
înipöck bárónő és Bacalovich őrnagy kisérték. 
A Waldstein-család tisztelettel üdvözölte a fensé-
ges testvér-párt, a trónörökös csaknem minden-
kivel beszélt, elragadtatását fejezte  ki a vidék 
szépsége fölött,  s azután ünnepélyesen bevonultak 
a városba, melynek egyik terén diadalkapu várta 
az érkezőket. A vadászatok után a trónörökös 
visszamegy Prágába, Gizella főhercegnő  pedig va-
lószínűleg Münchengrátzben marad keddig. 

— Mária Valéria főhercegnőt  Gödöllőn a 
sportnak egy igen mulatságos nemével mulattatják. 
Tegnapelőtt zsákban futtatást  rendeztek a kis fő-
hercegnő nagy örömére. Versenyzők voltak a ki-
rályné kis szerecsene és három lovászgyerek,  a kik 
nyakig zsákba kötve, nagy buzgón igyekeztek  a 
kitűzött cél felé.  Persze zsákban lehetetlen a fu-
tás, s a versenyző gyerekek  csak ugy bukdácsol-
tak benne. Különösen komikus mozdulatai voltak 
a szerecsennek, a ki a lovászokat roppantul szeret-
te volna lefőzni.  Az igyekezet kárba veszett, mert 
ugyancsak nehéz volt mozogni ; sokan bukfencet 
hánytak. A kis főhercegnő  szinte könyezett a ne-
vetéstől. Még a királyné is kitűnően mulatott. Hogy 
pedig a verseny ne legyen puszta sikverseny,  aka-
dály is volt a pályán egy köteg zsup alakjában, 
a mit át kellett ugorni. A versenyzők fölött  e pon-
ton kolbászdarabok s effélék  voltak fölaggatva,  a 
miket ugrás közben a szájukkal kellett elkapni. A 
verseny végével a kis hercegnő 3—3 ezüst tallért 
tűzött a futók  mellére. 

— HAroniszékmegye  törvényhatósági terüle-
tén alakult k.-vásárhelyi  asztalos és fazékas  ipar-
társulat alapszabályai a földmivelés-,  ipar és ke-
reskedelemügyi m. kir. minisztérium által folyó  évi 
22.996. szám alatt a törvényes bemutatási záradék-
kal elláttattak. 

— A helybeli tanintézetek ma szünidőt kap-
tak. A ref.  kollégium növendékeinek  két hétig, a 
felső  fiu  népiskolánál egy hétig, s a polgári leány-
iskolánál 3 napig tartó szünidő adatott. 

— A s.-sr.tgyörcyi nőegylet közelebbről tar-
tott választmányi ülésében elhatározta, hogy he-
tenként egyszer fillérestélyeket  rendez saj&t pénz-
tára gyarapítására. Ezen fillérestélyek  helyiségét 
illetőleg sajnálattal jegyzé meg egykét tag, hogy 
a városház nagytermében tartandó összejövetelek 
elé a városi elöljáróság részéről akadályok  gör-
dittettek. Részünkről  méltányosnak találjuk az 
elöljáróság azon kívánságát, hogy nagyobb tánc-
mulatságokért, hangversenyekért  a terem megha-
tározott díját fizesse  meg az egylet; azonban, hogy 
a hetenkénti munka-estélyek  megtarthatását ilyen 
indokból akadályozná meg az elöljáróság, nem tesz-
szük fel.  Sokkal magasabb s a város belső életét 
sokkal közelebbről érdeklő célokban fáradoz  a nő-
egylet, semhogy az eíőljáróság részéről leendő leg-
buzgóbb támogatást méltán meg nem várhatná. 

— Az erdélyi huliírszorosok erődítésén eddig 
több száz genie katona dolgozott. Ez a legénység 
e hó 10-én elhagyta a határszorosokat s N.-Szeben-
ből ezredéhez vonult. Nagyszebenben Ringelsheim 
báró az ottani helyőrség tiszti karával együtt ki-
sérte ki az elvonulókat. 

— A póttartalékosok nagy része ismét abban 
a szerencsés helyzetben van már, hogy családjá-
jához visszatérhetett. Az elbocsátás általános, s 
azok, kik már Bosznába elindultak, táviratilag hi-
vattak vissza. A vidéken is megkezdődött a haza-
bocsátás. Kecskemétről  azt írják, hogy e hó_i6-án 
érkezett a főparancsnokságtól  oda az örömhír, 
hogy a póttartalékosok szabadságoltatnak. Az 
öröm megható volt, s a kapitány által történt ki-
hirdetés iitán 800 ember ajkáról hangzott föl  az 
örömkiáltás. A Kecskeméten állomásozott kiegé-
szítő századok önkéntesei f.  hó 20-kán lemennek 
Boszniába. E hó 14-én indultak már útnak a IV. és 
V. század önkéntesei. Nemcsak a póttartalékosok 
hanem az 1876- 78-iki tartalákosok egyrésze is 
szabadságoltatott már. A fővárosban  állomásozot-
tak át adták a fegyvert  és ruházatukat. 

— Másodszori virágok. Angyalos községből 
irják lapunknak, hogy ott a kertekben az alma-
fák  és kerti virágok ismét virágoznak. Hosszú ősz 
jele mindenesetre. 

— N.-Szebenben a külvárosban e hó 15-n egy 
nőt felakasztva  találtak. Minthogy e nőn a külső 
erőszaknak nyomai láthatók : nagy a gyanú, hogy 
a szerencsétlen nem öngyilkos. A nyomozás folya-
matban van. 

— Asszonycsere. A „Szamos" irja a követke-
zőket: Érdekes történetet jelentettek fel  egyik 
szomszéd járásbírósághoz. Két egyformán  gyermek-
telen férj  írott szerződés alapján k ö l c s ö n ö s en 
k i c s e r é l t e f e l e s é g e i t  n y o l c napra — 
kötelezvén magukat, hogy a melyik feleségének 
jívormeke születik, az a férj  a másnak 100 frt  fizet. 
1'. feljelentést  nem az eljárásukat meg nem bánt 
férjek  vafry  asszonyok tették, hanem illető lelké-
szeik közbotrány cimén. 

— Negyedik közlemény a boszniai sebesültek 
S elesett harcosok családjai javára begyült adomá-
nyokról. 1) Miklósvár járási szolgabíró által be-
küldetett Nagybacon község részéről 8 frt.  1 kr. 
Baróth község' részéről 8 frt.  84 kr. Középajta 
község részéről 5 frt.  és barotlii Debicky Mihály 
250 gr. tépés. Összesen 21 frt.  85 kr. és 250 gr. 
tépés. 2) Gábor Imre polgármester által bekülde-
tett berecki Gábor Eliz k. a. részéről 5 kgr. tépé„ 

és o drb. sebkötő. 3) Sepsi felsőjárási  szolgab'rcf 
által beküldetett Simon Sámuelné ő nagysága 
gyűjtőivé szerint 10 frt.  Feldoboly község elöljáró-
sága gyüjtöivén 2 frt.  30 kr. Szacsva község elöl-
járósága gyüjtöivén 2 frt.  25 kr. Bikfalva  község 
elöljárósága gyüjtöivén 7 frt.  95 kr. Koncz György-
né ő nagysága gyűjtőivé szerint 8 frt.  80 kr. Kó 
nya Dánielné úrasszony gyüjtöivén 13 frt.  79 kr. 
N.-Bdrosnyó község elöljárósága gyüjtöivén 15 frt. 
21 kr. Összesen 60 frt.  30 kr. 4) La comtesse He-
lene Schweinifz  Nemes (HidvégTŐl) 2 kgr. tépés 
12 pár meleg kézelő, 8 vég sebkötö, 18 drb. há-
romszögű kendő, és 18 drb compressenek való len 
ruha. 5) Á k.-vásárhelyi  községi leányiskolától 2 
kgr. 300 gr tépés. 6) Deák Lászlóné (Hidvég) 30 
gr. tépés. 7) Csákány Sándorné (S.-Sztgyörgy) 1 
kgr. tépés, 9 drb. sebkötö és 4 dr. fásli.  8) Gál 
Róza k. a 85 dgr. tépés. 9) kézdi alsójárási szol 
gabiró által beküldetett: Alcsernáton község ré-
széről 39 frt.  11 kr. Eel«jsernáton község részéről 
5 frt.  Dálnok község részéről j frt.  52 kr. Ikafalva 
község részéről 1 frt.  60 kr. Összesen 33 frt.  20 kr. 
10) Orbai járási szolgabíró által beküldetett : Páva 
község részéről 3 frt.  5 kr. 3 kgr. 55 dgr. tépés 
és 5 kgr. 25 dgr. sebkötő. Páké község részéről 3 
frt.  53 kr. — S. Sztgyörgy, 1878. október 18-án, 
főispán  ur távollétében Eorró Ferencz, alispán. 

Nyilvános közlemény. 
A k.-vásárhelyi  jótékony „nőegylet" által a 

magyar sebesültek javára tépést készítő estélyek 
és f.  év okt. 6-án tartott sétahangverseny eredmé-
nyéről. 

Előleges gyűjtésből . . . . 37 frt  80 kr. 
Négy tépést készítő estély bői . 13 „ 0 2 „ 
Elárusított sorsjegyekből . . . 76 „ 60 „ 
A sétahangversenyből 78 drb. . 

sorsjegygyei  3 9 „ „ 
Felülfizetésből  1 „ 60 „ 

Összesen 168 „ 02 „ 
Levonva az összes költségeket 28 „ 90 „ 
Maradt tiszta jövedelem 139 frt.  12 kr. 

Ezen összegen kivül begyült 3'/, kgr. tépés, 
21 drb. sebkötő, 10 drb. sebháló, 8 drb sebruha, 
2 drb. kötött ujas, 2 pár gyapjú harisnya. 

Mindezek/fendeltetésök  helyére mielőbbi el-
juttatás végett háromszékmegyei főispán  mltgos 
Potsa József  úrhoz mai postán elküldetett. 

Az adakozás nyugtázása tekintetéből az ado-
mányok következőleg  folytak  be. 

Szabó Istvánné és Bölcskévy Ilon ivén : 
Mltgos Dónáth József  ur 2 frt.  Kovács Fe-

rencné,Tóth Dánielné, Balog Lajosné, Zajzon Lá-
zárné, Balog Istvánné, Szacsva Pálné, Pongrácné, 
Nagy Dénesné, Nagy Józsefné,  Nagy Ferencné, 
Kovács Istvánné, Kelemen Imréné, Molnár Dé-
nesné úrasszonyok 1 — 1 frt.  Barthos Károly, Ko-
vács Károly, Pap Adolf,  Solyom Miklós, Demény 
Ferenc Szotyori József,  Bartha Ignác, Dézsi Bá-
lint, Prohászka 1 — 1 frt.  Réthi Józsefné,  Turóci 
Mózesné, Baka Dánielné, úrasszonyok 60—60 kr. 
Szabó Gyula, Kolonicsné, ifj.  Szabó Dániel, Török 
Jánosné, ifj.  Szöcs János, Nagy Károly, ifj.  Tóth 
Daniné és id. Baka Mihályné 50—50 kr. Szabó 
Sámuel és Finta Gergelyné 40—40 kr. Nagy Pálné 
30 kr. 

A sorsjáték számára, Benkö Gyuláné 1 kis 
poharat, Milecz Mari 1 névjegytartó és 1 könyv-
jegyzőt, Simó Vilma 1 levéltartó, Székely Jánosné 
1 szines poharat, Balogh Jánosné 1 porcellán szap-
pantartó, Bölcskévyné 2 szinespoliarat és Bölcs-
kévy Ilon tintatartó Szabó István gyufatartó  és 
Szabó Istvánné cukorporzót. 

Harmath Domokosné és Kis Klára ivén: 
Balogh Sándorné úrasszony 2 frt.  Szőcs Sá-

muel, özv. Hankó Dániel, Szőcs Dánielné, honvéd-
századosné, Csutak Lászlóné 1 —1 frt.  Jancsó Mó-
zes 50 kr. 

A sorsjáték számára Hankó Irma egy pohár, 
Hankó Gizella 1 gyertyatartó, özv. Kovács Izráné 
virágos pohár, Málnási Kristófné  1 szines pohár, 
Keresztes István 1 üveg liquer, Bartha Ferenc 1 
szappan, Wertán testvérek 1 bőr öv, id. Szőcs 
János 1 pohár, 1 sótartó és 2 kép, Reiner Berta 
1 levélnyomó, 2 csésze, Dávid Antal 1 album 1 
virágtartó özv, Dobál Kristófné  3 gárnitura ékszer, 
1 garnitúra gomb, 2 kép, 1 dohánytartó, id Jakab 
Istvánné 1 pohár, Kovács K. kereskedő 1 doboz 
thea. Tóth László 1 dugó liuzó, 1 gyertyataka.-ék, 
Jakab Vilma 1 porcellán váz, Györgybiró Lajosné 
sárga gyöngyüveg és függő  ifj  Dávid István 1 
drót kosár, 3 garnitúra gomb, Török Bálintné 1 
érc tentatartó, Kovács Istvánné, 2 szines pohár, 
Bene József  1 pohár, Nóvák Sándor 5 drb táállet 
dobozkák, Szöcs Vilma 1 függő  gyöngykosár,  Ko-
váss Áronné 1 tűtartó 2 üvegkancsó, Boriszák és 
Kosa 1 óra tarló, 1 tartó, 1 "táska, ifj.  Sebők Jó-
zsef  egy titkos csomag, Fejét Károlyné 1 kép, 1 
nótes, 1 gárnitura gomb, Steirlein György 1 gyu-
fatartó,  Wertán Anna 1 szines pohár, űgyv. Nagy 
Móíesné 1 fa  névjegytartó, Harmath Domokosné 
1 szinespohár, Ferjár Bogdánné 1 gyufatartót  1 
fényes  pohár, Szabó Géza 1 gyöngykosár,  Molnár 
Istvánné fényképészné  1 éji lámpa, 1 fecher,  1 po-
hár, Csiszár Pálné 1 cukortartó, Pap Vilma 1 kö-
tő kosár, 1 párna csup, Kovács Józsefné  2 fényes 
pohár, Dobál Marika 2 kis pohár, Kis Klára 1 po-
hár, 1 varró doboz, Fejér Antal 1 doboz illatszer, 
Szőcs Mózesné 2 üveg liquer, mltgns Cserey Já-
nosné 8 különböző diszmü tárgy. (Folyt, kövv.) 

Ijtték- és Táltó-krlolyani a bécsi 08. kir. nyilr&uos 
tőzsdén október IS. 

Magyar aranyjáradék 82.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
r. n „ II. r 11.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73.75 
„ „ 1876. évi államkötv. . 64.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.— 

Temesvári ( „ „ . . 74-75 
Erdélyi „ . . 7 3-— 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.50 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 82.— 

n n n ezüstben . . 60.90 
„ aranyjáradék 62.60 

1860. államsorsjegy 71.65 
Osztrák nemzeti bankrészvény 111. -

„ hitelintézeti 788.— 
Magyar hitelbank 224.75 
Ezüst 210.--
Cs. kir. arany 5 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 58.30 
London 117.85 

Felelős szerkesztő: Mállk József. 

Kiadótulajdonos: Pollik Mór. 

Árverezési hirdetés. 
Alólirt községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, miszerint Ilyefalva  nagyközsége 1879. 
év jan .i-tól 1881 ik év dec. 31 ig egymás-
után 3 évre a korcsmáriást 11. m : bort, sört, 
és pálinka árulhatást haszonbérbe adja, jelen 
év nov. 10-én d u. 2 órakor, a hová szollani 
szándékozók, a kikiáltási árnak io°|a-ait előre 
letenni kötelesek — a feltételek  a község há-
zánál bármikor megtekinthetők az árvezezés 
napjáig. 

Ugyanezen alkalommal a lnisvágás és há-
rom évre kiadaiik. 

llyefülva,  1878. okt. 12. 

Peíko Lujos, 
2 — 3 községi jegyző. 

Sséfség  11 
A z nrcsa in fiatal  ü d e s ó g e ! 

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-
pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr 
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb inosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az s«-
ha többé nem használ más szappant. 

jJSSg"" A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a liivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Havissanfe 
LIMOSSE-tól Parisban. 

Ezen világhirü bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos el távolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár 
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez a legkésőbbi 
öregségig. 

Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kap-
ható : Török József  gyógyszerész urnái király 
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n ötres és 
f'etcch  urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ „ „ J frt  50 kr. 

Központi szétküidési raktár: Schwarc Hen ri'k-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) {5 — 


