
n'jével s elősorolja aggodalmát e makacs köhögés 
miatt. „Kénytelen vagyok orvost hivatni, mert ha 
férjemet  elveszteném, belebolondulnék'' „Kibe ?" 

— Rejtélyes történet. A mult napokban négy 
drezdai előkelő égvén által aláirt sürgöny érkezett 
a bécsi rendőrséghez, melyben azon érdekes eset 
volt megemlítve, hogy Cantacuzeno Rudolfherceg 
tábornok, ki beteg és gyöngélkedő, s a mult szerdán 
este 8 órakor Drezdából erőszakkal Bécsbe vitetett 
egy szolga és egy francia  kíséretében. A rokonok 
szivtelensége, kik öt őrültnek akarják feltüntetni, 
szerepel a dologban. A tábornokot Oroszországba 
akarják hurcolni,és ez okból négy előkelő a bécsi 
rendőrség közbejárását kérte ennek meggátlására: 
Hogy ebben mi az igaz, még nem volt felderíthető 
de annyi tény, hogy Cantacu/anó herceg Bécsbe 
csakugyan megérkezett volt s pár órára egy ven-
déglőben megszállott, de mikor a rendőrség ennek 
tudomására jutott, már a krakói gyorsvonattal tova 
utazott Pétervárra, s igy közbelépése elkésett. 

— liihnllgatás az utcán. E hó 6-ikán délben, 
midőn a király a lókiállitásról hazafelé  hajtatott, 
az Albrpcht uton 2 tót munkás mendegélt, kik 
alig hogy a királyi fogatot  meglátták, térdre rogy-
tak és egy iratot tartottak kezökben. A király, ki 
sógorával együtt ült a kocsiban, megállittatá a fo-
gatot, kihajtott a kocsiból, átvette az iratot és ez-
zel tovább hajtatott. 

— A sírbolt elkészült. Egy olmützi polgár, 
már régen az ottani köztemetőben egy családi 
.sírboltot rendelt meg, melynek május i-jére kel-
lett volna elkészülnie. Április 30 ikán ezen tudósí-
tással jön az illető munkás megrendelőjéhez, hogy 
a sírbolt elkészült. S csodás találkozása a véletlen-
nek, még ugyanazon éjjel megütötte a szél Telar-
zikot, — a megrendelőt. Számára elkészült a 
sírbolt. 

— Villamos fény.  Edison a villamos világítás 
ejy uj nemét találta föl  tudvalevőleg, melyre mult 
hó 23-ikán megkapta az angol pátenst. E pátensért 
sokat kellett küzdenie, mert egyszerre számos föl-
találó jelentkezett, kik hasonló készüléket véltek 
fölmutathatni. 

-- Epizó I a király budapesti idözése alatt. 
Nagy derültséget keltett a közönségben a lóver-
senyentéren egy szegény öreg ember, ki a királyt 
minden áron meg akarta szólítani. A rendőrök alig 
tudták visszatartani, hogy be 11- menjen hozzá a 
dombra. Midőn ő felsége  kíséretével együtt távo-
zóban volt,[az öreg utána szaladt s egy addig hóna 
alatt cipelt rámába foglalt  írást magasra tartva, 
utána kiáltott : „Felséges király l Adassa vissza 11 
falumat  I" Beszéde azonban nem talált meghallga-
tó s'.; az uralkodó a tömeg éljenzése közt elvág-
tatott s az öreg ember, ismét hóna alájvevén a rá-
mát, elkeveredett a tömeg közt. 

— V-ik köz'emény az alólirthoz begyült ada-
kozásokról, a szegedi valamint részben a tiszavi-
déki árvízkárosultak részére ; I. Görög István igaz-
gató tanár úrtól a Székely Mikö tanodában eszkö-
zölt gyűjtésből 37 frt  50 kr. II. Sepsi Szent-györgy 
város tanácsa 783 szám alatt be küldött 1) keres-
kedelmi társulat 155 frt.  2) Csizmadia társulat 41 
frt.  60 kr. 3) timár társulat 49 frt.  70 kr. 4) kovács 
kerekes, nyerges, szíjgyártó társulat 20 frt.  70 kr. 
5) szabó, lakatos, asztalos, építész 15 frt  6) cipész 
kalapos, szűcs, bádagos 57 frt  7) ifj,  Császár B. és 
id. Gyárfás  Károly gyűjtése 79 frt.  10 kr. 8) A vá-
ros közpénztára 100 frt.  9) Nyéki magyar színész 
társulata 23 frt.  75 kr. összesen 5 11 frt.  9,5 kr, III. 
Méltóságos Béldi Tivadar ur Lila nevű kancája ki-
sorsolásából, a kanczát a szegedi árvízkárosultak 
részére 62 számmal el nyrrték, s abból bejött 74 
frt.  összesen 653 frt.  45 kr. I. II. III. és IV. közle-
mény összege 1918 frt.  28 kr. összesen 2571 frt.  73 
kr. S.-Szent-gvörgyön 187.-1 május hó 7-én P o t s a 
József  főispán. 

— Kimutatás Kézdi Vásárhelyit a szegedi viz-
károSultak számára történt adakozásokról. Kézdi-
Vásárhely város közönsége 200 frt.  Takarékpénz-
tár 50 frt.  Szőcs József  polgármester 2 frt.  Varga 
József  1 frt.  Hankó Iván 1 frt.  Székely Iván ref. 
lelkész 50 kr. Székely Ivánné 50 kr- Székely Mál-
vina 20 kr. Székely Ödön 20 kr. Székely Margit 
20 kr. Székely Katalin 20 kr. Szabó Sándorné 10 
kr. Hegyesi Alajos 1 frt.  Becman Ferenc 20 kr. 
Papp András 20 kr. Nagy Sámuel 1 frt.  Szacsva 
Pál x frt.  Demeter Andrásné 15 kr. Zajzon Lázár 
1 frt.  Özvegy Nagy Bálintné 40 kr. Abró Jánosné 
50 kr. — II ik iven Kovács Dániel gyüjtőivén 
Kézdi-Vásárhelyi  kisegitő pénztár, ifj,  Kovács Dá 
niel 5 frt.  K. Csiszér József  5 frt.  ifj  Szabó Dániel 
5 frt.  Török Bálint 5 frt  Benkő Gyula 2 frt.  Ko-
vács Károly kereskedő 3 frt.  Molnár Ferenc 2 frt. 
Kökösi Károiy 1 frt.  Barthos Károly 1 frt  III. iv 
Erdélyi Károly igazgató ivén. A Kézdi Vásárhelyi 
tanitói kör, felső  népiskola és elemi iskolák, Óvoda 
növendékei gyűjtések A fölső  nép iskola növendé-
kei 7 40 kr. Az elemi fiu  iskola 10 frt.  72 kr. Le-
ány iskola 13 frt  50 kr. Az Óvoda 6 80 kr. Erdé-
lyi Károly felső  népiskolai igazgató 2 frt.  Baló 
László tanitó 2 frt.  Gyöngyösi István 2 frt,  Mauthe 
János 1 frt.  Székely János tanitó 1 frt.  50 kr. Nagy 
Károly leányiskolái igazgató 1 frt.  50 kr. Demeter 
Róbert elemi fiúiskolái  tanitó 1 frt.  50 kr. Barabás 
Mór 1 frt  25 kr. Kinta Gergely 75 kr. Szabó Géza 
leányiskolái tanitó 1 frt.  Bölcskövi Ilona tanitónö 
1 frt;  Kiss Klára 1 frt.  Mitca Mariska Óvoda vezető 
1 frt.  Simi Vilma óvodai segédtanitónő 1 frt. 

A arcszín fl  i tal fXcl93dge! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

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

SAVON RAV1SANTE 
f.z.  a legjobb és legliirnevesebb 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 . "~3Mf 

— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód 

Havissante 

Umrath és társa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják sold 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 minőségbr 11. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztit ó-malmokat, s/ecska vá-
gókat, daramalmokat stb 

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven 
bérmentesen küldünk ""386Ö? 3—20 

Dr. LKJOSSti-tóI Párisímu. 
Ezen világhírű bőrtisz-

titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők.napégés 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden börtisztát 
lanság biztos eltávolítá-
sára. 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány' rózsaszínű, bár-
sonyszerü li tt.il üdességet 
ad, a bórt és kezeket va-
kító feliérs  jgüvé és gyön 
géddé te;zi, hiisitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bört szerez, a legkésőbbi 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható 
Török József  gyógyszerész urnái, királyutcza 
7. szám. Sepsi-Syentgyürgyön Otvex L'ál és 
Hetegh liálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Schniire Henrik 
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 38—50 
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A K R A S S O W S K Y - f é l e 
C CS l̂TSCIL. CD "t CHD ÍlÜJ o uS 1 CD "t 

Brasíólian, nagyutez* 4X1. házszám alatt szabad kézből, Bnusóbóli elutazása matt 

eladó; szintén külön eladó cpy leglljllhh álláSII 

g y á s z k o c s i 
h á r o m g y ö n y ö r ű cl i s z i t é k k e 1. 

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

El nem ndlmttísa esetében szükségeltetik egy ii'/Jetvrzető, ki nt-iu I g keres-

kedői tapasztalattal liir, 40) forint  évi fix  és 2°/, forgalmi  piov. fizetéssel  '300 forint 

cautio mellett. 

PályóztiM h a t á r i d ő m á j u s 20- ika 1S79 3 3 

A sör drága ital 
azon bámulatos olcsósághoz képest, melylyel alólirt, 11 esiki utcában, a fonoda  volt h e l y i s é g é n 

újonnan megnyitott vendéglőjeben 
kitünö minőségű BORAIT a t. közönség rendelkezésére bocsátja. 

Ezen csinosan és szépen berendezett vendéglőben a finom,  tiszta bor 

literenként 24 krjával, 
házhoz hordva 22 krjával kapható. 

A t. közönség e rendkívüli olcsó árak mellett nagybani eladásnál még olcsóbb árak-
ban is részesül. 

A t. közönség figyelmébe  ajánlja vendéglőjét 

Ré/er Bernhárd 
Helyiség : Csíki utcában ifj.  Császár Bálint-féle  háznál, Szabó István vendéglőjével 

2—4 szemben. 

Ertek-  és vrí/tó-tír/o/yam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  mtip/s  f). 

Magyar aranyjáradék 92.60 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ II. „ 113.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 84-75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 73.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 107.80 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 86.— 

Temesvári „ „ . . 82.— 
Erdélyi „ „ . . 82.25 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 87.— 
Szölődézmaváltsági „ . . 87.— 

„ „ „ ezüstben . . 86.25 
„ aranyjáradék 66.75 

: 860. állanisorsjegy 67.40 
Osztrák nemzetiba nkrészvény 78-95 

„ hitelintézeti „ . . . * . . 125.20 
Magyar hitelbank 248.10 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 555 
Napoleond'or 9.37 
Német birodalmi márka 57-6o 
London 117.05 

Felelős szerkesztő: MAlik József. 

Kiadótulajdonos: Pollik Mór. 


