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napián addig-, mig a templomban volt, záros lak-
telkéről két disznóját ellopták. A nyomban folya-
matba tett vizsgálat kiderítette, hogy a két disznót 
id. Bedő Mózes jogelőde Szabó Lajosné szül. Ba-
log Juliánná lopta el és eladás végett káinoki Gyön-
gyösi László disznóóljába hajtotta. 

— A gyermekkerti taneszközök megszerzésére 
mr. Szász Károly ur emberszerető fáradozása  foly-
tán gyűlt a következő összeg: Künle Józsefné  2 
frt.  Szász Károly, Betheg Bálint, Görög István, 
Csutak János, id. Császár Bálint 1 —1 frt.  E. B. 20 
kr. N. N. 10 kr. Összesen 7 frt.  30 kr. Ehez járul 
2 frt.  13 kr. A kisdedvvoda javára marad 9 frt. 
45 kr. — Nagy Olivia, gyermekkertésznő. 

— A gödöllői mszterium annál homályosabb 
kezd lenni, minél több pozitívnek látszó adatot, 
vagy cáfolatot  hoznak róla forgalomba.  Van olyan 
hir is, mely teljesen megcáfol  mindent, ugy a gö-
düllői paraszt följelentését,  mint a Gödöllőn tett 
nagyobb mérvű rendőri intézkedéseket. Egy éjjeli 
bécsi távirat viszont azt jelenté, — hogy a minap 
elfogtak  egy embert, ki azt mondta volt, hogy 
merényletet akar elkövetni. A „Presse" azt jelenti, 
hogy ezt az embert, ki a gödöllői históriában gya-
nús, nem is Ausztria Magyarországban, hanem 
Szász Altenburgban fogták  el, azon nyilatkozata 
alapján, hogy ő egy „uralkodógyilkos-szövetség" 
-nek a tagja, s a sors most őt jelölte ki. A „N. \V. 
Abendbl." egész „budapesti rejtelmek"-et tud elbe-
szélni Thaisz főkapitány  ur jelentései alapján. 
Konstatáltatott volna azok szerint, hogy néhány, 
Ausztriából és Németországból az utóbbi időben 
kiutasított szociáldemokráta Magyarországba s ki-
vált Budapestre jött. Egy a korzón levő kávéház 
hátsó szobájában, valamint a császárfürdö  éttermé-
ben is az utóbbi időben ismeretlen személyek gyü-
lekezeteket tartottak, francia  nyelven társalogván. 
A rend őrügynökök a hiányos kiejtésből konstatál-
ták, hogy ezek az urak nem franciák.  Továbbá 
egy kisebb budapesti szállodában „J. és Z." urak, 
állítólag Dél-Magyarországból jővén, vettek la-, 
kást s feltűnően  sok levelet kaptak Belgiumból 
Svájcból, Nénetalföldről  és Londonból. A két ur 
azonban ismét eltávozott a szálodából. Dec. 19-ikén 
meg a budai várban „vett szemre ölyvként a san-
da gyanú" néhány embert, kik ó Felségeik szoká-
sai után tudakozódtak, sőt elég vakmerően ily kér-
désekkel közeledtek a fegyveres  katonai őrökhöz 
is. Két nap múlva hasonlót vették észre a gödöl-
lői kastély körül is. Egy ember, ki hóna alatt 
papirtartót hordott, sokáig barangolt a kastély 
körül, azt mondván, hogy ő tájképfestő.  Sokféle 
kérdést intézett a kastélybeli személyzethez, s kér-
kezte, hogy vannak-e a parknak érdekes részle-
tei s szabad-e azokat lerajzolni. A várkapitánynak 
ezt bemondták, azt is, hogy vázlatai vannak s csak 
tiszta papirost hord hóna alatt: a várkapitány te-
hát jelentést tétetett a csendőrbiztosnak, s ez aztán 
éberen őriztette a kastélyt és környékét. Másnap 
a gyanús egyén nem ugyan a kastély környékén, 
hanem Hatvanban volt látható s a vasúti személy-
zettel lépett érintkezésbe. Az udvari hivatal részé-
ről semminemű különös óvó intézkedések nem té-
tettek. Az udvar átköltözésekor megerősítették 
ugyan az őrséget sa b ícsi udvari őrségből is hoz-
tak Gödöllőre egy csapatot; de ez nem kivéte-
les intezkedés, mert az őrséget mindig meg szok-
ták r rősiteni, valahányszor az udvar Gödöllőre köl-
tözik. ^ felségének  feltűntek  a csendőri mozgal-
mak,s midőn ezek miatt tudokozódott, jelentést tet-
tek neki. Toljesen nyugodt maradt s egy izbon 
azt a megjegyzést tevé, hogy a rendőri közegek, 
ioegessé levén a merénylet-láztól, túlbuzgóságuk-
ban messzemenő óvó rendszabályokat tettek. 

— Megnyugtatásul értesíttetnek az illető t. 
szüiők, hogy a kolozsvári állami tanitónőkénezde 
bennlakó növendékei között ünnepek előtt lábra 

kapott diphteritis — habár fájdalom,  áldozat árán, 
— teljesen megszűnt; mindazáltal elővigyázatból 
a szünidő meghosszabbittatik s a tanítás ugy a ké-
pezdei osztályokban, mint a gyakorlóiskolában csak 
január hó 15 én fog  megkezdetni. Kolozsvárit, 1878. 
évi december 31-én. Kozma József,  m. k. igazgató. 

— A cár haragja. A nyugtalanságok, főleg  pe-
dig a tanulók tüntetései a cár és trónörökös közt 
fölötte  heves és szenvedélyes jelenetekhez szolgál-
tattak alkalmat. Bármennyire iparkodtak ezen je-
leneteket eltitkolni, ma egész Pétervár tudja, hogy 
a cár, midőn a koronaörökös a tanulók kérvényét 
éles szavakkal támogatta, dühtől elragadtatva a 
Cezarevits trónörököst sétabotjával megfenyegett  -. 
A cár a nagy ingerültség miatt lebetegedett — a 
trónörökös pedig palotájában, melyet rendőrök és 
zsandárok állnak körül, fogva  tartatik. 

— A férj  bosszuja. Szomorú eset történt mult 
vasárnap a Rue Vintimille, Páris egyik legelőkelőbb 
negyedének egyik házában. Fél év óta lakott itt a 
35 éves Filliette fiatal  nejével. Azon este a házban 
lakó vendéglőst meglátogatta Filliette és feltűnő 
sürgősen követelte az élelmezésért szóló számlát ; 
azt mondá, hogy ha rögtön nem adják, meglehet 
elkésnek vele. Kifizette  a számlát, s aztán sem őt, 
sem nejét nem látták többé. Két nap múlva, midőn 
lakásán nem látták, gyanokodni kezdtek és ren-
dőrség segélyevei feltörték  az ajtót. Iszonyú tátvány 
tárult a belépők szeme elé : az első szobában fe-
küdt Filliedte nejének holtteste, egy ingben, véré-
ben úszva; mollette teljesen felöltözött  férjének 
holtteste, még a kezében szoritot revolverrel; a 
másik szobában harmadik, holtest feküdt:  a házi-
baráté. Mindhárom revolverlövés által ért véget. 
A szomorú eseményről elegendő felvilágosítást  adott 
a szomorú szituáció. Filliette hűtlenségén kapta ne-
jét, s először a csábitót, aztán nejét és végül magát 
lőtte agyon. 

— Sommisem uj a nap alatt. A pekingi hivata-
talos lap egy khinai levelét közli, ki azt állítja eb-
ben, hogy a telefon  már a 962. esztendőben ismeretes 
volt s egy pekingi lakós találta föl. 

— Földrajz az elemi népiskola III. osztálya 
számára, irta B a r t h a Béni, tanitó. Ezen könyv, 
a mint korábban jelezve volt már megjelent és kap-
ható~Pollák M. könyvkereskedésében  S.-Szentgyön, 
ára 25 kr. Jó lélekkel ajáljuk a t. tanitó urak és a 
t. iskolaszékek becses figyelmébe  a megjelent föld-
rajzot, anyival inkább, mivel ezen helyes módszer-
rel irt s padagogiai ügyességgel összeállított tan-
könyv a székelyföldön,  de főleg  Háromszéken nem 
csak hézagot pótló, hanem egyúttal a tanítás jó 
eredményére nézve is hasznos szolgálatot tesz. E 
könyv fokozatosan  vezeti be növendékeket a föld-
rajzi előismeretekbe, mely után a térkép rajzolta-
tása, ismertetése, olvasása következik. S ily be-
vezetés után Háromszékmegye részletesen s Erdély 
elég terjedelmes alakban van földolgozva.  (Bekül-
detett.) 

„Koszorú" cimen a Petőfi-társaság  januartól 
kezdve egy havi közlönyt ad Szana Tamás szer-
kesztése alattt Az első füzet  már megjelent párat-
lan szépségű kiállításban, mely a Franklin társu 
latnak valóban díszére válik. Mellékletül Petőfi 
Sándor arcképét hozza, ra;!y a költőnek dr. Beli-
csay Imre birtokában lévő egyetlen fény  képe 
után van másolva. A füzetet  Jókay „Maguk ketten" 
czimü elbeszélése nyitja m g adalékul a Petőfi-
korszaka Vannak benne Fndrödynek, Balázsv S.-
nak, Szana Tamásnak, Kertbenynak értékes mü-
vei. Fokozza e füzet  érdekeltségét Petőfinek  egy 
kézirata, mely valóban kedves emlék a kegveletes 
utókor előtt. E szép vállalat méltó a társasághoz, 
melyet képvisel. A „koszorú" megrendelhető Raut-
mann Frigyesnél Budapesten, ára egész évre 10 
frt,  félévre  5 frt. 

E ' t é k - ég Táltó-árfolyain  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén január 3-án. 

Magyar aranyjáradék 83.05 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

1860. államsorsjegy 73.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 114.80 

„ hitelintézeti „ 786.— 
Magyar hitelbank 223.75 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5-571/, 
Napoleond'or y.35 
Német birodalmi márka 57 60 
I .omlón 116.75 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: L'ollák Mór. 

PalyúzaM hirddes. 
Angyalos, Besenyő é; F.reszte.vény közsé-

gek külön segédjegyző alatti csoporttá alakul-
ván, a 200 frt  évi fizetéssel  összekötött segéd-
jegyzői állomásnak választás urjáni betöltésére 
pályázat nyittatik s utasíttatnak pályázni kívá-
nók ebeli kérvényüket 1879 évi január 10-ig 
al< lirthoz beadni 

Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. dec 30. 
Ur. Apor Gábor, 

2 - 2 szolgabíró 

Pályázati hirdetés. 
A Kisborosnyó, Fddoboly és Egerpatak 

községekből alakított csoportban üresedésbe 
jött körjegyzői ál'amásra évi 400 írt. fizetés  é* 
természetbeni lakással pályázat hirdettetik. 

Az 1871. évi XVl l í . t. c 74. S-sa értelmé -
ben felszerelendő  pályázatok jövő 1879. évi ja-
nuár hó 12-éig alólirthoz beadanöók. 

Uzon, 1878. ded. 29. 

A háromszékmegei sepsi felső  járási szol-
gabíró 

Tompa Miklós, 
2 3 szolgabíró. 

Hirdetmény. 
Bereckben a városi tanács alatt levő ven-

déglő' 1879, 80, 81 és 82 egymásután követ-
kező 4 évre folyó  évi j a n u á r i l ó 12-éil. d n 
3 órakor, nyi vános árverés utján haszonbérbe 
kiadatik, mire érdekeltek ezennel meghivatnak 

Az árverezési feltételük  e városi tanács-
háznál megtekinthetők. 

Beteck 1S79 január ?. 
A városi tanács : 

G;U)or I (ur«>, 
1—3 polgármester. 

n a g y v á l a s z t é k b a n érkeztek 
|f*» ós rendkívül olcsó sírban kaphatók 

P(ILLÁK MÓR könyvkereskedésében. 
Elfogadtatnak  egyszersmind a közeledő újévre 
minden nyelven megjelenő füzetekre  és hír-

lapokra előfizetések  bolti árban. 


