
ajkadról akarva, nem akarva forró  ima, röppen a 
mindenség hatalmas alkotójához, ki számodra eze-
ket alkotá s önkénytelenül sóhajtasz fel,  hogy 
„mégis fenséges  látvány a te müved, hatalmas is-
tenség ! 

Igy ömlengve, csaknem észrevétlenül jutsz — 
kedves olvasóm — a kies völgy szépségei közül 
az úgynevezett „Sáros ut" örökzöld fenyüi  közé, 
melyeknek dus lombjai között üdült kedélylyel 
éred el nevezett alagutat, hol a különböző nemű 
fák  által mesterlíéletlenül körülkeritett gyönyörű 
„Kőlik pusztája" vonja magára figyelmed  s nyújtja 
szállásul buján tenyésző bokrainak árnyékát pihe-
nésedre. Ha merengő lelked kifáradt,  itt újra fel-
ébred s szivedben amaz egyedüli édes óhaj merül 
fel,  vajha örökre itt tölthetnéd napjaidat ! mert a 
természet, szivednek eme hatalmas isteni elvarázs-
lója, tárja ismét eléd az önkeze által alkotott re-
mek képeket, • mert a terebélyes fenyüfák  hüs ár-
nyai alatt eszedbe jutnak a többé soha vissza nem 
varázsolható kedves mult napok, mikor szerelmed-
nek első bölcsőjénél reszkető kezekkel, imádó lé-
lekkel emeltél oltárt egy szelid lányka emlékének, 
kinek ajkáról először hallád elömleni a szerelem 
mindenható hatalmának üdvöt adó igéit, ki szere-
lemiltas kebellel öntötte első édes csókját ajkadra, 
ki reszketve, mint egy szelid galamb simult feléd 
s te a boldogság mámorától megrészegítve reme-
gő hangon zengéd el szerelmed első tárgyának, 
mint bimbóból kifejtett  szűz tiszta rózsának sze-
relmi érzésed első titkos édes dallamát, hogy : 

„Szeretlek, szeretlek, 
Csak ne mond senkinek, 
Mig az oltár előtt 
Össze nem esketnek." 

S mikor a néma hold, az égen bujdolcló eme 
halvány szende égi test, látván két szerető sziv 
angyali boldogságát, a szerelem istenének áldó kar-
jai által körülvétetve : kimért útját egy percre to-
vább nem folytatá,  hanem a földi  boldogság „neto-
vábbját" bámulni megállott s eltanulta szerelmi 
éneked ama bús felsohajtását,  hogy 

\ „Hej de magas ég 
A csillagos ég 1 
Kedves rózsám 
Szeretsz-e még ?" 

Első szerelmednek ilyen emlékei tárulnak itt 
lelked elé, kedves olvasóm ! Ábrándjaid bájhoná-
ban szinte-szinte elfelejted  célodat is, az alagút 
megnézését, mert itt is, miként elébb, a természet 
minden alkotmánya újdonságként tárul eléd, hogy 
még inkább elvarázsolja ábrán,do.zó lelkedet s fel-
emeljen az emberi gyarlóság szűk köréből, ábránd-
jaid tündér országából egy boldogabb hon felé." 

Tehát le az ábrándokkal! Hisz a mi elmúlt, 
ugy sem jő az többé sohasem vissza ! ábrándjain-
kat elfeledve,  menjünk csak az alagútba ! 

Végy erőt hát, kedves olvasóm, önts lelked-
nek minden porcikájába törhetlen bátorságot, fe 
lejtsd földi  léted múlandóságait, gondolj az ősidők 
bámulandó remek müveire s ha nyiltan elhatároz-
tad magadat ezen ősi alagút megtekintésére : kö-
vess csak engemet, szivesen bevezetlek oda. Mi-
előtt bemennénk, megsúgom, hogy ne félj  egyelőre 
semmitől, mert fenevadaknak  hire sincs ott; a de-
nevérek sem fognak  ijesztgetni: félnek  azok is 
lámpánk halvány világától; a mellett a földalatti 
törpék sem fognak  rettegtetni, hisz azok is régen 
alusszák mély álmaikat. Tehát utánam ! — Tudom, 
hogy az alagút első megpillantása rémes gondola-
tokat támaszt fel  agyadban, ah, de azok csak pil-
lanatnyiak lesznek ama ritkaságokhoz képest, me-
lyekkel pár perc múlva találkozunk. Előre hát a 
magasba ; egy gondolat és ott vagyunk. Most pe-
dig hó ! Nézd csak e rengeteg óriás követ, mely 
rémesen tekint alá, mint esővel terhelt felhő.  Ez 
képezi első részét a bejáratnál alagutunknak s 
ezen vehetők első sorban észre az ős századok ke-
zeinek remek munkái; borzasztó látvány ez a né-
zőnek, mely ezredévek mohait is viselheti magán 
s melyen isten tudja, minő népek Írásának kiolvas-
hatatlan betűi látszanak s melyet a monda szerint 
óriási láncok tartnak megkötve, láncok, melyek 
messze-messze e világtest túlsó felén  vannak erősen 
összekapcsolva. 

(Vígé következik  ) 

F e l h í v á s 
A háromszéki „Erzsébet árva leánynevelő in-

tézet", a kézdi-vásárhelyi „Stephánie menház" és a 
kézdi-vásárhelyi „Közkórház" kezelő bizottságai a 
nevezett intézetek javára egy tárlat rendezését tűz-
ték ki feladatokul. 

Ezen tárlat rendezésének elhatározásakor két 
cél lebegett a bizottságok szeme előtt, t. i. egyfe-
lől az, hogy általa a még gyámolitásra és pártolás-
ra oly nagy mértékben szükséget érző jótékony 
intézetek alapvagyona gyarapodjék; másfelől  pe-
dig vidékünk minden egyes, haladni vágyó és má-
sokra buzditólag hatni törekvő lakójának alkalom 
nyújtassák ismereteit, szorgalmának, ügyes 'gya-
korlottságának és szakképzettségének egész vidé-
künk érdekében hasznosítható eredményeit mások-
kal közölni s nem egy disz- és hasznos munka, v. 
tárgy előállításával a közfigyelmet  felébresztve,  len-
ditőleg hatni általános jólétünkre. 

így — eltekintve attól, miszerint mindnyá-
junkra nézve megnyugtató, örvendetes hatást gya-
koroland, ha egy csomóba összegyűjtve látjuk, mi-
szerint oly sok tekintetben háttérbe szorított vidé-

künk távol az ipar és közforgalom  központjaitól 
magára is életképes és kiállítani tud mindent, ami 
az izlés, csinosság és hasznosság tekintetében szük-
séges — reméljük, nemcsak helyi érdekünk s nem 
csak a három intézetre, hanem az egész vidékre 
nézve pártolást érdemlő olyan vállalatnak fog  tekin-
tetni, a melyet tömeges pártolás által mentől sike-
rültebbé tenni mintegy hazafi  és honleányi köte-
lesség. 

A kiállitás Kézdi-Vásárhelytt  leend az 1878. 
év október 20—30-ig s most ezen tiszteletteljes fel-
hívás ily korán csak is azon szándékból tétetik, 
hogy a kik arra kosszabb munkát igénylő tárgyat 
kívánnak kiállítani : annak elkészítésére még most 
időt fordíthassanak. 

Zágonban, 1878. julius 27-én. 

Báró Szentkereszty Stephanie, 
a fentebbi  intézetek elnöke. 

L E G Ú J A B B . 
Konstantinápoly, aug. 5. A főhaditanács  elha-

tározta több főtiszt  elküldését az ez idei német és 
franciaországi  hadgyakorlatokra. A salonikii érsek 
hir szerint az oekuméni patriarcha utóda fog  lenni. 
Az itteni hivatalos sajtó iroda fölszólította  a hírla-
pokat, hogy minden nyilatkozatoktól a Bosniában 
kifejtendő  ellentállásra nézve tartózkodjanak. 

Róma, aug. 5. Ma Livornó-Desena- és Veletri-
ben meetingeket tartottak az „Italia irredenta" 
ügyében ; anélkül azonban, hogy valami nevezetesb 
eset adta volna elő magát. 

ltóma, aug. 5. Masila nuntiusnak Bismarck 
herceggel való párbeszéde következtében, a Vati-
kán a porosz klérus számára uj utasításokat dol-
goztat ki. Nem lehetetlen, hogy Ledochovski bi-
bornok is visszatér poseni püspökségébe. Masellát 
várják Rómába, hogy a pápának szóbeli jelentést 
tegyen. 

Páris, aug. 5. Olaszország kifejezte  hajlandó-
ságát arra, hogy francia-olasz  szerződés megköté-
sére nézve alkudozásokat kezdjen. Musurus pasát 
e hét folytában  Londonba várják. Jó híreket hoz 
a mohamedán lakosság magatartása felől.  A köz 
hangulat készteti a szultánt, hogy az angol szövet 
ség mellett maradjon. 

London, aug. 5. A „Times"-nek Konstantiná-
polyból, a „Daily Ne\vs"-nek pedig Syriából jelen-
tik, hogy — hir szerint — Anglia ujabb terület 
átengedések miatt alkudozik. Különösen Tenedos 
szigetét emiitik e tekintetben. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A müncheni müvészakademia által rende-

zett kiállitáson ismét négy magyar tanuló nyert 
kitüntető érmet. Köztük Gyárfás  Jenő rajztanár — 
városunk szülötte — általános feltűnést  keltett fest-
vényeivel. 

— Csillagászati jegyzetek aug. lióra. 1 én a 
Hold a Föld közelében, 2-án Neptunus a Nappal 
negyedben, 5-én első holdnegyed, 11-én Jupitert 
a hold elfödi,  13 án Holdtölte s l á t h a t ó holdfo-
gyatkozás, 17-én Hold a Földtől legtávolabb, 2i-én 
Utolsó holdnegyed, 23 án Uranus a Nappal együtt-
állásban 26-án Vénust a Hold elfödi,  ez Föld közelé-
ben Merkúrt a Hold elfödi.  Merkúr esti csillag de 
nagyon alant áll s ezért alig látható. Vénus reg-
geli csillag. Mars nem látható. Jupiter reggeli 2 
órakor nyugszik le. Szaturnus majd nem az egész 
éjen át látható. A f.  hó. 12 és 13-ika közti éjen 
látható holdfogyatkozás  nem lesz teljes. Kezdődik 
12-én valamivel éjfél  előtt, tart körülbelől 13-ika 
reggeli 3-ig. Látható Ázsia nyugati részén, Euró-
pában, Áfrikában  és Északamerika keleti részén. 

— Ilyefulván  f.  hó augusztus 7-én, a képvi-
selő választás alkalmából műkedvelői előadást ren-
dezett az ilyefalvi  „Ifjúsági  önképzőkör." Mint nagy 
színpadi hatással bíró s különben is alkalmi darab 
Tóth Kálmán „Nők az alkotmányban" című vígjá-
téka került színre. A szereplők egytől egyik meg-
állták helyüket s a kellemesen töltött este, nem 
egy hallgatóban keltette fel  a vágyat: vajha ilyen 
intézmény minálunk is léteznék ! A művelődési 
emez egylet, mely már is oly szép eredményeket 
mutathat fel,  maga dicséri annak megalkotóját és 
lelkes vezetőjét: L á s z l ó L u k á c s tanitó urat. 
Sok ilyen tanitót nekünk. x. 

— A kózdi-Yásflrhelyi  takarékpénztár 1878. 
julius havi forgalmának  kimutatása. Bevétel: Átjött 
pénzmaradvány juniusról 15279 frt  78 kr, betétek 
161 fél  részéről 20176 frt  29 kr, leszámított váltók-
ra befizettetet  52368 frt,  beváltot zálogokból 450 
frt,  kamatokból 1033 frt  58 kr, illetékekből 1033 
frt  24 kr, részvényátiratási dijakból 2 frt,  kezelési 
költségekből megtérittetet 26 frt  08 kr, államille-
ték számlára 46 frt  37 kr, jelzálog kölcsönökből 
1965 frt,  összesen 92,380 frt  34 kr. Kiadás : Betét 
kifizetés  29 félnek  2426 frt  06 kr, betét folyó  ka-
matokra 2 frt  04 kr, leszámítolt váltókra 49534 frt 
előlegek értékpapírokra 1550 frt,  zálogkölcsönökre 
450 frt,  osztalékra 3153 frt  54 kr, kezelési költ-
ségre 122 frt  63 kr, tiszti fizetésre  125 frt,  jelzá-
logkölcsönre 2415 frt  jutalékra 50 frt,  visszleszá-
mitolt váltó kamatra 53 frt  55 kr, bélyeg- és pos-
tadíjra 60 frt  82 kr, viszleszámolt váltótörlesztésre 
13900 frt,  ércpénzvételre 2083 frt  60 kr, pénzma-

radvány a hó végén 16454 f r t  1 0 kr, — összesen 
92,380 frt  34 kr. — Kézdi-Vásárhely,  1878. jul. 31. 

Bányay Ferenc, könyvvezető. 

— A Feketefigy  mellől Cofalváról  irják la-
punknak e hó 3-ról : „Rosz időket élünk mind az 
erkölcsi, mind a phisikai világban. Nem politikai 
újság, de elemi csapás az, miért feljajdulni  kényte-
len vagyok. Cofalva  kis község a Feketeügy és 
Kovászna folyó  vizek között fekszik  ; ezen két fo-
lyam Dálnoknál kezdve kelet felé  Zágonig terjedő 
erdős hegyekből jövő patakokat magához ölelve, 
Cofalva  határterületét keresztülvágja és már ez 
évben gátot nem ismerő hatalmas árjával kétszer 
borította el határunknak több mint kétharmad ré-
szét, megbecsülhetlen, kipótolhatlan károkat okoz-
va őszi, tavaszi gabona és szénaterményeinkben, 
valamint ugar-határrészünkben is. A felszántott  ter-
mőföldet  és trágyát elhordta s elmosta az árviz, 
oly mély árkokat mosván sok helyeken, hogy azo-
kat csak nagy költséggel s munkával lehet újból 
szántófölddé  alakítani. Közvetlen a Feketeügy part-
ján levő s a mult őszsz^l elmagolt szántóján sok 
birtokos egy kévét sem aratott, elmosván a viz 
egész darab szántóföldeket.  Nehéz körülmények 
között vagyunk ! Nagy aggodalommal néz a birto-
kos a jövő elébe. Nincs, mivel marháját kitartsa a 
télből, nincs miből fizesse  a nagy adót. A másod-
szori árviz most, midőn e sorokat irom, a learatott 
gabonát kalangyákban tömegesen sodorta el s 
iszapolta le. Ily szomoritó esetekben az önfentartás 
nehéz küzdelemmel jár. Nem lehet csodálkozni, ha 
a birtokosok közül is többen készülnek más, bol-
dogabb tájékokba ezen, a viz árjainak leginkább 
kitett szerencsétlen fekvésű  községből, mely 10 év 
alatt csak két évben nem szenvedett vízkárt. Ezen 
bajt orvosolni csak a vizek szabályozása által le-
het, mit az állam és nép érdeke egyformán  kíván, 
mert 350 lelket számláló Cofalva  kis községünk az 
említett vizeket szabályozni nem képes, az állam 
segélyére van szükség. — Annak kieszközlésénél, 
hogy országos képviselőink szivökön hordva vá-
lasztóik érdekei előmozdítását, megteszik a kellő 
lépéseket s oda munkálnak a magas kormánynál, 
hogy a jelzett bajon segítve legyen : hisszük s tel-
jes bizalommal vagyunk; másfelől  erős hitünk, hogy 
kormányunk a legkisebb községet is, ha az nyo-
morral küzd, nem hagyja figyelmen  kivül, sőt bölcs 
és tapasztalt jóindulatu intézkedésével segitend ál-
lapotán. — Csia Elek. 

— Vihar és hó. Hévizén mult szerdán rop-
pant zivatar dühöngött, mely sokféle  kárt okozott 
A levegő, mely a vihar előtt szinte elviselhetetle-
nül lankasztó volt, annyira meghűlt, hogy valósá-
gos késő őszire változott. Később hó is esett, de 
e havazás természetesen csakhamar nyomtalan-
ná lett. 

— Egy leány csoda nszása. Miss Beckwith a 
„Bell's Life"  közleménye szerint az általánosan is-
mert Beckwith tanárnak 17 ézes kisleánya adott 
egy úszási productiót a mult héten a Themsében, 
6 óra 25 perc alatt 20 mértföldet  úszván. A kis 
„Mermaid" kék vászon uszó öltönyben 12 órakor 
délben lépett a Westminster híd közelében a vízbe 
kisértetve egy kis csólnak és egy kis gőzöshad 
által, melyben a birák s a kíváncsi személyek ül-
tek. Már 4 óra hosszat úszott és a Bandforti  doc-
kok közelébe voltak, midőn az első frisitőt  vevé 
magához, valami meleg husiét, melyet a gőzösen 
vittek utánna, s a melyet atyja egy kis ezüst csé-
szében nyújtott neki a csolnakból, mialatt a Miss 
vizet tiprott, meg nem fogózva  a csolnakban, mi 
nagy csodálkozást gerjesztett a pápaszemes dokto-
rokban, kik juryként kisérték. D. u. 5 órakor ért a 
Richniondi hidhoz, hol sok csónak msnt eléjök, a 
híd telve volt ujongó népséggel. Még a Mortlake 
park útjáig úszott, midőn 20 mértföldet  befejezvén 
elhagyá a vizet, 6 óra 25 percet töltött abban, a 
nélkül, hogy egy percre is valamiben fogódzott 
volna, sőt késznek nyilatkozott azonnal vissza-
uszni Richmonda. A kis Mermaidnek, mint a „Re-
porter" mondja, legkisebb baja sem lett csak szép 
fehér  bőre barnult meg kissé a napon. 

— Bankócsináló. Szepesmegyében e napok-
ban történt. Egy lengyel csavargó beköszönt egy 
jómódú falusi  gazdához, kinek nagy gazdaságot 
ígér, ha neki egész uj százast szerez ; mivelhogy ő 
a százascsinálásban nagyon ügyes. A paraszt össze-
kapargatja utolsó filléreit  és a közeli városba siet 
hogy a kért bankjegyet beváltsa, mi sikerült is. 
Hazajővén, a csavargó hozzá is fogott  a bankócsi-
náláshoz, de egyszerre csak eszébe jut, hogy finom 
posztódarab is kell hozzá, a mit a faluban  nem 
kaphatott. A gazda roszat nem sejtve, azonnal visz -
szamegy a városba, de mire hazatért, a csavargó-
nak meg a százasnak hire sem volt. 

— Egy 15 éves apagyilkos. Az „Újvidék" irja: 
A napokban fogtak  el városunkban a szerémi 
zsandárok egy 15 éves forma  suhanc-gyereket, ki 
apját ölte meg. Mint mondják, az apa durván bánt 
nejével s ezen bánásmód annyira fölbőszité  a gye-
reket, hogy kést ragadott és ezzel alvó apját meg-
gyilkolta. Tettének elkövetése után megugrott, de 
az igazság boszuló keze utóiérte. Újvidékről a vu-
kovári börtönbe kisérték. 
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