
szép összeg tétetett le annak idején a sirbolt gon-
dozására s most a sirbólt gondozására s most a sir-
bolt összeomolva és a lakója kidobva a népgámu-
latáüak tárgya. Szép dolgokat érünk meg. 

— Táborszky és Porseli zenemükereskedésé-
ben megjelentek. Magyar ábránd magyardalok 
felett  : i) Húzzad cigány (Németh Jánostól) 2) Hul-
lámzó Balaton közepén. 3) Plevna nóta (Németh 
Jánostól) hegedűre zongorakisérlettel szerzé Hű-
bér Jenő. Ara 1 frt  50 kr. 

Az álltalam alapitandó 
,.Ssékely nemzeti niuzenm" 

számára f.  év március havában beérkezett adomá-
mányok kimutatása. 

1) Könyvek,  nyomtatványok kéziratok. 
Benedek Lajos kir udvari titkár ur ő méltóságá-
tól (Nagy-Borosnyó) ió kötett könyv 4 kötett irott 
mü, 1 okmány, 10 darab szomorú jelentés. A nagy-
enyedi minorita ház főnök  úrtól 3 kötett könyv a 
X V l I századból. Orbán Ferenc igazgató úrtól (Bra-
ssó) to kötett iskolai könyv 2 füzet  iskolai érte-
sítő. Földes Géza tanitó úrtól (Nagy Borosnyó) 1 
darab régi okmány. Gagyi Sámuel igazgató úrtól 
(Bánfi  Hunyad) 4 darab iskolai értesitő. Boda Sá-
muel tanitó úrtól N-Ajta 1 darab okmány. Föt. Ma-
tusik János igazgató úrtól (Déva) 7 kötet könyv. 
Sényi Sándor nagyságától (Fhalom) 1 kötet könyv. 
Keiner Pétét igazgató úrtól (Arad) 3 füzet  'iskolai 
értesitő. Kovács Sándor igazgató úrtól (Debrecen) 
1. 18778 iskolai évkönyv.  Pünkösti Gergely ő mél-
tóságától (Altorja) 1 drb német okmány 1692-ből 
Jausz György igazgató úrtól (Soprony) 3 füzet  is-
kolai értesitő. Dr Bohus Rezső igazgató úrtól (Bu-
dapest) 2 füzet  iskolai tudósítás. Föt. Varga Emil 
igazgató úrtól (Szolnok) 10 füzet  iskolai értesitő. 
Vajdafi  Gerő igazgató úrtól (Budapest) 5 iskolai 
értesitő. Az országos rabbi képező intézet igazga-
tóságától (Budapest) 2 kötett könyv. 'Orbók Mór 
igazgató úrtól (Galgocj 2 kötett könyv. Veress 
Ignác gimnáziumi igazgató tanár úrtól (Nagy sze-
ben) 22 füzet  iskolai értesitő. Barts Sámuel igazga-
tó tanár úrtól (Baja) 4 füzet  iskolai értesitő, és 1 
önálló müve. Goos Károly tanár úrtól (Segesvár) 
4 kötet; régészeti mü. Hőhr Dániel igazgató úrtól 
(Segesvár) 10 füzet  Iskolai értesitvény. Vásárlás 
utján 3 kötett könyv. Gosztony József  igazgató úr-
tól (Csábrendek) 1 füzet  Iskolai értesitő. Cserey 
Gyula úrtól Ozsdola) 6310 darab használt posca 
bélyeg. 

II) Régiség pénz és érem : 
Barabás Pál úrtól (Albis) 3 darab ezüst pénz 

Jancsó Ilonkától (jmecsfalva)  1 darab ezüst pénz. 
Benedek Lajos kir. udvari titkár úrtól (Nagy bo-
rosnyó 1 vasgyürü a X V századból 1 arany ol-
vasztó edény, i óra tók, (réz) 1 darab ezüst és 15 
darab réz pénz. Vajna Domokosné uraszonytól (Al-
torja 5 darab 1848-BS bankjegy. Vajna Domokos 
úrtól (Altorja) 1 római és egy magyar ezüst pénz. 
Bartalis József  úrtól (Cofalva)  4 drb réz pénz. Biró 
Béla tanitó úrtól (Cófalva)  1 darab római mozaik 
tégla. Földes Géza tanitó úrtól Nagy Borosnyó 1 
darab réz pénz. Fehér Vilmos úrtól (Cófalva  1 drb 
ezüst pénz. Vásárlás utján 2 ró nai edény. 

III) Természeti tárgyak: 
Zonda Mihály úrtól K-Polyán 1 korcs malac. Po-
litzer Rudolf  úrtól (K.-Vásárhely)  egy szarvas ag-
gancs. 

Ipar tárgy. 
IV) Biró Emma kisasszonytól 1 művészileg kifara-
gott falevél 

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

Imecsfalva  1879 Április 11-én 

Özv. Cserey Jánosné. 

Érlek-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  ápril'22. 

Magyar aranyjáradék 90.95 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
» n „ II- » 119.60 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 79.— 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 70.— 
„ vasúti köícsön kötvény . . . . 106.25 
„ földtehermentesitési  kötvény . . .. 85.— 

Temesvári „ „ . . 80.50 
Erdélyi „ „ . . 78.80 
Szőlődézmaváltsági „ . . 87. 
Osztrák egys.-államadósság papírban , , 86.— 

» n » ezüstben • . 65.30 
„ aranyjáradék . 65.75 

*86o. államsorsjegy . 77.05 
Osztrák nemzetibankrészvény . . . . 119.50 

„ hitelintézeti . . . * , . 8.08 
Magyar hitelbank 248-10 
Ezüst # 
Cs. kir. arany 
Napoleond'or 93.45 
Német birodalmi márka 57.60 
London . . . 117.50 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Berkeczi János 
b á d a g o s 

ajánlja a n. é. közönség szíves pártfogásába  ujonan 
berendezett üzletét. 

Ez üzletben csinos kiállítással, tartós minő-
ségben készíttetnek különféle 

torony- és házfedelek,  csatornák 
és liiuablakok 

fehér-  vagy fekete  pléhből. 
Pakfong-  réz- és fehér  bléhből 

diszmüvek, konyhaeszközök, utcalámpák 
dus választékban igen jutányos árban kaphatók. 

Kölönféle  GÁZMÉRŐK  négy mérővel, u. m. 
1 delit. 2 delit. lit. ós t literre alkalmazva pon-
tosan készíttetnek. 

Különféle  nagyságú 

takaréktüzhelyek 
jótállás mellett olcsó árban kabhatók. 

Régi elavult házfedelek,  csatornák, toronyfe-
delek olcsó árban kijavíttatnak s általában min-
den e nembe vágó cikkek jutányos árban megsze-
rezhetők. 

W Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301 
szám a. a Weinberger-ház szomszédságában 
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Árverezési hirdetés. 
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek 

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

Kézdi-Vásárhely  1879. ápril 17-én. 
Dénes Lajos, 

kir. közjegyző mint bir ói biztos 

Szám 6. 1879. 

tlmrath és tarsa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel, 
nagy munkaképesség éá tiszta 'cséplés által 
előnyösen ismert specialitásaikat : 

Kézi- és vonó erőre berendezett 
cséplő gépekben, 

1—8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállít-
ható vagy álló minőségben. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztitó-malmokat, szecskavá-
gókat, daramalmokat stb 

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven 
bérmentesen küldünk. ~*5S0S1 1 20 

Iroda- áthelyezés. 
Van szerencsém t. ügyfeleim  és a nagyér" 

demü közönség tndomására hozni, hogy 

ügyvédi irodámat 
f.  évi Szentgyörgy-naptól kezdve a sétatéren a 
Wellenreiter-féle  laktelekkel szemben levő saját 
házamban helyeztem át. 

Nagy Károly 
ügyvéd. 

Árverezés. 
Kovászna község tulajdonához tartozó P o -

kolsár nevet viselő hidegfürdő  a hozzátartozó 
kerítéssel jelen év május 4-én d. e. 9 órakor 
három évre árverés utján haszonbérbe fog  adatni. 
A feltételek  a községházánál megtekinthetők. 

Kovásznán, 1879. ápril 25-én. 

Deák Albert, itj, Deák Károly, 
közs. jegyző. közs. jegyző. 

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 bíhosatala vé^itt az 1S7Ó n)/3n » er 2 
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 /* 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 (l lat) á 3 frt. 

Nagy-Ajtán, 1879. ápril 18. 

Boda Samu, 
községi vezértanitó. 

DIOF A-F0 ÜKN1R0K 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

m g a i i y o s fcoesi 
jutányos árban eladó. 

Ertekehetni PAPP FERENC, 
butorgyárossal. 

(Brassó, klastrom utca 2 
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