnak és igazságnak 
vélünk eleget tenni, midőn a kimaradt részt e he-
lyen szó szerint közöljük. „Az állandó választmány 
határozati javaslata — igy szól a jegyzőkönyv — 
azon hozzáadással emeltetett teljhatalmulag hatá-
rozattá, miszerint főispán  ur ő méltóságának ezen 
muzeum érdekében önfeláldozó  készséggel tett ha-
zafias  fáradozásaiért  a közgyűlés hálás köszönete 
fejeztessék  ki !! 

— M e g h í v á s . Az erdővidéki Népbank 
tagjait f.  hó 30-ra a pénztárnoki hely választás ut-
jáni betöltésére tisztelettel meghivom. — Egyszer-
smind figyelmeztetem,  hogy ezen gyűlésen a ta-
gok bármilyr csekély számmal jelenjenek meg a 
választás végre fog  hajtatni, n a gyűlést az alap-
szabályok értelmében többé elnapolni nem lehet 
Kelt Baróth jul 23 1879. T ö r ö k Áron a népbank 
titkárá. 

— E l f o g y o t t  a b e c s ü l e t r e n d k e 
r e s z t j e . A francia  földmivelési  s kereskededel-
mi minisztériumban oly nagy a kereslet a becsü-
letrend keresztje után,̂  hogy a miniszter kénysze-
rítve érezte magát hoteljének előcsarnokában ki-
hirdettetni, miszerint elfogyott  , a becsületrend ke-
resztje s igy folyamodók  kívánságának nem tehet 
eleget. 

— B o t r á n y a t e m p T o m b a n A[legutób-
bi szerb népünnep alkalmából a belgrádi külföldi 
diplomaták mellett Serned effendi  török követ is 
megjelent kísérőivel. Alig foglalták  el a törökök 
helyeiket midőn a tömeg közül többen zúgni, ká-
romkodni kezdtek, tán tettlegeségre kérül a dolo^ 
ha a metropolita a nyugtalanság okáról értesülve 
aban nem hagyja a misét Oka pedig a botrány-
nak az volt, hogy a törökök a templomban nem 
vették le fezüket  s a szerbek ezt nem nézhették. 

— H o g y l e h e t h a u p t t r e f f e r t  csi-
tt ál n i. A zürichi boncteremben egy uri ember 
azzal a kérdéssel köszöntött be adassék neki egy 
tizenyolc éves szeplőtlen szűz szive E sajátságos 
kérés támogatásául elővett egy titkos receptet, 
melyre ezek voltak irva. Végy ily szivet, darabold 
azt gondosan vékony szeletekre végy 3 cseppet 
a kicsordult vérből, tedd egy még nem használt, 
egészen fehér  tányérra sa három csepp csakha-
mar három számmá fog  változni, melyekkel meg-
nyerheted a haupttreffert  a lutrin. Természetesen 
kiadták neki az utat. 

— N ő h a d i t u d ó s í t ó A muszka tábor-
ban, mely Lazareff  tábornok vezérlete alatt most 
a turkománok .ellen indult egy fiatal  és bájóló 
szépségű francia  touristanő csapott fel  haditudósí-
tónak. Ezen női reporter neve Laligont kisasz-, 
szony. Legnagyobb bátorságot és kitartást tanúsít 
a valóban nagyon sok bajjal és veszélylyel járó 
hadjáratban. E mellett még mindig nagyon de-
rült kedélyű és most egy munkás dolgozik ezen 
cim alatt; „Egy franciá  nő emlékiratai a turkomá-
nok és tekincek elleni orosz expeditióról. „— Ezen 
kivülrendes tudósításokat küld Párisba több hirlap 
nak a mellett pedig bájos arca és termete által va-
amenyi muszka tisztet szerelemre ragad-

Az általam alapítandó 
„Székely nemzeti muzeum" 

számára begyült szíves adakozások. 
I. könyvek kéziratok és nyomtatványok ; 

Valló Miklós igazgató úrtól (Csáktornya 3 
füzet  iskolai értesítő ; Szántó Károly tanár úrtól 
(Csáktornya) 1 füzet  önmiive: Baritc K. (Imecs-
falva)  1 köt. könyv. Fischel Fülöp könyvárus 
úrtól (N. Kanizsa 10 füzet  könyv, Dobay János 
polgármester úrtól (B-Gyula) 10 főzet  és 17 kötet 
könyv; BOJIS Károly főgymnáziumi  tanár úrtól 
(N-Körös) 1 kötet könyv (ön müve). A szinészeti 
tanoda igazgatóságától (Budapest) 1 füzet  évkönyv. 
Dr. Sag Móric igazgató úrtól. (Budapest) i füz.évi 
jelentés. Szakkay József  igazgató úrtól (Kassa) 1 
fűzet  gépészeti tudositvány. Föt. Janky Károly 
igazgató úrtól (M-Sziget) 1 füzet  iskolai értesí-
tő : Wicsszer Boldizsár igazgató úrtól (Pécs) 1 fűz. 
iskolai értesítő. H egedüs Sándor háznagy úrtól 
(Debrecen) 1 kötet iskolai értesítő. Leiom Jakab 
igazgató úrtól (Budapest) 1 füzet  iskolai értesítő. 
Gosztony József  igazgató úrtól (Csábrendek) 1 fű 
zett iskolai értesítő. Föt. Zsoffa  Jeroma házföuök 
úrtól (Rozsnyó) 3 kötett egyházi könyv a XVI-dik 
századból. Szabó Endre igazgató úrtól (Kolozsvár) 
10 füzet  Pröbel intézeti értesítő. Föt. Varga Emil 
igazgató úrtól (Szolnok) 3 füzet  iskolai értesitő 

Werner Magdolna úrhölgytől (Pécs) 2 füzet  iskola 
értesítő. Becsek Dániel nyomda igazgató úrtól (S-
Udvarhely 75 darab nyomtatvány. Cserei Ákos úr-
tól 7 kötett könyv. Miletz Mari k. a (K.Vásárhely) 
1 fűzett  régészeti értesitő. Sztupa Andorné uras-

Érték-  és  váltó-árfolyam  a bécsi  cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  julius  24. 

Magyar aranyjáradék 94- — 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ n . „ 116.85 
„ keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 83.75 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.60 
„ vasúti kölcsönkötvény 110.20 
„ földtehermentesitési  icötvénx. • . . . 86.25 

Temesvári 83.75 
Erdélyi 83.75 
Ilorvátszlavon 85.50 
Szőlődézmaváltsági 88.75 
Oosztrák egys államadz.Sság papírban . . . 60.70 

„ „ „ ezüstben . . 80.30 
„ aranyjáradék 78.30 

1860. államsorsjegy 21—50 
Osztrák nemzeti,bankrészvény . . . . 830. 
Sí „ hitelintézeti „ . . . • . . 265.96 
Magyar hitelbank 251.50 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.59 
Napoleond'or 9.25 
Német birodalmi márka 57.— 
London 115 70 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

4-ik közlemény  a br Szentkereszty  Stephánie  kezde 
menyezése  /oly  tan K.  Vásárhelyit  létesítendő  köz kór-

ház javára tett  szíves  adakozásokról. 
Kökös községe ivén Kökösön. Kökös községe 

1 frt.  Veres István 50 kr. Molnár József  50 kr. 
id. Nagy Ádám 20 kr. Plugor Tódor 4 kr. Ürmösi 
István 10 kr. Nagy Ferencné 5 kr. Jakots Józsefné 
5 kr. itj. Sóss Tamás 10 kr. id. Uyés György 4 kr 
Stoján Demeter 10 kr. Popovics Béniám 10 kr. 
Zsigmond Bálint 10 kr. Plugor József  10 kr. Ki-
lyéni Ferenc 10 kr. id. Molnár Béniám 2 kr. Zsig-
mond Ádám 20 kr. Kiss István 20 kr. Jancsó 
György 10 kr. Serester Matild, so^kr. Bartha Mi-
hály 10 kr. Kökösi György 1 frt.  Bíró Áron 10 kr 
összeg 5 frt-  30 kr. 

Alapítványát  kifizette  Wellenreiter Györgyné 
25 frt. 

Gidófalvi  Jánosné ivén Szotyor: 
Egyszersmindenkorra adakoztak : Gidófalvi 

Jánosné 5 frt.  Miklós Ferencné 10 kr. Bo<Ja Má-
tyásné 30 kr. Mikó Józsefné  10 kr. Bernát Károlyné 
40 kr. Bartha Mári 20 kr. Maksai Ágnes 10 kr. 
Szabó János 10 kr. Nagy Fereac 1 ft-  Nagy Pé-
terné 10 kr. Veres Ferencné, 5 kr. Gidófalvi  Pál 
45 kr. összeg 8 frt. 

Fogadják a jótevő adakozók a szegény árvák 
nevéhen kifejezett  hálás köszönetünket 

Br Szentkereszty Stephánie Nagy Gábor 
elnök titkár 

Kiadótulajdonos: L'ollák Mór. 

5-ik közlemény  a br. Szentkereszty  Stephánie  kez-
deményezése  /olytán  K  Vásárhelyit  tetesitendö  köz-

kórház javára tett  szíves  adakozásokrol 
Alatt irtak szivesek voltak már részben be is 

váltott Ígéretet tenni, hogy bizonyos és előttük ke-
gyeletes emlékkel összekötött napokon az intézet-
beni tagok részére élelmet küldenek u. m. Jancsó 
Zakariásné, Nagy Dénezsné Nagy Ferencné, Ba: 
log Kováts Ároné, ifj.  Özv. Szabó Jánosné, őzv. 
Szőcs Sáinuelné (sánta) Kovács Károly borbély, 
Pongrác Dániél és Szőcs Mozesné 1—1 napi 
élelmet. 

Karácsonra ajándékoztak; Szabó Mózesné 1 
nyakkendő, Szőcs Józsefné,  1 férfi  kalap, 1 mel-
lény 2 pár változó. Kovács Aronné 1 férfi  rékli 
és 1 pár változó 3 kis keszkenő, és 1 melény. 
Hankó Lászlóné 2 kis keszkenő, Pap Andrásné 
1 női rékli 1 kis keszkenyő. Br. Szentkereszty 
Stephánie huszonkilenc sing gyolcs, 5 darab 
kendő. 

Zágon 1879. január 23-án. 

Benkő Ferenc, Rác Bálint és Vitáiyos Lajos 
gyűjtése. K. Vásárhely város 13. 14. és 15-tize-
déből : J 

Kovácsi Józsefné  2 k. bab. Rác János id. 1. 
v. rózs. Balog István fogház  felügyelő  4 k. bab. 
Ivrinci Balázs 10 kr. Mátéfi  Károly 25 kr- Fazekas 
Antal 4 k. bab. Kovács Áron (splényi) 10 kr. Princ 
Ferenc 10 kr. Szőcs Ferenc asztalos 10 kr. id. Ku-
pán József  2 véka rózs. Gál Gáspár 4 kupa bab. 
Wellenreiter György 1 napi élelem. Jancsó István 
1 v. rózs id. Török S. 1 v. rozs, Török Sándorné 
1 v. zózs. Pál Matild 50 kr. Török Ferencné 1 v. 
árpa, Kovács Mózesné 10 kr. Mocsi Józsefné  20 kr. 
Szőcs Imréné 1 v. pityóka. Csíki Jánosné 1 v. pi 
tyóka. Pap Andrásné 1 v. árpa. ifj.  Molnár János-
né. 20 kr. Kovács Miliályné 2. k. bab. Lakatos 
Ferencné egy kupa bab. Fekete Ferencné két 
kupa bab. 

Fogadják a buzgó gyűjtöks szives adakozók 
a szegény s munka képtelen öregek nevében ki-
fejezett  leghálásabb köszönetünket. 

Iv.-Vásárhelyt  1979. január 14-én, 
Br Szentkereszty Stephánie. Nagy Károly, 

elnök jegyző 
a . 

Hirdetmény. 
Ügyvéd Nagy Károly által képviselt fel-

peres Rézer Ignácnak Hatolvkai Bartha Lajos 
ellen 4oo forint  tőke követelés és járulékának 
kielégítése végett 1879 február  hó 7-ik nap-
ján 310 sz. a. elrendelt é* megjelent foglalás 
folytán  i-töl 27 tétel számig lebecsült gazda-
sági barmok, állatok- és szerelvényeknek el-
árverezése 1258 p. sz, a végzés szerint elren-
deltetvén az árverezés határnapján! kitüze'ik 
1879-ik év augusztus hó 3-ik napjának délután 
3 órája — vásárlók a helyszínén Hatolykán 
tartandó árverésen eladandó tárgyaknak érté-
két készpénzel kötelesek fizetni. 

K,-Vásárhely  1879. julius 16-án. 
Knkiitsi Ádám 
k- végrehajtó. 

• • néhai gr. M/kes Benedek hagyatéká-
v!|| hoz tartozó ZERNYE nevü fenyves 
JjSaög havasban a 10 évi rendes hozam 200 

gfga  holdban megállapítva letárolás végett 
jg H| áruba bocsáttatik. A faállomány  desz-
jjggjgM kának való szálas erdőből áll és Ge-
&) 53 lence község szomszédságában annak 

jfl  ssámos füréíz  nvilmain előnyösen ér-
^B MHtékesithetó Vállalkozni kivánók bő-

vebb felvilágosítást  nyernek 

Künle Jó/.sef  irodájában Sepsi-
szentgyörgyön. 

Tudósítás. 
Alólirott a t. gazda közönségnek tu: 

domására kívánom hozni, hogy már két 
év óta meglevő gözcséplö gépem fürész-
szel^van ellátva (előnyei: legújabb szer-
kezetű üszög tisztító, állitható magvá-
lasztó henger, felülmulhatlan  munkaké-
pesség és és kevés tüzelő anyag) a t. 
gazdaközönség szolgálatára felajánlom  s 
egyúttal a t. gazdaközönség pártfogását 
kérem. 

Továbbá tudomására hozom a t. gaz-
daközönségnek, hogy nagyobb gazdasá-
goknál september végével jutányosabban 
fogok  csépeltetni. 

Ilyefalva  1879. julius 20. 

Nagy Mihály. 
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