
tisra nézve hasznos is volt, mert ma a kés tulaj-
donosa gidófalvi  Balázs Miklós a helyi kir. járás-
bíróságnál várja büntetését. 

— A sepsi-sztgyíJrgyi nőegylet küldöttségéről 
mult számunkban hozott tudósítás a tagok között 
Bogdán Istvánné úrasszony helyett tévesen Bog-
dán Andrásné asszonyság nevét közölte ; Gidófalvi 
Pálné úrasszony neve pedig, ki szintén jelen volt 
a küldöttségnél Csereyné ő nsgánál, sajtóvétség 
folytán  kimaradt. Ezen hibákért az illetőktől szi-
ves elnézést kérve, a téves közleményeket kész-
séggel igazítjuk helyre. 

— Helyreigazítás. A „Nemere" 90—91. szá-
mában megjelent közleményből a magyar sebesül-
tek részére közzétett adományokra vonatkozólag. 
Egy csomó tépést nem Hankó Lászlóné úrasszony, 
hanem Hankó Gizella kisasszony adományozott. — 
Továbbá Nagy Dánielné, városi polgármester-
né úrasszony 1 lámpatálca adománya kimaradt. 
A közlemény után utólagosan beküldett 2 kilogr. 
4 deka tépés : Donáth Ida és Lujza úrhölgyektől 
1 kiló 2 deka, — szentkatolnai Bartha Juliánná és 
Zsuzsa kisasszonytól 1 kiló 2 deka. Ezen adomány 
folyó  év november 3-án mélt. Potsa József  főispán 
úrhoz elküldetett. Fogadják a szives adakozók a 
nyilvános köszönetet. Kézdi-Vásárhelytt,  1878. nov. 
5-én. A nőegylet -nevében Harmath Domokosné, 
jdeigl. titkár. 

— A kézdi -vásárhelyi tárlat alkalmával rende 
zett sorsjátéknál a következő számokkal jelzett 
sorsjegyek nyertek : 

5. 10. 33. 81. 107. 108. 110. 140. 152. 159. 169. 
202. 2x0. 222. 227. 288. 289. 297. 316. 317. 324. 325. 
327. 349. 354. 356. 365. 378, 388. 391. 403-417- 437-
439. 479. 481. 510. 512. 529. 540. 552. 559. 563. 570. 
579- 593- 600. 646. 657. 659. 664. 670. 672. 677. 678. 
698. 699. 702. 703. 715 718. 772. 799. 808. 826. 845. 
863. 882. 903. 921. 927. 951. 982. 1002. 1009. 1014. 
1024 1036. 1060. 1065. 1090. 1100. 1113. 1147. 1162 
1212 1218. 1248. 1253. 1269. 1279. 1334. i35°- 1355 
'359 1363- I371- "3Ö2. 1393. 1400. 1408. 1415. 1416. 
1473- 1479-

A nyereménytárgyak folyó  évi december 15-
ig Erdélyi Károly felső  népiskolai igazgató Túrtól 
a sorsjegyek előmutatása mellett átvehetők. Áz irt 
időig át nem vett tárgyak azon intézetek javára 
esnek, a melyeknek érdekében a tárlat rendezte-
tett. Kézdi-Vásárhelytt,  1878. nov. 6. Székely Já-
nos, tárlati elnök. Baló László, jegyző. 

— A kézdi-vásárhelyt létesítendő közkórház 
javára az ottani közművelődési egylet f.  hó 17-én 
több műkedvelő és Mátéfi  Károly közreműködésé-
vel igen érdekes hangversenyt rendez. A müsoro-
zat tíz tételt foglal  magában s nagy változatosság-
gal van összeállítva. A közönség figyelmét  fel-
hívjuk az érdekes hangversenyre. 

— Szombaton éjjel ismét vihar volt Egerben; 
és nagy veszélyben forgott  a város is, melyet a 
vizszabályozás késlelkedése ép oly remegésben tart, 
mint „társát a szerencsétlenségben", Miskolcot. Az 
„Egyetértésinek ez írják Egerből: Ma reggel is-
mét szép napra virradtunk fel;  kevésbe mult, hogy 
árvizünk nem volt. — Tegnap éjjel megeredtek az 
égnek ez évben oly bő csatornái s reggelre pata-
kunkat egy ölnyire megnövesztették. — A félelem 
e miatt általános volt, mely, midőn a víz a cifra-
hidat is átlépte, páni rettegéssé változott át, 11 
óra előtt a viz patakunkban oly magasan állott, 
hogy ha még egy fél  lábbal nő, elhagyja medrét. 
Kíváncsiak vagyunk tudni, váljon mikor vet véget 
e kétséges helyzetünknek városi hatóságunk ? Mert 
annyi bizonyos, hogy ha patakunkat a rajta levő 
malmok eltávolítása által és más uton-módon nem 
szabályozzák s védgátot nem emelnek, ugy az ősz-
szel, de főleg  tavaszszal minden második nap usz-
hatunk majd. 

— Bécs városának a vihar okozta kárairól a 
lapok folyvást  írnak még. A távirati közlekedés a 
város egész környékén meg van szakadva. Szám-
talan oszlop dült el, s sok van dűlőfélben  most is. 
A legnagyobb erőfeszítéssel  sem lehet 24—30 óra 
alatt a közlekedést helyreállítani. Vasárnap a du-
nai gőzhajózást is meg kellett szüntetni a vihar mi-
att. Hogy mily erős volt a szélvész, mutatja az, 
hogy a Ferenc-József-hidon  nyolc bútoros kocsit 
döntött fel,  s az egyiket oly erővel vágta a vas 
hidkarhoz, hogy ez eltört. — A Wipphiriger-Stras-
sen egy háznak üvegfödelét  nyomta be a hótömeg; 
egy másik háromemeletes háznak erkélytetője zu-
hant le, nagyobb szerencsétlenség azonban itt nem 
történt. Az utcákon még tegnap lábnyi mély volt 
a piszkos viz, s hölgyeknek, uraknak színházból 
jövőknek is ugy kellett benne gázolniok mert a 
„Fahr mer Euer Gnadon"nél mindig kínálkozó bé-
csi bérkocsis most azt mondja : „I fohr  net" — 
— nem ér rá ! A Staatparkban már hozzáfogtak  a 
faromok  fölszedéséhez. 

— Római régiségeket találtak néhány nappal 
ezelőtt a St. Helena temető éjszaki oldalán Bishops-
gateben (Londonban) mintegy négy lábbal a talaj 
fölszine  alatt. Az érdekes sir fejköve  tiszta fehér 
olasz márványból van, mely a 4-dik századból szár-
mazik. A sir belsejében egy urna helyét s ettől 
nem messze egy római érmet fedeztek  föl. 

— Irodalom. Táborszky és Parsch zenemüke-
reskedésében megjelent „Jogászcsárdás", zongorára 1 
szerzé Rác Pál. Ara 60 kr. a 

— „Az irodalom svindlerei" cimen S ó ly o m 
Jenő egy kis röpiratot bocsátott ki. A röpirat alig 
terjed harmadfél  ivre, de igy röviden odamondogat 
a zugirászoknak, a ponyvairodalom terjesztőinek, a 
Ĵ ik elég hazafiatlanok  a jó Ízlést és nemzeties tisz-
taságot csupa nyerészkedésből kontárkodó üzel-
meikkel megrontani. Kikel a kritikán alul álló vi-
déki lapok ellen, melyek faladatukkal  nem lévén 
tisztában, élősködnek a jóhiszemű olvasó közönsé-
gen. A kis röpirat igen érdekesen van irva s bár 
e tekintetben semmi ujat nem mond, miután a szé-
delgés ezen neme a „G'scháftsmann''-oknál  régebb 
óta divatozik, mindazáltal érdemes a megfigyelésre 
s annyi haszna van, hogy a lapok figyelmét  újból 
felhivja  ezen buján ^sarjadzó fattyuhajtások  kérlel-
hetlen pusztítására. Ára a füzetnek  40 kr. Megren-
delhető szerzőnél (Budapest, Lipót-utca 7. szám). A 
gonddal irott füzetből  mai számunk hoz egy mutat-
ványt. 

— „Abrincs ! 150 jordány vicc Seifensteiner 
Salamontúl, elemelte Mokány Berci. Ára egy bi-
tang flóres."  Ilyen cime van a Mokány Berci 1879 
évi naptárának. Jóizü gorombaságok vannak benne 
s azt a „bitang flórest"  testvérek között is megéri. 
Megrendelhető Budapesten az Athenaeumnál. 

— A „Magyar Lexikon" 13-ik füzete  is meg-
jelent Somogyi Ede szerkesztésében szokott csinos 
kiállításban. Ára 30 kr. E jóravaló s pártolást ér-
demlő mű megrendelhető Pollák Mór könyvkeres-
kedésében is Sepsi-Szentgyörgyön. 

— Mehner Vilmos kiadásában megjelent és 
beküldetett szerkesztőségünkhöz a „Képes családi 
lapok" és a „Magyar függetlenségi  harc történe-
téinek 1 és 2-ik füzete,  Mindkettő diszes kiállítá-
sú és főleg  az első hiányt pótló vállalat, képei csi-
nosak, tiszta nyomásuak és általában a kor köve-
telményeinek megfelelők.  Mehner, ki ugy látszik 
már kezd szakítani a ponyva terjesztésével, sok 
hasznos szolgálatot tehet irodalmunknak, ha a mint 
megkezdette, jelesebb és elismert becsű müveket 
bocsát a nagy közönség rendelkezésére. Utazó fő-
nőkénél a fennebb  emiitetteken kívül volt alkal-
munk még megtekinteni Petőfi  költeményeinek 
illustrált kiadását, Somogyi Ede „Magyar Lexi-
conát" és a regények közül Gr. Monte-Cristót. 
Ajánljuk mindannyiát^ a közönség pártfogásába. 

Árverezési hirdetés. 
Egerpatak községében a korcsmárlási jog 

úgymint szesz, pálinka, sör, bor áruihatása je-
len év november hó 28 á,n délelőtt 10 órakor 
három évre nyilvános árverezés utján kiadatik. 
A vállalkozni kivánók a kikiáltási ár 400 írt-
nak io»|0-át bánatpénzül letenni kötelesek. Illó 
bánatpénzzel ellátott zárt iratok is elfogadtat-
nak. Vállalkozó köteles előlegül 150 frtot  le-
tenni. A fellételi  pontok a községházánál min-
dig megtekinthetők. 

Egerpatak, 1878. november 6. 

Kis János, 
I - 3 biró. 

Érték- és váltó áríolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
r tőzsdén november 7 

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . 82.60 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás — .— 

» n - » I I 1 - 2 5 

„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73-25 
„ „ 1876. évi államkötv. . 63.90 

„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 9 l - S o 

„ földtehermentesitési  kötvény . . 79- — 

Temesvári „ „ - • 64-75 
Erdélyi „ „ • • 73- — 

Szőlődézmaváltsági „ . • 47-— 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . — .— 

„ „ ezüstben . . 60.75 
"„ aranyjáradék 62.30 

1860. államsorsjegy 70.90 
Osztrák nemzeti bankrészvény  112.25 

„ hitelintézeti „ 787-— 
Magyar hitelbank 224.70 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5-59 
Napoleond'or 9-39 
Német birodalmi márka 57-95 
London - l l 6 - 5 ° 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Árverezési hirdetmény. 
Alulirt község elöljárósága közhirré teszi, 

miszerint Nagy-Baczon nagy községe az 1879. 
évre a korcsmáriást, n. m. SZ6SZ, pálinka, 
b o r - és söráruihatást haszonbérbe adja ez 
évi november 17 ön d. u. 1 órakor. A hozzá-
szóini kivánók a kikiáltási árnak xo°/0-át előre 
letenni kötelese^. A feltételek  a község házá-
nál bármikor megtekinthetők az árverezés 
napjáig. 
Máté Pál, Sigmond Béniám, 

albiró. községi jegyző. 

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

és pálinkaárulási jog jövő 1879. év január hó 
i-töl kezdődöleg három egymásután következő 
évre haszonbérbe adatni határoztatván : ha-
szonbérleni kivánók a f.  1878. évi nov. 24-én 
délután 2 órakor irt község házánál tartandó 
nyilt árverésre meghivatnak. 

Tölgyes István, 
biró. 

Árverezési hirdetés. 
Bölön nagy községben a pálinka és SZOSZ-

árulliatási jog egy évre, 1879. évi január 1-
től kezdve azon év végéig, f.  évi n o v . 30-án 
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 által előre le-
teendő. 

A feltételek  hivatalos órákban 
házánál megtekintheték. 

Bölön, 1878 október 30-án. 

Tana Sámuel, 
2 —3 közs. jegyző. 

község 

WHELLER & WILSON-féle 
legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

GRAMA JÜSTINIAN M. 
váltóüzletében  Brassóban 

jutányos Aron ós a legelőnyösebb föltótelek 
mellett, hol fűszeráruk  is a legjobb minőségben 

_ kaphatók. 3—6 

Szépség 11 
Az arcszín fiatal  ü d e s é 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 mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

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 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Ravissanfe 
Dr. LEJOSSE-tól Párisban. 

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

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű/ bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
ibőrt 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 Ötycs és 
Betegh urak gyógyszertárában. 

Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 

...Egy „ „ „ 1 fr t.5°.kr-
Központi szétküídési raktár: Schwarc Henrik-

nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 20— 
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