
által c-lfogatott  — később egy folyamodványai, 
melyet egy zemplénmegyei képviselő közvetített, a 
magyar kormányhoz fordult.  A folyamodványban 
— jól lehet, hogy eziránt az apának biztos tudo-
mása nem volt-- az állott, hogy az orosz hatósá-
gok folyamodó  fiát  Szibériába hurcoltatták. A fo-
lyamodvány áttétetett a külügyérséghez ; szent-pé-
tervári nagykövetünk sürgeté az ügyet, s állítólag 
vizsgálat is lett indítva s több év leteltével azon 
válasz jött, hogy ily nemű fogoly  Oroszországban 
nem létezik. A szegény apa már holtnak siratta 
fiát,  miilön kéthét előtt szolgabirája elé idéztetvén, 
azon kérdés intéztetett hozzá, hogy nem vesztette-e 
el Csollák György nevű fiát  több év óta ? Az irkut-
ski kormányzó ugyan is a mult évben a bécsi orosz 
nagykövet által kérdést tétetett aziránt, ha vájjon 
bizonyos Csollák György nevü egyén, ki mint 
fogoly  sok év óta dolgozik az irkutski ólombányá-
ban s magát folyton  magyar alattvalónak állitja 
lenni, valóban magyar alattvaló é ? Az apa örömét 
e váratlan hir hallatára leirni lehetetlen. Most már 
a kormány azon lesz, hogy a jogellenesen fogva 
tartott magyar alattvaló minél hamarább vissza-
nyerje szabadságát. 

egy kötet könyv a XVIII. századból. Bar^ha Elek 
úrtól (Nagyborosnyó) egy kötet könyv. Szentka-
tolnai Cseh József  úrtól 5 kötet könyv. A kassai 
papnövelde igazgatóságától 1 kötet könyv a XVII 
századból. Szentiyányi Ignácné ő nagysgtól (Nyúj-
tód) egy kötet könyv. Beke Sámuelné ő nagysá-
gától (Oltszem) egy 2 centimeter nagyságú naptár 
a XVIII. századból. Bod Benedek urtói (Albis) 8 
kötet könyv. Kónya Mihály úrtól (Borosnyó) 11 
drab kézirat okmány. Kondrád Izra úrtól 5 darab 
okmány. Kelemen Lajos ügyész úrtól (Sepsi Szent-
György) egy kéziratos mű. 

II. Régiség, pénz és érem. 

Zathurecky Gyula úrtól• (Baróth) egy olajfest-
mény. Kónya Mihály úrtól (Borosnyó) egy pecsét-
nyomó 1689-ből. Bartalis József  úrtól (Cofalva)  1 
db ezüstpénz. Beke Sámuelné ő nagyságától (Ölt-
szem) egy cserép korsó, egy findzsa  talappal, egy 
kockás üveg, egy evő eszköz-tartó, egy himzett 
pénztárca, 3 darab ezüst pénz. Csia György úrtól 
(Kovászna) 3 drb ólom érem. Bernáld Janka kis 
asszonytól (Csernáton) egy majolika gyöngy. 

III. Természeti tárgyiak. 

Biró Béla úrtól (Cofalva)  2 veréb csontváz. 
Dr. Reiner Dániel úrtól (Kézdi-Vásárhely)  1 szép 
embryo. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapították, előleges köszö-
netemet, az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva,  1879. febr.  7. 
Özv. Cserey Jánosné. 

L O T T O H Ü Z A 8. 

N-Szebenben február  12-én kihúzattak a kö-

vetkező számok : 

87, '20, 49, 77, 8. 

Ertek-  és  váltó-dr  folyam  a bécsi  cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  február  14. 

Magyar aranyjáradék 83.60 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

/ IL „ 118.-
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74.— 
r „ „ 1876. évi államkötv. 66.25 
n vasúti kölcsön kötvény . . . . toi.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 80.50 

Temesvári „ „ . . 75.50 
Erdélyi „ „ 75-25 
Szőlődézinaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 81.80 

„ „ p ezüstben . . 62 35 
„ aranyjáradék 63.20 

1860. államsorsjegy 75.5 
Osztrák nemzetibankrészvény 114-25 

„ hitelintézeti „ . . . ' . . 793.— 
Magyar hitelbank 218.75 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5-50*1 ,„ 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 51-55 
London 116.90 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Haszonból1]' hirdetés. 
Nagy Borosnyó és Peselnek községek ha-

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

Értekezhetni 

özv. Rápolthy Mihály né 
lakásán Alsó-Csernátonban 3 — 3 

e váratlan hír hallatára leírni lehetetlen. Most ma: 
a kormány azon lesz, hogy a jogellenesen fogv; 
tartott magyar alattvaló minél hamarább vissza 
nyerje szabadságát. 

— Szerencsétlen léghnjós. Rangunból irják 
Percy Wyndhan ezredes, Kalkuttában és Rangún 
ban jól ismert egyéniség, kihirdette, hogy a sajái 
készitményü léghajóján fölszáll.  A mint azonbar 
ötszáz lábnyi magasságra feljutott-  a léggömb szét 
pattant és a szerencsétlen légutazó a királyi pa 
lota nagy tavába zuhant alá, honnan halva húzták 
ki. Wyndham ezredes sokat tapasztalt kalandos 
lovag volt. Szolgált Garibaldi alatt, az amerikai 
polgárháborúban az északi hadseregben; néhány 
év előtt pedig Kalkuttába indult, hol élclapot 
szerkesztett, majd az olasz opera impreszszáriója 
lett. Legutóbb a birmai király szolgálatába állott 
mint fővezér.  Csak e hatalmas uralkodóval való 
megliasonlása után tért vissza Rangunba, hol már 
nem elégelvén meg a földet,  a magasba vágyott 
kalandozni. Első kalandja végzetes volt. 

— Ijesztő butaság. Nagy-Külüllőmegyéből 
irják a Keletnek. — Miként lehetséges a roncsoló 
toroklob járványt a legrövidebb idő alatt beszün-
tetni, erre nézve igen egyszerű módot talált fel 
Nagy-Küllőmegye  Hidegvíz községének popája. 
Nevezett községben már jó ideje szedegette áldo-
zatjait e borzasztó betegség, azonban csupán a köz-
ség egyik utcájában és ott is csak szőrványosan. 
Végre megsokalják a pópák a dolgot, s elhatároz-
ták valamit segíteni a dolgon, összeül tehát 7 köz-
ség 7 pópája, összegyűjtetik a község kicsinyeit 
és nagyját, egészségesit és betegeit a falu  köze-
pén álló feszület  körül, és szluzsbát tartanak ; ál-
lott pedig a szluzsba abból, hogy miután különféle 
ceremóniák után a népet megszentelték, megcsókol-
tatták mindenkivel a feszületet,  beteggel és egész-
ségessel egyaránt és lett a szluzsbának azon ered-
ménye, hogy már másnap az egész községben el 
volt terjedve a járvány s egy pár nap múlva a 
qoo lelket számláló helységben egyszerre tizenegy 
halott feküdt  a ravatalon. E községben ez ideig-
az elhaltak száma a í.so-et meghaladja, elpusztult 
tehát 16 százaléka a lakosságnak. Ily borzasztó 
következménye van azok butaságának, kiknek jó 
tanácscsal és oj-vosszerrel segítségökre kelene, hogy 
legyenek a népnek ily vész idején. Elvárjuk a ro-
mán érsektől, hogy e tárgyban viszgálatot tartson-

— Orlieé iiires lotto-matliematikns ellen egy 
röpirat jelent meg Berlinben. Hogy mily nagyszerű 
a humbug, melyet ez az ember annyi sikerrel űz, 
bizonyítéka az a tény, hogy Orlieé az Ausztria-
Magyarországból érkező temérdek levél ellátására 
irodájában nyolc embert tart és foglalkoztat  na-
ponkint tiz órán át. 

— Uj (ávirószert talált föl  Cowper londoni 
mechanikus. A távirni akaró a villamos sodrony 
egyik végén mozgatja tollát, de egy időben a sod-
rony ellenkező végén hoz egy másik tollat moz-
gásba, mely az első toll minden mozdulatát hiven 
követi. Ebből áll az egész. A készüléket legköze-
lebb szakembereknek is bemutatják Londonban. 

— Uj postautalványok. A belföldi  postaforga-
lomban most használatban levő levéljegygyel ellá-
tott postautalványi űrlapok elfogytával  — ujalaku 
postautalványi űrlapok fognak  kiadatni — melyek 
levéljéjrygyel ellátva nincsenek. Ezen uj postautal-
ványi űrlapok a kir. postahivataloknál darabon-
ként '/, krért kaphatók. Az utalványozott összegért 
járó postadij levéljegyekben ragasztandó az uj utal-
ványi űrlap megjelölt helyére. 

— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zene-
mű kereskedésében megjelentek: Szentirmai Elemé-
től 6 eredeti dal zongorára külön vagy énekre 
zongorakisérlettel ? 1) Mit tehet a kis leány róla ? 
2) Kinyílott a napraforgó.  5) Hadd szidjon az 
irigy világ. 6) Három rozsa egy sorjában mind 
piros..n.ra 80 kr. 

Különleges 
dohány és szivar. 

Sepsiszentgyörgyön a Csutak 
testvérek kereskedésében kapható 
minden féle 

különleges (speeialitát) 
szivar- és dohány nemek. 

A veteménye/ők figyelmébe!!! 
A kertmivelök szi\es figyelmébe  v?n sze 

rencsém ajánlani kitűnő 

kis, ültetésre való 
vereshagy máimat, 
melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron 
bocsátom t. vevőim használatára. 

A bekü'dött pénzösszeg erejéig postán fo-
gom elszálli tatni pontosan t megrendelőimnek 

Felt er Zsigmond 
termény üzlete Nagy-Szebenben 

2—6 (Irodája: KI. Ring, 2. sz. a.) 

B ü Házi ipar szöveszeti raktár HÜ 

Kitűnő 
kük üllőmén ti rizling, 

som és leányka 

asztali borokat 
mintegy félliteres  palackokban 35 kl'-
ért kaphatni 

Sándor István 
kereskedésében 

Sepsi-Sztgyörgyön a kollégium alatt. 
< S 1 - -

Az üres palackok darabonként 10 
kron visszaváltatnak. 2 - 3 

szinben. gyapot-, gyapjú-, kender-, len-
featés,  a sz nek tartósságáéra jótállás 

Az arcszín fliatal  üdessóge! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr. 
LEJOSSÍi-féle 

SAVON RAVISANTE 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

ÉÍHr A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 

-— Egy darab ára 50 kr. — 

Az általam alapítandó 

Székelj' Nemzeti Muzeum 
számára folyó  évi január havában beérkezett ado-

mányok kimutatása. 

I. Könyvek  és kéziratok : 
Simon Vince prépost ő nagyságától (Csorna) 

egy kötet könyV a XVIII. századból, egy névtár 
1879-ből. Ifj  Fejér Lukács úrtól (Kézdi-Vásárhely) 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valódi 

Ravissanfe 
I)r. LEJOSSE-tól Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pitő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rezesség, sárga foltok,  Va-
lamint minden bőrtisztát 
lanság biztos eltávolítá-
sára. 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kitó fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig. 

Budapesten valódi minőségben kapható ; 
Török József  gyógyszerész urnái királyutcza 
7 szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötvcs Pál és 
Bettgli Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Scliwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 30—50 


