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— A kóbor cigányok garázdálkodása nem uj 
do'og sehol. Városunkban is gyakran van kitéve a 
magára feledett  konyha, az udvar kisebb nagyobb 
megrövirlitéseknek, a miket felsorolni  mind, bi-
zony hosszadalmas munka yolna. Az alábbi eset 
azonban sokkal tanulságosabb, minthogy elhallgat-
hatnók. A napokban ugyanis Diószegi Károly hely-
beli polgár 4 éves leánykája, dacára a gondos felü-
gyeletnek, kilopözott hazulról s az utc.ikort baran-
golni kezdett, mig a liboc-utca egyik félreeső  szög-
letében két cigány asszony észrevette az őgyelgő 
gyermeket. A csinosan öltöztetett leánykát egy 
kapu mögé csalták s két arany füllönfügg'öjét 
elszedték tőle, majd kendőjétől s ruhájától akarták 
megfosztani,  midőn valaki a szomszédból rájok 
kiáltott. A cigánynők elillantak, de miután nem le 
hetett őket felismerni,  még eddig nem sikerült kézre 
keriteni. Mindenesetre élig ok ugy a rendörségnek 
a kóbor cigányok féken  tartására mint a szülőknek 
arra, hogy gyermekeikre vigyázzanak. 

— A/, irodalmi házuUs botrányos kicsapongá-
sairól megemlékeztünk már egy izhen. Akkor el-
mondottuk volt, hogy a füzetes  kiadványok élel-
mes tulajdonosai felhasználnak  minden alkalmat 
arra, hogy a magyar olvasó közönség jó Ízlését, 
nemzeti nyelve tisztaságát, erkölcsét megmételyez-
zék. Akkor lett is annyi hatása felszólalásunknak 
hogy a tisztességesebb házak asztalain nem látjuk 
többé a „Velencei kalmár ' és „Kálmán féle  sület-
lenségeket. Mist ismét áll egy gyönyörű példány 
ebből a fajtából  előttünk: B o c c a c c i o v i g el-
b e s z é l é s e i magyar fordításban.  A Roienberg 
tesrvérek kiadátában jelent meg már két füzet.  El-
mondhatjuk, hogy silányabb férc  mnnka még nem 
került ki a magyar sajtóból. Eltekintve a léha, esz-
meszegény dajkameseszerü elbeszélések tartalmi 
ürességétől, egyszerűen csak a fordítás  gyarlóságára 
utalunk. A. ki ezekért nem sajnálja a pént, annak 
az ízlését nem irigyeljük. Reméljükeazonban,a ma-
gyar olvasó közönség müvaltségén megtörik a spe-
kuláns kiadó hazafiatlan  nyerészkedése. 

— Zsebtolvaj. A közeiebről lefolyt  városunk 
sokadalma alkalmával bodoki Kádár Zsigmondnak 
mellénye zsebéből szárazajtai Varga Ádám és 
társa Pinti Éva oly ügyesen kilopták 9 frt  99 krt 
tartalmazó pénzes tárczáját, hogy ha a spártai 
miveletet gidófalvi  Serester László észre nem ve-
szi a két hírhedt cimbora szerencsésen menekülhet. 
Igy azonban a csendőrség lépett közbe s oh fátum  I 
Ádám és Éva a paradicsom helyett a — helyi kir. 
járásbíróság hűvösére kerültek. 

— Gyermekkitevós.  A 22 éves Ferenc Anis 
törvénytelen ágyból született alig 9 hónapos gyer-
mekét, azon reményben, hogy majd apára talál,-
bikszádi Böjté Ferenc kapujába, éjnek idején észre-
vétlenül kitette és a községből távozott. A gyer-
mek korán feltaláltatván,  ápolás alá vétetetett s 
most élete mentve van, mig a szívtelen anya a 
vizsgálóbiróságnál várja méltó büntetését. 

— A sepsiszentgyörgyi „Székely-Mikó" tano-
dában a szegedi árviz-károsultak javára adakoz 
tak a tanulók részéről 

VI. k. osztály. Künle Tivadar, Sinkovits 
Ottó, 1 —1 frt,  Berta'an Béla, 60 kr, Bőjthe József, 
50 kr, Bartha Bála. 50 kr, Gidófalvi  Albert, 45 kr, 
Kozma Miklós, 35 kr, Hadnagy Hihily, Moldoványi 
Ferenc, Jancsik Imre, Mihály József  Földes Tamás, 
Kocsis Gábor, 30—30 kr, Salamon Antal Kóréh 
István, Bartha Imre, Bartha Károly, Kovács La-
jos Szabó Imre 20—20 kr. Jánosi Károly Vass Al-
bert 15—15 kr. Király József  10 kr. — IV. elemi 
osztály. Barabás László, Bagoly Mihály Rézer Ig-
nác 20—20 kr. Gidóíalvi Pál, Nagy Károly, Vajna 
Antal, Péter Antal, Szörcsei Vilmos, Forró Imre, 
10—10 kr. Vajda Zsigmond 8 kr. Benedek István, 
Szabó Ignác, Sándor Károly, Keresztes István, 
László Károly, Szőcs Áron, Szőcs I.ajos, Benkő 
László Bartók Zzigmond, Szőcs József,  5—5 kr. 
Beke Dénes 4 kr. — Tanítók részéről 13 frt.  50 
kr, az öt osztály összesen 24 frt,  tehát az egész 
összeg 37 frt.  sokr. Felküldetett mlgs Potsa J. úrhoz 

Bcrkeczi János 
bádogos 

ajánlja a n. é. közönség' szives pártfogásába  ujonan 
berendezett üzletét. 

Ez üzletben csinos kiállítással, tartós minő-
ségben készittetnek különféle 

torony- és házfedelek,  csatornák 
és hiuablakok 

fehér-  vagy fekete  pléhből. 
Pakfong-  réz- é> fehér  bléhből 

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

Kölönféle  GÁZMÉRŐK  négy mérővel, u. m. 
delit. 2 delit. lit. és 1 literre alkalmazva pon-

tosan készittetnek. 
Különféle  nagyságú 

takarékfcüzhelyek 
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. 
igŜ T" Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301 
szám n. a Weinberger-ház szomszé dság ában jfr-7  I 
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Iroda- áthelyezés. 
Van szerencsém t. ügyfeleim  és a nagyér-

demű k ö z ö n s é g 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 Po-

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, iíj, Deák Károly, 
közs. jegyző. közs. jegyző. 
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tJmrath és társa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel, 
nagy munkaképesség és 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 

Tisztító-malmokat, s/ecskavá-
gókat, daramalmokat stb 

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven 
bérmentesen küldünk 2—20 

iSS 

A sor drága ital 
azon bámulatos olcsósághoz képest, melylyel alólirt, acsiki utcában, a fonoda  volt helyiségén 

újonnan megnyitott v e 11 cl égi öj e b e 11 
kitűnő minőségű BORAIT a t. közönség rendelkezésére bocsátja. 

Ezen csinosan és szépen berendezett vendéglőben a finom,  tiszta bor 

literenként 24 kr javai, 
házhoz hordva 22 krjával kapható. 

A t. közönség e rendkívüli o'.csó árak mellett nagybani eladásnál még olcsóbb árak-
ban is részesül. 

A t. közönség figyelmébe  ajánlja vendéglőjét 

Rézer Bernhárd. 
Helyiség: Csiki utcában ifj.  Császár Bálint-féle  híznál, Szabó István vj:i I l lő jével 

i—4 szemben. 

Érték-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  május 6. 

Magyar aranyjáradék 9̂ -95 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n » n n . „ .119.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 87.50 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 71.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 107.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 86.— 

Temesvári „ „ . . 87.— 
Erdélyi „ „ . . 65.95 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 35.75 

„ „ „ ezüstben . . 65.50 
„ aranyjáradék 66.— 

: 860. államsorsjegy . 77-3o 
Osztrák nemzetibankrészvény 120.50 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.03 
Magyar hitelbank 248.10 
Ezüst —,— 
Cs. kir. arany 5 54 
Napoleond'or 6.23 
Német birodalmi márka 57-óo 
London 117.05 

Felelős szerkesztő: Mállk József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 
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Brassóban, nngyutez:i 4S1. házszám alatt szabad kézből, Braísóbúli elutazása m att 

eladó; szintén külön eladó egy legUj'llbb állásii 

g y á s z k o c s i 
három g y ö n y ö r ű d iszi tékkel . 

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

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

kedői tapasztalattal bir, 400 forint  évi fix  és 2% forgalmi  piov. fizetéss  1 300 forint 

cautio mellett. 

Piilyűzuti határidő májas 20-ika 1879. 2 3 


