
szonytól (K-Vásárhely)  i színész napló 1743-ból. 
Weicenfeld  Lipót igazgatóurtól (Budapest) ó fűzett 
iskolai értesitő -

II. Régiség pénz és érem. 

Sztuqa Andorné színigazgató urasszonytol (K-.Vá-
sárhely) Kántorné 1 aranyozott diadém és nyíl 
(hajékzet), Bodor Sándor úrtól (Lücfalva)  1 p,sztoly 
Gubody Sándor úrtól (M. Vásárhely) 1 tűzoltó ün-
nepi ólom érem. Joó Lajos úrtól (Sepsi-Szentgyörgy 
13 darab réz pénz. Cserey Ákos úrtól 1 ezüst és 
1 réz pénz. Nagy Károlyné úrasszonytól (S.-Szt 
györgy) 2 darab ólom 2 darab ezüst emlék érem 
és 2 darab hímezett arckép keretben. 

III. Természeti tárgyak: 
Bartha Sándorkától (Sepsi-Szentgyörgy) 1 ro. 

var és 1 lepke. Reményik Kálmán úrtól 1 darab 
kőzet. 

IV. Különféle  tárgyak : 

A székely művelődési és közgazdasági egy-
let központi elnökségétől (Budapest) 1 Péter Fe-
renc által készített levéltartó (müfaragvány) 

Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapították, előlegesen kö-
szönetemet az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  1879. julius 16. 
ÖZY. Cserey Jánosné. 

szenvedett s bár a sepsi-szenlgyörgyi tűzoltók 
azonnal segítségre siettek de menteni a ropant 
nagy szél mtatt egyfelől  lehetetlen volt; másrészt 
kiki saját háza őrzésével lévén elfoglalva,  a tűz-
oltók munkájokban kevés segítséget kaphattak. 
Ha csakugyan igaz, hogy Farkas Mihály pipája 
tüzétől támadt a vész, a legsúlyosabb büntetést ér-
demel az ily gondatlanság. 

— A h á r o m s z é k m e g y e i m u z e u in-
ról a közgyűlésnek hozott s mult számunkban köz-
lött határozata végéről tévekésből egy jelentékeny 
paszus kimaradt. A méltányosságnak és igazságnak 
vélünk eleget tenni, midőn a kimaradt részt e he-
lyen szó szerint közöljük. „Az állandó választmány 
határozati javaslata — igy szól a jegyzőkönyv — 
azon hozzáadással emeltetett teljhatalmulag hatá-
rozattá, miszerint főispán  ur ő méltóságának ezen 
muzeum érdekében önfeláldozó  készséggel tett ha-
zafias  fáradozásaiért  a közgyűlés hálás köszönete 
fejeztessék  ki !! 

— M e g h í v á s . Az erdővidéki Népbank 
tagjait f.  hó 30-ra a pénztárnoki hely választás ut-
jáni betöltésére tisztelettel meghivom. — Egyszer-
smind figyelmeztetem,  hogy ezen gyűlésen a ta-
gok bármilyr csekély számmal jelenjenek meg a 
választás végre fog  hajtatni, n a gyűlést az alap-
szabályok értelmében többé elnapolni nem lehet 
Kelt Baróth jul 23 1879. T ö r ö k Áron a népbank 
titkárá. 

— E l f o g y o t t  a b e c s ü l e t r e n d k e 
r e s z t j e . A francia  földmivelési  s kereskededel-
mi minisztériumban oly nagy a kereslet a becsü-
letrend keresztje után,̂  hogy a miniszter kénysze-
rítve érezte magát hoteljének előcsarnokában ki-
hirdettetni, miszerint elfogyott  , a becsületrend ke-
resztje s igy folyamodók  kívánságának nem tehet 
eleget. 

— B o t r á n y a t e m p T o m b a n A[legutób-
bi szerb népünnep alkalmából a belgrádi külföldi 
diplomaták mellett Serned effendi  török követ is 
megjelent kísérőivel. Alig foglalták  el a törökök 
helyeiket midőn a tömeg közül többen zúgni, ká-
romkodni kezdtek, tán tettlegeségre kérül a dolo^ 
ha a metropolita a nyugtalanság okáról értesülve 
aban nem hagyja a misét Oka pedig a botrány-
nak az volt, hogy a törökök a templomban nem 
vették le fezüket  s a szerbek ezt nem nézhették. 

— H o g y l e h e t h a u p t t r e f f e r t  csi-
tt ál n i. A zürichi boncteremben egy uri ember 
azzal a kérdéssel köszöntött be adassék neki egy 
tizenyolc éves szeplőtlen szűz szive E sajátságos 
kérés támogatásául elővett egy titkos receptet, 
melyre ezek voltak irva. Végy ily szivet, darabold 
azt gondosan vékony szeletekre végy 3 cseppet 
a kicsordult vérből, tedd egy még nem használt, 
egészen fehér  tányérra sa három csepp csakha-
mar három számmá fog  változni, melyekkel meg-
nyerheted a haupttreffert  a lutrin. Természetesen 
kiadták neki az utat. 

— N ő h a d i t u d ó s í t ó A muszka tábor-
ban, mely Lazareff  tábornok vezérlete alatt most 
a turkománok .ellen indult egy fiatal  és bájóló 
szépségű francia  touristanő csapott fel  haditudósí-
tónak. Ezen női reporter neve Laligont kisasz-, 
szony. Legnagyobb bátorságot és kitartást tanúsít 
a valóban nagyon sok bajjal és veszélylyel járó 
hadjáratban. E mellett még mindig nagyon de-
rült kedélyű és most egy munkás dolgozik ezen 
cim alatt; „Egy franciá  nő emlékiratai a turkomá-
nok és tekincek elleni orosz expeditióról. „— Ezen 
kivülrendes tudósításokat küld Párisba több hirlap 
nak a mellett pedig bájos arca és termete által va-
amenyi muszka tisztet szerelemre ragad-

Az általam alapítandó 
„Székely nemzeti muzeum" 

számára begyült szíves adakozások. 
I. könyvek kéziratok és nyomtatványok ; 

Valló Miklós igazgató úrtól (Csáktornya 3 
füzet  iskolai értesítő ; Szántó Károly tanár úrtól 
(Csáktornya) 1 füzet  önmiive: Baritc K. (Imecs-
falva)  1 köt. könyv. Fischel Fülöp könyvárus 
úrtól (N. Kanizsa 10 füzet  könyv, Dobay János 
polgármester úrtól (B-Gyula) 10 főzet  és 17 kötet 
könyv; BOJIS Károly főgymnáziumi  tanár úrtól 
(N-Körös) 1 kötet könyv (ön müve). A szinészeti 
tanoda igazgatóságától (Budapest) 1 füzet  évkönyv. 
Dr. Sag Móric igazgató úrtól. (Budapest) i füz.évi 
jelentés. Szakkay József  igazgató úrtól (Kassa) 1 
fűzet  gépészeti tudositvány. Föt. Janky Károly 
igazgató úrtól (M-Sziget) 1 füzet  iskolai értesí-
tő : Wicsszer Boldizsár igazgató úrtól (Pécs) 1 fűz. 
iskolai értesítő. H egedüs Sándor háznagy úrtól 
(Debrecen) 1 kötet iskolai értesítő. Leiom Jakab 
igazgató úrtól (Budapest) 1 füzet  iskolai értesítő. 
Gosztony József  igazgató úrtól (Csábrendek) 1 fű 
zett iskolai értesítő. Föt. Zsoffa  Jeroma házföuök 
úrtól (Rozsnyó) 3 kötett egyházi könyv a XVI-dik 
századból. Szabó Endre igazgató úrtól (Kolozsvár) 
10 füzet  Pröbel intézeti értesítő. Föt. Varga Emil 
igazgató úrtól (Szolnok) 3 füzet  iskolai értesitő 

Werner Magdolna úrhölgytől (Pécs) 2 füzet  iskola 
értesítő. Becsek Dániel nyomda igazgató úrtól (S-
Udvarhely 75 darab nyomtatvány. Cserei Ákos úr-
tól 7 kötett könyv. Miletz Mari k. a (K.Vásárhely) 
1 fűzett  régészeti értesitő. Sztupa Andorné uras-

Érték-  és  váltó-árfolyam  a bécsi  cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  julius  24. 

Magyar aranyjáradék 94- — 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ n . „ 116.85 
„ keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 83.75 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.60 
„ vasúti kölcsönkötvény 110.20 
„ földtehermentesitési  icötvénx. • . . . 86.25 

Temesvári 83.75 
Erdélyi 83.75 
Ilorvátszlavon 85.50 
Szőlődézmaváltsági 88.75 
Oosztrák egys államadz.Sság papírban . . . 60.70 

„ „ „ ezüstben . . 80.30 
„ aranyjáradék 78.30 

1860. államsorsjegy 21—50 
Osztrák nemzeti,bankrészvény . . . . 830. 
Sí „ hitelintézeti „ . . . • . . 265.96 
Magyar hitelbank 251.50 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.59 
Napoleond'or 9.25 
Német birodalmi márka 57.— 
London 115 70 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

4-ik közlemény  a br Szentkereszty  Stephánie  kezde 
menyezése  /oly  tan K.  Vásárhelyit  létesítendő  köz kór-

ház javára tett  szíves  adakozásokról. 
Kökös községe ivén Kökösön. Kökös községe 

1 frt.  Veres István 50 kr. Molnár József  50 kr. 
id. Nagy Ádám 20 kr. Plugor Tódor 4 kr. Ürmösi 
István 10 kr. Nagy Ferencné 5 kr. Jakots Józsefné 
5 kr. itj. Sóss Tamás 10 kr. id. Uyés György 4 kr 
Stoján Demeter 10 kr. Popovics Béniám 10 kr. 
Zsigmond Bálint 10 kr. Plugor József  10 kr. Ki-
lyéni Ferenc 10 kr. id. Molnár Béniám 2 kr. Zsig-
mond Ádám 20 kr. Kiss István 20 kr. Jancsó 
György 10 kr. Serester Matild, so^kr. Bartha Mi-
hály 10 kr. Kökösi György 1 frt.  Bíró Áron 10 kr 
összeg 5 frt-  30 kr. 

Alapítványát  kifizette  Wellenreiter Györgyné 
25 frt. 

Gidófalvi  Jánosné ivén Szotyor: 
Egyszersmindenkorra adakoztak : Gidófalvi 

Jánosné 5 frt.  Miklós Ferencné 10 kr. Bo<Ja Má-
tyásné 30 kr. Mikó Józsefné  10 kr. Bernát Károlyné 
40 kr. Bartha Mári 20 kr. Maksai Ágnes 10 kr. 
Szabó János 10 kr. Nagy Fereac 1 ft-  Nagy Pé-
terné 10 kr. Veres Ferencné, 5 kr. Gidófalvi  Pál 
45 kr. összeg 8 frt. 

Fogadják a jótevő adakozók a szegény árvák 
nevéhen kifejezett  hálás köszönetünket 

Br Szentkereszty Stephánie Nagy Gábor 
elnök titkár 

Kiadótulajdonos: L'ollák Mór. 

5-ik közlemény  a br. Szentkereszty  Stephánie  kez-
deményezése  /olytán  K  Vásárhelyit  tetesitendö  köz-

kórház javára tett  szíves  adakozásokrol 
Alatt irtak szivesek voltak már részben be is 

váltott Ígéretet tenni, hogy bizonyos és előttük ke-
gyeletes emlékkel összekötött napokon az intézet-
beni tagok részére élelmet küldenek u. m. Jancsó 
Zakariásné, Nagy Dénezsné Nagy Ferencné, Ba: 
log Kováts Ároné, ifj.  Özv. Szabó Jánosné, őzv. 
Szőcs Sáinuelné (sánta) Kovács Károly borbély, 
Pongrác Dániél és Szőcs Mozesné 1—1 napi 
élelmet. 

Karácsonra ajándékoztak; Szabó Mózesné 1 
nyakkendő, Szőcs Józsefné,  1 férfi  kalap, 1 mel-
lény 2 pár változó. Kovács Aronné 1 férfi  rékli 
és 1 pár változó 3 kis keszkenő, és 1 melény. 
Hankó Lászlóné 2 kis keszkenő, Pap Andrásné 
1 női rékli 1 kis keszkenyő. Br. Szentkereszty 
Stephánie huszonkilenc sing gyolcs, 5 darab 
kendő. 

Zágon 1879. január 23-án. 

Benkő Ferenc, Rác Bálint és Vitáiyos Lajos 
gyűjtése. K. Vásárhely város 13. 14. és 15-tize-
déből : J 

Kovácsi Józsefné  2 k. bab. Rác János id. 1. 
v. rózs. Balog István fogház  felügyelő  4 k. bab. 
Ivrinci Balázs 10 kr. Mátéfi  Károly 25 kr- Fazekas 
Antal 4 k. bab. Kovács Áron (splényi) 10 kr. Princ 
Ferenc 10 kr. Szőcs Ferenc asztalos 10 kr. id. Ku-
pán József  2 véka rózs. Gál Gáspár 4 kupa bab. 
Wellenreiter György 1 napi élelem. Jancsó István 
1 v. rózs id. Török S. 1 v. rozs, Török Sándorné 
1 v. zózs. Pál Matild 50 kr. Török Ferencné 1 v. 
árpa, Kovács Mózesné 10 kr. Mocsi Józsefné  20 kr. 
Szőcs Imréné 1 v. pityóka. Csíki Jánosné 1 v. pi 
tyóka. Pap Andrásné 1 v. árpa. ifj.  Molnár János-
né. 20 kr. Kovács Miliályné 2. k. bab. Lakatos 
Ferencné egy kupa bab. Fekete Ferencné két 
kupa bab. 

Fogadják a buzgó gyűjtöks szives adakozók 
a szegény s munka képtelen öregek nevében ki-
fejezett  leghálásabb köszönetünket. 

Iv.-Vásárhelyt  1979. január 14-én, 
Br Szentkereszty Stephánie. Nagy Károly, 

elnök jegyző 
a . 

Hirdetmény. 
Ügyvéd Nagy Károly által képviselt fel-

peres Rézer Ignácnak Hatolvkai Bartha Lajos 
ellen 4oo forint  tőke követelés és járulékának 
kielégítése végett 1879 február  hó 7-ik nap-
ján 310 sz. a. elrendelt é* megjelent foglalás 
folytán  i-töl 27 tétel számig lebecsült gazda-
sági barmok, állatok- és szerelvényeknek el-
árverezése 1258 p. sz, a végzés szerint elren-
deltetvén az árverezés határnapján! kitüze'ik 
1879-ik év augusztus hó 3-ik napjának délután 
3 órája — vásárlók a helyszínén Hatolykán 
tartandó árverésen eladandó tárgyaknak érté-
két készpénzel kötelesek fizetni. 

K,-Vásárhely  1879. julius 16-án. 
Knkiitsi Ádám 
k- végrehajtó. 

• • néhai gr. M/kes Benedek hagyatéká-
v!|| hoz tartozó ZERNYE nevü fenyves 
JjSaög havasban a 10 évi rendes hozam 200 

gfga  holdban megállapítva letárolás végett 
jg H| áruba bocsáttatik. A faállomány  desz-
jjggjgM kának való szálas erdőből áll és Ge-
&) 53 lence község szomszédságában annak 

jfl  ssámos füréíz  nvilmain előnyösen ér-
^B MHtékesithetó Vállalkozni kivánók bő-

vebb felvilágosítást  nyernek 

Künle Jó/.sef  irodájában Sepsi-
szentgyörgyön. 

Tudósítás. 
Alólirott a t. gazda közönségnek tu: 

domására kívánom hozni, hogy már két 
év óta meglevő gözcséplö gépem fürész-
szel^van ellátva (előnyei: legújabb szer-
kezetű üszög tisztító, állitható magvá-
lasztó henger, felülmulhatlan  munkaké-
pesség és és kevés tüzelő anyag) a t. 
gazdaközönség szolgálatára felajánlom  s 
egyúttal a t. gazdaközönség pártfogását 
kérem. 

Továbbá tudomására hozom a t. gaz-
daközönségnek, hogy nagyobb gazdasá-
goknál september végével jutányosabban 
fogok  csépeltetni. 

Ilyefalva  1879. julius 20. 

Nagy Mihály. 
2—3 


