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Hirdetmény. 
A közép-ajtai ref.  egyháznak csak kevés 

ideig használt toronybeli órája minden készle-
teivel együtt jutányos áron eladó. 

Értekezhetni a ref.  elöljárósággal. 
2 — 2 

Sz. 10. 

jár, éa hogy ez Brailán, Galucon, Plojest-, Pitest-, 
Krujován éa Szeverinben is igy van, azt ismét tapasz-
talásból tudjuk. Két dolog vau, ami az ember figyel 
uiét e tekintetben megragadja ; — egyik az a talány, 
hogy a magyar kormány tilalma dacára mikép szál-
lingózhatik ennyi át a határon? a másik: mi az oka, 
hogy e sok nőcseléd közt, kiknek kora 18—25 év 
közé esik, száz közt is alig látni egy szépet? Az első 
talánynak nyomára jön az ember, ha néha-néha ki-
megy a város kapuján kivül azon fogadókba,  hová a 
brassói fuvarosok  szállanak; ott többnyire mindig ta-
lál néhány durva öltözetű, még ki nem városiasitott 
újonnan jött székely leányt, ezeknek útlevele aligha 
van. Vámon vagy mint paraszt gyerek férfinak  öltözve,, 
vagy nagy UreB pakládában rejtve csempésztetnek át, 
vagy megkerülik gyalog a vámházakat s átszöknek. 
A fuvaros  minden ilyen leánytól kap 2—3 frtot.  Bu-
kurestben meg vannak öreg asszonyok, kik már vár-
nak rájuk, ezek is fizetnek  a fuvarosnak  érettük va-
lamit, s igy kijátszák a szekeresek a magyar kormányt, 
a magyar és román vámhivatalokat egyaránt néhány 
forintnyi  nyereségért. — A második kérdésre még 
szomorúbb a felelet,  nevezetesen az, hogy a nőcseléd 
szépe, ha beállott is eleintén szolgálónak, hamar ráun 
a mosogatásra, a sok szép csábító szók közt, előbb 
valami csinos uracskával áll odább a háztól, azutáu 
végül lesz belőle prostituta. E leányok itt a ledérség 
utálatos hírnevében állanak, és fájdalom  — kevesek 
kivételével — ezt a nevet megérdemlik. Ezek itt az 
által, hogy magyarok, árnyékot vetnek nevünkre, és 
tán még jó, ha itt pusztulnak el, mert hazatérve, ja-
vitbatlan átkai s elroutói lennének az emberi társaság-
nak otthon hazájokban is. Adja isten, hogy a magyar 
kormánynak sikerüljön e nők ide szivárgását végkép 
meggátolni, a „székely egyesületnek" pedig a magyar 
Alföldre  terelni s részben Székelyföldön  épitendé vas-, 
üveg-, famunka-,  gyermekjáték-, szövő-, papir s más 
gyárakban alkalmazni a most ide zarándokló munkás 
kezeket. 

— Tűzbe jött bakák. Jellemző nagyon a közös 
hadsereg magyar felére  ápril 30-án d. u. mikor török 
vendégeink az Orczy-kertben tartott athleta-versenyre 
rándultak. Utjok az üllői uton fekvő  laktanya mellett 
vezetett el, melynek utcai részén van elhelyezve a 
Wasa főherceg  nevét viselő telivér magyar ezred. Az 
ezred derék fiai  (heves- és borsódmegyeiek) megmu- bíróságnak 3868/876. számú végzése folytán 
tatták, hogy a nwa£fetirocku  és „dieust reglement" nem * Előpatakán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél 
képes az ő igaz érzelmeiket korlátozni. Oda gyűltek brassói U l i t z Á g o s t o n felperes  részére 550 
az ablakokba és lobogtatták a babájuk szegte tulipiros 
keszkenőket, akinek meg ilyen nem volt az a .micit" 
kapta le fejéről  és azzal adta meg a tiszteletet, amint 
iilik török testvéreink iránt. „ É l j e n Törökország" 
hangzott a kaszárnya ablakaiból. „Éljen I" — dörgött 
tovább az ezerekre menő lelkesült közönség. Hogy mit 
szólnak ehez a tiszt urak, kik a laktanya előtt látszó-
lag közönyös szemlélői voltak a szivből jött lelkese-
désnek, — azt már nem tudjuk, de ugy gondoljuk, 1 

amint ők elgondolhatták, hogy furcsa  kis komédia lesz 1 

ezeket a fiukat  muszka „Brüderschaltra" erőltetni, mert ] 
ezek ugyan nem ütik a tuvkost agyon se nyáron, sem j 
a fagyon,,de  soha. 

— Árvíz. April 28-án a Temes folyó  kilépett 
medréből. Medvesnél hagyta el rendes útját s az er-
dőnek tört. Reggel 11 órakor már oly annyira emel-
kedett, hogy a szántóföldeket  és réteket az erdő mel- ' 
lett egyetlen sik tengerré változtatta, mely a major- • 
külvárost kezdte locsolni. A viztömeg roppant erővel 
tódult át a vasúti töltéseken s a kerteket és a szélső 
házakat mind eltüntető áradatában. Az árnak batárt 
akartak szabni s 200 katona fogott  a vódtöliésekhez 
Scutier br. és Isaacson tábornok is egész eréllyel tet- 1 
ték meg a szükséges intézkedéseket, de a felbőszült  ] 
elem dühét alig lehetett korlátozni. Temesvárt roppant ( 
veszély környezte s az úgynevezett R i z o 1 i utcán 
már is esolnokkal kellett közlekedni, a holmit pedig 
már az egész városban a padlásra cipelték. 

vh. sz. 

Árverezési hirdetés. 
Alólirt végrehajtó által ezennel közhírré té 

tetik, miszerint a sepsi-szentgvörgyi kir. járás-
bíróságnak 3656 számú végzése folytán  Előpa 
takán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél brassai 
Schmidt E. és társa felperes  részére 200 Irt. 
tőke és járulékai behajtása céljából többnemü 
házi bútorból álló ingóságok 1875 sept. 27-én 
biróilag lefoglaltattak  és 301 frtra  becsültettek, 
most azonban felperes  sürgetése nyomán, mivel 
igény nem jelentetett, a lefoglalt  tárgyaknak 
nyilvános elárverezésére határnapul 1877 május 
hó 25-én d. e. 9 órára tűzetik ki, és megtar-
tatik Élőpatak községe házánál, miről vásárolni 
szándékozók azon hozzáadással értesíttetnek, 
hogy a vételár azonnal fizetendő  lészen. 

Sepsi-Szentgyörgyön, 1877 április hó 18-An 
Nagy Miklós. 

2—3 kir. végrehajtó. 

S». 131. 
vh. BZ. 

Bécsi tőzsde és pénzek májns 3. 
5",0 Metalliques . 58.45 M. földt.  kötv. . 72.25 
&°/„ nem. köles. . 64.40 Tem. földt.  kötv. 70.— 
1860. államkölcs. 107.— Erd. földt.  kötv .69.25 
Bankrészvények . 764.—- Ezüst 111.40 
Hitalrészványek . 738.20 Cs. kir. arany . 6 09 
London . . . . . 128.80 Napoleond'or . 10.28 V, 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Eladó telek. 
Kézdi-Vásárhelyit a Kantából felmenő  ut 

piatcsor keleti során 1611 helyrajzi szám alatti 
60 nsz. öl kiterjedésű Vizi utódok és Csiszár 
Pál szomszédságok között fekvő  puszta beltelek 
örök áron eladó. 

Értekezhetni Kézdi-Vásárhelyit J a n C S Ó 
K á r o l y »k*reskedővel. 2 — 3 

Árverezési hirdetés. 
Alólirt végrehajtó által ezennel közhírré 

tétetik, miszerint a sepsi-szentgyörgyi kir. járás-
bíróságnak 3868/876. számú végzése folytán 
Előpatakán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél 
brassói U l i t z Á g o s t o n felperes  részére 550 
frt  haszonbér hátralék tőke és járulékai behaj-
tása céljából több nemű javakból álló ingósá-
gok 1876 augusztus hó 10-én biróilag lefoglal-
tattak és 828 frtra  becsültettek, — most azon-
ban felperes  sürgetése nyomán, mivel igény 
nem jelentetett, a lefoglalt  tárgyaknak nyilvá-
nos elárverezésére határnapul 1877 május 25-én 
délelőtt 9 órára tűzetik ki, és megtartatik Élő-
patak községe házánál, miről vásárolni szándé-
kozók azon hozzáadással értesíttetnek, hogy a 
vételár azonnal fizetendő  lészen. 

S.-Szfgyörgyön,  1877. április 18-án. 
Nagy Miklós, 

2—3 kir. végrehajtó. 

ÁRVEREZÉS. 
Folyó 1877. május 13-án d. u. 2 órakor 

Uzonban az iskolaháznál az építendő iskolaépü-
let ácsmunkája árlejtés utján kiadatik, kikiál-
tási ár 355 frt  50 kr. leend, melynek 10°/„-át 

Uj üzlet-berendezés. 
Van szerencsém ugy a helybeli mint a vidéki t. közönségnek tudomására 

hozni, hogy itt helytt a „Bazár" épületben már több évek óta fennálló 

fűszer,  porczellán ós galanterie üzletem 
egy részét szövet és divatárukkal rendeztem be, a hol is a legfinomabb  posztók, 
férfi-  és női- szőr- s gyapott-ruhakelmék, minden fajtájú  len- és gyapotl-
gyolcsok, pergalinok, selyem és bársonyok, csipkék s szalagok, szóval egy 
a háznál, kiházasitások és haláleseteknél kellető áruezikkek kaphatók. 

A jóság és árakra nézt pedig: 
Először is személyesen tett bevásárlásom alkalmával szerencsés valék a leg-

első és nagyobb gyárak és nagy kereskedőkkeli összeköttetésre szert tenni, és velők 
szövetkezni, miért is ugy az áruk jósága, finomsága  és különösen az árakra nézt nem 
hogy a helybeli többi üzlettársakkal ne versenyezhetnék, de bármelyik nagyobb város 
beliekkel is. 

Ugy a régibb időtől fogva  folytatott  és dúsan ellátott s jelenleg újonnan 
berendezett szövet- és divat-, virág- vetemény- és gazdasági jó magvakkal is ellátott 
üzletemet a t. helybeli és vidéki közönség meleg pártolásába ajánlva, gyors és pontos 
kiszolgálásról vevőimet biztositvn, számos látogatást kérve, 
5— vagyok hazafiúi  tisztelettel 

HADNAGY JÓZSEF. 
m * " Vidéki megrendelések gyorsan ós pontosan teljesíttetnek. ""^Sf 

Kiadó vendéglő. 
Rétyen Székely Dávid birtokosnál, egy 

vendéglő több egymásután következő évekre 
haszonbérbe kiadandó. Értekezhetni a tulaj-
donossal. 2 — 3 

a hozzászólni kivánók előre letenni kötelesek 
tervrajz költségvetés s közelebbi pontozatok 
alólirtnál megtekinthetők. 

Pünkösti Ferencz, 
2 — 2 ev. ref.  pap. 

I
s s & én JS 

cz ipő-gyár i r a k t á r a 
Budapesten 

Országát 43. szám alatt kerepesi ut sarkán 
ajánl mindennemű lábbelieket, jó és tartós munkát sa-
ját készítmény a lehető legolcsóbb árakon, és pedig : 

Hölgyeknek: 
Posztó vagy rips papucs . . . 80 kr 

„ „ ,, reggeli comod czipő . 1 frt  20 kr 
Eberlasting reggeli comod czipő . . I frt  SO kr 

,, „ „ „ sark s csokorral 2 frt  20 kr 
„ főző  topán kettős talppal szegezett 3 frt  20 kr 
„ gumi hnzóval a lakk-orral . 3 frt  60 kr 
., „ „ „ kettős talppal 3 frt  S0 kr 

Topán borjú vagy sagrén bőrből szegezett 3 frt  60 kr 
„ „ „ „ „ kettős talppal 3 frt  80 kr 

Topán mainci lakkból sagrén tódással szögez. 4 frt  20 kr 
Uraknak: 

Topánok fénymázos  bőrből erős munka 4 frt  20 kr 
„ „ v. bagaria bőrből kettős talp. 4 frt  90 kr 
„ orosz lakkból sagrén tódással 4 frt  90 kr 
., muszka lakkból kettős talppal 5 frt  30 kr 

Csizma fénymázos  vagy bagaria bőrből 10 frt  50 kr 
„ muszkalakkból kettős talppal 13 frt  — kr 
„ inustkabagariából (valódi) kett. talp. 14 frt  50 kr 

Részletes árjegyzéket kívánatra ingyen: 
Levélbeni megrendelések póstai utánvét I 

mellett leggyorsabban eszközöltetnek. 
Nem használható áruk készséggel kicse-

réltetnek. (5—12) 
j R i S H n B i n M H n n H B r ^ ^ . ' 

A ruathematika tanára Rudoll r. Orlice | j 
• (Berlin, Wilhelinsti asse 127) ellen intézett M 

i minden megtámadások dacara • 
I bizonyítom az általa kiadott 

U Lottójaték-utasitas igazságát. U 
En njolag nyertem ezzel! 

H Brassó J- Jónás polgár. I 

( Megküldi bérmentes tudakozásra I 
a szükséges felvilágosítással  együtt |! 

H " i g j c ' | tudományosan elismert és szeren-H 
esés lottójáték-utasítását, . H 

I ( ' Fennebbi. P^ 
jJJ Aláírás jegyzőileg hitelesítve. j | 

Cserefa eladás. 
A bölöni ev. ref.  megye erdejéből folyó  év 

május 12-én d. e. 10 órakor 300 szál cserefa 
tömegesen elárvezeztetik, kikiáltási ár darabjá-
ért 3 Irt 80 kr ; bánatpénz 150 frt.  Többi fel-
tételek az egyházi hatóságnál megtekinthetők. 
1-2 Az egyházi elöljáróság. 

p 


