
„Hon"-t e szerencsétlenségről tudósítja, felhívja  a 
magyar lapokat, hogy befolyásukkal  hassanak oda, 
hogy e távoli magyar község léténekfentartója:  az 
i s k o l a mielőbb fölépülhessen,  s tanítója némi 
gyámolitásban részesüljön. A magyar közönség, 
bár mennyire igénybe is van véve áldozatkészsége, 
bizonyára felkeresi  adományaival a távollevő test-
véreket. 

tal a mozgósított katonák családjai részére felkül-
dött, 250 írtból, s általában a Háromszékmegyéből 
felküldött  segélyből része sittessenek arányosan a 
megyénkben hátrahagyott szűkölködő családok is. 
E választmányi gyűlésen t. R é v a y L a j o s ur, 
mint a nőegylet titkára is jelen volt, megválaszta 
tását meleg szavakbao megköszönve, azon meg-
jegyzés mellett fogadta  el azt, hogy egyideig, mig 
hivatalos állásával járó ügyeit rendezi, az eddigi 
helyettesítés fentartandó  lesz. Ezen gyűlésen jegy-
zőül Görög István gymn. ig. ur választatott meg. 

— Hivatalos kőslemény. A sepsi felső  járási 
szolgabirónái a segédi állás megürült; kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, adják be e hó 31-kig 
folyamodásukat  a megye főispánjához.  Szükséges 
igazolni a betöltött 22 évet, valamelyik jogakadé-
mián'a tanfolyam  hallgatását avagy az elnyerendő 
állomással hasonló más hivatali állás viselését. — 
S.-Sztgyörgy, 1878. dec. 19. Potsa József,  főispán 

— H4rom»zókinegye kir. adöfelügyelő  irodája a 
piac nyugati során, a megyeház közelében levő 
Ehedy-ház emeletén ugyan azon épületben, mely-
ben a m. kir. adóhivatal létez, nyert elhelyezést, 
miről érdekeltek tudatva, értesíttetnek. 

— A Háromszékmegyéhee tartozó községekből 
mozgósítás folytán  következő honfitársaink  vannak 
még csatatéren : Sósmezőről Jakabos Antal, nős 
és két gyermek atyja, vagyontalan. Polyánból Ko-
vács János, nős és két gyermek atyja, vagyonta-
lan; Török János, nős és két gyermek atyja. K.-
Szentlélekről Mészáros József,  özvegy anyja és két 
fiu  testvére, vagyontalan ; Molnár Dénes, nős és 1 
gyermek atyja, vagyontalan. Almáéról Máttyás 
Pál, nős és két gyerint-k atyja, vagyontalan. Ge-
lencéről Ráduly Miklós, nőc, vagyontalan. Bodolá-
ról Tóth Károly, nős, vagyontalan. Dobollóról Mo 
kán Nikuláj Juon, nős, gyermekes, vagyontalan-
Kisborosnyóról Majos Mihály, nős, két gyermek 
atyja, vagyontalan. Laborfalváról  Dobri Ferenc 

Jinős, egy gyermek atyja, vagyontalan. Eisznyóról 
Nagy Mózes, nős, két gyermek atyja, vagyontalan. 
Nagyborosnyóról Sorbán István, nős, egy gyermek 
atyja, vagyontalan ; Stroja György, nős és 1 gyer-
gyermek atyja, vagyontalan. Bölönből Tódor Dá-
vid, nős, vagyontalan ; Bajkuj György, nős, va-
gyontalan. Nagyajtáról Farkas György, nős, egy 
gyermek atyja, vagyontalan ; Csög Lajos, özvegy 
öreg anyja, vagyontalan. — Szárazajtáról Szabó 
László, nője, gyermeke és öreg anyja, vagyonta-
lan ; Ábrahám Lajos, nős, egy gyermek atyja, va 
gyontalan. Sepsi Martonosról | Gecző Mihály, va-
gyontalan. A mennyiben ezen honfitársaink  hátra-
hagyott családjai vagyontalanok — s igy nélkülö-
zéseknek vannak kitéve a kényért kereső család-
apa hiányában: ugy hisszük nem lesz felesleges 
megyénk könyörületes lakosságához fordulnunk, 
hogy a mennyiben lehetséges kegyes adományaik-
kal könnyítsék meg egy egy nélkülöző család ter-
heit. Az adományokat mélt. Potsa József  főispán 
ur rendeltetési helyére juttatandja. 

— Bogdán I»tvánnó úrasszonyhoz mélt. Potsa 
József  háromszékmegyei főispán  ur a következő 
sorokat intézte ; A nmélt. belügyminiszter ur idei 
októberhó 21-éről 42.514. sz. alatt hozzám intézett 

"leiratában megbízóit, hogy a segélygyüjtő bizott-
ságnak és adakozóknak elismerését és köszönetét 
nyilvánítsam. — Fogadja tiszteletem nyilvánítását 
Kelt S.-Szentgyörgyön 1878. nov. 22. 

— Binder Lajos úrtól a következő sorok köz-
lésére kérettünk fel;  Figyelmeztetjük a n. érd. kö-
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zönséget, miszerint a sepsi-szentgyörgyi szövészeti 
tanműhely készítményei helybeli kereskedő Sán-
dor István ur üzletében, mint az intézetnek ál-
landó raktárnoknál ugyanazon árak mellett árusit-
tatik el, mint azelőtt a szövődében. A nevezett 
üzlet a szövöde részére nem csak minden megren-
delést elfogad,  hanem minden nemű kézzel font 
fonalat  bár mily nemű szövetért a legjutányosabb 
áron be is cserél. 

— Felhívás. A gyermekkert  javára rendezendő 
tánczvigalom alkalmával a kisdedek egy kis elő-
adást fognak  tartani 7—9 ig. 

NAGY OLIVIA, gyermekkertésznő. 
— Z:üáni Jánovics Rudolf,  kiről lapunk f. 

évi julius havában tett említést, hogy Ploje»tben 
hamis közhitel papírok tuladásán találtatván, a ro-
mániai bíróságok által letartóztatott, e hó 19-ikén 
kisértetett a helybeli kir. járásbíróság börtönébe, 
nonnan valószínűleg a marosvásárhelyi kir. törvény-
székhez, mint a mely bankjegyhamisitási ügyekben 
Erdélyre nézve illetékes — fog  kisértetni. A magas 
termetes, jól táplált alak ma csak a néhainak romja, 
melyből a múltra alig lehet következtetést  vonni. 
A haj és hosszú szakái teljesen őszbeborult, a sze-
mek beesvék, a fő  meghajolva; elhanyagolt rósz 
nyári gúnya, teljesen megrongált egészségi állapot 
s előttünk áll a vézna, meggörbült termetű hamis 
bankjegyterjesztő. 

— Kökasi  ifj.  Nagy István ellen a Nagy An-
talon folyó  hó 6-án elkövetett emberölésért folya-
matba tett bünvizsgálat — hir szerint — befejezte-
tett s a vizsgálat oly körülményeket  derített ki, 
— melyről annak idejében szólani fogunk  — hogy 
aligha vádlott emberölésben bűnös lehet. E bün-
vizsgálat, mely közbeszéd tárgyát képezi, gyorsan 
lett lefolytatva  s mint mondják, vádlottnak a tény-
elkövetése alkalmávali állapota könyörérzetet kelt 

—VAndory  L. Bukurestből a következőket  irja: 
Visszatértem ismét Románia fővárosába  Bukurestbe, 
hol f.  hó 15-én a „Bukuresti Hiradó"-t újból meg-
indítani fogom.  A magyar nemzet, mely lapomat a 
mult évben, mig el nem kellett neki némulni, oly 
melegen pártolta, remélem, hogy jövőben sem fogja 
izon laptól kegyes pártfogását  megvonni, mely lap 
1 külföldön,  az édes haza határaintul magyar nyel-
ven hirdeti a magyar állameszmét, nem fogja  meg-
vonni a magyar nemzet kegyes pártfogását  azon har 
zafias  laptól, melynek a külföldön,  Romániából oly 
nagy és szent missiója van és azt betölteni igye-
kezni fog.  — A lap ára egy évre 12 frt,  félévre 
b frt.  V á n d o r i Lajos, a „Bukaresti Híradó" szer-
kesztője. Lakik: Scitu Mogurenu nr. 51. 

— Erkölcstelen rogények irása miatt Ítéltek el 
P á r i s b a n egy a s s z o n y s á g o t Mme Marc 
le Montifaud-t,  már vagy ötödször. Az asszonyság 
kit a rendőri megidézés „Femme Quivogne"-nak 
levez, demoralizáló regényeket szokott irni, de oly 
botrányos, szemérmetlen, durva részletekkel, hogy 
1 francia  sajtóban egyetlen védője sem akadt. Leg-
újabb regénye, a „Madame Décroisy" szakasztott 
mása eddigi munkáinak. Az asszonyság a rendőri 
bíróság előtt kihivólag viselte magát, s mindig csak 
azzal felelt,  mosolyogva, az elnöknek : hogy „Műre-
meket" akart teremteni. A tárgyalás zárt a j t ó k 
mögött folyt.  — A remekelő irónő 4 havi fogság-
ra és 500 frank  birságra, kiadója 500 frank  bir-
ságra ítéltetett. 

— Hadikfalva,  bukovinai maeyar község isko-
lája e hó 12-én leégett, s vele együtt a tanitó la-
kása is. László István hadikfalvai  lelkész, ki a 

N-Szebenben december 18-án kihúzattak kö-

vetkező számok Sl, 64, 51, 63, 66 

Érték- ég Táltó-áriolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén december 20 

Magyar aranyjáradék 83.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
fi  n n H. j, 114-75 
, keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 75 
• a » 1876. évi államkötv. . 65.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.90 
„ főldtehermentesitési  kötvény . 78.50 

Temesvári „ „ . . 7 5 . 5 o 
Erdélyi „ „ . . 7 3 . 5 o 
Szőlődézmaváltsági „ . . 83.50 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.75 

„ „ „ ezüstben . . 61.45 
„ aranyjáradék 62.70 

1860. államsorsjegyl 72-55 
Osztrák nemzeti bankrészvény 113.20 

„ hitelintézeti „ 780.— 
Magyar hitelbank 216.50 
Ezüst 100.10 
Cs. kir. arany 5.59 
Napoleond'or 9.34 
Német birodalmi márka 57 85 
London 117.15 

Szám 3805 közig. 
1878. 

Hirdetmény. 
Sepsi-Szentgyörgyváros tanácsa részéről köz 

hirré tétetik, hogy „Magos Hegy" nevü bérczen 
4000 négyszög méter tűzifa  összerakva a többet 
Ígérőnek készpénz fizetés  mellett folyó  év decem-
berhó 27-én, d. e. 9 órakor, a tanácsháznál elár-
vereztetik. 

Az árverezést megelőzőleg Írásbeli ajánlatok 
is elfogadtatnak. 

S.-Szentgyöryy 1878. dec. 21-én. 

A városi tanács 

KARÁCSOM  és ÚJÉVI 3 
ajándékokra illdlmni 

nagy választékban érkeztek 
ós rendkívül olcsó árban kaphatók --f 

POLLÁK MÓR köny vkereskedésében. 
Elfogadtatnak  egyszersmind a közeledő újévre 
minden nyelven megjelenő f ü z e t e k r e  és hír-

lapokra előfizetések  bolti árban. _ _ 
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