fél óráig volt a fiu elalélva, ezután életre jött, de
eszméletre csak sokára. Másnap midőn a községi
tiszti orvos is megvizsgálta, már nem volt semmi
baja. Nem emlékszik rá, mi és hogyan történt
vele. Az ebet is érte a villám, de az meg is döglött. Az egész épület porrá égett.
— Uj barlang. Nagyváradon a Püspök- és
Felix-fürdőktől alig háromnegyed órai távolságra
a premotrei rend birtokán egy gyanithatólag téres barlangot fedeztek fel köontás közben, melynek még csak nyilása ismeretes. A tett vizsgálódási kiséri etekből az derül ki, hogy a föld mélyé
ben 35 ölre lehet haladni, mig a leeresztett kőtél
talajra talál; s mint a jelekből ítélni lehet, a barlang csepkő képződményeket tartalmaz. E felfedezés a két fürdő jövőjére nézve is igeu fontos eseményül szolgálhat, mert ha igen kevés költséggel
a barlangnak bejárás nyitattnék, az a legkelemesebb kirándulási helyül szolgálhatna a fürdővendégeknek. A barlangot legközelebb megvizsgálják.
— Elnyelte a hamis pénzt. Friedmann Jakab,
mesterségénél fogva timár, a városligeti tüzitéren
egy kofától szent János kenyeret vásárolt. A kofa
csak aztán vette észre, hogy hamis egyforintosból
adott vissza, a midőn Friedmann már eltávozott. A
megcsalt asszony lármájára még a tettest uton érték, de az összecsödülós közben a nála levő hamis bankókat elnyelte. A mire Beiml rendőrbiztos
a színhelyre jött, nála csupán 25 frt jó bankó találtatott. Természetes, hogy most már ő adja ki
magát megcsalatottnak, mert a rendőrség elé állítva, azt monja, hogy nála több hamis pénz némvolt
és azt ő is ugy kapta. Az ügyészség elé állitatik

Cséplő gépeket
i, 2, 3 és 4 igáserőre berendezve, szalmarázával
rostával és tisztító készülékkel, faállványon vagy
egészen vasból, a legújabb szerkezet szerint, Budapestről vagy Bécsből olcsón és bérmentesen
szállít és a szolid kivitelért felelősséget vállal

Pli. May fari h & Comp. mnjnai
Frankfurtban.
Szolid és értelmes ágensek felfogadtatnak
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Palyázati hirdetés.

Brassómegy© alvidéki járás szolgabirája részérő ezennel közhírré tétetik, miszerint P r á z s m á r (Tartlau) nagyközségben az eddigi főjegyző
Gross Lőrinc nyugdíjaztatása által a főjegyzői állomás üresedésbe jött.
Ezen, esetleg az aljegyzői állomás betöltése
iránt, a pályázat ezennel kihirdettetik.
A főjegyzői állomásra a következő rendszeresített illetmények vannak összekötve :
évi
fizetés
475 frt — kr.
évi pótlék
200 frt — kr.
— Az endrődi határhoz tartozó egyik pusztán
évi lakbór . . . . • . . 50
' kr.
m. hó végén a juhászok a nagy zivatar elöl egyna
gyobb épület pitvarába menekütek. Egyszerre a vilösszesen
725 frt o. é.
lám közéjök ütött. Épen a pitvar közepén álló kis
Az aljegyzői állomással össze van kötve:
fiút érte s rajta végigszaladt, megpörzsölve ruháját
évi fizetés . —
400 frt — kr.
haját fülét és két karját. A kis fiu elbukott s minévi lakbér . . . .
• . . 50 frt — kr.
denki holtnak hitte. De mily nagy volta meglepetés, mikor másfél óra letelte után a gyerek felnyiösszesen
450 frt o. é.
totta szemeit és talpraállott. Azóta nincs semmi
Magán felek számára készített munkálatokért
baja, de sőt nem is emlékszik semmire vissza.
j
Sfaz illető jegyző a fennálló szabályok szerint dí— Mai számunkból a „Senki gyermeke" cimü 4
jazta tik.
elbeszélés vége térszüke miatt kimaradt.
Pályázni kívánók, kellően felszerelt folyamodványukat f. hó 28-án d. u. 6 óráig alólirthoz
kit',
nyilvános beadják.
Értékés váltó-árfolyam a bécsi cs.
Eöldvártt, 1879. junius hó 5-én.
tőzsdén junius 6.
Magyar aranyjáradék
95-20
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
szolgabíró.
földtehermentesitési kötvény . . . 118.50
119.25
I L
„
v
»
»
84-25
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
r
75-—
„
1876. évi államkötv. in.25
„ vasúti kölcsön kötvény
. . . .
55-83
Temesvári
„
„
• •
77-95
Erdélyi
„
„
• •
68.10
Tudatni kiváuom a nagyérdemű közönségOsztrák egys.-államadósság papírban . .
8 7 . - gel, hogy nálam kész férfiingek kaphatók a
Szőlődézmaváltsági
„
. .
70.10
„
„
»
ezüstben . .
legjobb minőségben az alábbi árak mellett:
„
aranyjáradék
79.60
Chiffon ingek 1 frt 20 krtól 2 frt 20 krig.
1860. államsorsjegy
.
' 127.—
Oxford
>
1 . 2 0
. 2 .
—
'
Osztrák nemzeti bankrészvény
833 —
Karton
>
x » 30
> 1 » 60 »
„ hitelintézeti
„ . . . ' .
267.50
Tisztelettel értesítem egyszersmind a t c.
Magyar hitelbank
252.25
Ezüst
.
—
közönségét, miszerint megrendelések utan kéCs. kir. arany
5.48 szítek tartós munkával a legrövidebb idő alatti
Napoleond'or
9.26
Német birodalmi márka
57.— női ingeket, kötényeket és minden néven ne-J
vezendő fehérnemüket a lehető legjutányosabb*
London
árban.
J
g
^Felelős szerkesztő: Málik József.
Vidéki megrendeléseket elfogadok s minta
után pontosaa teljesitek.
Kiadótulajdonos: Polliik Mór.
Magamat a nagyérdemű közönség becses
pártfogásába ajánlva, maradtam tisztelettel
áromszéken Kilyénbe 200 hnyi szántó
K.-Vásárhelytt, 1879. junius 3.
és kaszáló gazdasági udvarral haszonCsutak Lászlóné
bérbe vagy részben mivelésre több 1 - 4
évre kiadó.
•l»kásom a Szőcs Mihály-féle házban a piaczsoron

Pildner Ferenc,

ÉRTESÍTÉS.

H

tJmrath es 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, szállítható vagy álló minőségben. Továbbá különböző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű

Tisztitó-malmokat, szecskavágókat, daramalmokat stb

Mustrált árjegyzékeket minden nyelven
bérmentesen küldünk.
íi—20

A arcszín fiatal M e s é g e !
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle

SAVON RAYISANTE

ez a legjobb és leghirnsvesebb mosdószappan
a világon; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
Ahatás

bíztosittatik.

— Egy darab ára 50 kr. —

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva.
talosan megvizsgált, kitünö ártalmatlan valód

Raviisanfe
Dr. LEJOSSE-tól Parisban.
Ezen világhírű bőrtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolitáA RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a "bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hüsitő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig
Budapesten valódi minőségben kapható .
Török József gyógyszerész urnái királyutcza
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötves Pál és
Betegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldési raktár: Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 44—50

Értekezhetni tulajdonos Székely
3—3
Gergelylyel

Hirdetmény.

Bécsi árucikkek legolcsóbb gyáriárban
a most nagyon divatozó vászon NŐI KÉSZRUHÁK, u. m: tamborirozott, finom vászon
ruhakelméből készült ós- jól varrott

női slafrokok

Alólirott a t. közönségnek tudomására hozza, hogy egy csinosan kiállított temetkezési

gyás^koc&it
rendezett be több rendbeli diszitékekkel, mely
re a nagyérdemű közönség figyelmét tisztelet-

tel felhívja.

Továbbá tudatja hogy egész temetéseket
is elvállal jutányos áron Kézdi-Vásárhelytt.

Györbiró Lajosné.

dat'ábja 2 frt 50 kr. KimJIIŐ k é s z r u h á k najyom szép k o s z t ü n ö k , elegáns díszítés
sel darabja 5, 6, 7 és 8 trt. KÉSZ ÉÉFI WGrEK, fehérek vagy színesek különös finom
kelmíl)5I é* legjobbat! vnrfa, darabja 1 frt. {^^rendeléseknél a nyakbőség szükségeltetik.
Ezen gyári árban számított ruhanertíűek utáW&tel mellett megrendelhetők
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