
L E G Ú J A B B . 
IJéC8, ápr. 9 Tirnovából jelenti a >Polit. 

Correspondenz" : A bolg-ár nemzetgyűlés elve-
tette a senatus és államtanács fölállítását  ajánló 
javaslatot; ellenben elhatározta, hogy kis és 
nagy nemzetgyűlés hivassék össze : az első a 
rendkivü i, az utóbbi pedig a folyó  államügyek 
elintézésére. A sajtó teljes szabadságát is kimon-
dotta a nemzetgyűlés 

Pétervár, ápr. 9 Az ,Agence Russe' j e -
lenti : Minthogy a nemzetközi bizottság e g y -
hangúlag ellenezte a tö ököknek Keleti-Rumé-
liába való bevonulását, a nagyhatalmak olyan 
combinatió kidolgozására készülnek, a mely a 
vegyes megszállás helyét pótolhatja-

A czár holnap fogadja  Alvensleben grófot, 
a ki át fogja  nyújtani megbízó levelét 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Nyéki színtársulata a húsvéti ünnepeket 

még városunkban tölti. Az előleges terv szerint 
Kézdi-Vásárhelyre  kellett volna menniök, ma azon-
ban ugy értesültünk, hogy Gyergyó-Szentmiklós 
jiivta mê f  táv'rati uton a társulatot s az igazgató, 
ki Gy.-Sztmik.ósnak a régebbi időben is tapasztalt 
barátságos vendégszeretetét kellően akarta méltá-
nyolni, ez utóbbinak adott elsőséget. — A társulat 
tehát városunkban még két előadást tart : hétfőn 
„Angyal Bandit" adja, kedden „Házasság rokkant-
jai" lesz. Felhívjuk közönségünk pártolását még e 
két előadásra. 

A pestis megszűnése. Az osztrák-magyar és 
német kormányok, mint jelentik, megegyezőleg el 
határozták, hogy a pestis ellen annak idején élet-
be léptetett rendszabályok legnagyobb részét meg-
szüntetik. — Csak a volt járványos területekről köz-
vetlen érkező proveniencziák vettetnek alá kevés-
bé terhes felülvizsgálatnak.  A kormányok az ide-
vonatkozó megszüntető rendeleteket a legközelebbi 
napokban teszik közzé. Az Asztrakánban időző or-
vosok azt az utasítást kapták, hogy még egy zár-
értekezletet tartván, térjenek haza. 

— Nihilisták Bécsbei). A bécsi rendőri igaz-
gatóság a minap reggel 5 és 6 óra közt 5 egyetemi 
tanulót, -r- orvosnövendékeket és technikusokat — 
szoczialista összeköttetések gyanúja miatt elfoga-
tott. Azt mondják, hogy e tanulók szoros összeköt-
tetésben állottak a nem rég Lemberg és Krakó-
ban felfedezett  nihilista törekvésekkel.  A vádlot-
tak, kik közül 4 orosz lengyel, és egy szerb nem-
zetiségű, már 1877 ben hasonló okokból le voltak 
tartoztatva és a bécsi törvényszéknek kiszolgáltat-
va. Innen rövid vizsgálati fogság  után a lemberjú 
törvényszéknek adták ki őket. Bécsben való ujabb 
tartózkodásuk alatt szoros, de azért feltűnés  nél-
küli rendőri felügyelet  alatt állottak és valószínű-
leg ezen felügyelet  eredményezte elfogatásukat.  A 
náluk azonnal megejtett házmotozáss alkalmával 
sok „ s z o c z i a l i s t a i r á n y ú i r a t o t " és 
orosznyelvü nyomatatott felhívást  találtak náluk, 
valamint forradalmi  tartalmú költeményeket Sej-
csenkotól. Az elfogottak  közt az elsőnek látszik 
egy bizonyos Pertucsinszky nevezetű ki a szoczi-
alista párt lelkesült tagja. A tanulók reggeltől éj-
jeli 11 óráig, kevés megszakítással, kihallgatásnak 
voltak alávetve. 

— A tiikör hadiszolgálatban. Pearson ezredes, 
hir szerint tükrök segélyével összeköttetésben van 
Tenedos várral. Ebben különben semmi hihetetlen 
nincs, a gondolat nem is uj Már Nagy Sándor, 
midőn a hajóhada a perzsaöböl mentében vitorlá-
zott, tükrök segélyével előre tüntette föl  a meg 
teendő utat. Még az északamerikai indiánok is ha-
sonlo, természetesen kezdetleges eszközt használ-
tak. Az oroszoknál Szebasztopolban a tükör hason-
ló szolgálatokat tett. A heliograph, mely a mi nap-
sugár szegény éghajlatunk alatt alig lenne használ-
ható, az indiai csapatoknál már régen meg van ho-
nosítva. 

— Nyugislan fő.  I.enbach Ferencz müncheni 
festő,  kit Vilmos császár meghívott, hogy Bismark 
két képét (egyiket a nemzeti képtár, másikat a 
császár számára) készítse el, négy különféle  váz-
lattal tért vissza Münchenbe, hogy ott nyugodtan 
készíthesse művét. A kanczellár erős körvonalú fe  ; 
jór.ek felvétele  annál nehezebb volt a művészre néz- ; 

ve, mert egy perezre sem sikerült neki a kanczel-
lárt nyugodt ülésre birni. Kénytelen volt az erede-
tit az ebédnél tanulmányozni, melyre Lenbach meg-
hivatott. A hogy tanulmányát napfénynél  is foly-
tathassa, a kanczellárt a birodalmi gyűlésen figyel-
te meg. 

— E.y fzép  leány öngyilkosági kísérlete. 
Nagyváradon szombaton nagy izgatottságot szült 
S . . polgár fogadott  leányának öngyilkossági 
kísérlete. A fiatal  alig iSéves leány, kit kiváló szép-
sége, ahol csak megjelent, mindenütt feltünüvé  tett, 
pisztolylövéssel akart véget vetni életének, de a go-
lyó nem találta szivét s még remény van megmen-
téséhez. Azt hiszik, hogy rsménytelen szerelem ve 
7.-tte  a szomorú lépésre. Egy időóta folyvást  búsko-
mor volt, de bajáról egy szót sem szólt még legbi 
zalmasabb barátnőinek sem. 

Az összes kikiáltási egyetemes munka-ár : 
6774 frt  25 kr, vagy 

a) külön asztalos- és festőmunka  2827 frt 
09 kr. 

b) lakatos munka ks éreznemüek összesen 
3505 frt  10 kr, 

c) üveges munka 442 frt  06 kr. 
Vá'lalkozni kívánók értesítettnek, hogy 

akár az egyetemes munkára, akár különnemű 
egyes munhí.ra vállalkoznak, és az ellválalni kí-
vánt munka jelzett ár összegének io„|° át az 
árlejtés előtti órákban letenni köteles. Egyébb 
fehétele  , u. m. tetv, munka sorozat és költség 
vetés addig is naponta délután 3 órakor kezv-
ve saját házamnál bár mikor megtekinthető. 

Kézdi Vásárhelyit 1879. április 10-én 

Cseh István. 
épitész. 

F ' i á i m 
DIÓFA-FOURN ÍROK 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Ertekehetni PAPP FEPvENC, 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom utca 2) 

Az arcszín fiatal  üdesóge! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

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

SAVON 11A VISA NT E 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

g ^ * 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 hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valódi 

E a v i s s a n t e 
Dr. LEJOSSE-tól Parisban. 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát 
lanság "biztos eltávolitá-
sára. 

A R A V I S S A N T E  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditöleg hat s gyöngéd 
'bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható • 
Török József  gyógyszerész urnái királyuteza 
7 szám. Sepsi-Syentgyörgyön Otves Pál és 
ííetegli Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szélküldési raktár: SchwarcHenrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 34— 50 

Adakozások a szegődi árAizkárosultak 
javára. 

M i h á l y I s t v á n kir. adófelügyelö  gyűjtő 
ivén adakoztak : Mihály István kir. adófelügyelő 
2 frt  50 kr. Müller Jenő kir. adófelügyelő  helyet-
tes 50 kr. Rákosy Károly kir. adófelügyelő  he-
lyettes 1 frt.  Lekly Károly vezető számtiszt 1 frt. 
Rasztaviecky  Eusztách számtiszt 50 kr. Abós Sán-
dor 50 kr. Összesen 6 frt. 

D ó n á t h J ó z s e f  id., kir. törvényszéki el-
nök gyüjtőivén a kézdi-vásárhelyi kir. törvényszék 
tagjai adakoztak: Id. Dónáth József  törvszéki el 
nök 15 kr. Kovács Károly törvényszéki biró 5 frt. 
Mátéfi  Károly trvszbiró 2 frt.  Szacsvay Sándor 10 
frt.  Balog Izra 5 srt. Szancsali Antal 2 frt.  Benkő 
Pál 3 frt.  Pap Adolf  3 frt.  Vass János 2 frt.  Bo-
dor János 1 frt.  Székely László 2 frt,  Szabó István 
2 frt.  Orbay Mátyás 1 frt.  Szotyori József  5 frt. 
Pünkösti Albert 2 frt.  Dobay Lajos 1 frt.  Sohóm 
Miklós 2 frt.  Finta János 1 frt.  Baritz Antal 1 frt 
Demény Ferenc 1 frt.  Gyöngyösi Ferene 1 frt. 
Bodosy Imre 20 kr. Bedö Isván hszolga 1 frt. 

I l ik közlemény a Szeged város és vidéke ré-
szére hozzám begyült adakozásokról : Bartha An-
drás pénzügyőri biztos gyűjtése a pénzügyőri sze-
mélyzetnél 57 frt.  Potsa Izabella 5 frt.  Kovács Ist-
ván k.-vásárhelyi k. járásbiró gyűjtése 26 frt.  és 
1—5 frankos  román bankjegy 26 frt.  A sepsiszent-
györgyi kir. adóhivatal személyzete 3 frt.  A há-
romszéki kir. felügyelő  6 frt.  Tompa Albert 5 frt. 
„Háromszék" szerkesztősége 12 frt.  24 kr. Kir tör-
vénysz. elnök Dónáth József  ur gyűjtése 66 frt  20 kr. 
I közlemény 669 frt  17 kr. Összesen 849 frt  16 kr, 
Sepsi-Sztgyörgyön, 1879 ápril hó 9-én. Potsa József 
főispán. 

Érték-  és váltó-ár/olyam  a bécsi cs kir  nyilvános 
tőzsdén  ápril 7. 

Magyar aranyjáradék 88.60 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n n „ I I . „ I20.I0 

„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 78'40 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 68.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 105.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 83.40 

Temesvári „ „ . . 79-25 
Erdélyi „ „ . . 78.— 
Szőlödézinaváltsági „ . . 85.75 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.05 

„ „ „ ezüstben . . 77.20 
„ aranyjáradék 65.70 

: 860. államsorsjegy 7 7.65 
Osztrák nemzetibankrészvény 118.— 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.10 
Magyar hitelbank 247*50 
Ezüst 267.25 
Cs. kir. arany 559 
Napoleond'or 9.34 
Német birodalmi márka 57-óo 
London 117.20 

Felelős szerkesztő: Malik József. 

Kiadótulajdonos: Pollik Mór. 

Sz. 10711879. 
árv 

Árverezési hirdetés. 
Sepsi-S?entgyörgy rendezett tanácsú város 

árvaszéke által ezennel közhirré tétetik, hogy 
Kovács Sámuelnek kiskorú gyermekeivel fele-
részben közös, a sepsi-szentgyorgyi 19 számú 
telekjegyzőkönyvben  A •}• alatt 45 103, 104, 
105, 3HC6. 3867|a, 4037, 4038, 4039, 4147, 
414S, 4149|b. és 4070. helyrajzi szám alait fog-
lalt. 25G frt,  2800 frt,  89 frt,  és 32 frtra  be-
csült ingatlanai, valamint az ujlibucz utcai 15 17 
frtra  becsü't puszta telke, az oszt dy keresztül 
vitele tekintetebői, az érdekelt, felek  kérésére 
f  év. május hó 2-án d e. 9 órakor a városi 
árvaszéknél tartandó önkéntes nyilvános árve-
résen telekkönyvi  testenként, de semmi esetre 
bccsáron alól elfognak  adatni. 

Az árverezési feltételeket  venni szándéko-
zók alólirt árvaszék irodájában, a hivatalos órák 
;ilatt megtekinthetik és lemásolhatják. 

Sepsi-Sztgyörgyön, 1879 ápril i -én tartott 
üléséből a városi árvaszéknek. 

tVáSZ r̂ Hál int, 
1— árvaszéki elnök. 

Ári ej tési Jtiirdetes. 
Az általam elvállalt n.-borosnyói község-

ház építéséhez szükséges asztalos-, festő-,  laka-
tos- es üvegezési munkála'oknak, va'amint érc-
kályhák berendezésének árlejtés titjáni elválla-
l á s a 1879- évi május 4 clikén délelőtt 9 órára 
minden vállalkozni szándékozó szakértőt saját 
lakásomra tisztelettel ir.eohivnk. 


