
— Újvidék magyarosodásáról örvendetes dolgo-
kat olvasunk a „Hon"-ban. Hire sincs olt szerb szin* 
háznak, s a lapok tévesen Írhatták, liOL'y Iladsícs az 
újvidéki szerb színház számára Tóth Ede „Tolonc"-át 
fordítja.  Ellenkezőleg azon örvendetes dolog állt be, 
hogy az egész télre Szuper magyar szinésztársasága 
biztosíttatott, és pedig ugy, hogy a bérlő s igy bizto-
sító közönségnek több harmadánál szerb, és a szerb 
gyranasiumi ifjúság  csaknem egyenlő arányban látogatja 
a magyar színházat mint a magyar gyranasium ifjúsága. 

— Becsülettudó rablók. Meiszlinger Gyula erdő-
becslö vasárnap Bolényesről haza utazott s útközben 
hat fegyveres  oláh rabló támadta meg, kik az erdészt 
magyarul szólhatták meg. Ez román nyelven válaszolt 
nekik, mi annyira megnyeré tetszésüket, hogy nem 
kértek egyebet, csak egy kis apró pénzt. Meiszlinger 
tiz forintot  adott nekik, ezt azonban keveselték, ekkor 
ötven forinttal  kinálta meg, mit köszönettel fogadták 
s még a tiz forintot  is visszaadták. Alig indult el Meisz-
linger kocsija, egyszerre eltört a tengelye, s visszaki-
áltván a távozó rablókat, ezek még kocsiját is meg-
igazították, s barátságos kézszoritások közt búcsúz-
tak el. 

— Élces adófizető  kovács. T—n az adóvégre 
hajtó megjelent egy ottani kovácsnál, ki ép egy vas-
rudat izzított, neje pedig egy mákkal telt tányért 
tartott kezében. A végrehajtó megpillantásánál a házi 
gazda dühösen oda kiált nejének „add ide asszony 
azt a tányér puskaport, halljunk meg, de a végrehajtó 
is velünk haljon. Erre a végrehajtó nagyot fordult,  s 
ugy tovább állott, hogy utol Bem érthették volna. 

— ÉtTágy statistika. Párisb an a karácson előtti 
napon eladtak csak a központi árucsarnokokban 69 
ezer tucat o»«Lirl0át., 42,000 csirkét, kappant, foglyot, 
16,000 libamáj-pastétomot, 550,000 rákot stb. Kará-
csonyestéjén olfogyott  600.000 frank  ^áru sertéshús. 
Heggel felé  783 embert szedett össze a rendőrség az 
utcákon, kiknek egyike se tudta, fiu-e  vagy leány, a 
sok bevett jótól. 

Sz. 4 eln. Hároinszékmegye alispánjától 
Főispán ur ő méltóságának idei 7 sz. a. kelt in-

tézkedése folytán,  van szerencsém ezennel uraságodat 
mint törvényhatóságunk képviselő bizottságának tagját 
a folyó  év és hó 13 án d. e. 9 órakor tartandó rend-
kívüli közgyűlésére meghívom. 

A gyűlés főbb  tárgyai lesznek: 
1) Magos kormányi rendeletek és intézkedések. 
2) A közigazgatási bizottság jelentése. 
3) A közegészségügyi körök, ugy a kör és köz 

ségi orvosok iizetésoinek megállapítása. 
4) A törvényhatósági utvonalak megállapítása. 
5) 2 közigazgatási bizottsági tag választása. 
GÍ LÓ avatási bizottsági elnökök választása. 
7) Községi és megyéi ügyek. 
8) Indítványok. 
Az állandó választmány ülése f.  év és hó 12-én 

d. e. 9 órakor fog  a szokott helyiségben tartatni. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1877 január 5-én. 

Forró Ferencz, 
alispán. 

5-ik k ö z l e m é n y az o r o s z f a l v i  t e m p l o m 
s z á m á r a K é z d i - V á s á r h e 1 y 11 g y ű j t ö t t 

k e g y e s a d o m á n y o k r ó l . 
Bene József  1 frt.  Sebők József  1 frt.  Jancsó 

Géza 1 frt.  Vajda Domokos 40 kr. Fogarasi József 
20 kr. JancBÓ Gábor 50 kr. Kovács Imre ifj.  50 kr. 
Szigeti Dani 20 kr. Kovács Kelemen 1 frt  s egy szék. 
Kovács Mózes 1 frt.  Kovács Mária 20 kr. Menybárt 
Mózes 1 irt. Jancsó Mózes (Jánosé) 1 frt.  Kovács Sa-
mu 50 kr. Kovács Dániel lakatos 60 kr. Kennel Agos-
tonné 20 kr. Szotyori Lajos 1 frt.  Szotyori Dávid 40 
kr. Ssőcs Dániel csizmadia 50 kr. Nagy János csiz-
madia 50 kr Bartos József  8 kr. Molnár Sándor 20 
kr. Molnár János 30 kr. Molnár József  50 kr. Jancsó 
János kicsi 1 frt.  Pap Andrásné özv. 1 frt  s egy ur-
asztali terítő. Szigeti József  50 kr. Hofmann  Antalnél 
30 kr. Demkó András 50 kr. Mucsi József  30 k r . | 
Török Ferenc 1 frt.  Feil Gáspár 1 trt. Sigmond Ba- i 
lázs 60 kr. Török Sándor 1 frt.  Csiszár József  csíz-J 
madia 1 frt.  Molnár Sámuelné 20 kr. Fejér Ferenc 1 
frt.  Kovács János cipész 1 frt.  Molnár János id. 1 frt. 
Jancsó Károly 1 frt.  Bányai József  50 kr. Megyaszai 
István 60 kr. Szőcs Bálint kereskedő 1 frt.  Szőcs Ab 
rahámné 20 kr. Csekme Lajos 50 kr. Jancsó József 
timár 1 frt.  Pap Mihály csizmadia 50 kr. „G'sizrasdia-
társulat" 5 frt.  Szotyori János 1 frt.  Szőcs Dániel 
mészáros 1 frt.  Kovács János mészáros 1 frt.  — Ezen 
közlemény ösBzegc 38 frt  98 kr, egy urasztali teritő 
és egy templomszék. 

Főösszeg : 395 frt  39 kr, 9 pad, egy korona, 2 
kanna, 3 urasztali teritő, egy könyv. 

Fogadják mind a kegyes adakozók, mind a buzgó 
gyűjtők az ur oltárára tett kegyes adományaikért há-
lás köszönetem kifejezését. 

Székely János, 
ref.  pap. 

I r o d a l o m . 
Uj lapok. „U a l i a s " Bzakközlöny a baromfite-

nyésztés és nyulás/.at köréből. E képekkel illustrált 
kitűnően Bzerkesztett szakközlony megjelenik minden 
hó lö-én. Szerkeszti Grubicy Gáza. Ara egész évre 
3 forint. 

„ K a t o n a i l a p o k " , szaklap a hazai véderő 
érdokében. E Bzaklap célja Magyarország véderejének 
fejlesztését  a hírlap-irodalom által előmozdítani. Pro-
grammja: Hazánk és a külföld  védhad intézményének 
jelentékenyebb kérdéseit tárgyalni, honvédelmi rend-
szerünk javítására törekedni, a magyar katonai szel-
lem és jellem szilárdítására hatni, s katonai ismeretek 
terjesztése által a hadtudományok iránt érdekeltséget 
gerjeszteni. Megjelenik minden vasárnap. E szaklap 
r'Jt potol nemzeti irodalmunkban s egy ily szakköz-
lönyre valóságos szűkség volt. Ara egész évre 6 frt. 
Ajánljuk e lapot honvédeink pártfogásába.  Szerkeszti 
Takácsi Józszef. 

Dumas a szellemdus frank  iró azt a megjegyzést 
tette Schakespearera, bogy isten után ő teremtett leg-
többet. Aranytollú J ó k a i nkról maholnap mi is el-
mondhatjuk, mert regényirodalmunkat annyi szellemi 
kincscsel gazdagította, melynek fele  is elég lenne a 
halhatatlanságra — Az „ É l e t k é p e k " cimü szép-
irodalmi napi lapjára előfizetési  felhívásokat  bocsátott 
szét. A inuukstársak névsorában régibb és ujabb te-
hetséges íróink szerepelnek, mi a lap értékét nagyban 
növeli. Jókai lapját nincs miért aján'anunk, a müvek 
közönség sietni fog  felkarolásával.  Tulajdonos és lap-
vezér Jókai, felelős  szerkesztő Törs Kálmán. A lap 
ára egész évre 16 frt.  10 előfizető  után ingyen pél-
dány jár. Előfizetési  pénzek az „Életképek" kiadóhi 
vutalához, Pest, baráttér, „Athenaeum" intézendők. 

A „Magyarország és a Nagyvilág" dec. 30 iki 
száma következő tartalommal jelent meg : 

S z ö v e g : Szavfet  basa. — Az egyetlen arany. 
Elbeszélés. (Tolnai Lajos.) (Vége.) — Az első hó. — 
(K. P.) Egy boldogtalan nő. BeBzéJy. (Turgenyev Iván.) 
Vége. — Fővárosi tárcalevél: Egy Sylvester estéje. 
(Porzó). — Shelleyből. Költ. (Csukássi József.)  — Az 
ének-lecke. — Újév napján a Vaticauban. — Torpe-
do-robbantás hatása. — Különfélék.  — Sakkfeladvány. 
— Képrejtvény. — Szerkesztői üzenetek. 

R a j z o k : Savfet  basa, a konstantinápolyi kon-
ferenc  elnöke. — Az ének-lecke. — Újév napján 
Vaticánban. — Az első hó. — Torpedo-robbantás 
hatása- — 

A „Vasárnapi Újság" dec. 30-ki száma követ-
kező tartalommal jelent meg: 

Donadio Bianka (arcképpel). — Archimedes 
pontja (vége). - Az európai diplomaták Konstanti-
nápolyban (kilenc arcképpel). — II. Mohamed szul-
tán bevonulása Konstantinápoly ba (képpel.) — „Stro-
goff  Mihály utazása" (képpel) — Egyveleg. — Mel-
léklet: Csalások az amerikai elnökválasztásnál (képpel.) 
— A karthausiak nagy zárdája Franciaországbán. — 
Kis ós nagy dolgok. — Irodalom és művészet. — 
Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Halálozások. 
— Szerkeszti mondanivaló. — Heti-naptár-

Uj zenemüvek. Tájiorszky és rarsch nemzeti 
zenemű kereskedésébe Budapesten megjelent: „Kecs-
keméti hires vendégfogadó."  „Zápor esik a határon." 

Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy." „Egyet kettőt 
perdülök veled." .Tisza partján van egy kis ház." „Az 
adós, az adós." Csárdás zongorára szerzé Bibor Gyula 
Ara 60 kr. „Hajnalban" zongorára Fshrbach Fülöp 
polka, zongorára Ellenbogen Adolf.  Ara 50 kr. 

Táborszky és Parsch zenemű kereskedésében 
megjelent és beküldetett: Klarinétos az én nótám fújja. 
— (Tulipános a kalapom.) — Ki volt itt. — Nincsen 
a faluban  olyan legény mint Pista. — Csárdás zon-
gorára szerkeszté Tisza Aladár. Ara 60 kr. Circus 
gyorspolka ifjú  Fahrbach Fülöptől. Ara 50 kr. Dans 
laa Clanére (Az erdő mentén) keringő ifjú  Fahrbach 
Fülöptől. Patti Adelinnek ajánlva. — Ara 80 kr. 

Bécsi tőzsde és pénzek j an . 4 
5*,0 Metalliques . 61 35 M. földt.  kötv. . 75.40 
5°/n nem. köles. . 66.70 Tem. földt.  kötv. 71.— 
1860. államkölcs. —. Erd. földt.  kötv .71.75 
Bankrészvények . 818.— Ezüst . 
Hitelrészvények . 140.70 Cs. kir. arany . 5.98 
London 124.90 , Napoleond'or . 9.97'/. 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Van szerencsém a t. c. közönséggel tudatni , 
hogy Brassóban, a Nagy-utcában 501. sz. a. 

cipész üzletet 
nyi tot tam. 

Ajánlom jól berendezett és dus választékú 
s l egú jabb francia,  mint közönséges módon ké-
szített férfi  és női c ipő-raktáromat . 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 
teljesíttetnek. 

A t. közönség becses pártfogását  kérve, 
marad tam tisztelettel 

Uir ó Gyula, 
4 - 6 cipész. 

SZ. 3600 
1876. , K V > 

Árverezési hirdetmény. 
A sepsi eztgyörgyi járásbíróság mint tolekküiiyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, liogy s.-szentgyörgyi 
id N»gy György, tusnádi ftiidőbiitokossága  és Sepsi-

Szentgyörgy város pénztára vógreliRjtatónak odavaló 
Kőszegi Károly és nejo végrehajtást szenvedő ellen 
90 frt,  450 frt  és 160 fit  s járulékaiérti végrehajtási 
ügyben végrehajtást szenvedő Kőszegi Károlynak tu-
lajdonát képező, a sepsi-sztgyörgyi 377. szánm telek-
jegyzőkönyben A+ 920 és 921. hr. sz. a. 2430 frta, 
ugy 6623. hr. sz. a. 50 frta  becsült ingatlanok a Kő-
szegi Béniámot illető haszon élvezeti jog fentartásával, 
valamint a sepsi szentgyörgyi 836 sz. tkjegyzők. A-f-
4681. hr. sz. a. 30 frtra  becsült ingatlan az 1877. évi 
februárhó  12-ik napján délelőtt 10 órakor mint első, 
és 1877. évi márciushó 19-ik napján délelőtt 10 óra-
kor, mint második határidőben ezen telekkönyvi ha-
tóság irodájában megtartandó nyilvános árverezés fcö-
vetkezö feltételek  alatt eladatni fog,  u. m : 

l-ször) Kikiáltási ár a fennebb  kitett becsár, me-
lyen alól az első árverezéskor az árverezésren kitűzött 
birtok nem fog  eladatni. 

2 szor) Árverezni kivánók tartoznak az ingatlan 
becsárának lO°|0-át készpénzben vagy ovadékképes 
papírban a kiküldött közéhez letenni. 

3 szor) Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, és pedig : az elsőt az árveréskor, a máso-
dikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, a 
harmadikat ugyanazon naptól számítandó 4 hó alatt, 
a más két ingatlan vételára 2 részletben, fele  az ár-
veréskor, más fele  attól számítandó 15 nap alatt, 
minden egyes vételári részlet ntán a birtokba lépés 
napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt ezen kir. 
járásbíróságnál lefizetni. 

A bánatpénz az első részletbe fog  beszámíttatni. 
4-szer) Az árverés befeje2tévol  vevő a megvett 

ingatlan birtokába lép, ennélfogva  a megvett ingatlan 
haszna és terhei ez időtől őt illeti. 

5-ször) A tulajdonjog bekeblczése csak a vételár 
és kamatainak teljes lefizetése  után fog  vevő javára 
hivatalból eszközöltetni. 

Az átruházási költségük vevőt terhelik. 
6-szoz) A mennyiben vevő az árverési feltételek 

bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan 
az érdekelt felek  bármelyikéuek kérelmére a prts, 
459. §-a értelmében* vevő veszélyére és költségére, 
bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá 
bocsáttatni és csupán egy határidőnek kitűzése mel-
lett az előbbi b<*csaron alól is eladatni fog. 

Felhivatnak azok, k.k az árverésre kitűzött ja-
vak iránt tulajdoni vagy más igényt, nragy elsőbbségi 
jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kere-
seteiket e hirdetménynek a hivatalos lapban lett har-
madik közzététele napjától 15 nap alatt, habár külön 
értesítést nem vettek is, ezen királyi járásbírósághoz 
nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát 
nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére  fognak 
utasíttatni. 

A sepsi-szentgyörgyi kir: já rásbí róság , mint 
te lekkönyvi hatóságtól. 1876. november 13-án 

Kónya Gerő, 
1—3 kir. jbiró. 


