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(lkir-érték egész későbbi fényes  pályáján s művé-
szi kifejezést  nyertek világhírű „magyar koncert-
jében. "A fiu  Pesten Szervecsinszki hegedű művész-
nél tanult, ki már 7 éves korában hangversenyt 
adatott vele, s a csodagyermek oly feltűnést  kel-
tett, hogy rokonai Bécsbe küldték, hol Ilellmes-
bergernél, majd Böhmnél tanult. Ez utóbbi magá-
hoz házába vette, s nem is eresztette el többé, csak 
mint kész művészt. 

— Nyilvános köszönet egy bankó hátin. A 
rozsnyói takarék pénztár pénztárnoka a „Rozsny. 
Hiradó" szerkesztőjének egy forintos  bankót muta-
tott, melynek hátára tintával ez van irva : „Bécs-
ben szeptember 7. 1878 mint sebesült esztet ajándé-
kul kaptam, áldás elhunyta után is poraira ki aján-
dékozta. Búzás í-yörgy s. k. gyalogos". A bankó 
Bécsből Rozsnyóig n é g y h é t alatt tette meg 
az utat. 

— Hogyan bánik a muszka kormány a török-
kel. A „Standard" egy philippopoli levelezője a 
következő borzalmas dolgokat irja lapjának a mo-
hamedánok sorsáról: „Ma reggel újra 60 török csa-
lád küldetett Drinápolyból, Konstantinápolyba való 
további száműzés végett. E szerencsétlenek nem-
csak most tértek vissza a tartományba ; néhányan 
már több mint hat hónap előtt tértek vissza és bé-
késen éltek régi hazájukban. Rövid idővel ezelőtt 
azonban egy orosz hivatalnok kijelentette nekik, 
hogy a tartományt el kell hagyniok és minden va-
gyonuk el van kobozva. A muzulmán lakosság oly 
csorda, melynek pásztora hiányzik. S most megtört 
lélekkel, zúgolódás nélkül tűrnek minden kegyet-
lenséget és bántalmat, melyek rajtok a keresztyé-
nek elkövetnek. Ellenségeik nem azért üldözik őket 
ily engesztelhetetlen módon, mert zavarokat okoznak 
vagy veszélyek miatti aggodalomból, ez inkáb tisz-
tán irtó háború mely ellenünk, mint muzulmánok el-
len viseltetik." 

— Az ellii'it Gyórka János kolozs-
monostori szalmafonónak  a neje még karácson 
szombatján eltávozván hazulról, többé nem is tért 
viszsza Félje azóta folyvást  kut; tta, nyomozta de 
hasztalanul. Végre január g-én reggel Losárdi Pál 
molnárlegény az u. n. plébánia malom gátjánál 
egy női holttestre akadt; kiemelvén azt a vizből, 
a nyomozatból nemsokára kitűnt, hogy a hulla a 
Cyórka János nejének a holtteste. A szerencsétlen 
nő vigyázatlanságból a Szamosba csúszott nem tu-
dott magán segi eni, nem is volt a közelben segély : 
s igy történt, hogy belefulladt. 

— Eíy apának 30 gyermeke. Holsteini lapok 
jelentik, hogy Odeslen városkában a mult vasárnap 
egy ] olgár neje megszaporodott, s a harmincadik 
gyermekkel njándékozá meg férjét.  A boldog apa 
jelenleg 60 éves, erős egészséges ember, a mosta-
ni felesége  a negyedik. — Ennél különben Buda-
pest még sokkal kiválóbb sp cialitást mutat föl,  a 
mennyiben ott él egy ember, a kinek 44 élő gyer-
meke van. E szerencsés férfiú  nem más, mint Rác 
Pali a hires muzsikus. 

— Leleményes hitelező. Rochesterben egy 
szegény irhoni adósa volt egy gazdag embernek 
és nem volt képes adósságát kifizetni.  A gazdag 
f  erbe fogta  és kieszközölte a birói végrehajtást, 
de — a szegény irhoninak nem volt semmi lefog-
lalni vaiója. Két pompás hizott disznó ott röfögött 
ugyan az udvarban, de ezeket nem lehetett lefog-
lalni. mert a törvény határozottan kimondja, hogy 
a háztartáshoz tartozó két disznó lefoglalás  tárgyát 
nem képezheti. A gazdag erre két malacot vett 
és elküldte azokat a nemes emberbaráti ajándék 
fölött  rendkívül megörvendő szegény irhoninak, a 
scheritfel  pedig — lefoglaltatta  a két hizott disznót. 

—A „fekele  asszony", igy nevezi, mint már 
emiitettük, az orosz nép az asztrakáni kormányzó-
ságban töméntelen áldozatot szedő pestist, mely 
mint konstalálva van, kétségtelenül a keleti pestis. 
Csaknem mindenki meghal, és pedig rövid idő alatt, 
ki e borzasztó betegséget megkapja. Iszonyú főfá-
jással jelentkezik, — a hónalj-mirigyek megdagad-
nak, az arc kékes-fekete  szint vált. Ha egy ház-
ban egy ember megbetegedett, az egész háznép 
elpusztul. — Ez a „csornaja zencina" — a fekete 
asszony, mely elől hiába fut  tova a nép, csak to-
vább plántá'ja a vészt. — Hiába vonatnak kordont 
a kozákokkal, a legújabb távirati jelentések szerint 
a pestis egyre terjed. A helyzet annál aggasztóbb, 
mert a pestis már pusztákon is szedi áldozatait, 
hol a kalmükök tanyáznak. Az első aulban (sátor-
t. l p) egy nap alatt 8 személy halt meg; másnap 
több kibika (sátor) kipusztult ; a kalmükök a leg-
nagyobb sietséggel szedték fel  igazán a sátorfát, 
s menekültek a puszta legmélyebb mélységébe. 
Minthogy a hatóságoknak nincs módjokban, hogy 
r.  nomúdnépet bizonyos pontokon megtartsák, meg 
nem akadályozható, hogy aulokba is át ne menjen 
a baj. Az orosz kormány a szentpétervári orvosi 
karból bizottságot nevezett ki, melynek feladata 
lesz, hogy a belügyminisztériumnak javaslatot ter-
jeszszen be a pestis tovább terjedésének meggátlá-
sa iránt. Az orvosok mind abban a véleményben 
vannak, hogy a kerületek, melyekben a pestis 
uralkodik, a legnagyobb szigorúsággal elzárassanak. 
Hir szerint Pirogev híres tanárt küldik a pestises 

helyekre, hogy a helyszínén gondoskodjék a leg-
hathatósabb eszközökről és szerekről. A mokszvai 
orvosi kar nyolc leghirnevesebb tagja követi az 
öreg Pirogevet Asztrakánba. 

— Tyúk, mint kutyák dajkája. Angermündé-
böl írják, hogy ott egy vén tyúk, melynek szár-
nya mult novemberben összeégett s ezért mint va-
lódi invalida egy szolgáló szobájában tartózko-
dott, szoros barátságot kötött egy szintén a szo-
bában tartózkodó kutyával. A kutyának időközben 
két kölyke lett, melyeket egy lapos ládában ha-
lyeztek el. A vén tyúk gyakran járkált ott kö-
rülöttük, egyszer felmászott  s szát nyai alá vette 
a kis kutyákat, n.zen idő óta, most már kétliete, 
a tyúk folyvást  ott ül a kis kutyákon, mig a nagy 
kutya csak néha jő el kölykeit megszoptatni. A 
tyúk csak ekkor hagyja el a ládát, hogy valamit 
egyék de rögtön visszasiet eredeti helyére s a 
vén kutyát igyekszik eltolni, vagy ha ez nem sikerül, 
felmegy  a vén kutya hátára s mindhármat befedi 
szárnyával. Ha eledelt visznek a tyúknak, midőn 
a kis kutyákon ül, hivagotó szót hallatt s csodál-
kozva néz a kis kutyákra, hogy azok nem akarják 
szavát megérteni. 

Az általam alapítandó 

„Székely nemzeti múzeum" 
számára mult év december havában beérkezett 

adományok kimutatása. 
I. Könyvek,  nyomtatványok és kéziratok. 

A Magyar Tudományos Akadémiától (Buda-
pest) nyolc kötet köny. Imre I.ajos úrtól (Zágon) 
9 drb kézirat. Potsa Gizella úrhölgytől (Peselnek) 
egy kötet könyv, egy török irat. Szotyori József 
úrtól (Kézdi-Vásárhely)  egy kötet könyv. Potsa 
Ferenc ur ő méltóságától (Ürmös) 1 kötet könyyv 
és 5 drb szomorujelentés. Iíenter Károly úrtól (N.-
Ajta) 85 kötet könyv és 5 drb kéziratos mű. 

II. Régiség, pénz és érem. 

Molnár Dénes városi kapitány úrtól (Kézdi-
Vásárhely) egy darab rézpénz. Orbay Mari kisasz-
szonytól (Kézdí-Szentlélek) két drb rézpénz. Potsa 
Gizella úrhölgytől (Peselnek) két ezüst, 2 rézpénz. 
Potsa Flóra úrhölgytől (Peselnek) 5 drb ezüstpénz. 
Vitkay Zsigmond úrtól (Brassó) 16 drb ezüstpénz, 
egy drb réz érnm. Özv. Follinusznétól (Kézdi-Vá-
sárhely) egy drb kétforintos  bankó 1800-ból, két 
drb 1848-as bankó, egy drb ezüst és 15 drb réz-
pénz. Cserey Gyuláné ő nagyságától (Osdola) egy 
ezüst kanál. Geréb Gizella kisasszonytól (Osdola) 
egy csont tűtartó. Bartha Sándorné ő nagyságától 
(Bardoc) egy római cseréptál-alj. Végh Ignác úrtól 
(Csernáton) egy csákányrészlet, egy üllő. 

III. Természeti tárgyak. 
Cseh Lajos bányaigazgató úrtól (Kolozsvár) 

12 drb ásvány. Barabás Péter lelkész úrtól (Dál-
nok) egy kövesülés. Ifj.  Bartha Sándor úrtól (Bar-
doc) 4 drb madártojás. Deák Albert úrtól (Köpec) 
egy borzkoponya. Zathurecky József  úrtól (Nagy-
Ajta) négy pár őzszarv és egy szarvas aggancs-
részlet. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapították, előleges köszö-
netemet, az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  (Háromszéken), 1879. január 8-án. 

Özv. Cserey Jánosné. 
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N.-Szebenben január 15 én kihúzattak a kö 

vetkező számok : 

4-', 10, 30, 17, 24. 

Érték-  és  valói-dr  folyam  a becsi cs kir  nyilvános 
tőzsdén  január 17 

Magyar aranyjáradék 83-75 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ „ II. „ 118.20 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74.75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 66.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 101.80 
„ földtehermentesitési  kötv.'.ny . . . 80.— 

Temesvári „ „ . . 75.50 
Erdélyi „ „ . . 74.— 
Szőlődézmaváltsági „ . . 84.25 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 82.— 

„ „ „ ezüstben . . 61.95 
„ aranyjáradék 63.30 

1860. államsorsjegy 74- — 
Osztrák nemzetibankrészvény 114.50 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 789.— 
Magyar hitelbank 2.20 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.52 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 57.65 
London 116.75 

Felelős szerkesztő: Malik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
Hidvégen a h u s á r u l h a t á s i j o g ki-

adó. Haszonbérbe ve\ó köteles 2 krral olcsób-

ban árulni, mint S.-Sztgyörgyön A község in-

gyen ad helyiséget a hi.sárulásra s külön pász-

torlás mellett 20 marhára szabad legeltetési 

jngot is Felhivatnak pályázni kívánók, miszerint 

f.  év jánuár 20 áig ajánlataikat tegyék meg 

ahilirt körjegyzőhöz címezve, a hol is a feltéte-

lek mindennap megtekinthetők. 

Hidvég, 1879 jan. 7-én 

Deák László 
2 - 2 körjegyző. 

63-ik közlemény 
a háromszéki Erzsébet árvaleánynevelő intézet ja-

vára történt szíves adakozásokról. 

Cserey Jánosné ivén Imecsfalván  kendert aján-
dékoztak : Geréb Gizella 10 fejet.  Czlpa Balázsné, 
Baricz Ivárolyné 4—4 fejet.  Imecs Ágnes, Aczél 
Ferencné, Imecs Istvánné, Opra Andrásné, Simon 
Mari, Aczél Jánosné 3—3 fejet.  Cseh Lajosné, Jan-
csó Julis, Aczél Ignácné, Aczél Istvánné, Nagy Iz-
ráné, Konád Károlyné, Konrád Ignácné, I'altán 
Zsigmondné 2 — 2 fejet.  Konrád Ferencné, Ilyés 
Antalné 1 —1 fejet.  Imecs Mari egy láb cérnát — 
Összeg 52 fej  kender, 1 láb cérna 

Székely Endréné ivén Csik-Szentimrén ken-
dert adakoztak : Székely Endréné 1 kalongyát. Ja-
kab Ferenc 9 fejet.  Sánta liyörgyné 8 fejet.  Csató 
András, Székely Elekné, Csató Ágoston 4 - 4 fe-
jet. Csapó Andrásné, Adorján Pál 3 — 3 fejet.  Baló 
Péter, Sándor Dávid, Vencse Ferenc, Márton Fe-
renc, Kolumbán József,  Bálint Péter, Sipos Antal, 
Szabó József,  Makó Ferenc, Szabó Tamás, Kurta 
István 2—2 fejet.  Demes Ferenc, Ilyés Ignác, Ba-
log József,  Kovács Ferenc, Török József,  Boga 
Antal 1 —1 fejet.  Kelemen józsef,  Kolumbán Imre, 
Pál Ferenc, Török Ferenc, Jakab Józsefné  1 — 1 
csomó szösz. Tankó Bálint 15 kr. Balog József  3 
tojást. Összeg 88 fej  kender, 7 csomó szösz, 15 kr, 
3 tojás. 

Fogadják a buzgó gyűjtők s jótevő adakozók 
az árvák nevében kifejezett  őszinte köszönetünket. 

Zágon, 1878. december 29. 
Br. Szentkereszty Stephánie, 

elnök. 

Kerestetik!! 
Egy jó liá/.tól való fin  a Kras-

sowáky-féle  divutii/lctbuu Brassó-
ban mint 

tanuló 
felvétetik.  3—3 

Hirdetmény, 
Egy jókarban lévő teljes 

bútor garaMiira 
szabad kézből jutányos áron eladó. 
Értekezhetni e lapok kiadó-hiva-
talánál 


