
kiviili fontosságánál  fogva  ugy a választmány, mint 
a nagy közönség különös figyelmét  felhívjuk. 

— K. Vasárhelyről értesitik lapunkat, hogy 
ott a rendes heti vásár a jubileum miatt a jövő 
héten nem csütörtökön, hanem s z e r d á n fog 
megtartatni. 

— A Sándor cár ellen intézett merényletek 
harmadika az, melyet Szokolev elkövetett. 1866 
április tó-án egy Dimitre Karakazov nevü kopott 
nemes .kísérlett meg merényletet a cár élete ellen, 
mely ép ugy nem sikerült,mint a minapi. A vizsgá-
lat azt deritette ki, hogy e merénylet egy messze 
elágazott összeesküvés kifolyása.  Karakazovt  kivé-
gezték s harmincöt bűntársát hosszas fogságra  és 
deportáczióra ítéltek. A következő évben, midőn 
Sándor cár a párisi világkiállítást meglátogatta, 
jun 6-án egy lengyel menekült: Bereszevszky An-
tal aJBois de Boulogneban rálőtt a kocsikázó cárra, 
de szintén nem találta. Bereszevszkit a párisi tör-
vényszék élethossziglan tartó deportációra Ítélte s 
a merénylő ott halt meg Kaledoniában. 

— A nisi petárdáról, melyről mult számunk 
egy távirata hozott jelentést, a következő bővebb 
részleteket olvassuk a bécsi lapokban : Myán feje-
delem nejével és kis fiával  Nisbe tette át lakását. 
Szerdán a fejedelem  egy szárnysegéde kisércté-
ben rendes sétáját tette. A konaktól az iskola-ut 
czán át vették utjokat. Alig ertek azonban az is-
kolaépület e'-', erős dördülés hallatszott s pár lé 
péssel előttük vastag por-és füstfelhők  emelkedtek 
föl.  A dördülést egy felrobbant  betárda okozta, 
melynek darabjai a szárnysegédet meg is sebesítet-
ték. Milán azonban sértetlen maradt. — A löveg 
a franczia  pokolgépek módjára volt az utczán el-
helyezve s vékony földréteggel  letakarva. Hogy 
mi szándékkal tették a petárdát az iskolaépület 
elé, arról még semmi bizonyost nem tudni s egy-
általában nincsenek tisztában afelől,  ha vájjon gaz 
csiny, vétkes vigyázatlanság — mit azonban a pe-
dárda Jelhelyezésének módja majd nem teljesen 
kizár — vagy pedig Milán elleni merénylet esete 
forog-e  fenn  ? 

— Egy merénylőt fogtak  f.  hó 12-én Varsó-
ban. Az illető mintegy 20 éves, neve Chudzvnski 
Sándor. Az utóbbi időkben Moskvában, Szent-
Péterváron és Varsóban tartózkodott s mindenütt 
merényleteket kísérlett meg és hajtott is részben 
végre magas állású rendőri és közigazgatási hiva 
talnokok ellen. Minthogy Chudzinski vonakodik 
bármi felvilágosítást  adni, formális  kínzás alá ké-
szülnek öt fogni.  Ch. lengyel és csak lengyelül 
akar beszélni. 

— Zokogó templomi közönség. Nagypénte-
ken — irja a „Szegedi Napló" — ezernyi néptö-
meg töltötte be Szeged egyetlen imádkozó helyét, 
a belvárosi templomot. Kremminger prépost tar-
totta az egyházi beszédet beleszőve abba megra-
gadó hévvel a város szomorú pusztulását, melyet 
oly élénk színekkel festett,  hogy végre maga is 
sirni kezdett, a hívek pedig hangos zokogásba tör 
tek ki. A zokogás emberről emberre ragadt s 
csakhamar kivétel nélkül mindenki sírt s a pap 
szavai elvesztek az általános jajveszékelésben. 

-•- Szidják a zsidót most nagyon Baranyame-
gye Baksa községében, ahol roncsolótoroklob már 
m. é. nov. 5-ke óta pusztítja a gyermekeket. Van-
nak egyts családok, melyekből már 3, de 4 gyer-
mek is kihalt, Az első áldozat nov. 4-én Dudás 
Terézia, 10 éves iskolás leányka volt. A baksai 
nép között általában el van terjedve a hir s ez 
erősen tartja is magát, hogy e leányka a szomszéd 
rongyszedő L. L. zsidó lakos összeszedett rongyai 
között megbetegedése előtt babaruhákat válogatott 
volna. E rongycsomag pedig a szomszéd Gilvánfa 
községben gyűjtetett össze, a hol a lefolyt  őszön 
át szintén nagy mérvben dühöngött e pusztító nya-
valja. S ez alapon a baksai nép azt tartja, hogy 
községökbe a roncsolo toroklobot Gilvánfalváról 
az ö rongy szedőjük hurcolta be 

— Égy 6] a kútban. A napokban több gyer-
mek játszott a bécsi Pál templom terén, miközben 
az egyik fiu  beleesett az ottani mély kútba. — 
Pajtásai azonnal kereket oldottak s csupa félelem-
ből senkinek sem szóltak semmit a szerencsétlen 
Régről, ugy hogy még a szülök is csak másnap tud-
ták meg, mi történt fijukkal.  Szerencsére a kútban 
csak nagyon kevés volt a viz, s a megrémült szü-
lők még életben találták gyermeküket, kí az egyik 
karját törte ki zuhanás közben s a fejét  sértette 
meg. — 

— A szobaúr végrendelete. A bécsi Lipótvá-
ros egyik félreeső  utcájában a húsvéti ünnepek 
alatt egy vézna kinézésű, alig nagykorú fiatal  em-
ber halt meg egy kis pince szobában, ahol szoba-
uri minőségben már évek óta lakott. Eddig még 
nincs a dologban semmi különös, de bezzeg elbá-
mult a szobaasszony, a mikor feltörte  irószekré-
nyét és abban egy végrendeletet taíált, a mely-
szerint a boldogult 40,000 frtot  egy gyermekkori 
pajtásának 20,000 frtot  pedig szobaasszonyának ha-
gyományozott. 

— Szörnyű tett. Rákosfalván,  mint onnan 
jelentik, egy hat—hót éves fiút  találtak a „mezítlá-
bas" korcsma mellett levő szemétdombba elásva ugy 
hogy csak a feje  látszott ki; szájába pedig kenyér-
béllel megtömött rongy volt dugva. Midőn a gyér-
mékét megtalálták, még élt, de mire a kórházba 
vitték, meghalt. A tettest nyomozzák. 

— Cseléd furfang.  Egy fiatal  vidéki leány 
szolgált a fővárosban  U. családnál, hol a legszivé 
lyesebben bántak vele, de kissé szigorúan tartot-
ták, mi a szabadabb élethez szokott szobaleánynak 
nem tetszett. El is hagyta volna uraságát, ha egy 
hónapi fiz  .tését már előre ki nem vette volna. A 
húsvét közeledett és a cseléd jól akarta eltölteni 
az ünnepeket, de otthon ezt nem igen remélhette, 
valamint azt sem, hogy az ünepekre, midőn legtöbb 
a dolog, elbocsássák. Egy reggel a postán levél 
érkezik. A leány beviszi gazdasszonyához és kéri, 
olvasná el, mert ő nem tud olvasni. A házi asz-
szony elolvassa és alig tud szóhoz jutni; kéri a 
leányt, legyen erős, mert édes anyja halálán van 
és haza óhajtja. A leány, a levélből vett hirre el-
ájult, ugy hogy asszonya kölni vizzel, spirituszszal 
és más egyébbel tudja csak eszméletre hozni. Be-
szél neki, vigasztalja, biztatja, de a leány kétségbe 
van esve. Az asszonyság maga ajánlja, hogy men-
jen haza és legyen ott anyja halálos ágyánál mire 
a leány össze-vissza csókolja a kegyes urnö kezeit. 
A kegyes urnö férjének  is elbeszéli a szomorú ese-
tet, mely Lizit érte és közösen sajnálkoznak a jó 
cseléd sorsán, kit ép az ünnepek előtt ért ez a 
fájdalmas  csapás. Az aszzonyság ellátja meleg ru-
házattal, jó borral, élelemmel az útra, mit a leány 
— mint mondá — alig tudja, hogy fog  megszolgál-
hatni. Ünnep másod napján a házmester jelenti, 
hogy Lizi az ünnepet a fővárosban  nagy vígan 
tölté — a bálban . . . 

Adakozások a szegedi árvízkárosultak 
javára 

C s a l a h K á l m á n pénzügyőri biztos gyűj-
tése : Csalah Kálmán pénzügyőri biztos 5 frt.  Szent-
györgyi János szemlész 1 frt.  Márkos Albert fövi-
gyázó 80 kr, Biró János fővigyázó  80 kr. Botezán 
György vigyázó 50 kr, Birtalan Mózes vigyázó 50 
kr. Fejér Domokos szemlész 2 frt.  Nagy Sándor 
fővigyázó  1 frt.  Zigler András vigyázó 50 kr. Da-
ragics György vigy. 1 frt  Rózsa Gyárfás  vigyázó 
1 frt.  Berde István vigyázó 50 kr. Alézi Károly v. 
2 frt  El ind Leopold vigy. 50 kr. Benke Ferenc 50, 
Teleki Imre v. 50 kr. Daragics Dávid 50 kr. Bacsó 
Ferenc v. 2 frt.  Császi János főv.  1 frt.  Dénes Al-
bert v. 50 kr. Tóth Lajos v. 1 frt.  Kovács Mihály 
v. 50 kr. Kelemen Dénes szemlész 1 frt.  Molnár 
József  főv.  1 frt.  Molnár József  (nő asszony) 50 kr. 
Imecs Béla püőri vigyázó 50 kr. Kovács Mihály v. 
50 kr. Cergely István v. 1 frt.  Hosszú József  vigy. 
80 kr. Földes Károly v. 1 frt.  Reiszner Károly fő-
vigyázó 50 kr. Sebestyén Mózes főv.  1 frt.  Bucsi 
János vigy. 50 kr. Dick György v. 1 frt.  Kányádi 
György v. 1 frt.  Nagy Gyula v. 1 frt.  — Összeg : 
34 fit  90 kr. 

Vaj na Károly kir. járásbiró 5 frt.  Csia Károly 
ügyvéd 1 frt.  Gödri Ferenc királyi járásbiró 3 frt. 
Deák Gyula 1 frt.  Rápolti Ferenc 1 frt.  Gyalai 
István 50 kr. Beke Peter hivatalszolga 50 kr. Ba-
log Lajos kir. jarásbirósági börtönőr 50 kr. Hamar 
Lajos bírósági végrehajtó 2 frt.  Prohaszka Ferenc 
kir. járásbirósági börtönőr 1 frt.  — Összesen 15 
frt  50 kr. 

Bartha József  1 frt.  Ince György 1 frt.  Bene 
Gyula 1 frt.  Összesen 3 frt. 

Kimutatás a k-vásárhelyi „tanítói kör" és 
népiskolák növendékeinek adakozása folytán  bejött 
összegekr.l a szegedi árvízkárosultak részére. A 
tanítói kör részéről: Erdélyi Károly, Baló László, 
Gyöngvösi István 2—2 frt.  M. Székely János 1 frt 
78 kr. Demeter Róbert 1 frt  50 kr. Nagy Károly 
1 frt  50 kr.. Mauthe János, Szabó Géza, Bölcskévy 
Ilon, Kiss Klára, Milec Mari, Simó Vilma 1 — 1 frt. 
Finta Gergely 75 kr., összesen 18 frt  78 kr. A 
népiskolák részéről: Az ipari szakoszt. felső  nép-
iskola növendékei 7 frt.  40 kr. A elemi fiúiskola 
növendékei xo frt.  72 kr. Az elemi leányiskola 
növendékei 13 frt.  50 kr. Az óvoda növendékei 
6 frt.  80 kr., összesen 38 frt.  42 kr. Főösszeg 57 
frt,  20 kr., mely összeg tekintetes Szőcs József 
polgármester urnák további intézkedés végett át-
adatott. IC.-Vásárhelytt, 1879. ápril 8 án — Erdélyi 
Károly, k. elnök. 

N. Aj tán f.  évi ápril hó 5 én az alföldi  vizká-
rosultak javára rendezett zártkörű táncvigalom 
összes bevétele 123 frt  37 kr. Ehez járulván felül-
fizetéssel  : özv. Bartha Zsigmondné 2 frt,  Bora Ró-
zába 2 frt.  Hollaky Berta 2 frt,  Hollaki Atilla 2 frt, 
Bartha János 3 frt.  Beer Ignác és neje (Brassó) 
10 frt.  Borbáth László 1 frt.  37 kr., Barabás Sán-
dor 2 frt.  Trattner Henrik 3 frt  Biró András ref. 
pap 2 frt.  Buzin Antal 3 frt.,  Imecs Jenő 1 frt., 
Kónya Miklós 1 frt.  Henter Károly 1 frt.  Lukács 
Károly 1 frt.,  Remenyik Mátyás 1 frt.  Deák Al-
bert 1 frt.,  Nagy Lajos 2 frt.  Henter Sándor 2 frt. 
Zathurecky Gyula 1 frt.  Zathurecky József  1 frt., 
Biró József  2 frt.  Debicky Mihály 2 frt.  Theil Jó-
zsef  3 frt  Zárug Lukács 2 frt.  K:.adás összesen 
30 frt.  26 kr., melyet leütve a bevételi összegből, 
marad tiszta jövedelem 93 frt.  17 kr., mi is illető 
helyre leendő juttatás eszközlése végett a járási 
szolgabiróságnak át is szolgáltatott. Fogadják a 
felülfizetők,  valamint a résztvevők a szerencsétlen 
vizkárosultak nevében őszinte hálás köszönetem 
nyilvánítását. H e n t e r K á r o l y . 

N.-AJtán f.  hó 15 én az alföldi  árvízkárosultak 
javára műkedvelő színielőadás tartatott, melynek 
hevétele • Teorvelr Arnh/\l -n frt  .m V r folii  1 fi  ? » { í . 

sekből 5 frt.  30 kr. összes bevétel 84 frt.  70 kr. 
Kiadás 13 frt.  87 kr., ezen összeget levonva tiszta 
jövedelem maradt 70 frt.  83 kr., n'ely összeg illető 
helyre juttatás végett a járási szolgabírósághoz be-
küldetett. Felülfizettek  : Bartha János 2 frt.  Zathu-
recky József  1 frt.  Biró József  50 kr. Bedő József, 
Hollaky / tila, Henter Károly, Gyulai Lajos 40—40 
kr. Lőfi  Elek, Gáspár Isván 10—10 kr. A közre-
működőknek fáradságukért  köszönet és elismerés. 
B o d a S a m u . 

— Karathna község az árvízkárosultak javára 
mint lapunknak onnan irják, egy igen éle revaló 
nemét találta ki a segélygyüjtésnek. Ugyanis a 
községházánál e hó 15-én többnyire női kézimun-
kákból sorsjátékot rendeztek. A 225 eladott 20 kros 
sorsjegy árából begyült 45 frtot  megyénk főispánja 
utján rendeltetési helyére juttattuk. Üdvözöljük 
Karathna nemes lelkű hölgveit. 

— Egy fatalis  sajtóhiba csúszott be lapunk 
29 ik számába, hol id. Dónáth József  törvényszéki 
elnök urnák az árvízkárosultak javára tett adako-
zása van közölve: E helyen ugyanis 15 krajcár 
helyett 15 frt.  olvasnndó. Szíves elnézést kérünk e 
boszantó sajtóhibáért. 

L O T T O H U Z A S. 

N -Szeben ápril 20-án kihuzattak a következő 
számok : 

IV, 60, 52, 9, 88. 
Érték-  és váltó-dr  folyam  a bécsi cs. kir  nyilvános 

tőzsdén  ápril 18. 
Magyar aranyjáradék 88.95 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
» » » n . „ 119.90 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. • 78-50 
n n n 1876. évi áJlamkötv. 69.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 107.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 83.75 

Temesvári „ n . . 79 
Erdélyi „ "„ \ \ 7 s . 5 o 
Szőlődézmaváltsági A . . 87. 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.25 

n n n ezüstben . . 77.20 
„ aranyjáradék 65.15 

: 860. államsorsjegy 77 80 
Osztrák nemzetibankrészvény 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.08 
Magyar hitelbank 2a7 os 
Ezüst ) _ _ 
Cs. kir. arany ^ 
Napoleond'or \ \ g 
Német birodalmi márka ' 57.55 
London 117 70 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

TUDOMÁSUL!! 
Alólirt szivesen szolgálok venni 

szándékozóknak jó egészséges 
lombard-velencei 

selyemhernyó-tojásokkal. 
17*5 gramrn (l lat) á 3 frt. 

Nagy-Ajtán, 1879. ápril 18. 

Boda Samu, 
községi vezértanitó. 

Finom 
DI0FA-F0U11N1R0K 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Ertekehetni PAPP FERENC, 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom u t c a 2] 


