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Samu, Fülöp Sándor, Gál György, Gál Zsigmond, 
Lucái Sándor, Maksai Béla, Nagy Imre, 5— 5 krt, 
Bartha Károly, Dedreczi Dénes, Gyárfás  Ferenc, 
Gyárfás  István, Hadnagy Benedek, Kovács Ferenc, 
4—4 krt. — II. k. osztály. Deák Benédek, 30 kr, 
Damokos Mihály, Forró Károly, Ehrnberger Fer-
enc, Benkő Árpád, Gazda Benedek, Kovács Pál, 
20—20 krt, Borbáth Gerő, Hollánda Pál, 15—15 krt, 
Antal Lajos, Bajkó Gyöigy, Bajkó Lajós, Bártha 
Albert, Barthos Damokos, ;Beder -Sándor, Fejes 
Aron, Gidófalvi  Antal, Grossz Viktor, Kovács La-
jos, Lucái József,  Márkos Dénes, Nagy Márton, 
Péter Gergely, Rákosi Béla, Szabó József,  Teleki 
Vilmos, Török Lajos, Újvárosi Damokos, Végh 
Endre, 10—10 krt, Márkos Imre, Mátis Géza, Szabó 
Elek, Ehlend József,  8—8 krt, Jancsó Árpád, 7 kr, 
Bartók Ignác, Bogyó Sándor, Bartos Imre, Bőjthe 
Lázár, Csia Álbert, Damokos Sándor, 5—5 krt. 
— III. k. osztály. Mélik István, 50 kr, Guidó Já-
nos, 40 kr, Joó Imre, 30 kr, Szabó István, 20 kr, 
Gaal József  Joós Elek 15 — 15 krt, Oprish András, 
12 kr, Német András, Izsák Gábor, Gaal Domokos, 
Görcsön Lajos, Tankó István, Kölce Dénes, Bara-
bás Lőrinc, György Antal, Veres Sándor, Fülöp 
András, Ivolca István Benkő Albert, Bedő József, 
Pünkösti György Dónáth Sándor, Barabás n.ndáás, 
Bernád Lajos, Szakács András, Jakó Károly, Bog-
dán Károly, Kis Gyula, Barti Géza, Pótsa Sándor, 
Petke Gyula, Dedán Albert, 10—10 krt, Magyarósi 
Gyula 8 kr, P'arkas Miklós, Káinoki S. 5—5 krt. 

Vége köv. 

— IV. közlemény. A Szeged város árvízkár-
osultjai javára alólirthoz begyült adakozásokról. 
Béldi Tivadar bodolai iskolaszéki elnöktől 35 frt 
90 kr, K. Vásárhely város polgármestere beküldött 
K--Vásárhely  város (képviselő testülete) közünsé-
gétől 200 frtot,  Kovács Dániel pénztárnok gyűj-
tése 34 frt,  Olvasó-egylet Baló László gazda által 
1 tallér és 136 frt  90 kr, Takarékpénztártól 50 frt, 
Nőegylet Török Bálintné által 50 frt.  Az ev. ref. 
egyház saját pénztárából ioo frt.  Dr. Reiner Dá-
niel ur gyüjtáse 108 frt  26 kr. Hankó Iván aljegyző 
ur gyűjtése 13 frt  35 kr. Molnár Dénes városka-
pitány ur gyűjtése 36 frt,  Sáska Antal a csizma- „ 
dia társulat résréről gyöjtött 4 ezüst húszast és 71 
frt  10 kr. A közmivelődési egylettől 31 frt  82 kr. 
Ifj.  Jakab István ur gyűjtése 25 frt  76 kr., össze-
sen 893 frt.  9 kr. i tallér és 4 drb ezüst húszas 
I. II. III. közlemény összegével együtt 1918 frt  28 
kr. Sepsi-Sztgyörgyön, 1879. ápril 30-án — P o t s a 
József,  főispán. 

Értek-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  május 2. 

Magyar aranyjáradék 91-65 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

n- 1 '9-4° 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 80.50 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 70.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 106.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 85.75 

Temesvári „ „ . . 81.25 
Erdélyi „ „ . . 79-25 
Szőlődézmaváltsági „ . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság" papírban . . 35.75 

„ „ „ ezüstben - • 65-5° 
„ aranyjáradék 66.— 

:86o. államsorsjegy . 77-3° 
Osztrák nemzetiba nkrészvény . . . . . 120.50 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.03 
Magyar hitelbank 248-10 

Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.55 
Napoleond'or 9.85 
Német birodalmi márka 57-óo 
London 117.05 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Berkeczi János 
bádagos 

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

Ez üzletben csinos kiállitással, tartós minő-
ségben készíttetnek különféle 

torony- és házfedelek,  csatornák 
és liiuablakok 

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

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

Kölönféle  GÁZMÉRŐK  négy mérővel. U. m. 
1 delit. 2 delit. 'IJ lit..'és 1 literre alkalmazva pon-
tosan készíttetnek. 

Különféle  nagyságú 

takaráktüzhelyek 
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. 
£08?" Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301 
szám a. a Weinberger-ház szomszédságában 

Iroda- áthelyezés. 
Van szerencsém t. ügyfeleim  és a'nagyér-

demü közönség tndomására hozni, hogy 

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

Nay Károly, 
ügyvéd. 

Árverezés. 
Kovászna község tulajdonához tartozó Po-

kolsár nevet viselő hidegi'ürdő 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, ifj,  Deák Károly, 
közs. jegyző. közs. jegyző. 

Finom 
DIÓFA -FOUMIROK 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Ertekehetni PAPP FERENC, 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom utca 2") 

A arcszin fiatal  üdesége ! 
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, 

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 

X i a v i s s a n t e 
Dr. LEJOSSE-tóI Parisban. 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rézesség, 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-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
.üditőleg hat s gyöngéd 
'bőrt szerez, a legkésőbbi 

jgségig 

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

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél; (Budapest, muzéufn-körut  41. sz.) .37-—50 

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

Kézi- és vonó erőre berendezett 
cséplő gépekben, 

i—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. 3 k | 2—20 

A KEASSOWSKY-féle 
t e m e t k e z é s i ü z l e t 

Brassóban, nagytifcza  481. házszám alatt szabad kézből, Brassóbóii elutazása nratt 

eladó; szintén külön eladó egy legújabb állásil 

gyászkocsi 
három g y ö n y ö r ű diszit ékkel. 

Az üzlet jövedelme es feltételeiről  bővebb felvilágosítást,  kaphatni, a tulaj-
donosnál. 

El nem adhatása esetében sziikségeltétik egy üzletvezető, ki némileg keres-

kedői tapasztalattal bír, 400 forint  évi fix  és 2% forgalmi  piov. fizetéssel  300 forint 

cautio mellett. 

Pályázati határidő május 20-ika 1879. 1-3 


