
rülményt a roszakarat felhasználta  lapunk ellen s 
ugy tünteté fel  eljárásunkat, mintha mi szándéko-
san mellőztük volna a tűzoltó-egylet érkekeit. Fel-
hiva érezzük tehát magunkat annak kinyilatkozta-
tására, hogy valamint eddig készséges buzgósággal 
k é p v i s e l t ü k u g y a t ű z o l t ó - e g y l e t , — 
mint a helybeli p o l g á r s á g é r d e k e i t , ezután 
is őszinte jóindulattal s szavunk egész erejével 
fogjuk  őket mindenben támogatni, a hol a nemes 
célnál együtt találkozunk. Ennyit a félrevezetett 
rendezőség megnyugtatására. A már egyebütt meg-
jelent báli tudósítás közlése lapunk részéről feles-
legessé vált s igy csak a kimutatás és felülfizetők 
nevei közlésére szorítkozunk. E szerint a bevétel 
volt 44Q frt.  60 kr., kiadás 162 frt.  23 kr. Maradt 
tiszta jövedelem 287 frt.  37 kr. 

Felülfizettek  : főispán  méltóságos Pótsa József 
ur 10 frt,  Bogdán Istvánné 50 frt.  Málnási Antal-
né 5 frt,  Benedek János 4 frt,  Albert Ignác 4 frt, 
Pünkösti Lajos 2 frt,  Nagy Gyula 2 frt,  Gidófalvi 
László 2 frt,  Vallancs Albert 2 frt  Molnár Péter-
né 1 frt,  Sándor Istvánné 1 frt,  Silvester dénes 1 
frt,  Sebestyén Sándor 1 frt,  Gyárfás  Lajos 1 frt, 
Molnár Lajosné 50 kr, Kisgyörgv  Elek 20 kr. 
Kelemen Lajos 1 frt,  kilyéni Nagy György 1 frt, 
Kiss Dénes 1 frt,  Bagoly Mihály 1 frt,  Rákosi 
Mari 1 frt,  Tarcali Endre 1 frt,  Eglmayer Adolf 
kir. mérnök 1 frt,  Nagy József  vendéglős 1 frt, 
Sequenc Gábor 1 frt,  Kis Árcn 1 frt,  Bernstein 
Márk 1 frt,  Jósa Isák 1 frt,  Csala Kálmán 1 frt, 
Vellman Samu 1 frt,  Kósa József  1 frt,  Kiss István 
harangozó 1 frt,  id. Császár Bálint 1 frt,  Kádár 
Boldizsár 1 frt,  ilyefalvi  Duduc Gerő 20 kr, ilye-
falvi  Séra György 50 kr, ilyefalvi  Gáli Lajos 1 drb 
húszas, mely negyven krajcárba számíttatott a 
bevételhez, Bora Lajos 1 frt,  özv. Cserei Jánosné 
í frt,  Vellenreiter János 1 frt,  Neumann József  1 
frt,  árkosi Göde Ignác 1 frt  árkosi Göde Sándor 
1 forintot. 

— Nyéki színtársulata, nem húsvétkor jön a 
mint mult számunkban írók, hanem már e hó 27-
én megtartja első előadását városunkban. A szel-
lemi élvezeteket oly sokáig nélkülöző közönség 
mindenesetre örömmel értesül erről. Nyéki ur ma 
járt itt és a városi elöljárósággal a nagyterem 
kibérlését illetőleg a szerződés megkötetett. 

— Köszönetnyilvánítás.  Háromszékmegye fő-
ispánjának mélt. Potsa József  urnák, ki 25 drb. 
kristályüveg jegecmintát ajándékozott a s.-szent-
györgyi „Székely-Mikó" tanodának — hálás kö-
szönetet mond Sepsi-Szentgörgyön, 1879 febr.  12-
én az elöljáróság. 

— „Törvényhatósági szabályrendelet a gyám-
hatóságilag kiszabott bírságpénzek kezeléséről" 
cimü cikk vége 9-ik számunkból tévedésből kima-
radt, a mit ezennel közlünk : 

8. §. A községi képviselő testület ajánlatát 
és a közgyám véleményes jelentését magában fog-
laló jegyzŐkcny alapján és az árvaszéknél levő 
adatok betekintése után árvaszékileg határoztatik 
meg, hogy a bírságpénzekből kinek javára s mely 
összeg utaltatik ki gyám vagy gondnok kezéhei 
számadástétel kötelezettsége mellett. 

Ezen kiutaló végzés gyám vagy gondnokkal 
a pénz kivétele, községi közgyámmal annak fel-
használása ellenőrzése és gyámpénztárral a pénz 
kiadása végett közlendő. 

9. §. Hogy a bírságpénzekből kinek és mely 
összeg utaltatott ki, arról árvaszéki elnök a köz-
igazgatási bizottság és törvényhatósági közgyűlés-
nek előterjesztései alkalmával jelentést teszen. 

10. §. Ezen szabályrendelet belügyminiszteri 
jóváhagyás és kihirdetés után hatályba lép, végre-
hajtása iránt pedig alispán és árvaszéki einök in-
tézkednek. 

— Felhívás. Folyó 1879-ik év február  hó 18-
án K.-Vásárhelytt  a városház tanácstermében a 
a kézdi-vásárhelyi oltáregylet és a róm. kath. egy-
ház javára bál rendeztetik, melyre a szent ügy 
iránt meleg rokonszenv és érdeklődéssel viseltető 
t. közönséget szívesen meghívja Kézdi-Vásárhelyt 
1879. február  9-én, a rendező bizottság. 

— Ilymen. Fencel János volt sepsiszentgyör-
gyi s jelenleg csik-szeredai postakiadó f.  hó 23-án 
tartja esküvőjét Janctevics Emília kisasszonynyal. 
őszinte szerencsekivánatunk e frigyhez  1 

— Ilymen. Alsó-csernátoni földbirtokos  Rápol-
thy Gábor folyó  február  hó 9 én váltott jegyet a 
szép miveltségü, szellemdus s társas köreinkben 
kedvelt karatnai Kun Irma kisasszonnyal. Örömet 
és boldogságot kívánunk a szép frigyhez. 

•— A bukuresti „Pressa" szerint a román 
kormány azon orvosokon kivül, kiket a bécsi nem-
zetközi bizottságba küldött, másik három orvost 
V-üldött azon bizottságba, mely a pestis elleni óv-
intézkedések megtétele céljából Oroszországban 
a akult. E lap szerint a román kormány az orosz 
határ hosszában vesztegzár intézeteket állított fel 
és a törvényhatóságok egészségügyi közegeit kellő 
utasítással látta el az Oroszországból érkező sze-
mélyekkel és tárgyakkal szemben követendő eljá-
rásra nézve. 

— ISizalóin a (udoniánj hun. A tudomány ál-
tal régen konstatálva van, hogy az ember a fehér 
izzásig hevített ólomba bedughatja a kezét anél-
kül, hogy valami baj érné, mert a bőr nedvessége 
megóvja ar elégéstől Beszélik, hogy a walesi her-
ceg és dr Iyon Playfaire,  a hírneves angol vegyész, 
n e m r é g egy üst közelében állottak, melyben ólom 
volt fehér-izzásban.„Bízik  fenséged  a tudományban ? 

— kérdé a tanár. „Bizonyára",válaszolá a herceg, 
„Nos, bedugja-e fenséged  a kezét a forró  ércbe, 
hogy valamit belőle kivegyen ?" „Nem tréfál  ?" 
„Nem", szólt a doktor. A herceg belenyúlt a forró 
ércbe és egy marok olvasztott ólmot kivett, a nél-
kül, hogy keze legkevésbé is megsérült volna. 

— Egy kisdedovoda nyilt meg nem régiben 
városunkban a templom-utcában, a Mihály János-
féle  házban. Lapunk mindeddig hallgatott ez inté-
zetről, mig alapos meggyőződést szerezhettünk ma-
gunknak e valóban szükséges és hiányt pótló kis-
dedóvóda működéséről. A kisdedóvóda M á r k o s 
É v i , oki. gyermekkertésznő szakszerű vezetése 
alatt áll, kinek ugy a gyermekekkel való báná 
módja, mint általában az óvóda kezelése a szülök 
teljes megelégedését nyerte ki. Ez óvóda a máso 
dik városunkban s a felszeg-utcában  lakó szülők 
csak hálával tartoznak a képzett kisasszony mun-
kásságáért. Ajánljuk jó lélekkel a szülők szives 
figyelmébe. 

— Sebestyén Gyula „világtörténet" cimü fü-
zetes munkát indított meg. Az első füzet  febr. 
i-én jelent meg s ugy látszik, bő tartalmú ]lesz 
a mű. Ára egy-egy füzetnek  30 kr. Megrendelhe-
tő minden könyváruwiál,  vagy a kiadó Weisz-
minn testvéreknél (Budapest, Ferenc József-tér  8 s«.) 

— A „Mngynr Lexikon" 19-ik és 20-ik füzete 
ls megjelent. A 20-ik füzettel  egyszersmind véget 
ért a II kötet is. 

— Beküldetett szerkesztőségünkhöz Hornyán-
szky Gyula elméleti és gyakorlati magyarnyelvta-
na iskolai és magánhasználatra. Leszámítva egy-
egy kis tévedést s talán germanismust is, mint pl. 
„Ki mint vet ugy aratni fog"  stb., általában helyes 
nyelvtani érzékkel irott s gondosan összeállított 
munkával van dolgunk, melyet németajkú iskolák 
valóban eredménynyel használhatnak. A mü meg-
rendelhető szerzőnél Brassóban Ára ? 

— Táborszky és Parscli zenemű kereskedésé-
ben legújabban megjelent Fahrbach Fülöptől : 
„Telephon-polka", zongorára alkalmazva ára 60 kr. 

Ertek-  és  váltó-árfolyam  a bécsi  es. kir  nyilvános 
tőzsdén  február  11. 

Magyar aranyjáradék 82.73 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ „ II. „ 117.60 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73-75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 65.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 101.26 
„ földtehermentesítési  kötvény . . . 80.25 

Temesvári „ „ . . 75.50 
Erdélyi „ „ . . 75.20 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys. államadósság papírban . . 81.80 

„ „ „ ezüstben . . 61.65 
„ aranyjáradék 63.15 

1860. államsorsjegy 75.— 
Osztrák nemzetibankrészvény 114.80 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 792.— 
Magyar hitelbank . 218.25 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 554 
Napoleond'or 9.32 
Német birodalmi márka 57-55 
London 116.70 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

A s-sztgyörgyi nőegylet javára február  iS-án^tar-
tott közvacsorával összekötött táncestélyre történt 

adakozások kimutatása. 
Geréb Jánosné 1 pulykát salátával. Gidófalvy 

Pálné 1 tál tésztát 1 malacot. Tompa Albert 1 vé-
ka almát. Westhein Bora 2 üveg rozsolist Fülöp 
János 2 kenyeret. Sigmond Károly 1 ma^cot. 
Jancsó Sándorné 5 krt. Budai Mari 1 kenyeret. 
Kiss Ödön 1 malacot. Bakcsiné 1 kenyeret. Gyár-
fás  Lajos 1 malacot. Gyárfás  Samuné 1 tyúkot. 
Ferenci Ferencné 1 frtot.  Nagy Józsefné  1 mala-
cot tésztára 1 frtot-  Özv Málnási Antalné 5 frtot. 
Fejér Árpná 5 frtot.  Fejér Gergelyné 3 frtot.  Csá 
szár Bálintné 2 frtot.  Antal Zsigmondné 2 frtot. 
Mélik Kristófné  2 frtot.  Nngy Tamásné 1 frtot. 
Nagy Déresné 1 frtot.  Dévai Imre 1 frtot.  Lany 
Józsefné  1 frtot.  Benke Andrásné 1 frtot.  Benkő 
Benkő Lajosné 1 frtot.  Nagy Gergelyné 1 frtot. 
Wisiák 1 frtot.  Kurmesz Mihályné 1 frtot.  Tittl 
Jánosné 1 frtot.  Nagy Istvánné (timar) 1 frtot. 
Szabó Ignácné 1 frtot.  Szilvester Dénesné 1 frtot. 
Abis Sándorné 1 frtot.  Jancsik Józsefné  1 frtot. 
Ijyéz Tamásné 1 frtot,  Kovács Gábor 1 frtot. 
Bodor Gyula 60 krt. Serester Dávid 50 krt. Kese 
Gergelyné 50 krt. Simon Ferencné 40 krt. Bog-
dán Istvánánné és Andrásné 1 kupa fagylaltat,  3 
sonkát, 2 kenyeret, salátát, 3 boutelia bort, 2 szál 
kolbászt. Bagdán Floriné 2 frtot,  1 fagylaltot,  4 
nyelvet, 1 kiló cukrot. Ravai Lajosné 2 font  fagy-
laltat, és cukort, 1 tál csokoládét. Vásárhelyi Sa-
muné 2 font  fagylaltot  1 tál csokoládét. Kelemen 
Lajosné 2 font  fagylaltor,  1 kiló cukrot, 1 nyulat-
Tompa Alberr Kis-Borosnyó 1 bélvecsenyét, salá-
tát. Csákány Sándorné 1 frtot.  Mélik Jánosné 3 
forintot  Csiki Andrásné 1 tortát, 1 kosár almát. 
Darabos Istvánné 2 kenyeret. Görög István 1 frtot. 
Császár Domokosné 1 fazék  tejet. Forró Ferencné 
egy libát, és 2 frtot.  Benedek Isvánné két kenye-
ret. Turoci Istvánné 1 frtot,  Polákné egy tortát, 
egy üveg tokait. Mihály Istvánné egy kupa fagy-
laltot. Ehediné egy kenyeret. Kökösi Endréné 1 
frtot.  Losonci Dénesné 1 frtot.  Bartha Tárnokné 
egy tál irostésztát. Domhrádi Albertné 1 frtot. 
Izsák Lajosné irtot Albu Mozesné egy tál Irostész-
tát. Kovács Gyuláné egy kappant. Lászné egy 
pár csirkét. Sándor Istvánné i frtot.  Gál Borbána 
1 frtot.  Dáné Istvánné 1 frtot.  Gidófalvi  Lászloné 
egy pujkát, 50 darab pánkót, egy tortát. Gyárfás 
Lajosné 1 frtot.  Wellenzeiterné 2 frtot.  Haurig 
Károlina. 1 frtot  Külne Józsefné  2 frtot.  Tárcali 
Endréné 2 frtot.  Sehmedl Ede 1 frtot,  Weppelné 
egy tál süteményt. Oászár Józsefné  egy majorsá-
got. Sebestyén Sándorné egy kiló kávét, 1 kupa 
fagylatat,  1 kappant. Sera Tamásné 1 frtot.  Tég-
lás Mihályné (Kőrispatakróll 1 frtot.  Jegesi József-
né (Kőrispatakról) 1 frtot  Szentgyörgyi Jánoáné 
Kelemen Dénesné szemlész (Nagy-Borosnyorol) 2 
frtót.  Özvegy Potocki Jánosné 1 pujkát. Özvegy 
Nagy Andrásné 1 malacot. János D-irid 2 kupa 
bort. Bálint Gábor 1 frtot.  Lichtensten Mór 30 krt. 
Serefter  Emília 1 frtot.  Nagy Berta 20 krt. Veres 
Károlyné 40 krt. Dézsi Ferencné 30 krt. Bora 
Sándorné 30 krt. En 20 krt. Nagy Imre 30 krt. 
Dénes Péterné 1 frtot.  Bora Józsi 1 frtot.  Bora 
Elek 50 krt. Bedő Samu 14 krt. 

H I R D E T E S . 
A bikfalvi  ev. ref  egyház, egy a közvet-

len közelében levő mintegy 224 hold területtel 
biró erdó helyiségét szándékszik e foiyó  év 
tavaszán, vagy nyarán szakértő mérnök által 
felméretni  s 10 p'ágára felosztatni,  mindazok 
a szakértő mérnök urak kik ezen munka végbe 
vitelére vállalkozni kívánnak tisztelettel kéret-
nek fel,  e jelen év március hava első napján 
d e 10 órakor tartandi m^gye tanács gyü.és 
beni jelentkezésre — Bikfalvi'.ra  a leányiskola 
házhoz — 

Bikfalván,  1879. február  9-én. 

ÁRVEREZÉS. 
Kovászna község tulajdonához tartozó Hor-

gász nevü borvizkut, hozzá tartozó épületekkel 
a jelen év február  hó 16-án délelőtt 9 órakor 
hat évre árverezés utján haszonbérbe fogadatni. 
A feltételek  a községházánál megtekinthetők. 

Kovásznán, 1879 február  6-án. 

D.'iik Albert, Ifj-  Deák Károly, 
községi jegyző 2 2 községi biró. 

Haszoübcri hirdetés. 
Nagy Borosnyó és Peselnek községek ha-

tárain a R á p o I t h y-féle  ingatlan birtokok az 
1879-ik éven kezdődöleg hat egymás után 
következő évre kiadók. 

Értekezhetni 

özv. Rápolthy Mihályné 
lakásán Alsó-Csernátonban 2 3 

ICiadó laktelek. 
Sepsi-Szentgyörgyön a csiki utcában Pál Ist 

ván és zaláni Nagy Károly szomszédságában a 307 
számú laktelek, az utcára 2 szoba, konyha, pince 
és hijuval, — ugyan az utcára 2 szoba és konyha 
1879. ápril 24 tői 1880. ápril 24-ig kiadók. 

Értekezhetni alólirttal. 

3-3 Damokos Benedek. 

Különleges 
dohány és szivar. 

Sepsi-Szentgyörgyön a Csutak 
testvérek kereskedésében kapható 
mindenféle 

különleges (specialitát) t_f 
szivar- és duhányneraek. 


