
hogy a lap tulajdonosa őt a szerkesztőségből eltá-
volitá, a többek között azért is, mivel ö az otto-
mán hadsereg sebesültei számára begyült könyör-
adományok egyharmadát elsajátitotta. Akinek ez 
iránt kételye lenne, győződjék meg a s.-szentgyör-
gyi kir. járásbíróság bünfenyitö  osztályánál. 

A többit a törvényszék előtt emlékezetébe 
hozni tartom fenn  azért, hogy nyiljék alkalom pro-
tectorainak ö benne, mint Háromszék egyik morum 
censorában gyönyörködhetni. 

Császár Bálint, 
Sepsi-Szentgyörgy város 

polgármestere-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A diszokmányok Sepsi-Szentgyörgy város 

megrendelésére Posner K. Lajos kiállításával ma 
megérkeztek a, tanácshoz. Tudvalevőleg városunk 
Szász Károly miniszteri tanácsost és Szentiványi 
Gyula brassómegyei főispánt  d í s z p o l g á r á v á vá-
lasztotta. Az erről szóló két diszoklevél oly gaz-
dag aranyozással, oly pazar fényességgel  van ki-
állítva, minél remekebbet, izlésteljesebb müvet ha-
za i i p a r u n k alig állított elő. A Szász Károly uré 
finom  fehér  chagrain bőrre monogrammal azon 
körül arany cserkoszoruval meglepő szépen sike-
rült ; mig a Szentiványi Gyula uré szintén igen 
finom  piros chagrain bőrben aranyzott monogram-
mal, gazdag aranycifrázattal  kitűnő mii. Mindkettőn 
arany zsinoron, arany tokban S.-Széntgyörgy város 
pecsétje függ.  A gazdag borítékon belül olvasható 
a minden várakozást felülmúló  gyönyörű kiállítású 
okmány szövege, mely szerint Szász Károly ur 
tudvalevőleg a Mikó-tanoda létrehozása körül szer-
zett érdemeiért, Szentiványi ur pedig, mint Három-
székmegye volt főispánja,  a városnak központ gya-
nánt leendő megtartásáért s a várossal szemben 
tanúsított sok irányú pártfogásáért  választatott meg 
díszpolgárrá. A hazaijiparnak ékességül fognak  szol-
gálni e gyönyörű diszokmányok minden időben. 
Posner ur pedig elismerő köszönetünket méltán 
kiérdemelte általok. Ezen diszokmányok a t. kö-
zönség megtekintésére ki vannak állitva a v. ta-
nácsház termében. A diszokmányok a párisi világ-
kiállításon is ki lesznek állitva. 

— Szerencsétlen áldozat. E hó 17-én temet-
ték el városunkban Udvary Imre szabóinast, ki 
néhány nappal ezelőtt Jancsó Albert műhelyében 
egy égő petróleum-lámpát vigyázatlanságból eltört, 
minek folytán  a petróleum szétömlött s a műhely-
ben több ruhadarab összeégett. Az alig 14 éves 
fiu  is nehéz sebeket kapott ez alkalommal karján 
és vállán, melyek gyógyithatlanul terjedtek hova-
tovább, mig végre a szerencsétlen áldozat borzasztó 
kínok között kimúlt. 

— Küldöttség ment Brassóból a cárhoz S.::.nt-
pétervárra tegnap az ott állomásozó Sándor I. gya-
logezred köréből. A küldöttség tagjai Szekulics 
ezredes, báró De Fin májor, Puskaric kapitány. 
Célja a küldöttségnek ő felsége  F e r e°n c J ó z s e f 
császár-király nevében üdvözölni a cárt azon ok-
ból, hogy e hó 21-én 100 éve lesz épen, a mióta 
az orosz Sándor cár nevét viselő I. cs. kir. gya-
logezred felett  az orosz uralkodóház tulajdonos 
lett. Tudvalevőleg a cár Szentpétervárra csak e 
hó 17-én érkezett meg. 

— Rablógyilkossíig. Néhány nap előtt—irja a 
„Hermanstádter Zeitung", erősen felfegyverkezeett 
rablók törtek be egy Sugay fölött  fekvő  kunyhóba, 
s annak lakónöjétöl, ki disznókkal kereskedett— 
pénzt követeltek. Mivel az asszony e követelésnek 
azonnal eleget tenni nem akart, vagy nem tudott, 
a rablók borzasztó erőszakhoz folyamodtak:  a sze-
rencsétlent forró  vizzel és viasszal leöntötték, s ad-
dig ütötték verték, mig kiadta lelkét — Azután az 
asszony fiára  került a sor, egy 20 éves hülye fiatal 
emberre, kit szintén leöntöttek forró  vizzel, azonki-
vül alcomjába egygolyót röpítettek. A tetteseket még 
nem derítették ki, de a szászsebesi kir. törvényszék 
erélyesen folytatja  a nyomozásokat. 

— Mai számunk hirdetési rovatában felhívjuk 
a t. közönség pártoló figyelmét  a Pál István ven-
déglős lakásváltoztatására. A tisztaságról, Ízletes 
ételeiről, pontos kiszolgálatáról szélss körben is-
meretes vendéglőst bizonyára el fogja  kisérni a 
közönség pártfogása  uj szállására is. 

— Mai számunkkal küldjük szét a „Budapesti 
Öazár" és a „Hírmondó" előfizetési  felhívását  az 
7878. évre. Ajánljuk a nök és az olvasni szerető kö-
jönség becses pártfogásába. 

Lapunk bezárta utan következő, hiteles 
forrásból  jött táviratot vettük : 

Budapest, dec. 18. délután 4 óra. 

O z m á n é l ; — é l e t é n e m i s 
/ e s z é l y e s . 

Kécsi tőzsde és pénzek dec. 17. 
'/„ Metalliques . 63.00 
7„ nem. köles, . 66.90 
i60. államkölcs. 113.20 
mkrószvények . 794.— 
• itelrászvönyek . 208 80 
•ondon 119.20 

M. földt.  kötv. . 78.50 
Tem. földt.  kötv. 77.50 
Erd. földt.  kötv .76.10 
Ezttst 10485 
Ce. kir.  arany . 5.65 
Napoleond'or . .9.56 '/2 

F'delös szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Előleges jelentés. 
Van szencsém a t. közönség szives tudomá-

sára hozni, miszerint a városház alatti vendéglömet 
újévtől kezdve csiki-utcai saját helyiségembe te-
szem á}. 

Mikor a t. közönséget erről értesíteni szeren-
csém van, egyszersmind tudósíthatom, miszerint 
ugy kényelem, mint a berendezés célszerűségét 
illetőleg vendéglői helyiségem igen kitűnő leend. 

Éttermek, lakszobák, istálló stb. a t. közön-
ség igényeinek teljesen megfelelnek.  Ételek és ita-
lok változatossága mellett, valamint eddig, ugy 
ezután is nagy gondot fordítok  a tisztaságra és 
pontosságra. 

Azon közönség, mely eddigi v e n d é gjl ő m-
ben meghálálhatatlan nagyrabecsült pártfogásában 
részesíteni kegyeskedett, fogadja  legmélyebb kö-
szönetemet s azon igeretemet, hogy jövőre is leg-
kedvesebb kötetességemnek tartom e becses párt-
fogást  kiérdemelni. 

Sepsi-Szentgyörgyön, dec. hó. 
Pál István 

1—3 vendéglős. 

Sz. 10139. — 1877. Háromszékm. alisp. 

Pályázat. 
A sopsi-szentgyörgyi, „Ferenc József"  nevet 

viselő megyei közkórházi orvosi állomásra évi 300 
frt  fizetés  és a kórházbani szabad lakás mellett pá-
lyázat nyittatik. 

. A kellőleg bélyegzett és okmányokkal ellátott 
folyamodások  folyó  hó 31-ig bezárólag Háromszék 
megye mélt. főispánjához  benyújtandók. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1877. dec. 18. 
Forró Ferenc, 

1—2 alispán. 

Hirdetmény. 
A k-vásárhelyi kir. törvényszéknek 5000 

és 5001 polg. uz. alatt kjlt végzései folytán 
a s -sztgyörgyi takarékpénztárnak mint felperes-
nek maksai Kónya István és társai ellen 100 
frt.  tőke és jáia'lkainak, továbbá maksai id. 

Teleki János és társai ellen 200 frt.  tőke és 
járulékainak folyó  év nov. 1 ső napján megej-
tett foglalás  szerint gazdasági eszközök, lovak 
sertések és takarmánynemü, továbbá szemes 
gabona és szarvasmarhák foglaltatván  le 1050 
trtra. becsültettek, felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javakhoz igényt akarnak jelenteni a 
prt. 464, §. értelmében annak érvényesítése vé-
gett ezen hirdetmény 3 madszori megjelenésétől 
számítandó 8 nap alatt igénykereseteiket az 
abból származható hátrányok kikerülése tekin 
tétéből szabályszei iien beadni el ne mulasszák 

Kézdi-Vásárhelyit. 1877. decz. 5-én. 

Kakucsi Ádám, 

3 — 3 kir. törvényszéki végrehajtó. 

Kitűnő minőségű eladó 
száraz fa 

4 köbméterenként igen mérsékelt áron kapható. 
Raktárhelyiség Csikiutczában a Sas József-féle 
ház udvarán. Értekezhetni helyben alólirottal 
3—3 Bikfalvi  Ferenc. 

Haszonbéri hirdetés. 
Kovászna község képviselő testületének if 

évi dec. hó tO-én tartott gyűlése határoza a 
folytán  a szesz, pálinka sör áruihatása, vala-
mint a piaci vámszedés, buromcédnlairás, vadá-
szat, a község mészárszéke és borsika szedési-
jog f.  évi decemberhó 28-án d e. 9. órakor a 
község házánál tartandó nyilvános árverezésen 
a jövő 1878 ik évre a többet Ígérőnek haszon-
bérbe ki fogiak  adatni. A feltételi  pontok 
a község házánál hivatalos órák alatt, megte-
kinthetők. 

Kovászna 1877. decz, 10. 
Deák Albert, 

2—3 közs jegyző. 

Kolozsvár, 1877. novemberhó 

T. c. 
A „Victoria" biztositó társaság sajnos összeomlása következtében az ezen társaságnál volt 

biztositások is elesvén minden órán közbejöhető szerencsétlenség elháritása szempontjából, kötelessé-
gemnek tartom figyelmeztetést  tenni az iránt, hogy azoknak egy más társaságnál haladéktalanul biz-
tosítása szükséges. 

Oly társaságnak, mely minden tekintetben, és pedig akár a rendelkezésére álló tőkék 
nagyszerűségét illetve, akár szervezete kiterjedsége, pontos és szakszezü kezelése, a károk" fizetése 
körüli kifogástalan  eljárása folytán  mindenek felett  bizalomra érdemes : egyedül és kizárólag az 

I. MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁGOT 
esmervén, kötelességemnek tartom saját érdekében és biztonsága szempontjából sürgősen figyelmez-
tetni, hogy minden a „Victoriánál" volt biztosítását kizárólag a nevezett társasághoz tegye át. 

A „Victoria" esete szomorú bizonyítéka azon ténynek, hogy egyfelől  másodrangú társasá-
gok elegendő garantiát nem nyujtnak, másfelől  a külföldi  társaságokra támaszkodás szintén nem óv 
meg a meglepetésektől, miután ezek bármily nagy tőkékkel is rendelkeznek esetleg otthon — itt 
nálunk csak a törvények értelmében letett csekély százezer forintig  nyujtnak garanciát a milliókra 
menőleg elválalt kockázatokkal szemben. Midőn, mint most a „Victoria" volt igazgatója, a biztosí-
tásaikat vesztett felekkel  szemban rajtam nehezedő morajis felelősiégnél  fogva,  ezen figyelmezteté-
semet megtenném, kötelességet véltem teljesíteni, utalván arra a társaságra, maly mindínak falét 
és között kétségbevonhatlan garantiát nyújt arra nézt, hogy elvállalt kötelezettségeinek minden kő 
rülmények között és minden eshetőséggel szemben megfelelni  bir. 

Teljes tisztelettel 

S z á s z G y u l a 
i—3 (a „Victoria" volt vezérigazgatója. 

I F E L H Í V Á S . 
Az első magyar általános biztositó társaságnak igazgatósága „Brassó város és vi-

' déke területén a társaság képviseletét reám alólirtra bízta. 
Midőn ezt a nagyérdemű közönségnek tiszteletteljesen tudomására hozom, s kész-

1 séggel teljesítendő szolgálatomat felajálom,  ugyanakkor kötelességemnek is tartom a t. c. 
1 közönségnek saját érdekében és biztonsága szempontjából a „első magyar általános biztositó 
1 társaságot", mely mindenik társulat felett  és között legnagyobb garanciát nyújt — 

! élet, kiházasitási tőkék, évjáradékok, neveltetési költ-
! ségek, tüz és jég 
I elleni biztosításoknak eszközlésére felajánlani. 

Lakásom és irodám Brassó városában alsó ujutca 430. sz. a. 
Brassó, 1877. december hó 15. 

Pongrác Dénes, 
1—3 kerül, ügynök. 
immsaammsm^mí 

Ny. Pollák. Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön. 


