
járásbíróságnál őriztetnek, holy alkalmasint meg-
fogják  tanulni, hogy szigonynyal nem embert, ha-
nem halat szúrnak. 

— Gyanús lelet. Az ilyefalvi  határon, az Ólt-
ban, több szotyori halász egy kis csizmába rejtve, 
gyermek lábcsontjaira talált, miről az a hir, hogy 
a most éve s.-sztkirályi Ágoston Sámuel szolgála-
tában volt és nyomtalanul eltűnt Rápolti Mózes 
hullája maradványa lenne. E tárgyban Ágoston 
Sámuel ellen, ki a helyi kir. járásbíróságtól köze-
lebbről kisértetett a k.-vásárhelyi kir. törvényszék-
hez emberölésért, a vizsgálat folyamatban  van. 

— Uesenyői Piuti Esztojka, ki a f.  évi aug. 
hó 28-án feleségét  előbb súlyosan megsebezte s 
azután, hogy tettét elpalástolja, megfojtotta,  a kir. 
járásbíróság börtönében az ágyáról letört deszka-
darabbal öngyilkossági kísérletet tett. Szándoka 
azonban, kellő időben észrevétetvén a cselekvény 
végrehajtásában meggátoltatott. 

— Szerencsétlenségben szerencse. K.-Vásár-
helytt Klinszky ur pásztorlegényének, kit a mezőn 
levő tehenek őrzése alkalmával a bika megtáma-
dott és hasát felhasította  ugy annyira, hogy a ki-
csüngő belek is sérülve lettek. Dr, Reiner ur lett 
segélyül felhiva.  Az ő ügyességének, melyet a 
belek bevarrásánál tanúsított és fáradhatatlan  után-
látásának köszönhetni, hogy a gyermek ma már 
ágyában mozoghat, táplálkozik s annak rendje sze 
rint jól érzi magát. 

— Katonák haza érkezése. Győrből irják: 
„Elérkezett a várva-várt nap, melyen az annyi bú-
bánatos sóhajtással elbecsátott Rudolf-ezredünk  is-
mét visszatért és pedig hiány nélkül. Már hetek 
óta ezer és ezer kebel számlálgatta a napok folyá-
sát és a tűzoltó-egylet által rendezett „Ébresztő" 
édes hangjaira ezeren és ezeren siettek kora reg 
gel az indóház felé,  melvbe az 5. zászlóalj reggeli 
6 óra 30 perckor érkezett meg, zeneszóval és élje-
nekkel fogadtatott.  Még sokkal impozánsabb volt 
a 4. zászlóalj érkezése, melyet délután 1 óra 30 
perckor az egész város fogadott.  A késő öszi idő-
járás dacára szinte elárasztották az érkezőket — 
virágokkal, azután pedig magánházaknál találtak 
egyenkint vendégszerető ellátást. Hir szerint még 
egy szállítmány fog  a sorezredből és pedig Sopron 
felől  éékezni. Igy az öröm általános. 

— Hödel és Nobiling a spiritisták előtt. A 
^pudapesti spiritisták — iija a „Gyfutár"  — egyik 
(legutóbbi ülésükön kedvet kaptak a két császár 
.gyilkos szellemének megidézésére. Ezek természe-
tesen meg is jelentek. Arra a kérdésre, hogy „célt 
érnek e az internacionale izgatói Magyarországon 
s mikor ?" — Hödel szelleme igy felelt:  „Ha nem 
vigyáztok a tűzre, kigyullad a ház s nem lesz elég 
vizetek a Dunában, hogy eloltsátok." Nobiling pe-
dig ezt a választ adta: „Az orosz nihilizmus fénye 
hideg, mint az északi ég; a német szociálizmus fé-
nye melegít, mint a központi tűz, amabban meg-
fagytok,  emebben elégtek. Ha elpusztultatok, ak-
kor jön a mi korszakunk, az uj eszmékkel és uj 
emberekkel." Tán felésleges  mondanunk, hogy a 
spiritisták ezen jóslat után, megdermedve és meg-
égve oszlottak szét. 

— Egy par excellence gyilkos. Ezzel a szén} 
zácionális címmel közli a „New-York Herald" Bili 
Longley gonosztevő kivégeztetését és pályafutását. 
B11I Longley okt. 11-én Giddingben, Texasban 
halt meg az akasztófán.  Texas majdnem félszáza-
dig Eldorádó-féléje  volt a rablóknak és gyilkosok-  1 

nak, de ilyen gaz még ott sem igen termett. 26 
éves volt még csak, hanem azért mint gyilkosnak 
hosszú múltja volt, mert 14 éves korától fogva  rá. 
illett ez a név. Nem is szükségből, csupán passzió-
ból volt gyilkos, eletét, ugy látszott, valami go-
nosz talizmán védi, mert 15 éves korában, egész 
osztály lovasság vette üldözőbe, lőtt is rá vagy 
40 szer s ő mégis ép bőrrel szabadult meg. Egy 1 

katona birokra kelt vele, de dulakodás közben a 
pisztolya elsült és a katona halva rogyott le, mire 
ő szerencsésen megfutamodott.  Egy ízben egy csa-
pat rendes katonaság felakasztotta  s miathogy so-
káig kínlódott, távolról kétszer lőttek rá revol-
verrel. Az egyik lövés aranynyal megrakott övét 1 

találta, — a másik a kötelet súrolta el félig,  ugy t 
hogy egy arra menő mesterlegény idejekorán le- ) 

.vághatta és megszabadithatá. Nem egyszer fogatta 
el magát, hogy egy-egy cimboráját 1000 vagy 1500 
dollár kitűzött dijhoz juttassa. Cimborái segélyével  £ 

aztán mindannyiszor megszabadult. Térmészesen ' 
sehol sem telepedhetett le, részint a bolyongást r 
szerető természete miatt, — részint azért, mert az r 
igazság büntető keze mindig útjában volt. Beba-
rangolta egész Texast és a szomszéd állomokat 
egész Texast és a szomszéd államokat egész a 1 
nyugati vad vidékekig, folyvást  rabolva, pusztítva 
és gyilkolva. — A Big-Horn hegységben egyszer 
nagy hózivatar érte utol, mely három társát ha-
lálra fogyasztá,  őt magát pedig 5 hónapra tönkre 
tette, ugy hogy ágyban kellett várnia az ujabb 
kirándulás idejét. Utoljára egy Andersen nevü fér-
ht gyilkolt meg, kiről azt tartotta, hogy egyik ro-
konát halálra verte. Egyenesen felé  tartott, midőn 

a mezőn dolgozott és lelőtte. Ez volt harminckét- ] 
tődik gyilkossága. 1875. március 31-én került az 
esküdtszék elé, de különböző fogásokkal,  hamis < 
bizonyítékokkal 3 és fél  évre elhalasztotta kivé- 1 

geztetését. A vesztőhely előtt elinte igen makacsul 
viselte magát, de végre elfogadta  a papot, meg-
bánta bűneit; a beszédben, melyet a néphez inté- j 

Szám 986- 878. 

Árverési hirdetmény. 
Bikfalva  nagy községben a bor, sör, szesz 

és pálinkaárulási jog jövő 1879. év január hó 
1 tői kezdódőleg három egymásután következő 
évre haszonbérbe adatni határoztatván : ha-
szonbérleni kivánók a f.  1878. évi 11OV. 2 4 - é l i 

délután 2 órakor irt. község házánál tartandó 
nyilt árverésre meghivatnak. 

Kelt Bikfalván,  1878 év október 31 én. 

Tölgyes István, 
1—3 biró. 

Sz. 1916- 878. 

Pályázati hirdetmény. 
Brassómegye hétfalusi  járás szolgabirája által 

az 1876. évi XIV. t. cz. 144. §. alapján Zajzon-
Tatrang és Pürkerecz csoportositott községek kör -
orvosi állomására 350 frt  fizetés  mellett pályázat-
nyittatik. 

Felhivatnak mindazok, kik az idézett t. cz 
143. §. szellemében ezen állomásra pályázn i kíván 
nak, kellően felszerelt  folyamodvánnukat  f.  1 878 
n o v e m b e r 25- é i g alólirthoz adják be. 

Hosszufalu,  1878. okt. 28-án 
Henter Gábor, 

1 — 3 szolgabiró. 

Árverezési hirdetés. 
Bölön nagy községben a pálinka és szesz-

árillliatási jöjj egy évre, 1879. évi január 1-
től kezdve azon év végéig, f  évi nov. 30-áll 
délelőtt 9 órakor a község házánál nyilvános 
árverésen haszonbérbe adatik Felkiáltási ár 
1000 forint,  mely összeg után száztóli io°'0 bá-
natpénz az árverezni szándékozó átfal  előre le-
teendő. 

A feltéte'ek  hivatalos órákban a község 
házánál megtekinthetek. 

Bölön, 1878 október 30-án 

Tana Sámuel, 
1—3 közs. jegyző. 

Az arcszín fiatal  ndesége! 
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 mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az s«-
ha többé nem használ más szappant. 

•jjgf  A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . I&jtr; 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan börszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Ravissante 
Llí-IOSSE-tál Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők napég^s, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát 
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár 
sonyszerü fiatal  üdességet 
adA a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szeroz 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 ütves-és 
H etetfh  urak gyógyszertárában. 

Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Égy „ . „ „/ 1 frt  50 kr. 

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik 
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) lg— 

- zett, kijelentette, hogy sorsát megérdemli; bocsá-
- natot is kért mindenkitől, akit megbántott, — ter-

mészetesen ezek nagyobb része a föld  alatt volt 
. már és aligha m e g b o c s á t o t t a volna neki gaz 

tetteit. 
r — Ötödik közlemény a Boszniában megse-
- besült harcosok és az elesettek családjai részére 
3 begyült kegyadományokról.  Br. Szentkereszty Ste 
1 phanie ő nsg. mint a zágoni „nőegylet" elnöke ál-
- tal, 106 frt.  83 kr. 7'|t kgr. tépés és sebkötő, 100 
- darab szivar, és egy kisláda huskivonat, árapataki 

Geréb Jánosné és Köncei Zsuzsánna ő nsgok 1 
. kgr. 61 dgr. tépés, s.-sztiványi Bartha Anna k. a.. 
s 1 frt.  és 400 gr. tépés, szemerjai özv. Csákány 
. Zsigmondné 'I, kgr. tépés, Csia Albert orbai járási 
. szolgabiró által beküldetett mint zágoni rom. cath. 
l lelkész Kovács L. Barnabás ur gyűjtése 4 frt. 
- Pethő István k. alsó Járási szolgabiro által bekül-

detett Lécfalva  község részéről 4 frt.  12 kr. és 
Bita község részéről 2 frt.  42 kr. k.-vásárhelyi 
Ambrus Albertné sz. Szotyori Mária úrasszony ál-
tal 50 dgr. tépés. Csia Albert orbai járási szolga-
biró által beküldetett mint kovásznai Izai Anna és 
Butyka Mari k. a. gyűjtése, 37 frt.  97 kr. 1 lepedő 
és 2 kendő. S.-Sztgyörgyön, 1878. nov. 2-án, főis-
pán ur távollétében, F o r r ó Ferenc alispán. 

Nyilvános közlemény a kézdi-vásárhelyi „köz-
művelődési egyesület" szini szakosztálya a miskolci 
és egri árvízkárosultak javára folyó  év okt. 19-én 
tartott színi előadás jövedelméről. Jegyekből be-
folyt  55 frt  90 kr. Felülfizettek  : br. Szentkereszty 
Stephánie 1 frt  40 kr, Donáth József,  törv. elnök 
1 frt,  dr. Sinkovics Ignácné 2 drb ezüst tallér (4 
frt)  Összeg 62 frt  30 kr. A 14 frt  26 kr költséget 
levonva, maradt a fent  kitett célra 48 frt  04 kr. 
Ezen összeg a mai postával rendeltetése helyére 
elküldetett. — Midőn ezt nyilvánosan fölmutatjuk, 
egyúttal köszönetet nyilvánítunk Turóci László és 
Kölönte Mózes uraknak: előbbinek a szívességből 
készített falragaszokért,  utóbbinak a díj nélkül át-
engedett 80 drb székért. —Kézdi-Vásárhely,  1878. 
október 23. — A rendező bizottság. (Tárgyhalmaz 
miatt késett. 

— Irodalom. Táborszky és Parsch zenemű-
kereskedésében megjelent: „ B u c s u - i n d u l ő " 
zongorára szerzé ifj.  Fahrbach Fülöp. Ára 60 kr. 

Érték- és Táltó &rlolyam a bécsi cs. kir. nyilr&nos 
tőzsdén november 1 

Magyar aranyjáradék 81.10 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 118.75 
r v n H. „ 109.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73.25 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 63.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 97-75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.50 

Temesvári „ „ . . 74-75 
Erdélyi „ „ 72.90 
Szölődézmaváltsági „ . . 86.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.50 

„ „ „ ezüstben . . 60.60 
„ aranyjáradék 63.15 

1860. államsorsjegy 70.90 
Osztrák nemzeti bankrészvény  112.— 

„ hitelintézeti „ 784.— 
Magyar hitelbank 222.30 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.58 
Napoleond'or 9-4o'|, 
Német birodalmi márka 58.05 
London 117-50 

.Felelős szerkesztő: Málik József.' 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

1—3 

Árverezési hirdetmény. 
Alutirt község elöljárósága közhírré teszi, 

miszerint Nagy-Baczon nagy községe az 1879 
évre a korcsmáriást, n. m szesz, pálinka, 
bor- és sörárillluitást haszonbérbe adja ez 
évi november 17-én d. u 1 órakor. A hozzá-
szóini kivánók a kikiáltási árnak io°/0-át előre 
letenni kötelesek. A feltételek  a község házá-
nál bármikor megtekinthetők az árverezés 
napjáig. 

Nagy-Baczon, 1878 október 30-án. 

Máté Pál, Signiond (léniám, 
albiró. községi jegyző. 

ELADÓ 
buza, zab, bükköny, bükköny-
szalma, tőrek, széna, szalma, 

Értekezhetni Ilyefalván  a ref. 
p a p p a l - : 

Nyomatott PolJák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön. 


