
Bécs, dec 1. Három török hajónak kisérlete 
Antivári előtt csapatokat beszállítani, a montenegróiak 
heves lövöldözése által meghiu6Íttatott. 

Bécs, dec. 1. Bukurestből irják a „P. C.u nak : 
A törökök Lem-Palankát nem az oláhok támadása 
folytán,  hanem miután a 6 napi bombázás után telje-
sen leromboltatott — Ürítették ki. Dimitresku ezredes 
egy hadosztálylyal még csak tegnap kelt át a Dunán 
és 5 órakor egy Abri-Palánkából jővő oláh hadosztály 
megszállotta Lom-Palankát. A török őrség már előbb 
jó rendben vonult vissza Widdiube. 

V E G Y E S . 
— A háromszéki takarékpénztár 1877-ik év 

november havi forgalmának  kimutatása. 
B e v é t e l : , 

Készpénz áthozat a mult hóról 7540 frt  03 kr 
49 féltői  betét 6734 frt  31 kr, visszafizetett  váltókból 
22147 frt,  visszafizetett  előlegekből 25 frt,  kamatokból 
695 frt  14 kr, illetékből 347 frt  75 kr. összesen 37 
ezer 489 frt  23 kr. 

K i a d á s : 
14 félnek  betét visszafizetésére  5817 frt  50 kr, 

folyó  kamatokra 80 frt  53 kr, váltó leszámítolásra 
26405 frt,  osztalékra 7 frt  20 kr, kezelési költségekre 
7 frt  40 kr, tiszti fizetésekre  41 frt  66 kr, állami jö 
vedelmi adóra 20 frt  89 kr, állam illetékekre 61 frt 
88 kr, bélyegre 5 frt  65 kr, bútorokra 33 frt  55 kr, 
készpénz maradvány 5007 frt  97 kr. Összesen 37489 
23 kr. S. Szentgyörgyön, 1877. novemberhó 30-án. 

N a g y G e r g e l y , könyvvezető. 
— A marhavész. November 30-én jelentést vett 

a központi véBzbizottság, hogy Uzon községében Foga 
rasi mészáros istálójában 2 ' rb marha megbetegedett. 
E jelentés nyomán Gracsányi Gyula országos- s Born 
megyei állatorvosok helyszinéze kiszállván, a beteg 
á latokban a keleti marhavészt konstatáltak. E kóris-
merés után a fertőzött  udvar csendőrséggel lezáratott. 
December 1-én Kakucsy segédtanár, Born megyei ál 
latorvos, Wis8Íák megyei főorvos,  valamint főnpán  ő 
méltósága Gracsányi uiral helyszínére kirándultak s 
miután szakértői vizsgálatok után megállapítva lett, 
hogy Uzonban egyebütt beteg marha nincs, a Fogara-
sinál talált 2 beteg ökör felbecslés  után lebunkózta-
tott s intézkedés tétetett, hogy a szabályszeéti fertőt-
lenítés azonnal folyamatba  vétessék. December 2-án a 
fertőtlenítés  befejeztetett  Dec. 3-án azonban Fogara-
sinál ismét egy drb megbetegedett. Uzon községben a 
vész ragály behurcolása iránti wzsgálalok befejeztével 
jövő számunkban e tárgyról kimerítő tudósítást közlünk. 

— A székelyföldi  rom kath. szegény templo-
mok segélyezésére alakult „kézdi-vásárhelyi oJtár-egy-
let" javára Demény Ferencné gyiljtőivén Hatolykáról 
egyBzersmiudenkorrj adakozásokból begyült összeg 9 
frt  40 kr. Fitzus Mártonné gyüjtöivén K.-Vásárhelyről 
alapítóktól begyült 50 frt.  Fejér Lukácsné ivén K.-
Vásárhelytt rendes tagok évenkénti fizetéssel  begyült 
3 frt  30 kr. György István c. kanonok gyüjtöivén 
Hátszegről 10 frt.  Bálint Károly c. kanonok és főes-
peres ur ivén Kézdi-SzentléJekről rendes tagok után 
4 frt  50 kr, egyszersmindenkora adakozásokból 5 frt. 
Dávid Istvánné ivén K.-Vásárhelyit alapító tagok..'d 
125 frt,  rendes tagoktól 8 frt  60 kr, egyszersminden-
korai adakozásokból 62 frt  50 kr. Bányay Gerőné 
ivén K.-Vásárhelyről alapító tagoktól 15 frt  40 kr, 
egyszersmindenkorrai ad. 8 frt  60 kr. Landt Józsefné 
gyüjtöivén K.JVásárhelyről alapitóktól 25 frt,  rendes 
tagoktól 7 frt,  egyszersmindenkorra adakozóktól 2 frt. 

— Hány ember halt meg a világ teremtetése 
Óta? Egy angol tudós társaság megközelítő kiszámitást 
közöl egy Izlandban megjelenő tudományos közlöny-
ben, mely szerint az összes embtriség száma, kik a 
földön  a legkorább időszámítás óta léteztek, 66 qua-
drillió, 627843237075256 (tudni jó : hatvanhat quadnl-
lio, hatszáz buszonhét trillió, nyolcszáznegyvenbárom 
billió, kétszázharminchét millió, hetvenötezer kétszáz-
ötvenhat) embert tett volna ki. Oly szám, mely szerint 
a föld  golyónak minden egyés rJszét legalább is 180-
szor kellett felásatni,  hogy ezen óriás számú halottat 
eltemethessék. 

— Barrier adoma. A nem rég elhunyt szelle-
mes vigjátékiróról nem rég közöltünk több sikerült 
adomlt ; ma a „B. Sontagsblatt" frisite  fel  róla a kö 
vetkező adomát: Litolft'  zeneszerző és karnagy oly 
sovány volt mint a bot. Egy alkalommal Barriére is 
jelen volt egy előadásnál, melyet Litolff  rendezett s 
midőn a sovány karnagy elfoglalta  a karnagyi állványt, 
Barriere igy szólt egyik barátjához: „Oly sovány, hogy 
midőn az állványra lép és kezébe veazi az ütenypálcát, 
mindig azt kérdezem magamban : melyik fogja  a má 
síkkal a taktust verni. 

Van-e tudomása arról, hogy a fekélyes  Sztgyörgy 
kebeléből rendeltetett marhavészbiztos, ki sirályként 
csatangol a vésznélküli Szemerja községében ? 

Van-e tudomása arról, bogy az egészséges Sze-
merján elszállásolt katonák felváltva  feljárjanak  Szent-
Györgyre, vészes telkek őrizetére ? 

Van-e tudomása arról, hogy Szentgyörgyről vészt 
terjesztő nyers anyagokkal be Szeniorjába, ki s azon 
tul szabadon járnak emberek, szekerek ezen uj zárlat 
mellett? 

Van-e tudomása arról, hogy a vészes helységet 
még telkenként is — ha nem előny a vészt szándé-
kosan terjeszteni — külön kell zárolni az 1874. évi 
t. c. 32., 33. §§-ai értelmében? S végül 

Ha nincs ohajt-e szerezni ? 
Ha van s nem célja Szemerja községét is a vész 

áldozatának kitenni; szándékszik e jóakaratulag, félre-
téve minden intriguális befolyást,  érdeket Szemerjáról 
bevonni Szentgyörgyre a Szemerján szükségtelen ka-
tonaságot s igy a vészteljes Szentgyörgyöt Szemerjától 
elzárni ? 

Ujvárossy Ferenc, 
szemerjat birtokos. 

P I A C I Á R A K 
S.-Szt.-
György j Brassó 

dec 3. ,nov 3U 
frt. "r- frt |kr. 

1 legszebb . . 8 60 8 70 
Buza (tiszta) | közepes 8 

60 
8 20 

) gyöngébb . . 7 50 7 60 
Buza (vegyes) 6 50 7 15 
Rozs } legszebb . . . . 

\ közepes . . . . 
6 
5 50 

6 
5 

10 
50 

; 1 legszebb . . . . 
A r P a } közepes . . . . 

5 
4 50 

4 
4 

90 
30 

Z a b \ J ° g 8 Z e b b • • • • 3 10 3 
( közepes . . . . 2 80 2 90 

Törökbuza 4 20 5 
Kása 8 6 10 

7 8 
10 9 ÍSO 

Fuszulyka . 7 7 
— — 10 

Burgonya 1 20 t 40 
Marbabus . . 32 — 32 
Disznóhús 44 44 

_ 20 20 
Faggyú friss — 30< — 30 

Bécsi tőzsde és pénzek dec. 8. 
Ö°/4 Metalliques . 63.60 
5°/ nem. köles. . 66.30 
1860. államkölcs. 112.50 
Bankrészvények . 801.— 
Hitelrészvények . 209.80 
London 118.60 

M. földt  kötv.. 76.— 
Tem. földt.  kötv. 77.80 
Erd. földt.  kötv . 76.— 
Ezüst 105.60 

*Cs. kir. arany . 5.63 
Napoleond'or . .9.53'j, 

Közönség- köréből.* 
N y i í t k é r d é s 

Van-e tudomása Hároirnékmegye vészbizottsá-
:;ánsk arról, hogy a marhavészéé Szentgyörgyhöz a 
.'észtelen Szemerja külön álló község mily oktalanul 
/.ároltatott össze egy korább helyén volt zárlat bevo-
nása után ? 

') E rovat alatt megjelentekért felelősséget  nem vállal a 
8 a erk. 

Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Dr« Reiner D. 
tudatja a t. cz. közönséggel 

visszatértét K.-Yásárhelyre. 

Eladó gyűjtemény. 
1) 1 szekrény rovar aranykeretü rámával 

benne 200 drb. 
2) 2 szekrény lepke 350 drb. 
3) 2 szekrény termésselyem 4 féle  színben 
4) 40 drb. kitömött madár, 4 drb. emlős 

állat, összesen 44 drb. 
5) 28 féle  madárfészek  tojásaizal 
6) Régi pénzek, csigák, ásványok nagygyüj-

temény 
Különösen a tanitó urak becses figyelmébe 

ajánlom lent elősorolt tárgyak együttesen vagy 
részldtesen is eladatnak. 

Értekezhetni alólirtnál személyesen, vagy 
levél által. 

Eresztevény 1877. nov. 24. u. p. Maksa. 
l - l Maksai Lázár. 

Haszonbérbe adás. 
Sepsi-Szentiván község képviselő testületé-

nek folyó  év november 14-én tartott gyűlése 
határozata folytán  a községi korcsmai jog, ugy 
mint: szesz, bor és sör áruihatása az 1878., 
1879. és 1880. évekre árverezés utján tolyó év 
decemberhó 16 án d. e. 9 órakor ki fog  adatni. 
Az árverezési feltételek  alólirtnál bármikor meg-
tekinthetők. 

S.-Szentivány, 1877. nov. 30-án. 
Szenyes György, 

biró. 
1—2 

Haszonbéri hirdetés. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községének 
mindennemű piaci jövedelmei, u. m : szesz, pá-
linka, 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 
tartandó nyilvános árverésen a jövő' egész 1878. 
évre haszoubérbe tog adatni-

; . Az árverezés megkezdése előtt minden cikk-
re nézve a kikiáltási árnak 10°|<>-a bánatpénzül 
készpénzben vagy Írásbeli ajánlatokban leteendő. 

A többi feltételi  pontok felől  a kivenni 
•sándékozók a községi előljáróságuál nyerhetnek 
felvilágosítást. 

N.-Borosnyón, 1877. nov. 28-án. 
Kónya Mihály, 

bíró. 
Kónya Sándor, 

1—3 községi jegyző. 

Sz. 3409. 
1877 

Hirdetmény. 
S.-Sztgyörgy város tanácsa által közhírré 

tétetik, hogy a városi közjavak és javadalmak 
lolyó 1877-ik év deczember 12-én d. e. 9 óra 
kor árverezés utján a következő renddel és fel-
tételek alatt adatnak haszonbérbe ; 

1) A szesz, pálinka kimérést jog ; kikiál-
tási ár 6360 frt. 

2) A borkiméré8Í illeték szedési jog; kiki-
áltási ár 2600 frt. 

3) A sör korcsomárláai illetékjog; kiki-
áltási ár 500 frt. 

Mindezek a következő 1878. év január 
1-től kezdve három évre ; továbbá 

4) A város nagy vendéglője, az alioz tar-
tozandó helyiségekkel u. m : 

Földszint 2 étterem, egy tekeasztalterem, 
három mellékszoba, konyha éléskamra, az eme-
leten egy étterem, 4 egyes, 2 kettős, összesen 
6 vendégszoba, az udvarban kettős korcsmaház 
táncterem három mellékteremmel, és az ezek 
íeletti padlás; továbbá 12 lóra istálló, azon 
megjegyzéssel, hogy e helyett a következő év 
juniushava 1-ső napjáig egy 24 lóra 3 nagy 
koosiszinnel ellátott uj istálló fog  építtetni, eze-
ken kivül ehez tartozó fa-  szekérszinekkel és 
kutakkal ellátva fog  hat, illetőleg kileuc évre 
ugyan 1878-ik év január 1-től kezdve bérbe 
adatni; kikiáltási ár 2192 frt.  28 kr. 

5) A városház alatti bolthelyiségek. 
Az árverezni kivánók kötelesek a kikiál-

tási ár 107,-át készpénzben az árverező biz. 
kezéhez letenni. 

Kik valamelyik haszonbérleti tárgyra offert 
által kívánnak árverezni, zárt ajánlatukat a 
kellő bánatpénzzel ellátva, kötelesek mielőtt az 
árverezés megkezdetnék, az árverező bizottság-
hoz beadni, 

önként következik, hogy a zárt ajánlatra 
rá Írandó, hogy az melyik tárgyat illeti. 

Akik bővebb felvilágositást  kívánnak nyerni 
azok városi főjegyző  Gyárfás  Lajos urnái az 
árverezési leltételeket a rendes hivatali órákban 
megtekinthetik. 

Sepsi-Szentgyörgy 1877. nov. 3-ikán. 
1—3 a város tanácsa. 


