
K Ü L Ö N F É L É K . 

— A MŰ egyleti közvacsorával összekötött, f. 
hó 18-án tartandó táncestélyre minden intézkedés 
megtörtént. Felszolgáló nők szám szerint 24 en 
lesznek; a férfiakból  álló rendező bizottságban 
12 en vannak. Ezen estély, melyet különösen a 
nők részéről az egyszerű öltözék jellemez, igen lá-
togatottnak Ígérkezik. Ugy halljuk, hogy a vidék 
előkelősége is szép számban lesz képviselve. 

— Ti>roklobb.tn halt meg és temettetett el dr. 
S a m e t Fülöp ur Frigyes nevü 8 éves fia  is. A 
kedves gyermek néhány órával élte tul testvérét 
s már nap csütörtökön d. a. eltemettetett. Őszinte 
részvétünkkel osztozunk a lesújtott apa bánatában. 

— Himlő járvány is kezd uralgni és pedig 
aggasztó mérvben. Kézdi-Vásárhelytt  az árvaleány-
hiz növendékei kivétel nélkül meghimlőztek s a 
városon is nagy terjedelmet vett e betegség. 

— Külünüs haláleset. Szotyorban e hó 8-án 
halt meg . . . . vagyonos gabonakereskedő. Ne-
jét, kivel a leggyöngédebb házas életben volt a bol-
dogult, férje  halála felett  kimondhatlan fájdalom 
ölté el. A csapás annyira megrendité, hogy egy 

szívszaggató sikoltással férje  holt testére borult s 
pillanat alatt halva rogyott össze ő is térje ol-
dalánál. A szegény nőnek szive repedt meg. Mind-
kettőt tegnapelőtt temették el általános részvét 
mellett a közös sirba. 

— Cnrncvnl. Vidékünkön ugyancsak folynak 
a táncmnlatságok; ugy látszik, fel  akarják hasz 
nálni a farsangi  idényt. Most ujabban január 25-én 
Kovásznán rendeznek táncvigalmat a kaszinó ja-
vára. Kézdi Vásárhelyit pedig egy zártkörű tánc-
estély és két álarcos bál tartatik, melyek közül az 
első február  i-én lesz az olvasó egylet javára, utób-
biak egyike február  8-án az ev. ref.  egyház kepe-
megváltási alapja javára, a másik pedig február 
15-én a háromszékmegyei Erzsébet árvaleánynevelő 
intézet és Stephánie menház javára. 

— A Duna vize hirtelen áradásnak indult, s rö-
vid idő óta "38 cmtrrel emelkedett; ez azonban 
még nem jelent veszélyt, — mert jég alig van, — 
csupán egyes darabok úsznak lefelé.  Ugyanezért 
a városi árvizbizottság részéről n.'.n is tesznek még 
semmi intézkedést, most azok koraiak volnának. 
Azt jelentettük már, hogy az előleges óvintézke-
dések meg vannak téve. 

— liras^ay Sámuel, a fáradhatatlan  agg tu-
dós 79 éves dacára még mindig páratlan ifju  buz-
galommal és kitartással dolgozik. A tudós a félé-
vi szünidőt Budapesten töltötte és szorgalmasan 
kutatta a na£y könyvtárakat.  Szívóssága nemcsak 
csöndes munkára, hanem hosszabb utazásra is ké-
pessé teszi. Nagy zenész levén egyszersmind, ha 
valami műélvezetet igévő koncert kínálkozik, el-
megy ő Kolozsvárról Bécsbe, Párisba s bárhova is. 
Most Joachim művészete vonzotta különösen a fő-
városba. Tavaly, mikor Patti Bécsben énekelt, 
ugy elment Kolozsvárról, hogy senki sem tudta 
hova tűnt. Ötöd nap aztán azt mondta az öreg, 
hogy csak Bécsben volt a Patti-koncerten. — A 
tudós akadémikusok minap, amikor az aggastyán 
a gyűlésben megjelent, mindjárt gyanították, hogy 
ez a látogatás mindenekelőtt Joachimnak, a „hege-
dű ldrály"-nak szól. 

— Széchényi Béla grófról,  ki több fiatal  tudós 
kíséretében Kkelet Ázsiában utazik, a „Corresp. 
Politique" tudósítást közöl. E tudósítások Schan-
gaiból keltezvékj s november i-ig terjednek. Az 
utazók e nap indultak meg Schangaiból az ottani 
osztrák-magyar consul kíséretében Pekingbe. Szept. 
29-én Széchenyi gr. kihallgatáson volt Tien-csinben 
Ei Kung-Chang chichti-i alkirálynál, ki igen barát-
ságosan fogadta-  s további útjára minden szüksé-
ges ajánlással ellátta. Az alkirály hangsúlyozta az 
utazó előtt hogy mindazon államok közt, melyek-
kel China szerződést kötött, Ausztria Magyaror-
szág az egyetlen, melylyel a jó viszonyok soha 
sem voltak félbeszakadva.  Okt. 9 én Kung herceg, 
a chinai császár nagybátyja fogadta  az utazókat s a 
boszniai okkupációról beszélgetett velők. 

— Luiu házasodik. III. Napoleon fia,  ki tucl 
valevőleg nem rég egy dán hercegnőnél próbált 
szerencsét, de onnét kikosaraztatott, most Spanyol-
országra veté szemét. Mint mondják a „herceg" 
egy bizalmas emberét elküldé a spanyol minisz-
terelnökhöz, hogy a három infánsnő  valamelyiké-
nek kezét szerezze meg számára. B. miniszterel-
nök felelete,  mint egy külföldi  lapban olvassuk, 
nem volt ugyan épen elutasító, de valami sok biz-
tatást sem tartalmazott. 

— Moncusit, mint a táviró jelentette, e hó 4-éu 
végezték ki Madridban. A királygyilkost,  — 
irja a „Lanterre" — tömlöcéből 2-án reggel 8 óra-
kor kisérték a börtönbeli biró elé, az úgynevezett 
Seladero börtönterembe. A biró felolvasta  előtte 
a megkegyelrnezést kérő folyamodványa  elutasítá-
sát, mit Moncasi a legstoikusabb egykedvűséggel 
minden felindulás  nélkül hallgatott végig, a nélkül 
hogy arcának csak egy izma is megmozdult volna, 
sőt ajkai körül gúnyos mosoly vonaglott. Ezután 
kezeiről leoldották a bili^e^eket és ő ép oly egy-
kedvűn irta alá kivégeztetÍR£,J-itéletét.  lljjai nem 
remegtek irása igen jól olvasható. Ezután a világi 
bíróság átszolgáltatta őt az irgalmas barátoknak, 
az úgynevezett la Paz szerzetbelieknek, kiknek 
tisztéhez tartozik már 1421 ik év óta a halálra ítél-

teket a vesztőhelyre kisérni. Moncasit a börtönből 
a szerzet kápolnájába vezették s ott maradt más 
napig, az az 4-dikéig, reggeli 8 óráig, folyvást  a 
szerzetesek társaságában. Itt vette át még fivéré-
nek és rokonainak búcsúleveleit, melyeket szintén a 
legnagyobb stoicizmussal, de elérzékenyülve olva-
sott. Nyolc óra után a szerzetesek átszolgáltatták 
a bakónak, kivel a merénylő egy két öszvértől hú-
zott kocsiba ült és ropant sokaság jelenlétében 
kivégeztetett a garotta (fojtó  csavar) által. — Az 
utolsó pillanatig mindent megkisérlettek a bünte-
tés megváltoztitására. Moncasi fivére  és védője a 
kortesben és a minisztériumokban a legsürgősebb 
lépéseket tették, közbenjárásra kérték föl  Castelart 
és Sagastát, s Jimenez del Cerro védőnek sikerű t 
is audienciát kapnia a miniszterelnöknél. Canovas 
del Castillo szívesen fogadta  ugyan,de értésére adta, 
hogy a kivégeztetés visszavonhatatlan, a Tarragon-
ból és Barc 'onából 7500 aláírással érkezett kér-
vény dacára is. — A gyilkos 22 éves neje ig hó 
napos gyermekével Madridba ment, kihallgatást 
kérvén a királynál és az aszturiai hercegnőnél. A 
király megakart kegyelmezni a gyilkosnak, de a mi-
nisztertanács nem akarta útját állni az igazság-
szolgáltatásnak. Alfonz  király újév napján fogad-
ta Moncasi testvérét és a védőt s megígérte, hogy 
közbenjár a minisztertanácsnál, anélkül, hogy si 
kerrel biztathatná őke!. Egy óra hosszat volt együtt 
Canovas del Castillóval. A minisztertanács a halál-
büntetést a királygyilkosok  tendeciájával szemben 
szükségesnek találta, s határzata mellett megma-
radt. A minisztertanácshoz csütörtökön délután ér-
kezett vissza a semmitőszék válasza, melyben a ha-
lálitélet megerősittetik és a királynak kegyelemérti 
kérvény elvetése ajánltatik; Canovas del Castilló-
nak és társainak ismét egy órai rábeszélésre volt 
szükségök, mig király a halálitéletet helybenhagyta. 
Pénteken reggel aztán tudtára adták Moncasinak 
az ítéletet. 

— Román tengeri fürdő.  Mint Bukarestből 
irják, a román középitísi miniszter a fejedelem  és 
fejedelemné  kívánságára utasított egy mérnököt, 
hogy a román tengerpartonJ (Dobrudsa) tanulmá-
nyokat tegyen s helyet keressen egy tengeri für-
dő létesitesére. Valószínűleg Mangalia környéke 
lesz erre legalkalmasabb. 

Angol vélemény az Uchatins-ítgyukról. A 
woolwichi Royal Artillery Institution jelentést ka-
pott a megbízott Owen őrnagytól az osztrák-ma-
gyar 6 hüvelyes acélbronz-ágyukról A jelentés ál-
talában igen kedvezően nyilatkozik az Uchatiusok-
ról, megjegyzi azonban Owen őrnagy, hogy bár 
ezen uj anyag takarékossági okokból a monarchi-
ára nézve elég előnyös lehet, mert számos bronz-
ágyuja volt s mert az uj ágyukat saját fegyver-
gyáraiban öntetheti, — ő nincs abban a nézetben, 
hogy ez az anyag sok ideig kibírhatná a versenyt 
az acéllal, melynek feldolgozásában  az ujabb idő-
ben oly nagy haladás történt, a mint ezt a párisi 
kiállítás bebizonyította. 

— Egy ódon műemlék összeomlása A Lis-
sabon melletti belemi torony, (tőrre de Belem), 
mely egykor államfogházul  szolgált, a góth építé-
szet legremekebb műemlékeinek egyike, december 
18-án beomlott. A pompás mór stylben épült gal-
leriának költséges kiépítését nem rég határozták 
el s az eredeti terv szerint akarták befejezni  az 
építkezést. Már vége felé  közeledett is a munka, 
midőn, az emiitett napon, reggel 9 órakor rémítő 
recsegés-ropogással az egész épület összeomlott. 
Az áldozatok számát egyelőre nem konstatálhatták. 
Roppant nép gyűlt össze az omladékhoz, mely 
egyszerre így vált semmivé. Don Louis király 
azonnal a helyszínére ment, ugy a király atyja és 
testvére és a miniszterek is. — A romok alatt 8 
embert találtak halva. A belemi torony a hajdani 
Jeromos-rendiek kolostorának volt egy része. A 
párisi kiállításon ez épület remek homlokzatának 
utánzata ékesítette a portugall osztályt. 

— Egy száműzött királynő. Matteucci olasz 
Afrika-utazó,  a kí nem rég utazott Abessziniába, 
hogy onnan Közép-Afrika  kikutatására induljon, 
misszióval bízatott meg a pápától, a mi egy érté 
kes arany korona átadásában állt Meneliknek, Soa 
királyának. Matteucci levelet intézett Massanából 
Rómába a földrajzi  társulathoz, melyben a követ-
kező újságot beszéli el Menelik udvarából: Menelik 
első neje, Menelika, fiát,  a tróörököst folytonosan 
folytonosan  háborúra tüzelte János, abesszinai ki-
rály ellen, hogy atyja birodalmát kiszélesítse. E 
miatti bosszúságában Menelik elűzte udvarából ne-
jét, a ki most egy hegységben él száműzetésben. 

— Rablógyilkosaiig.  Gyomán, mint a „Békésm. 
Közi." irja, dec. 29-kén borzasztó rablógyilkosság 
történt. Az emii tett napon a délutáni órákban Züld 
Józsefné  szült. Kovács Máriát saját lakásán, hol 
egyedül volt, kirabolták, őt magát pedig a kama-
ban kötél által kivégezték. A boldogtalan férj, 
egy temetésről hazatérve, családi hajiékában fele-
ségét halva taláta. A rablógyilkos már kézrekerült, 
jelenleg a gyomai börtönben ül. Tettét bevallotta s 
egyszersmind a rablott összegből mintegy 290 frtot 
elő is adott. Állítólag makói iíletőségü, de állítása 
szerint többen vannak, kik közreműködtek, kiknek 
neveit és viselt dolgait a megejtendő törvényes 
vizsgálat fogja  kideríteni. 

Értők- és váltó-árfolyam  a bácsi es. liir. nyilvünos 
tőzsdén január 10. 

Magyar aranyjáradék 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 

» I f 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 
„ földteliermentesitési  kötvény . 

Temesvári „ „ . . 
Erdélyi „ „ . . 
Szőlődézmaváltsági „ . . 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 

„ „ „ ezüstben . . 
„ aranyjáradék 

1860. államsorsjegy 
Osztrák nemzetibankrészvény 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 
Magyar hitelbank 
Ezüst 
Cs. kir. arany 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 
Eondon 

84.40 

116.90 
74-15 
65.80 
88.70 
79-25 
75-50 
73-75 
84.50 
81.50 
B.-.IO 
63-30 
72-95 

I IÓ.75 
789.— 
219.--
1ÖO.— 

5-51 
9-33 

57 55 
116.65 

Felelős szerkesztő: Múlik József. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór. 

Bereckben a városi tanács alatt levő ven-
déglő 1879, 80, 81 és 82 egymásután követ-
kező 4 évre folyó  évi januárhó 12-én, d u 
3 órakor, nyilvános árverés utján haszonbérbe 
kiadatik, mire érdekeltek ezennel megfúvatnak 

Az árverezési feltételek  e városi tanács-
háznál megtekinthetők 

Bereck 1S79 jam;ár 2 
Gábor hun1, 

3—3 polgármester. 

Bikszádon a Tusnád és U_ik felé  közieke-
dó út men'én levő, a zabolai gróf  MIKES BE 
N E D E K utódai tulajdonát: képező vendégfoga-
dó az egész éven át tartó koresmaregalejoggal 
egyetemben a fo'yó  1879 év áprilhó 24 ikétól 
kezdve egymásután következő három évre ha-
szonbérbe r.dandó. 

Az erre vonatkozó fel  ételek K ü n I e J o-
z s e f  ügyvédi i ódájában Sepsi-Szentgyörgyön 
megtekinthetők 1 3 

Egy jó háztól való íiu a Kias-
sowskv'féle  divatüzlet IK-P Brassó-
ban mint 

szabad kézbő! jutányos áron eladó. 
Értekezhetni e lapok kiadó-hiva-
talánál. 

Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön 


