
New-Yorkban halt meg a too éves Curtin Mary, S 
a 104 é v e s Thompson Erzsébet szerecsennő. 

— Orgyilkossíig. Deésről irják dec. 5-ki ke' 
lettel: Juga László felső-széki  (szolnok-dobokame-
gyei) körjegyzőt december 3-án, este vacseraköz-
ben egy ismeretlen gonosztevő az ablakon át ugy 
fejbe  lőtte, hogy azonnal meghalt. Két év alatt ez 
már a második orgyilkossági eset ama vidéken. 
A vizsgálat meg van inditva. Az elhalt, a N. P. sze-
rént, nős, 4 gyermekes apa és tevékeny,  erélyes 
körjegyző volt. 

— Megégett. A Déván megjelenő „Hunyad" 
irja: Egy borzasztó esetről kaptunk legközelebb-
ről éríesitést Pestesről. Egy odavaló nő az égő 
lámpába petroleumot töltvén, a lámpa szétrobbant 
és az asszonyt lángba borította. Erre a szerencsét-
len mint egy lángoszlop, futkosott  az utcán, mig 
végre befutott  a ref  papi telekre. A pap épen 
szénáját hordatta be a csűrbe, s a mint a feléje 
rohanó nőt megpillantotta, elébe sietett s nagy baj-
jal a lángot elfojtván,  sikerült e borzasztó jelanet-
nek véget vetnie. Másnap a szerencsétlen nő 
meghalt. 

—Gyilkos szerelem. Szabó Sándor karczagi 
lakos 14 évig szeretett egy özvegy asszonyt, kinek 
hűségében utóbb annyi oka volt kétkedni, hogy el-
határozta, hogy meg öli őt is magát is. Revolvert 
vett november 30 án s délelőtt g—10 óra közt el-
ment szeretőjéhez. Néhány percig szótlanul ott időz-
vén egy lépésnyiről reálőtt s azután magára irány-
zott egy lövést. Nem volt halálos. Sándor hazament 
s otthon még egy golyót röpített mellébe, — mely 
szintén nem ölte meg. Ágyba fektették.  A más éjjel 
kiszökött az ágyból és a kútba ugrott, honnan csak 
holttestét húzták ki. Szeretője még él, — sebét 
nem tartják veszélyesnek. 

— Németh Ignác, ismert kedélyes elbeszélő 
közelebbről megjelenő „Elbeszélések és Rajzok" 
cimü munkájából szerző szívessége folytán  jövő szá-
munkban egy igen érdekes rajzot fogunk  közölni. 
Felhívjuk rá előre is olvasóink figyelmét. 

— A „Magyar Lexikon" 15. és 16 ik füzete  is 
megjelent; mellékletül Magyarorsz. térképét és a 
mytholog. isteneit közié. 

— Ilibaigazitás. A Kézdi-Vásárhelyi  takarék-
pénztár novemberhavi forgalmáról  'mult számunk-
ban közzétett kimutatásban pár értelemzavaró sajtó-
hiba csúszott be. Felülről a 4-ik sorban 11,258 
frt.  31 kr. helyett 21.258 frt.  31 kr; a 6-ik sorban 
1268 frt.  77 kr. helyett 1298 frt.  77 kr. : a 17-ik 
sórban 3549 fit.  helyett 35 frt  49 kr. a 21-ik sór-
ban 2640 kr. 2640 frt,  olvasandó. 

Az általam alapítandó 

„Székely nemzeti muzeum" 
számára folyó  év november havában beérkezett 

adományok kimutatása. 

I. könyvek,  nyomtatványok  és kéziratok. 

Rgményik  Kálmán úrtól 5 drb. kézirat. Barta-
lis József  úrtól (Cófalva  1 kézirat, 1 térkép, özv. 
Mircse Ferenczné ö nagyságától (Zágon) 27 kötet 
könyv.  Barabás Antal úrtól Zágon 1 kötet könyv. 
V.. . urtol (Zágon) 1 kötet kézirat a 17. századból. 
Vásárlás utján 112 kötet könyv. 

II. Régiség, pénz és érem. 
Kozma Ilka k. a.-tól (Nujtod) 1 drb. kővéső. 

Orbai Mihályné úrasszonytól (Szentlélek) 1 cserép 
korsó. Köncei Domokos úrtól (K.-Szentlélek) 3 réz, 
4 ezüst, 7 drb. római pénz. Gidófalvi  Pálné őnagy-
ságától (Sepsi-Szent-György) egy ezüst mentelanc 
két csattal. Fejér István úrtól (Imecsfalva)  1 ezüst 
3 drb. réz pénz. Csiszár Sándorné úrasszonytól 
(KézdiVásárhely)  3 drb ezüst, 1 réz pénz. Köncey 
Domokos úrtól (K. Szentlélek) 1 drb. 10 forintos 
bankjegy 1806 ból. Molnár József  úrtól (Kézdi Vá-
sárhely) 2 drab római ezüst pénz. Ozv. Vásárhelyi 
Ignácné uraszon t̂ól (Sepsi Szentgyörgy) j drb. 
5 forintos,  1 drab 10 forintos  bankjegy 1806-ból 
Bogdán Istvánné ő nagyságától (Sepsi Szent-
györgy) 2 drb, római, 2 drb. török ezüst 1 drb. 
rézpénz. Sebestyén Sándorné ő nagyágátói (Sepsi 
Szentgyörgyön) 1 drb. nagy üvegpohár metszett 
alakokkal.  Bartalis József  úrtól Cófalva  (1 római 
cserép tál alj, 1 ezüst és 1 drb. rézpénz. Csia Ger-
gely úrtól (Cófalva)  4 drb. réz pénz. Mihály Albert 
ur (Martonf.)  1 db ezüstpénz. Róbert Antal ur 2 db. 
ezüst pénz. Geréb Jánosné ő nagyságától (Sepsi 
Szent György) 1 drb. kép dombor keretben. Wit-
kay Ferencné ő nagyságától (Egerpatak) 1 olaj 
festvény  (Maria) Nagy Sándor úrtól (Onest) 1 
drb. ezüstpénz. Bartha Viima k. a. tói (Zágon) 1 
chniai porcellán tányér. Özv. Boda Mártonné úr-
asszonytól (Zágon) 1 drb. porcellán gyümölcsös 
kosár, 1 porcellánkanna. Kovács Dénes úrtól (Bras. 
só) 3 drb. török réz pénz. Hamar Ignác úrtól (Fu. 
tásfalva)  1 drb. ezüst emlékérem. Özv. Izsák Jó. 
zsefné  úrasszonytól (Zágon) t porcellán tányér. 

III. Természeti tárgyak. 

Dr. Reiner Dániel úrtól (Kézdi Vásásely) 1 
embryó szeszben. 

A Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapítják kellőleges köszöne-
t e m et a z utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva,  1878. december 6. 

Ö z v . C s e r ey J á n o s n é . 

a kézdi-vásárhelyi  tárlat idején tartott cukrászat 
és kredenc felsegélésére  küldött kegyes adomá-

nyokról. 

Méltóságos Cserey Jánosné küldött két cukor-
malacot, két cukor tunzát, egy hajtott tésztát, egy 
tál ostyát, egy kenyeret, két kupa tejet, egy ko-
sár almát, {egy kosár körtét. Báró Szentkereszty 
Stephánie egy puncstortát, tiz font  borszőlőt. Mél-
tóságos Pócsa Jánosnó egy linci tortát, két font 
irósvajat, egy almás tésztát, két kupa tejet, egy 
tál süteményt, egy csirkét, egy récét. Mélt. gróf 
Mikes Benedekné egy puncstortát, két felhajtott 
tésztát. Méltós. Gyárfás  Emma egy tál csukorsüte-
ményt, egy tál piskótát és egy mandulatortát. Mélt. 
Szentiványi Ignácné egy üveg ecetet, [egy füzér 
paprikát, 1 véka rózsapityókát, egy véka alma és 
körtét. Benedek Zsuzsa egy skatulya tésztát, egy 
üveg befőttet.  Kun Irma egy üveg szilvorum, egy 
kosár narancskörtét és egy ludat. Pethő Mária 1 
felhajtott  tésztát, egy üveg befőttet  és egy kosár 
szilvát. Gáál Zsigmondné egy kosár körtét, több-
féle  süteményt. Sinkovics Ignácné négy kupa ó-
bort, két font  irósvajat, egy ludat s többször egy-
egy cseber jeget. Balog Izráné egy felhajtott  tész-
tát, egy tál süteményt, egy üveg befőttett,  1 üveg 
feketekávét,  egy piskótatortát és három kosár kör-
tét. Hankó Lászlóné egy pergelt, két linczi tortát, 
két kupa tejet, egy doboz fagylaltat.  Papp An 
drásné két kappant, két kupa tefet.  Mélt. Potsa 
József  főispán  ur 10 palack rizling-bort. Benkö Dé-
nesné és Nápoleonné 50 drb mandulakiflit,  29 drb 
almás tésztát, egy kalácsot, egy kupa kávét, egy 
kupa tejet, egy kosár körtét. Gyulai Elekné egy 
kappant, 20 tojást, két retket. Dénes Lajosné egy 
tál süteményt. Nagy Mózes ügyvédné egy tál fán-
kot, egy tál rózsatésztát. Nagy Dánielné egy tál 
fügéstésztát,  egy tál cukorsüteményt. Nagy Lajos-
né négy kupa tejet, egy kupa kávét, egy font  bon-
bont. Méit. Gyitákné 10 liter bort. Balog Sándorné 
két üveg asszubort és süteményt. Benkő Gyuláné 
két palack bort. Toks Dánielné sültet és 1 nagy 
üveg ugorkát. Jancsó Mózesné egy palaek port. 
Nóvák Sánorné egy ludat és két üveg kompotot. 
Nagyságos Szőcs Dániel századosné 1 ludat. Ko-
vács Józsefné  egy nagy kenyeret, Tiszteletes Ko-
vács István papné két kenyeret, két üveg befőttet 
és két üveg ugorkát. Szőcs Józsefné  egy kenye-
ret, egy ludat, egy tál salátát. Szabó Mózesné egy 
pulykát, egy kompotot, egy félkiló  bonbont. Jan-
csó Dénesné egy bélpecsenyét. Császár Lukácsné 
két tál cukorsüteményt. Id. Szőcs Jánosné egy lu-
dat. Fejér Károlyné .süjtet. Dohál Kristófné  50 
drb szivart. Kovács Károly kereskedő egy rud sza-
lámit, egy üveg asszubort. Ifj.  Dávid Istvánné egy 
bélhust. Török Bálintné egy félkiló  bonbont, egy 
félkiló  piskótát, egy kenyeret, két üveg befőttet, 
Csiszár Mihályné négy csirkét. Csiszár Pálné egy 
bélhust, két font  irósvajat. [Csiszár Imréné 2 kupa 
bort. Szabó Gyuláné egy tál tésztát. Zajzon Lá-
zárné egy malacot. 

Fogadják kegyes adományaikért az ügy ne-
vében kifejezett  legforróbb  köszönetem nyilvános 
kifejezését,  azon további szives kérésem mellett: 
ha valakinek  cime hibásan van felvéve,  a nem tu-
dásnak méltóztassanak felróni. 

Kézdi-Vásárhelytt,  1878. nov. 25-én. 
S z é k e 1 y Já nos, B a 1 ó L á s z 1 ó, 

táríati elnök. jegyző. 

Érték- és váltó-áriolyani a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén december 13 

Magyar aranyjáradék 84.45 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
i) n n H. „ 114-70 
„ keleti vasút H. kibocs. államkötv.  73 75 
n » » 1876. évi államkötv. . 65.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.80 

Magyar hitelbank 21?.— 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 
Napoleond'or g.35 
Német birodalmi márka 57 75 
London 116.95 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetés. 
Bodok község birtokosság 1 1 orcsmár'ási 

j o g a az 1879 évi j^miár 1 tói az 1879 évi de-
cember 31 -ik napjáig folyó  évi d e c e m b e r 22 ik 
napján délelőtti 9 órakor a község házánál ár-
verés utján ki fog  adatni haszonbérbe. A z ár-
verezési feltételek  alattirtnál bármikor m e g t e -
kinthetők. 

Ferencz József, 
1 — 3 birtokosság birája. 

Árverezési hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága által közhírré 

tétetik, hogy KÖzép-Ajta községi helybeli bir-
tokosságának szeszes italok korcsmárlási j o g a 
1879, 1880. és 1881. évekre jelen évi decem-
ber 15. és 22 ön délután 2 órakor a község-
házánál tartandó árverezésen a többet ígérőnek 
kiadatik. 

A haszonbéri feltételek  kötelezettség ter-
he alatt a feltételek  megtekinthetők a község 
házánál 

Közép-Ajía,  1878. december 8. 

Csiki István, 
2 — 2 községi j egyző 

Hirdetmény. 
Miután Zágon k ö z s ' ^ p t n a jelen évi nov. 

23-án tizedenként megtartott árverezés a szesz 
és sörárulhatási j o g haszonbérbe adása felett 
kellő eredményre nem vehetett, a képviselet 
azt együttesen az 1S79 kerek évre haiározta 
haszonbérbe adni és ezen árverezést Zágon köz-
ségházánál folyó  év december 20-án reggeli 
9 őrára határozta. 

Az ezen árverezést illető feltételek  Zágon 
község házánál bár melyik napon a hivatalos 
órákban megtekinthetők. 

Zágon, 1878 december 10-én. 
Lázár József, 
községi jegyző. 

f I l l á i  I B I 
KÖHI*' A papírkereskedéset 

ujonan érkezett, karácsani ajándékokra legalkalmasabb 
disam^tárgyalkiksiil megtoldotta. 

Kaphatók különféle  alfclimok,  (ÜSZtollak, képö3 k ö n y v e k gyer-

mekek számira, apró játékük, olcsó és finom  szerkezetű péllZCS tiír-
CiVk, jegyzökönyvek, finom  levélpapírok és boritékok dobozban stb 

ezenkívül mindenféle  finom  és házi kosarak. 
A könyvkereskedésben nagy választékban találhatók különféle  n a p -

tárak az 1879 ik évre. L e g j o b b minóségü fekete  és 8/.íne9 teiltilk nagy 
mennyiségben állnak a t. közönség rendelkezésére. 

Fentebbi könyvkereskedés  elvállal bármely nyelven megjelenő l i i -
zetckro vagy hírlapokra megrendeléseket is. 

28®" Mcgreudelősek pontosan elláttatunk. v 

K Ö N YV- és P A P Í R K E R E S K E D E S E . 


