
megbízatott azzal, hogy eszközölje ki a kormány 
nál, hogy a kormány ezen ezen ügyre vcnatkozc 
javaslatait, mielőtt azokat a képviselőház V_é t. r 
jesztené, a bizottsággal közölje, rr jly azokra teen 
dő észrevételeit a kormányhoz felterjesztése  előt 
egy összekivandó értekezlet tudomására juttassa 
Ezzel az ülés véget ért. 

tíorcsakoff  legújabb jegyzéke. A „L'Inpenc'ancí 
Belge" a következőket irja: „Gorcsakoff  h rceg 
fontos  jegyzéket intézett a külföldi  orosz képvise 
lőkhez. A szentpétervíri kabir-et félvén  attól, hog) 
Kelet-Rumélia keresztyén lakossága veszélyes hely 
zetbe jut az orosz csapatok kivonulása után, — 
ajánlja a berlini szerződést aláirt hatalmaknak 
hogy az ezen tartomány szervezésével meghatal 
mázott bizottság hatáskörét szélesbitsék ki, mükö 
dési tartamát hosszabbítsák meg egy évvel és ve 
gyes megszálló hadtestet bocsássanak rendelkezé 
sére, a mely biztosítani fogja  ezen idő alatt a ren 
det. — Gorcsakoff  herceg javaslata szerint kezébe 
venné a bizottság a pénzügyek kezelésén kívül : 
többi közigazgatási ágak legfőbb  vezetését is, kü-
lönösen a főkormányzó  kineveztetése előtt, de rész 
ben azután is, a kinek beiktatásáról is gondoskodn 
fog.  Az orosz kormány ismétli szilárd szándékát 
hogy ragaszkodik a berlini szerződés főelveihez. 

A forrongás  Oroszországban. 

P é t e r v á r , március 21. 
A nihilisták most a rendőrség részéről vad 

izgatottsággal üldöztetnek. Nem múlik nap, hogy 
egy vagy több egyént nem fognának  el és a ház 
motozásokat gyanús egyéniségeknél éjjel-nappa! 
folytatiák.  Egy joghallgatónál, ki a kiewi egye 
tembe járt és mióta ez bezáratott, itt a fővárosbar 
él, bárom nap alatt nyolc motozás tartatott. Teg 
napelőtt, dacára annak, hogy a fiatal  ember laká 
sán semmiféle  gyanús iratot nem találtak, elfog-
ták a jogászt, mert nem akarta kivallani, hol mu 
látott előtte való este — tiz óráig 1 Tegnapelőtt a 
rendőrök általános vadászatot tartottak a nihilis-
tákra, mely bőszült üidözés több utcában véres 
összekoccanásokra szolgáltat alkalmat. Az izgatott-
ság és ellenállás ez alkalommal sokkal nagyobb 
volt, mint a 'minap, midőn a Gutuewo-szigeten a 
titkos nyomda felfedeztetett.  — A véres tusákban 
három polgár, két asszony és egy rendőr agyon-
lövetett s azon kivül mintegy ötven ember me-. se-
besült. Ez alkalommal százh .tvanhét személy lett 
a rendőrséghez hurcolva és börtönbe vet- e. Ilye-
nek a viszonyok a fővárosban,  ilyenek és még 
sokkal szomorúbbak a vidéken is. Utolsó időben 
a kormánynak nemcsak a forradalmi  párt tünteté-
sei, hanem a kozákok fölkelései  is nagy aggodal-
mat okoznak. Déli Oroszországban, kivált a dóni 
kozákok vidékén a kozák községek, — hivatkozva 
azon tényre, hogy két évig harcban állottak a tö-
rökök ellen, megtagadják az adófizetést.  Sokosta-
nicában ennek következtében a faluk  lakosai s az 
el'enök kiküldött katonaság közt valóságos csaták 
fejlődnek,  mehekben rendesen a kozákok győzte -
sek. így e napokban Petrowskaja Stanicában egy 
gyalogezred és az ottani fölfegyverzett  kozákok 
közt egy két napig és éjig tartó csatázás folyt  le, 
melynek vége az volt, hogy a katonaságnak több 
mint fele  halva vagy nehezen megsebesülve a hely 
szinén maradt. A Nowetserkaskban levő dóni ko-
zákok parancsnoka kormányzóságának minden ko-
zák községe ellen az ostromállapotot akarta kihir-
detni, — de a kormány megtagadta erre nézve az 
engedelmet, mert félt,  hogy ez által a kozákok ál-
talános fölkelésére  szolgáltatna alkalmat. 

„Ü~S U . 

Jótékony eiöadas a szegedi arvizica-
rosultak javara. 

Nepsi Nxen'győrgy, 1879. március 27. 
A helybeli nőegylet egy csinosan összeválo-

gatott tárgysorozatu hangversenyt rendezett teg-
nap este. A nézőtér szoka Janul megtelt ez estére, 
mely a közönségnek a nemes cél, a hazafias  ügy 
iránti élénk érdeklődéséről tesz jókora bizonysá-
got. Már kora délután elkeltek a jegyek, ugy hogy 
ülőhely este a pénztárnál már egyáltalában nem 
volt kapható, Ez alkalomra városunk tehetségesebb 
erőit láttuk szerepelni. Rövid idő alatt, csaknem 
egy héttel ezelőtt alakult a nők és férfiak  vegyes 
kara, melyet Zajzon Farkas ur szakavatottan pár 
igen szép dalra tanított be. A vegyes karban ott 
láttuk ,Bogdán Andrásné, Bene Józsefné.  Antalft 
Lajosné, Bokor Andrásné, Bérci Miksáné úrasszo-
nyokat, — Spitzer Mercedesz, Hsurig Nelli, Nairy 
I.eona, Müller Emília, Szilá-yi Róza és Nagy Án 
na kisasszonyokat. A derék közreműködők megér-
demlik, hogy e helyen dicsérettel említsük fel  ne-
veiket. 

Az estélyt a helybeli zenekar nyitotta meg a 
„Hunyadi László" nyitánynyal,  mely elég pontosan 
s. a szép zeneműnek megfelelő  élénkséggel ada-
tott elő. b b 

Ezt követte a vegyes dalárda. Mig az Erkel 
„Ilymnusa" bevezetését a zeneker játszta, azalatt a 
függöny  lassan emelkedett s előttünk állt a csinos 
dalárda, mely már külsőjével is imponált. Majd rá 
zendité az „Isten áld meg a magyart", eme gyö-
nyörű magyar néphymnust. A komoly zenekíséret, 
az osszevágóan előadott imaszerű dal könyet csalt 

cára az egéíz napot a szerencsétlen árvizesek köz 
ruhanemüek kiosztásával töltötték. A „P. Legyűj-
tése eddig meghaladja a 30.000 forintot.  Bécsben 
a Sehwarcenberg palota termeiben vasárnap volt 
a nöbizottság szervezkedő összejövetele, a hol az 
aristokrátia és fináncia  egyaránt nagy számmal je-
lent meg. 

Schvvarzenberg herceg iöviden előadta a ter 
vezett kertiünnepély részleteit, m're a nők között 
megállapodás jött létre az ünnepélyen leendő mű-
ködésre r.ézve. Buffet,  cukrászat, virágárulás a sze-
rencse urna mellett sorsjegyáruló, belépti jegyáru 
l's, tombola tárgyak gyűjtése külön bizottságok 
kezében. Párisból irja a „magyar egyesület" ellen-
őrje B!ankenb<_rg ur. hogy a Juamia fővárosban  a 
szegedi szerencsétlenség van napi renden, s a fel-
keltett részvét minden fogalmat  túlhalad. A fran-
ciák n a g y b a n dolgoznak. Az egyletnél begyült 
összeg 6000 francon  tul van. De ez még nagyon 
kevés ahoz képest a mi még ezután következik. A 
Gaitz színház előadása, Beust báró által f.  hó 28-án 
a Trocuderon rendezendő hangverseny, a melyben 
Páris compositeurjei tekintélyes számmai vesznek 
részt, s a melyre a l a d y p a t r o n é e tisztjét 
a köztársaság elnökének M. Grévy-nek neje vállalta 
el; számos felolvasás,  hangverseny és előadás a 
legszebb e edményre nyújtanak reményt. A tudó-
sító nem túloz, midőn a kilátásba helyezett ado-
mányokat 3—4 millióra tes ti. 

Mert a francia  nép s'ereti a magyart, a ki 
az imádott szabadságért áldozta vagyonát és vé-
rét s felhasználja  az alkalmat hogy 1 „noble hon-
grose" iránt fájlalt  rokonszenvét a legfényesebben 
bebizonyítsa tettét. 

Még az orosz sajtó is gyűjt; a „Golos" nem 
feledheti  ugyan hogy a mult év.-kben nekik sok 
rosszat kellett eltűrni a magyaroktól, — de olyan 
catastrophának mint a Szegedé, el kell némítani 
minden ellenszenvet. 

Berlinből Dr. Bauer Miksa e hó 25-én négy 
vaggon ruhaneművel — mint berlini gyűjtés — uta-
zott Szeged felé. 

I.ondon 25 én a „szegedi alap'' belefoglalva 
az osztrák konzulok által Bradfordbtm  és Manches-
terben gyűjtött 110 fontot,  meghaladja a 7900 font 
sterlinget. — v>y* — 

A tiszai árviz 
A „ S z e g e d i N." legújabb száma megkez-

di az épségben megmaradt házak és az eltemetett 
halottak lajstomának közlését, A lap híreiből, me-
lyek szoir'oru érdekeltséggel birnak, közöljük a 
következőket: 

A felső  Tiszaparton a vártól egész a Kátai-
féle  házig a töltésre fabódék  épültek. Mivel azon-
ban a bódék a köziekedóst, mely ezen ponton 
legerősebb, akadályozzák, betiltatott e helyen az 
Ily faházak  felállítása.  Az ott levők is Újszegedre 
fognak  áttszállittatni, hol a város is nagy fabó-
dékat épil a fódélnélkülie'c  részére. A nép a bódék 
ban már egész otthonosan berendeztetett; ott lá-
tunk sütni, főzni,  mosni sőt üzérkedni is. De nem-
csak födél  alatt, hantm talpokon, a ház romok 
melett ütnek sátrat a szülőföldjükhöz  görcsösen 
ragaszkodó népeink. így láttunk ma Rókuson egy 
tövig leroskadt ház előtt egy 10—12 tagból álló 
családot oly összerótt talpon lakni. Az asszony 
nyu odtan ruhát mos, a férfiak  mentenek a ház 
romjai alól, a mit menteni lehet, az anya^ pedig 
inti gyermekeit, hogy vizbe ne essenek. Valóban 
Munkácsy ecsetére méltó genrekép. 

A statárium ki hirdetése óta mindössze egy 
statáriális esst fordult  elő, az sincs a vizveszélylyel 
semminemű összefüggésben.  Koczó János fölgyúj-
totta bosszúból a tulajdon ipának tanyáját. A gaz 
tettes rossz időt választott bosszújára, mely a szó 
szoros értelmében a torkára forrt.  — Ma fölakasz-
tották. 

Már tudtuk, hogy a megleoldogult Szabadig 
szerencsétlen családja a vész éjjelén az árviz áldozas 
tául esett Ma'szabaditották ki az anya, 2 leánya é 
eu-y cseléd hulláját a romok alul. Az említett borzasz_ 
tó szerencsétlenség Czompó és Síik mentők szeme 
láttára történt, kik épen azon percben siettek 
mentésükre, midőn házok összedőlt és az egész 
családott eltemette. 

Kenyérfölőslegünkből  a központi biz. ma 37 
ezer darabot küldött el Temesvár felé,  hogy az a 
vasúti állomásokra és azok közvetlen szomszédsá-
gába menekült szegediek közt kiosztassék. 

Szatymázon a toroklob kiütött. Hatóságunk 
részéről holnap a helyszínére küldöttség megy ki 
a tényt megvizsgálandó, de a szükség esetén rog 
töni intézkedések megtételére. 

* T ö b b v á l l a l k o z ó Szegedre küldötte 
képviselőjét, hogy a töl és épitések iránt é hét vé-
géig ajánlatokat tehessen a közlekedési miniszter-
nek. Mihelyt az ajánlatok beérkeznek, azonnal ha-
tározat fog  hozatni s a szegedi töltési munkálatok 
haladéktalanul meg fognak  kezdetni. 

— A C s e k o n i c s g r ó f i  család valóban 
bámulatra ragadja a szemlélőt kif.gyhatlan  áldo-
zatkészsége által, melylyel a z -gedi vizkárosultak 
nyomomorának enyhítésében lankatlanul fáradozik. 
Á katasztrófa  bekövetkezte óta éjjel-nappal ápol-
tatnak a nagy tömegekben keresztülutazó menekü-
lök, mig a" mezővárosban elszállásoltak minden 
szükségessel elláttatnak. Alig hatolt azonban Zsom-
bolyára annak hire, hogy a vész helyén és szom-
széd községeiben vissza maradt szerencsétlenek 

;}nekkel fejezte  ki elismerését. 
jj' G y á r f á s E t e l k a  k. a. lépett ez után a 
| színpadra ki s szavalta Vörösmartynak „Az árvizi 
1 hajós" ciir.ü alkalmi költeményét A szavaló kedves 
] alakja, kellemes, szép tiszta csengő hangja, értel-
' mes hangsúlyozása mind befolytak  arra, hogy a 

közönség osztatlan figyelemben  részesítse a külön-
ben is szép költeményt. A ver.ssza válásnál gyakran 
igen nehéz gyors fordulatokat  élénken színezte a 
kisasszony s e ritkán élvezhető sikerült szavalatot 
a hallgatók szűnni nem akaró tapsai követték. 

Ezután B é r c i M i k s á n é úrasszonyt, a 
városunkban működő színtársulat kedvenc énekes-
nőjét hallottuk egy pár szép magándalban. Bérci-
né, bár ma nem volt egészen hangjánál, de kelle-
mes és a tőle már megszokott könnyűséggel elő-
adott dalaival most is magával ragadta a közön-
séget, mely elégnek sem tartott egyet a jóból, ha-
nem ráujrázott rögtön s Bérciné szívesen énekelt 
még egyet annak a közönségnek, melynek tetszé-
sét már eddig is megnyerte. 

Majd B o g d á n B l a n k a é s Z i r k e l b a c h 
F r i d a adtak elő zongorán négy kézre egy rész-
letet a „Troudbadour"-ból. A kisasszonyok pontos 
játéka, helyen helyen meglepő könnyedségü pianoi 
tetszésben részesültek. A közönség meg is jutal-
mazta őket tapsaival. 

Az estély hatodik piece éc a helybeli polgári 
leányiskola kardala tette. Előadlak a „Szatócsok" 
cimü tréfás  kardalt. A leánykák énekében az ösz-
szevágó harmónián kivül dicséretet érdemel azon 
zavartalan bátorság is, melylyel a közönség előtt 
megállották helyüket, úgyhogy ez utóbbi még ejy 
második dalt is elénekeltetett velük tetszése kifeje 
jezése gyanánt. 

Ezzel az első szakasz lejárt. 
A második szakaszt egy vígjáték töltötte be. 

A helybeli színtársulat pár tagja előadta „A váró-
teremben" cimü ismeretes egy felvonásos  vígjáté-
kot. Miskolci (Csegei Sándor) szerepében, ha nem 
is volt egészen kifogástalan,  de mindenesetre di 
cséretet érdemel. Sok utánjárás nem kell Uiyan e 
szerephez, de bizonyos ügyesség, alakítási képes-
ség, és könnyüség megkívántatik mégis. Miskolczi 
megfelelt  ezen kívánalmaknak. A közvetlenség bi-
zonyos nemével játszott s ez a lceresetlenség elő-
nyére szolgált szerepének ; a közönség pedig jól 
mulatott s tetszésének több izben jeleit adá. Sza-
bóné (Margit) szintén kedves alak volt. Olyan jól 
tudott durcáskodni, civódni, veszekedni, — a mint 
csak épen kellett. A kedves kis darab előadása a 
közönséget derült hangulatban tartotta s a végén 
mindkét szereplőt zajosan megtapsolta s kinivta. 

A harmadik szakasz a „Kornevillei harangok"-
kal kezdődött ; zongorán előadták négy kézre Ke-
lemen Lajosné úrasszony és Gidófalvi  Anna k. a. 
A szép játékot a közönség szívesen hallgatta, vé-
gig s megújrázta, a mire ők egy népdalt rögtö-
nöztek, melye1 sok szabatossággal — s talán még 
több bravourral adtak elő. 

Ezután egy kettős dal következett. Bércziné 
úrasszony és Nagy Leona kissasszony énekelték a 
„Szomorúfűz  hervadt lombja'1 ismert kedves nép-
dalt. A szomorú tnelodia a kát összevágó hangon 
kellemesen hatotta meg a közönséget. Az egyik 
szép, érzésteli sopranja, a másik gyönyörű altja a 
különben is szép dalt még kedvjsebbé tették. A 
közönség megismételte ós tüiibszörösen megtap-
solta. 

Ezt követte egy szép szavalat tiszt. Révay 
Lajos ur által. Szavalta Berzsenyinek „A magya-
rokhoz" cimü ódáját. Erőteljes, érces csengő hangja 
átrezgett a termen s a szép költeményt teljes át-
érzéssel, a szónoklat minden erejével oly hatással 
szavalta el, a minőt csak egy igy felfogott  és eny-
iyire átérzett szavalat képes előidézni. 

Záradékul a vegyes kar énekelte el Mosonyi 
„Szenteit hantok" cimü magyaros zamatu románcát. 
A sz-íp darab nagy tetszést aratott s a közönség 
fel-felujuló  tapsokkal fejezte  ki elismerését. 

Álta láb 
an szépen sikerült e hangverseny s te-

kintve a készülésre jutott idő rövidségét, csak di-
csérettel emelhetjük ki a7. összes közreműködő sze-
mélyzetet. Közönség, mint már említettük, nagy 
számmal volt, a minőt rég nem láttunk e terem-
ben. Az elismerés tehát méltán megilleti a közön 
séget is nemes magatartásáért. 

A jövedelem felülmúlta  a várakozást. 

A í ö v a r o s b ó l . 

Szeged pusztulása képezi folytonos  tárgyát 
mindennemű mozgalomnak. Csak nagy ritkán hall-
ható és látható művésznők, művészek versenyez-
nek jótékony előadások rendezésében. Német szí-
nésznő megtanul magyarul Szegedért, s az osztrák 
főorvos  egyik legelőkelőbb ereje Sommenthal a 
magyar fővárosban  készül a buzdító „Hazádnak 
rendületlenül lé y híve oh magyar"-t declamálni. 
Liszt hangversenyét Jókainé közreműködés* teszi 
tombolásig keresetté s a máskor csak „népség ka-
tonaság-' t. i. a choristák statisták nagy tábora 
mind elsőrangú művészként tündököl a hermina-
téri színpadon. 

A külföld  élénk részvéte meglepő tettekben 
nyilvánul. Márc. 25-én írják a „Pester L." nak, 
hogy a budapesti nőegyl t hölgybizottsága ; Wald-
stein Jánósné grófnő,  Adler Antalné és Simigh 
Istvánná úrhölgyek, megérkeztek » a zord idő da-


