
Ignácné úrasszony két darab (egy sfrtos  és egy 
lofrtos)  1806-ik évbeli bankjegyet küldött be szer-
kesztőségünkhöz. Köszönettel vettük s átszolgál-
tatjuk a muzeum számára. 

— A sepsi szentgyörgyi nőegylet választmányi 
ülést tartott e hó 14-én. A választmány elfogadta 
az alapszabálykészitö bizottság munkálatát s azt a 
közgyűlés elé terjesztendi jóváhagyás végett. A 
választmány több házi ügyek elintézésén kivül fog 
lalkozott a f.  hó 20-án megtartandó közgyűlés tárgy-
sorozatával is, s meghatározta, hogy a közgyűlés 
estéjén Cserey Jánosné ő nga tiszteletére banket-
tet fog  rendezni. Ez estély Blaskó József  vendég-
lőjében fog  megtartatni, hova a nőegylet lapunk 
utján hivja meg a t. közönséget; külön meghívást 
senki sem igényelhet. Felhívjuk a nő és férfi  kö-
zönséget, ugy a közgyűlésen mint az estélyen leendő 
minél számosabb megjelenésre. Feltesszük, hogy 
egyetlen egyleti tag sem fog  hiányozni, különösen 
a közgyűlésről, mely hivatva van az egylet életét 
legközelebbről érdeklő ügyek felett  dönteni. — Az 
estélyre a belépti dij személyeaként 80 kr. 

t Nccrolog. G á s p á r János, a baróthi felső 
népiskolánál a művészeti tantárgyak tanítója élete 
29-ik évében négy heti súlyos betegség után folyó 
hó 13-án szivbajban kimúlt. Az elhunytat, ki az irt 
intézetnél négy évig sikeresen működött, gyászol-
ják szülői és testvérei, az intézet gondnoksága és 
kartársai, kiknek barátságát és ragaszkodását nagy 
mértékben birta, gyászolják tanítványai és gyászol-
ják mindazok, kik őt ismerték. Hűlt tetemei folyó 
hó 15-én délután 2 órakor a köpeci ev. ref.  teme-
tőben örök nyugalomra helyeztettek. Béke lengjen 
sirja felett!  1 

— Meghívás. A háromszéki Erzsébet árva le-
ánynevelő intézet évi rendes közgyűlése november 
hó 17-én délután 1 órakor tartatik Kézdi-Vásárhe-
lyen a tanácsháznál, hová az alapító és rendes ta-
gok s mindazok, kik e nemes ügynek barátai, bi-
zalommal meghivatnak. Fő tárgyak lesznek : 1) Az 
intézet életéröli tudósítás. 2) Számvizsgálat beter-
jesztése. 3) Vagyonkimutatás.  4) Költségvetés. 5) 
Uj árvák felvétele.  6) Uj tisztviselők választása. — 
Zágon, 1878. nov. 10. Br. Szentkereszty Stephánie, 
elnök. 

— Meghívás. A k.-vásárhelyi menház rendes 
évi közgyűlésére, mely K.-Vásárhelyen  a tanács-
háznál november hó 17-én délután 1 órakor fog 
tartatni, hová az alapicó és rendes tagok s minden 
nemes szivüek tisztelettel meghivatnak. A gyűlés 
főbb  tárgyai lesznek: 1) Tudósítás az intézet éle-
téről. 2) A számadásvizsgálat beterjesztése. 3) Va-
gyonkimutatás. 4) Költségvetés.  5) Uj szegények 
felvétele  feletti  tanácskozás. 6) Tisztviselők újra 
választása. Zágon, 1878. nov. 10. B. S z e n t k e -
r e s z t y . . S t e p h á n i e , elnök. 

— Üg.ies tolvnj. Aldobolyi Bála Nikuláj, ki 
nemcsak a törvényszék, hanem a szászföldi  ménes 
pásztorok előtt is mint hirneves személy ismere-
tes, közelebbről az aldobolyi vámos hidon át Szász-
Hermán községébe volt menendő, hol a viz mellett 
dolgozó Szőcs Iliával beszédbe ereszkedvén, beszéd-
közben Szőcs Ilia szekérkasát oly mesterileg sajá-
tította el, hogy az épen szolgálatban volt csendő-
rök, egy félórai  időköz után már nem az ö, hanem 
a hermányi Bála János birtokában találták meg. 

— Evés közben Nagy János és Csákány La-
jos, kik köröspataki gróf  Kálnoky fivéreknél  szol-
gálnak, e hó io-én összevesztek, mely alkalommal 
Nagy jános Csákány Lajos homlokára oly sebzést 
ejtett, hogy felhevült  szenvedélye lecsillapítása vé-
gett a helyi kir. járásbíróság börtönébe kisértetett. 

— Ütközet a kökösi hídnál. Nem a forrada-
lom alatti hires csatában, hanem e hó 4-én történt, 
hagy 5 vasúti munkás a történelmi nevezetességű 
hidnál lévő korcsmába betért, hol csakhamar a 
korcsmárosné, Ürmösi Ferencz és ifj.  Ürmösi Ist-
vánnal összeszólalkoztak, de rr inthogy a „szó" ered-
ni Ínyre nem vezett, az „tettleg" vétetett alkalma-
zásba. Formális harcz fejlődött,  s midőn már a tá-
madó és védelmi eszközül használt házi bútorok 
közül a „könnyebben kezelhetők" nem voltak eléggé 
„alkalmasok", az asztalra került a sor, melyen a 
photogénes lámpa állott. Természetes, hogy ilyen 
körülmények között a lámpát megillető elővigyá-
zatra se volt tekintet . . . A lámpa eltörött s a 
photogén maga után tüzvilágot árasztva, a ház 
padlazatán szétömlött. Lett ijedtség s az ijedtség-
ben egyetértés a tüz kioltására ; ez sikerült is, de 
— a béke nem volt tartós, mert a tüz csillapultá-
vá a harag lángja kezdett dühöngeni. A csata szín-
tere a házból ki az országútra tétetett, s most a 
győzelmet járásbíróságunk van hivatva elbírálni. 
A távozó 5 munkás közül kászonjakabfalvi  Deák 
András elfogatott;  a más négy ismeretlen társ pe-
dig, — kiktől ifj.  Ürmösi István könnyű, ellenben 
Ürmösi Ferencz nehéz testi sérelemmel búcsúzott 
— kereket oldottak. 

Szerkesztői posta. 
liukurcslbe. Az árvízkárosultak javára adako-

zó magyar testvéreink névsorát készséggel közzé-
tesszük. Kérjük beküldeni. 

.Kézdi-Vásárhely.  Névtelenül beérkezett cikkek 
nem vétetnek figyelembe. 

H. A beküldött cikk nem közölhető; kérjük 
ott válaszolni, a hol a támadás történt. 

Vásárhelyi. Térszüke miatt jövő számunkra 
maradt. 

Háromszékinegyo legtöbb adó-fizetőinek 
névsora az 1879. évre, megállapítva a me-

gyei igazolási választmány által. 
(Vége.) 

A z a d ó f i z e t ő AdóOsszeg 

n e v e l a k á s a frt kr 

Zakariás András 164 24 
Séra Lajos Zalán .64 5 
Cseh Dávid Csernáton 163 24 
Mélik Kristóf  Sepsi-Sztgyörgy 162 82'|, 
Tóth József  Kézdi-Vásárhely 162 28 
Veres György ügy v. Árkos •59 90 
Gyárfás  Imre Bita 159 
Tóth Dániel Kézdi-Vásárhely 159 43 
Debiczky Mihály Baróth 159 39 
Dombi János Futásfalva 158 62 
Nagy J. (Lázár fia)  Kézdi Vásárhely 155 87 
Sütő István Sepsi-Sztgyörgy 155 66 
Forró Ferencz Sepsi-Sztgyörgy 154 80 
Boér Miklós Arapatak 154 77'It 
Tóth Sámuel Kézdi-Vásárhely '54 631, 
Fogolyán Kristóf  Sepsi-Sztgyörgy '54 45 
Silvester János Cérnáton '54 2 
Kovács János >5 3 61 
Csorna Imre Gelencze >5> 55'/, 
Nagy János ügyvéd Ilyefalva 150 80 
Barta Imre Arapatak 149 5 
lakó László Lisznyó 146 6>'l, 
Löfi  Áron unit. le' k. Bölön '44 3> 
Vajna Gergely gazd. Martonfalva 
Beke Sámuel 

144 6 Vajna Gergely gazd. Martonfalva 
Beke Sámuel >43 23 
Csutak Péter Sepsi-Sztgyörgy 142 4°'li 
Lázár László Dálnok 142 35 
Balog Sándor Kézdi-Vásárhely 142 18 
Horváth Ignác Telek 140 75 
Szörcsei Vince Zágon 140 63 
Turócy András '39 67 
Wéncz István Kovászna >39 43 
Forró Pál Angyalos >37 22 
Székely Gyula >37 35'|, 
Gyárfás  Albert Bita >37 11 
Lermann Arnold Soósmező >36 27 
Gidófalvi  László Sepsi-Sztgyörgy >36 22 
Ehédi Mihály Sepsi-Sztgyörgy >35 ói 1, 
Beczási Kristóf  Zágon >35 >2 
Potsa Farkas Száraz patak >33 4> 
Jakab István Kézdi Vásárhely >32 85'1, 
Silvester Péter Csernáton >32 2 
Molnár Balázs Kilyén >3> 69 

P ó t t a g o k . 
Molnár György Kilyén >3>|39'|, 
Fejér Sámuel Torja 13128 
Vajna Károly Tamásfalva >29 >3'L 
Tamási György Angyalos 128 77'|, 
Cseh Sándor Csernáton 128 33'!, 
Asboth Albert Brassó 128 18 
Grünfeld  Izidor Ilyefalva 128 12 
Szentiványi József  Szentivány 127 58 
Nagy Ézsaiás Kézdi-Vásárhely 126 83 
István Dániel Csernáton 116 18 
Gyárfás  György Lécfalva >25 4l 
Nagy Károly rbizt. Sepsi-Sztgyörgy 123 34 
Réz Farkas Kis-Borosnyó >23 27 
Mélik János Sepsi-Sztgyörgy >>3 

64'|. Nagy Károly Zalán 122 64'|. 
Kupferstich  József  Sepsi-Sztgyörgy 122 7 
Sylvester József  Csernáton 122 20 
Domokos Tamás Csernáton ! 122 64'L 
Deák Zsigmond Telek í 1 2 1 56*1, 
Goldstein Ábrahám Élőpatak ! 121 37 
Tompa Miklós id. Uzon .21 >5'|, 
Pünkösti Lajos SepsiSzentgyörgy 121 5 
Cseh Ignác ÍCsernáton 121 2 

Pályázat. 
A kézdi-vásárhelyi községi fiúiskolához  az 

i-stf  osztály tanítói állomására pályázat nyittatik. 
Egy évig ideiglenes lesz az állomás Egy évi 
sikeres íanitás után számithat állandósításra. 
Fizetése 300 frt  és 50 frt  lakbér leend. Állo-
más változtatás esetében háromhavi felmondás-
ra köteleztetik Felszerelt okmányok a kézdi-
vásárhelyi iskolaszék elnökségéhez küldendők 
folyó  év december 15-éig. 

Kézdi-Vásárhely  iskolaszékének 1878 nov. 
8-án tartott üléséb'l 

Varga József,  Molnár Dénes, 
iskolaszéki elnök. 2—2 iskolaszéki jegyző. 

Árverezési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság által közhírré té-

tetik, hogy S.-Sztkirály községében az 1879 év i-sft 
napjától kezdve 3 egymásután következő évekre 
a korcsmáriást u. m; bor, sör és pálinka áruiha-
tást haszonbérbe adja jelen év, nov. ho 24-én d. u. 
2 órakor a község házánál, hol a feltételek  addig 
is bármikor megtekinthetők. 

S.-Sztkirály, 1878. nov. 11-én. 
Vaska Mózes, Kiss Lajos, 

biró. 2—3 pótbiró. 

Árverezési hirdetés. 
Egerpata községében a k orcsmárlási jog 

úgymint szesz, pálinka, sór, bor áruihatása je-
len év november hó 28 án délelőtt 10 órakor 
három évre nyilvános árverezés utján kiadatik. 
A vállalkozni kivánók a kikiáitási ár 400 frt-
nak io"|0-át bánatpénzül letenni kötelesek Illő 
bánatpénzzel ellátott zárt iratok is elfogadtat-
nak. Vállalkozó köteles előlegül 150 frtot  le-
tenni A feltételi  pontok a községházánál min-
dig megtekinthetők. 

Egerpatak, 1878. november 6. 
I # r Kis János, 

/ 3 - 3 r y , f-  * 4 , t n Bíró / A 

S S " t j á •• • 1 

Érték- és viUtó-árlolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
1 tőzsdén november 14 

Magyar aranyjáradék . . . ^ . . . . 84.25 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
• » » n. „ 113.-
„ keleti vasút U. kibocs. államkötv. 74 — 
„ n ti  1876. évi államkötv. . 64 — 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.50 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.— 

Temesvári „ • „ . . 74.75 
Erdélyi „ „ . . 73.50 
Szőlődézmaváltsági „ . . 84.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 80.75 

„ „ „ ezüstben . . 61.45 
„ aranyjáradék 62.65 

1860. államsorsjegy 71.90 
Osztrák nemzeti bankrészvény  112.40 

„ hitelintézeti „ 793.— 
Magyar hitelbank 231.30 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.57 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka - . 57.65 
London 16.15 

Felelős szerkesztő: Málik Józsel. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Az arcszín fiatal  ü d e s é g e ! i 
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 a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

XVavissante 
I)r. L E J O S S E - t ó l P a r i s b a n . 

Ezen világhírű börtisz- j 
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 I 
arcszinnek feltűnően  szép,' 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va- ] 
kitó fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő 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 urnál_ király-
utca 7. sz. S e p s i - S z t g y ö r g y ö n ötre* ós 
Itetegh urak gyógyszertárában. 

Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Egy , .1 ..frt.  50 kr. 

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 21 — 


