
5-ik közlemény a székelyföldi  rom. katk. szegény 
templomok segélyezésére alakult kózdi-rásárheiyl 
oltár egylet javára történt szíves adakozásokról: 

Főtisztelendő Kovács Elek alesp. pleb. gyüjtőivén 
K. Polyánból. Rendes tagok évenkénti fizetéssel.  Po 
lyáriból: Kovács Elek pleb. 2 irt. Szántó Gergely 
megyebiró 20 kr. Cakó Teréz 50 kr. Szántó Gergélyné 
20 kr. Szántó Erzsébet 10 kr. Özv. Lázár Imréné 50 
kr. Opra Mihályné 1 frt.  György Jánosné 50 kr. Gál 
Antal kántor 20 kr. Zonda Simonné 20 kr. Bögözi í 
Lajos 20 kr. Cakó József  10 kr. Gáspár Istvánné 10 
kr. László Ferencné 10 kr. Bagoly Imréné 10 k 
László András 10 kr. Gáspár Lajosné 10 kr. Bögö: 
Borbála 10 kr. Bodó Péterné 10 kr. Bodó Ferenc 10 
kr. Kovács Lajosné 10 kr. Kovács Aronné 10 ^r. Gás-

'pár Mihály 20 kr. Bögözi István 10 kr. Gál Andrásné 
10 kr. Bartos Péterné 20 kr. Szálló Salamon és Fe-
renc 20 kr. Varga József  10 kr Vízi Ferenc 10 kr. 
Csuni Andrásné 10 kr. Gáspár Gérgelyné 20 kr. Mi-
hály Józsefué  20 kr. Balog Gáspár 10 kr. Király And-
rásné 50 kr. Rettegi Lajosné 10 kr. Rettegi Józsefné 
10 kr. Rettegi Ignác 55 kr. Boldisár Máténé 10 kr. 
Boldisár Gergélyné 10 kr. Zonda Mózesné 10 kr. Pál 
Antalné 20 kr. Opra András 10 kr. Mihály János 20 
kr. Szőcs Istvánná 10 kr. Kovács Simon 40 kr. Vizi 
Adáinné 10 kr. Tuzson Mihályné 10 kr. Opra Adám 
10 kr. Szabó Lajos 10 kr. Opra Jánodné 10 kr. Bo-
goly Mihályné 20 kr. Bogoly Istvánné 20 kr. Tréfán 
Dávidné 20 kr. Szabó Antalné 20 kr. Simon Gergélyné 
10 kr. Mihály Antalné i0 kr. Pál Lajosné 10 kr. 
Zonda Dávidné 10 kr. Kovács Ignác 20 kr. Opra 
L a j o s n é 10 kr. Kovács P á l n é 10 kr. Pál Jánosné 10 
kr. Simon Mária 20 kr. Balog Lajosné 40 kr. Balog 
Istvánné 10 kr Balog Menyhártné 10 kr. László Anna 
10 kr. László Mihályné 10 kr. Opra Mihályné 40 kr. 
Bandi Péterné 10 kr. Bandi Mihály 10 kr. Bögözi 
Antalné 20 kr. Zonda Lajos 20 kr. Szekeres István 
10 kr. Albert Joachim 10 kr. Jakab Dávid és neje 20 

A társaság ktllönben, mint köztudomásu, közgazdasági 
tekintetben is igen gyors fejlődést  tudott létre hozni. 
És most e valóban sajátos alakot siratja felekezete, 
állama és 648 özvegye, ha ugyan másként nem vigasz 
talódnak. A házasság béke-istennője őrizze édes álmait • 

— Boszniából aug. 31-ről távirják: Bihács, Ban-
jaluka, Travnik szandsákatusokban és Hercegovinában 
kihirdették az ostromállapotot. Kaditna, Focsa, Csaj-
nics és Prevalje helyekről apró csatározásokat jelen-
tenek 5 kisebb fölkelő  bandával; két vezérlik elesett. 
Milenkovics osztrák katonai attaché Mitrovicába uta-
zott. A keresztyén lakosság közt a viszálykodások 
napirenden vannak. 

— A török katonákról egy levelező többek J 
közt a következőket irja: Este 10 órakor agyonra 
fáradt  tagokkal érkeztünk meg. Eski-Djumába. Utköz-
bnn egy csapat katonával találkoztunk, kik Ozmán-
Bazárból jövet tetőtől talpig átázva szintén éjjeli szál-
lást kerestek. — Egy bolgár házban tuláltunk nagy 
nehezen szállást, hová a katonák is be akartak jönni, 
hvgy holtra fáradt  tagjaikat kipihentessék. — A bolgár 
azonban nem bocsátotta be őket, B a szegény katonák 
a nélkül, hogy egy szót szóltak volna, fejökre  vonták 
csuklyájokat, s a falhoz  támaszkodva, bár egész nap 
egy falatot  sem ettek, nyugodtan tölték az éjt a sáros 
utcán. A törők katonák lemondása és nélkülözése va-
lóban nagyszerű, a legkisebb panaszhang nem hallik 
ajkaikról, s a velők Bzületett a természetükbe oltott 
férfiúi  méltóság egy pillanatra sem hagya el őket 
osendesen és komolyan fogadják,  a mit adnak nekik. 

A török kormány felelete  Zichy grófnak  i 
genfi  konvenció mellett lett fölszólalására,  mint minket 
értesítenek, állitja/ hogy az állítólag orosz sebesültek 
és foglyok  ellen elkövetett kegyetlenségekről semmi 
tudomása sincs. Azokat legfeljebb  cserkeszek vagy 
nem rendes csapatok követhették el. A kormány maga 
részéről tökéletesen osztozik az ily eljárás károztatá 
sában és parancsot adott vezéreinek, hogy jövőre min-
den ilyest megakadályozzanak. 

— Borzasztó családi dráma folyt  le a napok-
ban a cseh fővárosban.  Htthnel hivatalnok hivatalnok 
elhatározta nejével együtt, hogy a nyomor miatt ön 
magukat s gyermekeiket mngmérgezik. A szerencsét 
ten nő azonban megelőzte férjét  s egyik gyermeke 
szintén áldozata lett kétségbeesett lépésének. A nő e 
tettével azt hitte, hogy férjét  s többi gyermekeit meg 
inenti a haláltól, de csalódott. Háhnelben nem ingott 
meg az elhatározás s a fájdalom,  melyet neje halála 
fölött  tanúsított, inkább az elszántság búskomor jelé 
nek volt tekinthető. Az apa még neje életében 120 
gramm cyankalit szerzett egy hamisított levél segélyé 
vei, s midőn [két gyermekét sírni látta, még inkább 
megérlelődött terve. Vigasztalta a gyermekeket, azután 
belépett szobájába, hozzá kis idő múlva gyermekeit 
is behívta. A jelenlevő cselénben azonban fölébredt  a 
gyanú érzete s teljes erővel segélyért kiáltott. Hátmel 
eíbncsálotta a gyermekeket s a másik szobába sietett. 
A esőléd kiáltására több hivatalnok s Weber igazgató 
futott  a szobába, melynek ajtaját azonban zárva talál-
ták. Midőn végre fölszaki  ttoták, azon percben Hfthnel 
egy Bzékre rogyott, kezével szájára mutatott s alig 
hallhatólag mondá : „Elég volt, isten veletek !" S ez-
zel meghalt. A két árvát a városi árvaházban helyez-
ték el. 

Pollák Mór könyvnyomdájába egy jó ház-
ból való, iini, olvasni tudó gyermek tanulónak 
felvétetik. 

kr. Pál Istvánné 20 kr. Szolló István 50 kr. Máté Ist-
ván 50 kr. Szántó Dávidné 10 kr. Tamás Györgyné 
10 kr. Albert Ferencné 10 kr. Balog Mózesné 10 kr. 
Bálint Feronc 20 kr. Bálint Zsuzsa 10 kr. Bálint Anna 
10 kr. Bálint Erzsébet 10 kr. Albert Andrásné 20 kr. 
Zsidó Mihályné 10 kr. Zsidó Jánosné 10 kr. Albert 
Gergelyné 10 kr. Kádár József  10 kr. Pál József  és 
neje 20 kr. Biró Mihály és neje 20 kr. Albert Józsefné 
10 kr. Bálint Péterné 20 kr. Német Józsefné  10 kr. 
Vizi Józsefné  10 kr. Poreel Istvánné 10 kr. Porcéi 
Jánosné 10 kr. Kovács Mihály 10 kr. K'ovács Juliánná 
10 kr. Kovács Gergelyné 10 kr. Id. Csavar András 
20 kr. Csavar Teréz 10 kr. Csavar Boldizsár 20 kr 
Boldisár Sándorné 40 kr. Német Istvánné 10 kr. Sipos 
Pál 10 kr. Király Istvánné 10 kr. Opra Andrásné 10 
kr. Zonda Ferenc 10 kr. Cakó Gergely 10 kr. Király 
Ferencné 30 kr. Bagoly Andrásné 10 kr. Balog Já-
nosné 10 kr. Szekeres Andrásné 10 kr. Csutak Ist 
vánné. 10 kr. Máthé Istvánné 10 kr. Opra Mihály 40 
kr. Összesen 21 frt  95 kr. 

L O T T Ó H Ú Z Á S . 
Temesvártt szept. 1-én következő sz imok 

húzattak ki: 24, 51, 75, 41, 87. 

Fogadják a bnzgó gyűjtők és jóltevő adakozók a 
k.-vásárhelyi oltár-egylet érdekében tett lelkes fárado-
zás és jóltevő adakc-ásaikért leghálább köszönetünket. 

Zágon, 1877. jul. 30. 
Bálint László, B. Szentkereszty Stephánie* 

főjegyző.  elnök. 

N y i l t t é r * ) 
Bodor Zsigmond, Gidófahi  János, Barabás József 

jegyző urakhoz. 
A tisztelt kartárs Urak emlékezni fognak,  hogy 

az 1873-ik évben a megyebeli jegyzők nyugdíjaztatása 
tárgyában bizonyos alapszabályok kidolgozásával meg-
bízattak, s ugyanakor fizetett  mindenik jegyző 5 frtot. 

Felhívom a kartárs urakat legyenek szívesek egy 
S.-Szentgyörgyön tartandó gyűlésben értesOnkre adni, 
hogy megbízásukban mikép jártak el, s mi történt a 
fizetett  díjösszeggel. 

Páván, 1877. aug. 31. 
Flnta Ferenc, 

körjegyző. 

•) £ rovat alatt megjelentekért eiakii a sajtóbtósággal 
szemben Tállal felelőséget  a a sark. 

P I A C I Á R A K 
S.-Szt- Brasó, 

1 aug 31. György 
sept. 3. 

Brasó, 
1 aug 31. 

frt. |kr. frt |kr. 
l legszebb . . V | fio 1 7 H0 Buza (tiszta) { közepes . , 7 20 II 7 50 
f  gyöngébb . . 7 1 7 

Buza (vegyes) fi Rozs } | e g 8 z e b b • • • • 5 5 __ 
V közepes . . . . 4 fiO 4 70 Árpa \ Jepwbb • • • • 1 f  közepes . . . . 4 50 4 

4 60 
Zab \ ]egB z e b b . . . . 2 60 2 40 

j közepes . . . . 2 30 Törökbuza . . . 4 50 4 40 
Kása 8 5 50 

fi fi Lencse . . 7 0 Fuszulyka fi 0 
Burgonya . . . 1 60 1 fin 
Marhahús . 35? 36 Disznóhús . . . . 44 48 
Juhhus 22 24 
Faggyú friss  . . . . . . | — 30 40 

24 

Bécsi tSzsde és pénzek szept. 3. 
5°/0 Metalliques . 64.40 
5°/„ nem. köles. . 66.90 
1860. államkölcs. 112.— 
Bankrészvények . 865.—-
Hitelrészvények . 196 90 
London 119.25 

M. földt.  kötv, . 75.50 
Tem. földt.  kötv. 7475 
Erd. földt.  kötv .73.40 
EzÜBt 104.25 
Cs. kir. arany . . 5.67 
Napoleond'or . . 9.55 

Felels szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Árlejtési hirdetmény 
Az élelmezési szükségletek biztosítása vé-

gett az 1877. év november l-t6'l az 18 78. ok-
tóber 31 ig terjedő időre folyó  évi szeptember 
ben kelt alhaszonbérlő feltételek  felett  kibocsá-
tott hirdetméDy alapján bizottmányi alkudozás 
fog  megtartatni, még pedig: 

Homród részére állandó kenyér, zab, széna, 
tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum felett 
szeptember 21 -én délelőtt 10 órakor a kőhalmi 
város tanács irodájában. 

Sepsi-Sztgyörgy részére kenyér, zab, szé-
na, tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum fe-
lett szeptember 19-én délelőtt 10 órakor a sepsi-
szentgyörgyi osztály irodájában. 

Deés részére járandó kenyér, zab, széna, 
tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum felett 
szeptember 24-én délelőtt 10 órakor a deési 
osztály irodájában. 

S.-Szentgyörgy, szept. 1-én. 
M. kir. állami ménteled-

1—3 parancsnokság-

A zon t. szülök, kik gyermekeiket Brassó-
ban szándékoznak neveltetni értesíttet-
nek, hogy alólirtnál teljes ellátásásra 
jutányos árak mellett felvétetnek. 

Maudovszky Károly, 
fodrász. 

(Lakik Ó-Brassó t-ső házszám alatt.) 
2 — 

Egy brassói főgymnasiumi  tanárnál jövő 
tanévre elfogadtatnak  tanuló ifjak  tisz-
teséges uri ellátás és gondos felügyelet 
mellett. — Bővebb tudomást nyerhetni 

Brassóban, Alsó-Ujutca 424. sz. a. 2 — 

M M M JULBKBY 
ajánlja a nagyérdemű közönség pártfogásába  az Ö8ZÍ és téli idényre 

is jól berendezett 

férfi  készruha és kelme raktárát 
Valamint eddig, ugy ezután is a legjutányosabb és legjobb 

öltözetekkel szolgál a t. megrendelőknek, melyet számos b e l - és k ü l -
földi  összeköttetéseinél fogva  mások felett  előnyösen teljesíthet. 

JPjT" Lakása a piacon „Bazár" alatt. "Tp® 
3 - 6 


