
Gézáné, id. Tóth István, ifj.  Tóth István, Mátis 
János, Kovács Dániel, Gyergyai Péter, Jancsó Al-
bert, Mike József,  Csobóth Ferenc, László Zol-
tán ioo—too frt. 

— Megint merénylet. Pétervárt e hó 16- án> 
mint az érkezett orosz lapok jelantik, ismét 
nagy izgatottság uralkodott. Az a hirterjedt el 
ugyanis a városban, hogy a Zabalkánprospect 
sarkán az első kerületi pisztávra (rendőrfőnök)  rá-
lőttek. A dolog a következőleg történt: Tizenegy 
óra körül az épen őrjáratot teljesítő !pisztráf  [mel-
let a Zabalkán prospect sarkán nyílsebesen egy 
pompás kétlovas kocsi vágtatott el. Abban a pil-
lanatban, midőn a kocsi a prisztáv lovaival egy i-
rányban volt, l ö v é s t ö r t é n t s aztán a kocsi 
gyorsan elrobogott A prisztáv jelt adott s a ko-
csit rögtön egy sereg rendőr vette űzőbe folyton 
azt kiabálván „ dersi I dersi I " (fogjátok  meg!) A 
kocsit végre elérték és megállították. A prisztáv 
odasietett s kérdés ki van a kocsiban, melynek aj-
taja zárva volt. A kocsi ablakából egy Miller ne-
vű átalánosen ismert dohánygyáros nézett ki' ki 
feleségével  épen a vasúthoz hajtatott, hogy elu-
tazó öcscsével még egyszer találkozzék. Miller elő-
adta, hogy a lövést szintén hallotta, azonban ő 
azért hajtatott sebesen, mivel félt,  hogy a vas 
uti vonatot elszalasztja. Kitűnt, hogy a prisztávra 
egy a Miller kocsija mögött álló egyéniség lőtt, a 
kire kezdetben nem is ügyeltek, később azonban 
állítólag elfogták. 

— Három aranymenyegző egyszerre. Azon ün-
nepélyességet között—mint 'Leitmeritzböl irják — 
melyeket Levin városa a királyi ' ezüstmenyegzőjé-
nek örömünnepe alkalmára rendez, egy olyan lesz, 
mely egyedüli a maga nemében. Az ünnepélyes 
főistenitisztelet  után az ottani székesegyházban há-
rom pár fogja  arany menyegzőjét megtartani; a 
városi tisztviselők s képviselő testület jelen lesz az 
esketési szertartáson. A nárom boldog pár neve 
Weber Ferenc s Terézia Lewinből és Böhn Vil-
mos s Dorottya egy közeli faluból.  Az öregek 
mindnyájan teljes testi s szellemi frisseségnek  ör-
vendenek. 

— A divat álka. A következő mu latságos tör-
ténetet olvassuk a „Temesvarer Zeitung" - ban. 
Egy nő nem tudott divatos szük ruhája miatt át 
ugrani egy szük csatorna- tócsán, mely a város 
egyik keskeny utcájában képződ ött. Egy udvarias 
katonatiszt látva zavarát, szó nélkül hozzá lépett, 
átfogta  derekát s a tul partra helyezé. A csinos 
nőcske villámló haragos szemekkel nézte végig. 
Uram, ki engedte meg önnek . . ..jmondá epésen 
fátyolát'hátravetve.  „Bocsánat asszonyom,"szólott a 
tiszt százon percben ismét átnyalábolta a kedves 
terhet^és a régi helyére tette vissza — „remélem 
most már semmi ok az aprehensióra." 

A Szegedi árvízkárosultak részére begyült ado-
mányok. 

G y u l a i K a t i gyűjtése. Zathureczky József 
5 frt.  Bora Rózália, N. N. Bartháné, id. Barabás 
Sándor 2—2 frt.,  Benedek Jánosné, Gyulay Lajos, 
N. N. Boda Samu, Gyulay Katinka, Zathureczky 
József,  Lőfi  Áronné, Apor Anna, Gáspár Bogdán, 
Rácz Sándor, Rafáel  Jákob 1 — 1 frt.,  N. N. Apor 
Emil, Albert Áron, Nagy Róza Pál Ignácz, Nagy 
József,  Kormez 50—50 kr., Lőfi  Elek 30 kr., ösz-
szesen 25 frt.  80 kr. 

R e i c h A l b e r t 5 frt.  Zakariás Árpád 1 
frt.  dr. Seifried  Ernő 1 frt.  D. Spitzer és Roza 
Spitzer 1 rubel. Jakócs Dénes, Jakócs Antal 30 — 
36 kr. Csiszár Samu, Bartha Miklós, Drindorfer 
György 20—20 kr. Grobnik Juon 22 kr., összesen 
8 frt  62 kr és 1 rubel: 

Szerkesztői üzeneték 
Sz. nro. II. A kérdéses ügyet a további po-

lémia előtt bezárjuk. — ÍSaróthra. A közleményt 
köszönöm,, a jövö számunk hozni fogja-  — Kalota-
szegi. A küldött levél közlése felesleges  annyi-
val inkább miután az ily hírlapi czikkek a dolgot} 
megindult menetéből ki nem terelhetik. Aztán meg 
igen furcsa  az, ha valaki csak akkor karesi fel  la-
punkat, mikor neki van rá szüksége. 

É?(ék-  cs valló-úrfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  ápril 22. 

Magyar aranyjáradék 88.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ „ II. „ M 19.90 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. . 78-25 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 69.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 106.25 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 83.50 

Temesvári „ „ . . 79-25 
Erdélyi „ „ . . 78.40 
Szőlődézmaváltság'i n . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.25 

„ „ „ ezüstben . . 77.20 
„ aranyjáradék 65.15 

r.86o. államsorsjegy 77.80 
Osztrák nemzetibankrészvény 119.— 

„ hitelintézeti „ 8.08 

Magyar hitelbank *47-95 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.55 
Napoleond'or 9-35 'la 
Német birodalmi márka 57-55 
London 117.70 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

K e r t m e g n y i t á s , 
Alolirt van szerencsém a n é. közönség 

tudomására hozni, hogya Benkő Elek ur 

Nép kertjét 
átvettem, és azt vasárnap május kő 4-án 

Tánezcal egybekötve 
megnyitandom a hol a helybeli I-ső zeneker 
fogja  a n. é.közönséget mulattatni 

Ételek és italok jóságáról ugy azok pon-
tosan és jutányos kiszolgáltatásokról gondos-
kodtam, s minden igyekezetem oda irányul hogy 
a n. é- közönség teljes megelégedésó'ket kiér-
demelhessem. 

Kezdete este 7 órókor 

Szives pártfogásokért  esedez 

Bedö Ferencz. 

Árverezési hirdetés. 
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek 

2294I1879 szám alatt kelt végzése értelmében kézdi-
vásárhelyi vagyonunkott kereskedő Györbiró Lajos 
csődtömegéhez tartozó activ követelések árvezésé-
vel megbizatván, az árverésre határnapul folyó  évi 
május hó 21-ik npajának délelőtti 9 órája tűzetik 
ki Kézdi-Vásárhelyan  a Györbiró Lajos cég alatti 
üzlethelyiségben, mely napon érintett követelések 
a többet ígérőnek elfognak  adatni, a bíróságilag 
megállapított feltételek  szerint, melyek alattirt kir. 
közjegyző mint bírói biztosnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, az árverés alkalmáVal pedig 
közzé tétetnek. 

Kézdi-Vásárhely  1879. ápril 17-én. 

Dénes LÍIJ'OS, 
2 kir. közjegyző mint bírói biztos 

A arcszín fiatal  üdesóge! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

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

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

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 

M a i r i e 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 eltávolítá-
sára. 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszinü, 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 Ötves Pál és 
Betegh Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldést raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 36—50 

Szám 6. 1879. 
b. m. 

Árverezési hirdetés. 
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek 

folyó  évi 2343 szám alatt kelt végzése szerint kézdi-
vásárhelyi Györbiró Lajosnénak mint Fürst Jakab 
budapesti kereskedó engedményessének Györbiró 
Lajos csődtömege elleni 486 frt.  38 kr követelése 
s járulékai behozatala végett az 1876 november 28 
án felvett  foglalási  és becslési jegyzőkönyvben 
foglalt  bolti árucikkekre az árverés elrendeltetvén 
árverésre határnapul folyó  1879 évi május hó 20-ik 
napjának délelőtti 9 óráját tűztem ki Kézdi-Vásár-
helyen a Györbiró Lajos cég alatti üzlethelyiségbe 
mely napon a javak egy tömegben a becsérték 
10,j"  kának [letétele mellet becsárban vagy azon 
felül  a többet Ígérőnek eladatnak, azonban ha a 
javak ezen határnapon el nem kelnének, a kővet-
kező napokon egyenként fognak  készpénzért el-
adatni a többet ígérőnek. 

Az árverési feltételek  alatt irt kir. közjegyző 
mint birói biztosnál a hivatalos órák alatt bármi-
kor megtekinthetők.' 

Kézdi-Vásárhely  1879. ápril 16-án. 
Dénes Lajos, 

2 kir- közjegyző mint birói biztos 

TUDOMÁSUL!! 
Alólirt szivesen szolgálok venni 

szándékozóknak jó egészséges 
lombárd-velencei 

selyemhernyó-tojásokkal. 
17*5 gramm (1 lat) á 3 frt. 

Nagy-Aj tán, 1879. ápril 18. 

Boda Samu, 
községi vezértanitó. 

J ^ i n o i s i 

DIÓFA -FOURNIROK 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

m§mjm k o e s i 
jutányos árban eladó. 

Ertekehetni PAPP FERENC, 
butorgyárossal. 

(Brassó, klastrom utca 2) 


