- 4ooerősebbek az éhség által Űzetve, megölik a gyengébSzerkesztői pósta
beket és azután megeszik."
K. J . urnák Gelence. Ez a panasz nagyon álta— Egy kakuk története. A „Berliner Tagebl." lános ; megvan az mindenütt, ahol adóról van szó. Ha
irja, hogy G. munkás igon megelégedett életet folyta- azonban a kiadóhivatallal értekezik, „Nyilt tér" ben
tott házastársával és a teljes boldogságot csak egy napvilágot láthat.
örökös hiánya zavarta. — Történt, hogy egy a házban
M. Zs. umak Maros Vásárhely. A küldött vers
szolgáló leány elárulta G. nejének, hogy anyának érzi nem fogja érdekelni „Nemere" olvasóit. Egyebekben
magát. G. nének ekkor hirtelen egy eszméje támadt ; szívesen látjuk.
rábeszélte a cselédet, hogy tegyen ugy, mint a kakuk,
T. J . Sorát kerítjük, csak szíveskedjék velünk
azáltal megmenti magát az anyai gondoktól és a G. nevét tudatni.
családot szerencséssé teszi. És G. csakugyan a halanUgyanez szól a köröspataki levelezőnek.
dók legboldogabbikjának érezte magát, midőn neje
egy édes titkot árult el neki. Es midőn G. egy eate
Bécsi tffzsde és pénzek dec. 13.
munkájából hazatért ós egy piros-pozsgás fiúcska mosolygott szemei közé, azt hitte, hogy övé az egész vi- 5°/, Metalliques . 63.90
M. földt. kötv. . 78.50
lág. Rosz szomszédok azonban megirigyelték G.-ék 5% nem. köles. . 66.95
Tem. földt. kötv. 77.50
boldogságát és az egész Bzülési esetet feljelentették az 1860. államkölcs. 113.25
Erd. földt. kötv .76.25
áll amttgyésznek. De a kárörvendő irigység ez egyszer Bankrészvények . 801.—
Ezüst
105.45
felsült, mert G. annyira megszerette a gyereket, hogy Hitelrészvények . 209.30
Cs. kir. arany . 5.65
nejének szivesen bocsátá meg a kis csalárdságot és London
119.50
Napoleond'or . .9.5?
V államügyész természetesen elvesztette ez ügyben
működési terét.
Folelös szerkesztő: Málik József.
— Eltemették élre. Castel del Giudici községben Nápoly mellett nem rég egy borzasztó esemény
történt, mely ha a nkpolyi törvényszék által nem nyert
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
volna megerősitést, igazán mesésnek látszanék. Egy a
szegényebb osztályhoz tartozó nő a kórházban betegágyban feküdt. Egy délután erős görcsöket kapott s
mindjárt reá eszméletét vesztette. Azonnal az orvosért
Sepsi-Zalán község képviselő testületének folyó
küldölték, hogy ha még lehetséges, mentse meg a szegény asszonyt s gyermekét. Az orvos jóformán meg év dec. 8-án tartott gyűlése határozata folytán a közsem vizsgálta és halottnak nyilvánította. Még az úgy- ségi korcsmai jog, úgymint: szesz, bor és sör áruihanevezett császármetszetet — ily esetben az utolsó men- tása az 1878-ik évre árverezés utján folyó év dec.
tési mód — is fölösleges kísérletnek találta. 24 órával 19 én d. e. 9 órakor ki fog adatni. Az árverezési felkésőbb a halott lábait összekötötték, egy férfi vállaira tételek alólirtnál bármikor megtekinthetők.
Zalán, 1877. dec. 8-án.
emelte és elvitte a kórházi közös sirba. Koporsókat
Szabó Lajos,
ott nem ismernek. Néhány nappal később egy fiatal
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k. biró.
leány halt meg a kórházban. A közös sírt újra föl
kellett nyitni. Képzelhetni a sirásó borzasztó meglepetését, midőn a néhány nap előtt .eltemetett asszonyt,
természetes helyzetben találta. A kötél, melylyel lábai
össze voltak kötözve, szét volt szakítva, oldalán pedig j
egy csecsemő gyermek feküdt. Anya és gyermek a
legborzasztóbb halálnak estek áldozatul. Minden körülmény oda mutat, hogy kétségbeesetten küzdöttek a 4 köbméterenként igen mérsékelt áron kapható.
halál ellen. Segélykiáltások a nagy kőlemez miatt,
mely a közös sirt födi, nem hallatszott fel. Az orvos Raktárhelyiség Csikiutczában a Sas József féle
vád alá helyeztetett, de a törvényszék csak báromhavi ház udvarán. Értekezhetni helyben alólirottal
fogságra Ítélte.
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Bikfalvi Ferenc-

Haszonbórbeadás.

Kitűnő minőségű eladó

száraz fa

— „Magyar Jogász" cimen újévtől kezdve egy
jogszaki és közigazgatási napi lap fog megjelenni Budapesten, mely egyszersmind hű kivonatát fogja adni
a kir. tábla, semmitő szék stb. előadandó ügyeinek.
A „Magyar Jogász" előfizetési ára egész évre 15 frt.
Az előfizetési pénzek Budapest, József-tér, 3. sz. alá
küldendők.
—• Uj zenemüvek. Táborszky & Parsch nemzeti
zenemükereskedésében Budapesten megjelent: Bieber
F. 5 magyar népdal. 1) „Hej gazda uram adja ki a
bérem." („Hogyha nekem száz forintom volna." „Szép
Juliskám.") — 2) „Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy."
3) „Szomorúan zúg, búg a szól." 5) „Nekem olyan
asszony kell." 5) „Hármat rikantott már a rigó." —
Énekhangra zongorakísérettel vagy zougorára külön.
Ara 60 kr.

A kikiáltásiár 26,000 frt. p. é. ezen kikiáltási árnak 5°/« bánatpénzül készpénzben, vagy
Írásbeli zárt ajánlatok ellátott bánatpénzzel a
hozzá szóllani kivánók által előre leteendő.
A feltételek, tervrajz és költségvetés a községi elöljáróságnál bár mikor megtekinthetők.
Nagyborosnyó 1877. december 4-én.

Kónya Mihály,

Kónya Sándor,

biró.

közs. jegyző.
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Haszonbéri hirdetés.
Kovászna község képviselő testületének f.
éri dec. hó tO-én tartott gyűlése határozata
folytán a szesz, pálinka sör áruihatása, valamint a piaci vámszedés, baromcédulairás, vadászat, a község mészárszéke és borsika szedésijog f. évi decemberhó 28-án d e. 9. órakor a
község házánál tartandó nyilvános árverezésen
a jövő 1878 ik évre a többet ígérőnek haszonbérbe ki fognak adatni. A feltételi pontok
a község házánál hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kovászna 1877. decz. 10,

Deák Albert,
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közs jegyző.

Pályázati hirdetés.
A Hidvég (Háromszék) községi magyarajku fiúiskolánál pályázat hirdettetik:
1) Egy rendes tanitói állemásra ; fizetés,
300 frt. lakás két szoba, konyha s egyéb szükséges épületekkel s kerttel és 2 öl tűzifa.
2) E g y segéd tanitói állomásra; fizetés,
200 frt. egyéb semmi. Pályázni kívánók oklevéllel s bizonyítványaikkal felszerelt kérvényeiket f. év decz. 27-ig alólirt iskolaazéki elnökhaz adják be.
Hidvég 1877. dec. hó 12-én.

:

A k-vásárhelyi kir. törvényszéknek 5000
és 5001 polg. sz. alatt kelt végzései folytán
a s -sztgyörgyi takarékpénztárnak mint felperesnek maksai Kónya István és társai ellen 100
frt tőke és jáiulékainak, továbbá maksai id.
Teleki János és társai ellen 200 trt. tőke és
járulékainak folyó év nov. 1 ső napján megejtett foglalás szerint gazdasági eszközök, lovak
sertések és takarmánynemü, továbbá szem«s
gabona és szarvasmarhák foglaltatván le 1050
trtra. beesültettek, felhivatnak mindazok, kik a
lefoglalt javakhoz igényt akarnak jelenteni a
Az általam alapítandó
prt. 464, §. értelmében annak érvényesítése végett ezen hirdetmény 3-madszori megjelenésétől
„Székely nemzeti muzeum"
számítandó 8 nap alatt igénykereseteiket az
számára f. év nov. havában beérkezett adományok
abból származható hátrányok kikerülése tekin
kimutatása.
tétéből szabályszerűen beadni el ne mulasszák
I, K ö n y v e k , n y o m t a t v á n y o k és k é z i r a t o k ;
Pethő István szolgabíró úrtól 10 kötet könyv,
Kézdi-Vásárhelytt. 1877. decz. 5-én.
Jakab Lajos úrtól (H. Szentmárton) 42 kőt. könyv,
Kakucsi Ádám,
2 irott könyv, Jakab Gyuláné uraszony 40 k. könyv,
kir. törvényszéki végrehajtó.
Szentivány Ignácné úrasszonytól (Nyújtód) 3 évi „Hon" 2—3
hirlap, br. Szeutkereszty Irén ö nagyságától (Zágon)
1 füzet nyomtatvány, Kozma Ilka kisasszonytól (Nyuj •
tód) 2 bártyán irott adomáuylevél. Vásárlás utján 9
évi „Nefelejts" hirlap, 11 kötet könyv és 30 darab
Árapatak községe képviselő testületének
szomorujelentés a XVIII. századból.
folyó év ápril 14-én 6-ik pontalatti határozata
II. R é g i s é g , p é n z é s é r e m :
Horváth László főjegyző úrtól 1 drb rézpénz, értelmébe, a vadászati jog haszonbérbe fog adatni
Sényi Sándorné ő nagyságától 1 drb bronz érem, nyilt ájverezésen három egymásutánni évekre a
Szabó J. alezredesné ő nagyságától (M.-Vásárhely) 1 község házánál.
bankópénz 1700-ból, Jancsó Balázsné úrasszonytól (K
Az árverezesi határnap deczemberhó 15-én
Vásárhely) 3 drb rézpénz, Bartalis József úrtól (Telek) reggeli 9 órára tüzetett ki.
3 drb részpénz, Mihály Albert úrtól 2 drb réz 1 ezüstA feltételek a közjegyzői irodába megtepénz, Gál Lajosné úrasszonytól 1 CBerépkanesó, Petbő kinthetik a hivatalos órákban. Arapatak és társ
István úrtól (Toija 1 pisztoly, Oindár Istvánná uraszszonytól 1 bronz foggantyu, Szentivány Ignácné «r- községek körjegyzősége.
asszonytól'9 pár ezüst vállkapocs lánccal. Vásárlás
Magyarósi Ferenc,
utján 1 könyurna, 1 bronz érem, 2 ezüst érem, 12
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helyettesített körjegyző.
ezüstpénz (római) 4 rézpénz, 1 kard, 1 mellvért.
III. T e r m é s z e t i t á r g y a k :
Biró Béla úrtól 2 drb kiszárított békahal. Vasadi
N. Gyula úrtól 1 szép koponya (férfi), szerzemény : 1
Alattirt községi elöljáróság által közhírré
Jtokusdióhéj, 1 aranystufa, 1 állatkoponya, 11 drb szép
lepke, 11 drb rovar.
tétetik, miszerint Nagyborosnyó községe által
Fogadják a lelkes adakozók, kik egy nemzet a község piacára épittetni határozott egy emevagyonához hozzájárultak legforrobb köszönetemet, egy letes több szobákkal ellátandó ujközségi kőház
.íemzet hálás elismerését.
lelépitése, a mérnöki tervrajz és költségvetés
Imeesfalva, 1877. dec. 3.
szerint a jövő 1878. ávi januárhó 16-án d. e.
9 órakor Nagyborosnyó községe házánál tarOzv. Cserey Jánosné,
Zathurecky Emília.
' tandó nyilt árlejtés utján arra vállalkozónak
kifog adatni.

-

Kónya Miklós,
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isk. sz. elnök,

Haszonbéri hirdetés.
Alattirt községi elöljáróság által közhírré
ttéetik, miszerint Nagy-Borosnyó
községének
mindennemű piaci jövedelmei, u. m : szesz, pálinka, bor és sör árulhatási joga, piaci belvám
és két mészárszék külön külön folyó év decem.
ber 23-án d e. 9 órakor az irt község házánál
artandó nyilvános árverésen a jövő egész 1 8 7 8 .
vre haszonbérbe fog adatni.
Az árverezés megkezdése előtt minden cikk
re nézve a kikiáltási árnak l0"| o -a bánatpénzül
készpénzben vagy írásbeli ajánlatokban leteendő
A többi feltételi pontok felől a kivenni
szándékozók a községi elöljáróságnál nyerhetnek
felvilágosítást.
N.-Borosnyón, 1877. nov. 28-án

Kónya Mihály,
bíró.

Árverezési hirdetmény.

Árlejtési hirdetés.

1

Kónya Sándor,
3—3

községi jegyző.

Kitűnő

bogácsi ó-bor.
Scherg Károlyné, Tikosi Máriánál 3 féle
kitűnőbb minőségű narancs és vékony fehér
farkasszőrü és külonhöző boutehiás borok 10
literenként háztól elhordva u g y hordóslag iutalmas árban mindig kaphatók.
Erről a t. közönséget tisztelettel tuyatja

Scherg Károly.
Lakása: Benkő Elek ház Csutak
boltja felett S.-Sztgyörgyön.

testvérek
1—3

Eladó ház.
Ilyefalván néhai Sóra Elek kőháza kedvező feltételek alatt eladó, értekezhetni Scllliell

Ferenccel

Petrosényben.
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