
sen megsebesítette. Két hajtóuis jelentékenyen meg-
sérült. Nagy diadallal szállították haza végre az 
elvérzett medvét, mely 218 e?ntimeternyi volt, szine 
pedig barnásszürke, 

— Mészevő. Orosházán (Békésmegye) van 
egy bamba legény, aki gyermekkora óta mész-
szel él. Atyja tehetős gazdaember és sokat áldo-
zott már fia  kigyógyitására, de mindeddig nem si-
került. Sokszor bezárják a szobába, hogy mészhez 
nejuthasson, de mit sem használ, mert lekaparta a 
szoba faláról.  A meddig a mészben tart, addig 
csak megmarad az áristomban békén : hanem az-
tán, mikor elfogy,  örült dühhel kitöri az ajtót, 
vagy az ablakot, elmegy a meszes dombra és ott 
újra jóllakik lágy oltott,mészszel. 

— Nzerencsétlrnség :i budapesti korzón. A 
korzón levő Steuer-féle  kávéhéz előtt ma délután 
4 órakor egészen nyugodtan ozsonált Pollák hiva-
talnok, midőn egyszerre vér boritá el arcát és 
ájultan rogyott össze. A bajt a negyedik emeleten 
lakó Huber volt karmester szobalánya: Szauter 
Rózsi okozta, ki a vasaló vasat véletlenöl kiejté az 
ablakon és Pol'ákot fejen  zúzta. Pollákot rögtöni 
orvosi ápolás alá vették ; sebe súlyos. A vigyázat-
lan szoba lányt a rendőrséghez kisérték. 

— Arviz A „Bihar" irja, hogy a Berettyó 
arja kiszakította a töltéseket ugy a bal, mint a 
jobb parton. S/.eghalom, Füzes Gyarmat, Dervas 
Csökmő helységek határán egy tenger terül el. 
Az okozott károkat lehetetlen csak hozzávetőleg 
is felbecsülni.  Hogy példával illusztráljunk : a gr. 
Blankenstein-féle  birtokról — mely tiz ezer hold 
— alig íooo hold áll szározan. A nagyváradi káp-
talannak úgynevezett Körös Sziget nevü birtoka 
egy kis alföldi  paradicsom, csaknem teljesen viz 
alatt áll Sok helyütt a viz kiöntése olyan, hogy 
az elborított földek  évekre használhatlanok 1 ettek. 
A Berettyó- és Sebes-Körös magas állása folytán 
a belvizek lecsapolására még csak gondolni sem 
lehet- A viz oly helyekre is elhatolt, a hol eddig 
soha nem volt. 

A Jegygyilrii. Debrecen város lakosságát két 
öngyilkosság tartja jelenleg izgatottságban Egy fi-
atal mészáros mester fülig  szerelmes volt az egyik 
legszebb polgárleányba, s már 'semmi sem állott 
annak útjába, hogy egymáséi lehessenek, mint a 
jegyváltás. A vőlegénynek azonban nem volt két 
gyűrűre való költsége s ezért egyik társától el-
lopta ennek jegygyűrűjét, melyet mennyasszonyá-
nak ajándékozott. Kikaparta azonban ezt a titkot 
is a tyúk. Mikor kitudódott a dolog a vőlegény 
megszökött, azóta hírét sem hallották, a meny-
asszony pedig kútba ugrott, a honnan csak hullá-
ját húzhatták ki. 

— llidvégen az árvízkárosultak javára kö-
vetkező adakozások történtek : Gróf  Schweínicz 
Gyuláné 10 frt,  gróf  Nemes János 10 frt.  M. I. 
1 frt.  L. I. 1 frt.  Roth György és neje 40 kr. 
Nagy Károly 5 frt.  Ferencz Mihály 1 frt.  Rasc 
hendórfer  Albertné 1 frt.  Boér Miklós 2 frt,  Boér 
Miklosné íjfrt.  Király Sándor 1 frt.  Goldstein Her-
mina 1 frt,  Nagy Gyula 1 frt.  Rozenthal Ignác 1 
frt.  Fordályi Zakariás 50 kr. Taus Constantin 50 kr. 
Ajtán György 20 kr. Zakariás Miklós 1 frt.  Zaka-
riás Mária 1 frt.  Zoltáni Lászlóné 30 kr, Lébi Esz-
ter 40 kr. Sztán János 50 kr. gróf  Nemes Zzuzsika 
3 frt  gróf  Nemes Janka 3 frt.  Fejes Károly 1 frt. 
Az ev. ref.  egyház és lelkész 1 — 1 frt.  a községi 
lakosoktól begyült 62 liter elegy gabona pénzér-
téke 2 frt.  Zakariás Miklós 20 kr. Dávid Ivosztó 
20 kr. Id. Sala Márton 5 kr. Deák Lászlóné 75 kr. 
Összesen 54 frt.  D e á k L á s z l ó körjegyző. S z a 
n i s z 1 ó M á r t o n , biró. 

— A sepsisztgyörgyi ev. ref.  egyházi dalárda 
javára f.  év. május 18-án rendezett majálison a kö-
vetkező szives adakozások történtek: Révay La-
jos ev. ref  lelkész 1 drb. cs. k. arany, id. Császár 
Bálint 3 frt,  Sorbán Jánosné 1 frt  to kr, Bikfalvi 
Ferencné, Sorbán János, Kelemen Lajosné, Nagy 
Elekné, Bikfalvi  István, Szőcs Béniám, Benkő 
Lajos, Placsintár Lukács, Petrás Ferenc, Sylveszter 
Dénes, Benkő Jánosné, Nagy Károly rend. bizt., 
Mr. Szász Károly, Bogdán Flórián, Jakab János^ 
Kovács János, 1 —1 frt.  Ferenci Ferenc, Kis Péter' 
Kosa F"erenc, Kovács János, Gyárfás  Sándor, Csá-
szár Lajos Szabó András, Deák András, Gyárfás 
Mihály, Páljános József,  Gyárfás  Dénezs. Bedő 
Imre, Baloga József,  Benkő Mihályné, Kiss 
Györgyné, if,  Császár Bálintné, Molnár Lajos, Mol 
nár Lajos Vásárhelyi Sámuel, Rákosy Károly 
Gyárfás  Imre, Kupferstich  József,  Ráduly András 
N. N. N. N. Forslag Lujza, N. N. Csusz Ferencz, 
Kosa József,  50—50 kr. if  Császár Bálint, 45 kr. 
Szabó András Gál Tamás, Gál József,  Kis Fe-
renc, Imr.j Ferenc, Gyárfás  Emma, Száblik Ferenc 
Somogyi Róza, Elcner György, Koszti Mklós, N. 
N. 40—40 Kovács Ferenc, Mihály Péter, Csáki Fe-
renc' Kádár Boldizsár, Kiss Amáli, Vetési József 
Gyárfás  Berta, N. N. Gyárfás  Sándor. Költő Fe-
renc Borbély Sándor Kis Mihályné Páljános Jö-
ósefné  Teleki Károlyné, Dakó Andrásné, Kocsis 
llálint, Porzsolt Károly, Urbán Józsf  30—30 kr. 
Márk N. 24 kr. Kis Pál, Bikfalvi  Róza, Kis Elek 
Daragits N. N. N. Benkő N. Botos István, N. N. 
Pál János, Gyurkajula, Mezei Jula, Hamar Etelka 
Kis Mari, N. N. Kovács Domokos, Buták János 
Császár András, Gyárfás  Ferenc. N. N. Más. N. N-
N. N. Budai József,  Gelei Dénezs, Gyárfás  Dé-
nesiti Badola Mari, Vetési Roza, E<y valaki. Ko-

vács János P.oc Mari, Váncsa Anna, N. *N. Csíki 
Andrásné, N. N. Györgybiró Derenc, if.  Jakoksi 
Józsefné.  20—20 kr. Kosa László N. N. Kis József 
N. N. N. N. Szabó Mózes Kiss Mózes Bedő Mi-
hály, Bedő Balázs Dintos József  Nagy György 
Bot Annaa, Szilágyi Anna, Kiss György Kovács 
Jánosné, N. N. Ferenci Ferencné, Kádár Boldi-
zsár, 10—10 kr. N. N. Páljános Tánáor, Páljános 
Róza, Fülöp Jánosné, 5—5 kr, Összesen bevétel 
57 frt.  22 kr. és egy darab cs. kir arauy. Kiadás 
40 frt.  70 kr. tiszta jövedelem ló frt.  52 kr. és 1 
drb. cs. kir. arany. A fenn  elő sorolt adakozók 
fogadják  az ügy érdekében tett szives adakozá; a 
ikért hálásköszönetünket. A rendező bizottság 

Érték-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  május 23. 

Magyar aranyjáradék 95-10 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ „ II. H9-25 
„ keleti vasút n . kibocs. államkötv. 86" — 
„ " „ 1876. évi államkötv. 73.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 87.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 85.25 

Magyar hitelbank 354-35 
Ezüst —-— 
Cs. kir. arany 5.52 
Napoleond'or 9.36 
Német birodalmi márka 57-7° 
London _. . . • • . . 11735 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Jutalom 250.000 márka 6 nyere 
1 nye c.nény á 150.000 inárka 7 ' « 
I « á loo ooo márka 2 ' 7 « 
1 , á 60.00.1 márka 2 , 
1 « á 50000 márna 2 « 
2 ny e emény á 40 ooo márka 53> 
2 « á 30 ooo márka 673 
5 « á 25 ooo márk 1 o4° « 
2 « á 20 ooo inárka 65 
12 » á 15 ooo márka ;oo « 
1 « á 1 2 ooo márka 24650 « 
24 á 10.ooo márka 14.10 . 
5 á 8 ooo márka 7" « 
2 , a 6 ooo márki 73.10 
54 . á 5 001 márka 7S50 „ 

SZERENCSEM! feí" 
márki rozza. 

Felhívás a Hamburg városa által garanti 
jrozottnagy pénz-lotteria nyerő chance-aiban való 
|részvételre, a melyben 

8 milliót meghaladó 200.000 márka 
'biztosan nyerhető. Ezen előnyös pénz-lotteria 
86.000 sorsjegyből áll, nyereményei a követke-
zők: t. i. Legnagyobb nyeremény400.000 márka 

á 4000 márka 
á 3000 márka 
•Á 2000 márka 
á 150c márka 
á 1200 márt a 
á 1 ooo márka 
á 500 márka 
á 300 márk? 
á 200 márta 
á 150 márka 
á 130 márka 
á 124 m'rVa 
á lüó in árka 
á Q4 és 67 m 
a 40 és 20 m 

A nyeremények kevés hónap alatt 7 sza-
kaszban jönnek húzás alá. 

Az első húzás ideje jun. 11,esi'2-ik napjaira 
törvényesenfmeg  van állapítva s ebez 
az egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt  40 kr. 
a fél  eredeti sorsjegy ára csak 1 frt  70 kr. 
a negyed eredeti sorsjegy ára csak — 85 kr. I 

Az államilag garantirozott eredeti sor-jegy: 
(nem tiltott Ígérvények) az összeg bérmentes 1 
beküldése után a legtávolibb vidékekre azonnal 
elküldetnek. 

Minden résztvevő eredeti sorsjegye melletti 
az állami címerrel e'látott eredeti tervet s a hú-
zás megtörténte után az állami huzásjegyzéket 
felszólítás  nélkül azonnal megkapja. 

A nyereménypénzek az illetőknek általam 
pontosan és legszigorúbb titoktartás mellett kül-
detnek el. 
a a j r Megrendelések egyszerűen postautalvány-
4—6 nyal eszközölhetők. 

Megbízásokkal |a közel | e v f l  j u n , , é s I 2 . i k 

húzásra méltóztassanak H e q - s c h e r Sámuel ban-
kár és v-üzlet-tulajdonoslioz fordulni  Hamburgba. 

Umrath k 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 ököreröre berendezve, szállít-
ható vagy álló minőségben. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztító-malmokat, szecskavá-
gókat, daramalmokat stb 

Illustrált árjegyzékeket minden ny elven 
Ibérmentesen küldünk. ~"í|58i 7 — 

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

Ravissante 
Dr. LEJOSSE-tól Párisban. 

Ezen világhírű börtisz-
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 rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd y 
bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható . 
Török József  gyógyszerész urnái királyuteza 
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Otves L'ál és 
lletegh Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Schwaro Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 40—50 

BIRO GYULA -
Brassóban 

ajánlja a t közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt 

uh é§ Mimit mun 
RAKTÁRÁT. 

Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások is a 
lehető legolesóbban és leggyorsabb m eszközöltetnek, 

Raktár: Nagyutca 501 szám. 

A arcszín fiatal  üdesége ! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgvek 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. 

] j^* A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 


