
Megjegyezni kívánom még azt, hogy a megyénk-
ben lévő felsőbb  tanintézetekhez járó szaklapok, fo-
lyóiratok a fennebbi  jegyzékbe nincsenek felvéve. 
Valamint tudom, hogy van egy néhány másféle  lap is 
egészen kihagyva, mit az idő rövidségének tulajdoni-
tok, melyet a postahivataloknak nyújthattam a kimu-
tatás összeállítására. Azonban nagyjában még is valót 
megközelítők ez adatok. Mindenesetre pedig kellő 
tájékozást nyújtanak olvasási hnjlamainkról. 

Van a megye területén 1 könyvnyomda, 1 könyv-
kereskedés és 1 könyvköttö. 

Visszapillantva már moBt közmivelődésügyünk 
tényezőinek, a társulási alakzatoknak számára, az azok-
ban nyilvánuló erkölcsi erőre és szellemi törekvésekre, 
itt-ott elért szép eredményekre: elvitázhatatlanul áll 
az, hogy minden mostoha anyagi viszonyok dacára sem 
engedtük nyomtalauul vonulni el fejflnk  felett  az időt, 
hanem igyekeztünk a haladás, a szellemi fejlődés  alap-
köveit lerakni, különböző őrpontokon világító mécse-
ket nyújtani, ezekbe az áldozat olaját koronként meg-
vinni — s ezáltal megyénk területén a szellemi élet 
jövő felvirágzását  előkészíteni. 

Legyen áldás e nemes törekvések nyomában ! 

A „Nemere" eredeti táviratai. 
Feladatott Budapesten szept. 13-án d. e. 11 ó. 50 p-

Érkezett d. u. 2 óra 50 perek. 

Plevnánál az ágyaharc folyik.  Ozmán pasa 
bárom orosz dühös támadásc visszavert. Az oro-
szok minden tudósítások szerint nem boldogul-
nak, Ozmán visszaveri őket. Általános ostrom 
még nem volt.**Mehemed Ali a Jantráig előnyo-
mult, Szulejman már működik. — A király 
kassai beszédében az orosz cárra mint barátjára 
s nem mint szövetségesére köszöntött. Szept. 
10 e estig terjednek e tudósítások. 

Feladatott Budapesten nzept. 13 án d. n. 6. ó. 20 p. 
Érkezett d. n 7 óra 10 perek. 

Ozmán rendületlenül védi Plevnát. Az oro-
szok megostromolták Gri vicát. Orhaniból segít-
ség megy Ozmannak. Szulejman két szárnya 
győzelmesen átkelt a Balkánon. Szulejman a gab-
rovai uton Buzlnndzsánál szétverte az oroszo-
kat. Mehemed Ali űzi Czarevicsot. 

V E G Y E S 
— A király  Kassán ll-én  délutáni 3 óráig volt 

jelen a gyakorlatoknál s a csapatok működésével ál-
talában meg volt elégedve. A gyakorlatoknál baleset 
is történt. CobauiI de Sermet francia  tüzérörnagy lo-
váról lebukott, mint mondják, jelentékeny sérülést ka-
pott, ugy hogy azonnal a városba kellett szállítani, a 
király és Albrecht főherceg,  valamint János főherceg 
is érdekkel tudakozódtak az őrnagy állapota felől  s 
részvétüket fejezték  ki a baleset fölött.  Este 10 óra-
kor Lipót bajor herceg, ő felsége  veje érkezett meg. 
A király, a főispán,  a polgármester a pályaudvarban 
várták ; a kiszálló herceg királyi apósának kezet csó-
kolt, mit ő felsége  homlokcsókkal viszonozott. A bevo-
nulási utcákon sorfalat  a tűzoltók képeztek, kezeikben 
görögtüzzel telt vascsészét tartva. A nagy közönség 
h-lkesen éljenzett, a herceg a „DeBsevffy-palotába" 
szállott. 

— Felhívás a Kolozsvártt dec. 2-án rendezendő 
iparmükiállitás érdekében. A kolozsvári jótékony nő-
egylet által Kolozsvártt 1877. december 2-án rende-
zendő tárlattal gr. Schweinitz Gyula ur indítványára 
iparmütörténelmi kiállítás is rendeztetik, melynek cél-
ja hazánk erdélyi része ipaitörténelmének s a külön 
böző iparágakra szükséges, hazánkban találtató nyers 
anyagok felmutatása.  A iparmükiállitás tárgyai: 1) 
minden mütörténelmi becscBel bíró, a régi ötvösség re 
inekei sorába tartozó tárgy, szobrászati, díszes CBerép, 
kőedények, kéziratok, festmények  stb. 2) Ásványok, 
ásatag nyers anyag és felkészitmények  különböző ne-
mei. 3) Faipar és a különböző erdőtermények stb. — 
E mütörténelmi kiállításra, mely hivatva van megyénk 
ipartörténelméhez adatokat szolgáltatni, nagyobb kör-
ben felölelni  hazai iparunk egész múltját, felmutatni 
a hazánkban találtató értékesebb iparmütörténelmi tár-
gyakat, felhívom  fláromszékmegye  lakosai figyelmét 
s kérem azon családokat s egyeseket, kik nevezete-
sebb iparmütörténelmi tárggyal, régiséggel birnak, a 
községeket, községi régiségeiket, a községek határán 
találtató fa-,  ásváuyokból egy-egy darabot ezen ipar-
mütörténelmi kiállításra küldeni. A bejelentések okt. 
10-ig Hidvégre gr. Schweinitz Gyula úrhoz teendők, 
ki gondoskodni fog  a tárgyaknak tovább felelősség 
mellett Kolozsvárra szállítása felől.  — S.-Szentgyörgy, 
1877. szept 13. Gr. Scliweinitz Gyula kiállítási elnök 
ur megbízásából gr. Kálnoky Pál. 

— S.-szentgyörgyi Serester Júlia a török Be-
besültek részére 1030 gramm tépést küldött be szer-
kesztőségünkhez. Elküldöttük a budapesti török kon-
zulnak. A török hadseregnek roppant szüksége van a 
tépésre. Nemes gondolkozású nőink igon helyesen ten 
nék, ha megsebesült testvéreinkon segítenének azáltal, 

hogy részökre minél nagjou'j mennyiségű tépéitgyüj-
tenének össsze. 

— Két brailai kereskedő beszéli, hogy a román 
hadseregnek a Dunán való átkelése óta nagy rémület 
uralkodik a lakosság között. Mindenki attól fél,  bogy 
a törökök intelmöket valósítani fogják  és ők is átkel-
nek román területre, ami pedig igen valószínű, mert 
egy külföldi  lap ottani levelezője biztosan értesült, 
hogy a törökök a hadsereg zömének átkelését várják 
és akkor az offenzívát  átteszik Romániába. Egy zsidó 
markotányos, ki a plevnai csatában jelen volt, állítja, 
hogy a törökök megerősített posiciójukból oly irtóza-
tos pusztítást vittek véghez az orosz seregben, ami a 
hírlapokban közölt számokat jóval felülmúlja.  Abból 
az ezredből, a melyhez állítása szerint ő is be volt 
osztva, csupán 300 ép ember halt meg és a markotá-
nyosok közül mintegy 60 pusztult ol. Egyik lap azon 
sürgönyét, m<ntha a Balkánon hó esett volna, romá-
niai ntazók képtelenségnek mondják. 

L O T T Ó H Ú Z Á S . 
Budapesten szept. 7-én következő számok 

húzattak k i : 19, 6 , 12, 24, 23. 
Bécsi tSzsde és pénzek szept. 13. 

5°/0 Metalliques . 65.30 
5°/ nem. köles. . 67.— 
1860. államkölcs. 112.— 
Bankrészvények . 757.— 
Hitelrészvények . 220.25 
London 117.85 

M. földt  kötv. . 76.50 
Tem. földt.  kötv. 77.50 
Erd. földt.  kötv . 74.50 
Ezüst 104.60 
Cs. kir. arany . .• 5.64 
Napoleond'or . 9.45'\, 

Felelős szerkesztő: Yecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Adler fényképész 
a Sepsi-szentgyörgy városi és vidéki közönségé-
vel tisztelettel tudatja, hogy Sepsi-Sztgyörgyön 
fog  bizonytalan ideig tartózkodni. Fényképez 
kedvezőtlen időben is naponként reggeli 9 órá-
tól délután 5 óráig. A teljesen sikerült mun-
káért felelősséget  vállal. Ajánlja magát a t. kö-
zönség pártfogásába.  Lakása Oltutcában Á l l t a i 
D é n e s ur házában. 1 — 2 

Pályázat. 
Az ilyefalvi  községi iskolánál betöltendő 

2-ik fitanitói  állomásra pályázat hirdettetik. Az 
Az állomás az 1877«-ik tanévre ideiglenesen 
töltetik be. Az állomás javadalmai: 300 o. é. 
frt.  készpénz, 3 kataszteri hold kitűnő minőségű 
kert, tisztességes lakás. Folyamodványok folyó 
hó 30-ig alólirt iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

Ilyefalván,  1877 sept. 8-án. 
1-2 Révay Lajos. 

3 - 3 

lói irt volt brassói kereskedő, jelenleg bo-
dolai lakós, egy 14 éves, irni olvasni tu-
dó jó erkölcsű fiút  veszen fel  kereskedé-
sébe tanulónak 

Minden további értekezés levél által 
.történhető-

Fördcr Sándor, 
kereskedő. 

Bodoldn  u p. Prdzsmár. 

V é g e i a d á s 
leszállitott ár mellett. 

Egyedül a fűszer  osztályra akarok szorít-
kozni az okból mindennemű 

p o r c e l l á n , í l v e g , 

norinbergi és rövid árukat 
véglegesen kiárulni szándékozom, mely okból 
van szerencsém a n. é. közönség becses figyel-, 
mébe ajánlani - a felsorolt  tárgyakból olcsón 
bevásárolni. 

Mély tisztelettel 
Weinberger Lajos 

1—3 Sepsi-Szentgyörgyön. 

ÉLŐPATAK 
gyógyközségben eladó 

Károly Romania fejedelme  nevet viselő me-
leg és hideg fürdő-intézet  az ahoz tartozó dísz-
kerttel s kaszálóval. Négy szoba, egy konyha 
és kamarából álló lakházzal, udvartérrel, gyü-
mölcsös kerttel és egy berendezett fehérsütődé-
vel. A lakház közvetlen szomszédságában 2 7 t 
hold területű kertekkel. Az úgynevezett Lobo-
gófürdőnek  egy negyed része. Ugyan ezen lo-
bogófürdő  szomszédságában egy 600 nsz. öl. te-
rületü belső telek, melyen 1 mészárszék vágó-
híd é» lakház van. Ezen telken bőtartalmu ás-
ványforrások  találhatók, melyek kevés költséggel 
még iható borviznek is alkalmasak. Végre a 
fürdö-intézet  déli részében két darab szántóföld 
2V, hold térmértékkel, melyen egy bőtartalmu 
forrás  van kitűnő édes vizzel, mely a hely sze-
rencsés fekvése  miatt Élőpatak község báx me-
lyik részébe kevés kl'ltséggel vezethető. 

Ezen összes fekvőségeknek  határozott ára 
15,000 frt,  mely összegnek '/» része vásárló ál 
tal a vásár megkötése alkalmával fizetendő,  a 
többi részét vásárló árvái biztosítás mellett 8 % -
kal megtarthassa és kikötendő részletekbe fizet-
heti. 

Bővebb felvilágositás  nyerhető N a g y 
L á s z l ó n á l S.-Sztgyörgyön. 1 — 

Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községe által 
község piacára építtetni határozott egy emeletes 
több szobából álló uj községi háza felépítése  a 
mérnöki tervrajz és költségvetés szerint f.  1877 
év október 1-én délelőtti 9 órakor az irt község 
házánál tartandó nyilt árlejtés utján — arra 
vállakozónak ki fog  adatni. A közkiáltási ár 26 
ezer frt  o. é j ezen kikiáltási árnak 5 0 /

0 -a kész-
pénzben a hozzá szóllo által előre leteendő. 

A feltételek,  tervrajz és költségvetés a köz-
ségi elöljáróságnál bármikor megtekinthetők. 

Nagy-Borosnyón, 1877. szept. 8-án. 2—3 
Kónya Sándor, Kónya Mihály, 

közs jegyző. közs. biró. 

4JLHC8Ó A3USEBT 
ajánlja n nagyérdemű közönség pártfogásába  az Ő9ZÍ és t é l i idényre 

is jól berendezett 

férfi  készruha és kelme raktárát 
Valamint eddig, ugy ezután is a legjutányosabb és legjobb 

öltözetekkel szolgál a t. megrendelőknek, melyet számos l )8l - és k ü l -
földi  összeköttetéseinél fogva  mások felett  előnyösen teljesíthet. 

Lakása a piacon „Bazár" alatt. 


