
Az el*ő előadás jövedelme a sepsi-szentgyörgyi 
eüzoltó-egylet javára fordít  Intik. jMiután ez egylet célja 

gyedül közönségünknek kellemos estéket, szerezni, 
reméljük, közönségünk önzetlen munkálkodásunkat tö-
meges megjelenése állal jutalmazni fogja. 

— A tűzoltó egylet javára január 27 ón rende-
zendő közvacsorával összekötött táncestélyre felhívjuk 
városi és vidéki közönségünk figyelmét  s kérjük e 
jótékonycélu táncestélyt, mely a tett intézkedések 
után ítélve, igen élvezetesnek ígérkezik — pártfogás-
ban részesíteni. Városunk polgárai — miután a far-
sang alatt alig lesz több táucestély rendezve — hisz-
szük, tömegesen veendnek ez estélyen részt. — Ugy 
legyen! 

— Műkedvelői előadás. Vasárnap műkedvelőink 
két vígjátékot adnak elé. Ajánljuk pártfogásba. 

— Kossuth Lajos a bankügyben egy terjedel-
mes levelet irt melyben e kérdés miként megoldását 
kifejti.  Ujabban a londoni „Daily Telegraf"  közöl egy 
levelet Kossuthtól, melyben glasgovi barátai felhívá-
sára a keleti kérdésre vonatkozó nézeteit adja elö. 

— Egy kis rektiflkáció.  A „Nemere" 4 ik szá-
mában a „Vegyes" rovat alatt a következő közlemény 
jelent meg : 

A sepsi-szentgyörgyi „EöUős- egylet" mult vasár-
napon tartott gyűléséből két igon szép s figyelmet  ér-
demlő mozzanatot kell registrálnunk ; az egyik: há-
romszékmegyei királyi tanfelögyelö  t. Vajna Sándor 
urnák azon egylet tiszteletbeli elnökévé választása és 
pedig épen egyik jeteutékeny egyleti tag t. Zajzon 
Farkas ur indítványára. A kik a megtisztelt taufel-
ügyelő és indítványozó ur között a mult évben letolyt 
szomorú polémiára visszaemlékeznek, azok előtt ez 
esemény egy kissé különösnek tűnhetik fel,  holott ab-
ban csakis az igazság mély érzetének egyik biztos 
jelét szemlélhetni." 

Az olvasó közönség tájékozása végett szükséges 
kijelentenem, hogy az „Eötvös-egylet" gyűlésében tisz-
teletbeli elnöknek megválasztásra királyi t a n f e l ü -
g y e l ő Vajna Sándor ur lett ajánlva Zajzon Farkas 
ur által, s mint ilyen, meg is választatott. Az pedig, 
kivel Z. F. ur polemizált, az a s-szentgyörgyi ev. ref. 
gymnasium i g a z g a t ó j a volt — Ha tehát Z. F. 
ur a kormány képviselőjét ^megtíszti lésre felajánlotta 
s az tényleg meg is tiszteltetett a nevezett egylet ál-
tal, jól cselekedett, s nem teszi az azt, bogy Z. F. 
ur az említett igazgató iránt na nás vélemény ben / 
lenne. — Ennyit a tájékozás végett szükségesnek vé-
lék megírni. C—. t 

— Az ilyeialvi ifjúsági  önképző kör tartandó 
táncestélyére bálanyául dr. Nagy Gusztávné urnő ké-
retett fel,  ki a bálanyaságut sziveskedet elfogadni. 

— Kossuth íákiya. Nagyvár don él egy öreg 
derék iparos, ki nem tud tökei t;sen magyarul, hanem 
azért a jobb érzelmű honfiak  közöl való. Jellemzi őt 
törbi közt az, hogy van neki egy darab fáklyája,  me-
lyet több mint uegyoa százada őriz féltékenyen  a 
legnagyobb kegyelettel. Ez a fáklyn  p- dig abból az 
időből vgló, midőn Kossuth Lajos Nagyvárad népét 
buzditá. Szent meggyőződés', hogy K OS ÍU I I I Lajos haza 
jő; akkor ismét meggyújtja a fáklyát. 

— A kézdi-vásárhelyi közművelődési egyesület 
f.  év. február  6-án tartandó „Tánas estéíyi8 rendező 
bizottsága tisztelettel kéri fel  mind az r.gylet tagjait 
mind pedig K.-Vásárhely város és vidéki n. érd. kö-
zönséget, hogy kik notalán a meghívókat későre vennék 
vagy tévedésből meghívót nem kapnának, azonban 
igényt tartanak, sziv^skejenek a rendező bizottságnál 
felszólalni,  osetlogcsen pedig ez;n felhívást  meghívás-
nak tekinteni. I 

— Ferenc József  mult évi augusztus végén vá-
lasztott unitárius püspök minthogy közelebbről leérke-
zett a legfelsőbb  királyi megerősítő oklevél, folyó 
hó 28 vasárnap teszi le a király ő felségo  iránti hó-
dolati esküt az e végre legfelsőbb  helyen kinevezett 
királyi biztos vargyasi Dániel Gábor egyik főgondnok 
és udvarhely-megyei főispán  ő méltósága kezeibe az 
egyházi képviselő tanács ünnepélyes nyilvános ülésében 
mely a templomban d. e. 10 órakor tartandó ünne-
pélyes isteni tisztelet végeztével nyílik meg a kolozs-
zári uuitárus főtanoda  nagy termében 

—A székely mivelődési és közgazdasági egylet 
választmánya Hajós János elnöklete alatt folyó  hó 12-
én r. képviselőház társalgó termében Bzátnos tag jelen-
létében ülést tartott. A folyó  ügyek közt említést érde-
mel , hogy a tagok 1875 -re egy pár kivételével mind 
befizettek  , 1876 • ra is nagyon kevesen vannak hátralék-
ban s remélhető, hogy egy par holnap alatt eg) se lesz. 
Ez pedig köszönhető ama buzgó és fáradhatatlan  tagja-
inknak. „kik vidékükön a részvények begyüjtésétét 
nem csak elvállalták, hanem végre is hajtották." kik 
közül elnök ez alkalommal Míkó Miklós és Kriza Gyula 
urakat emlité fel  s kiknek a választmány •'•gyhangu'ag 
köszönetet szávazott, hathatós közreműködésükért. To-
vább tett elnök kielégítő jelentést az egylot védnöksége 
alatt tanuló székely ifjak  magaviseletéről és szorgal-
máról. Felolvastatott az erdőtörvény sürgetése végett 
a képviselőházhoz benyújtandó petitio, moly némi mó-
dgsitással elfogadtatott  s alelnök Papp Lajos, és a több 
székely képviselők bizattak meg, hogy a képviselő-
házhoz beadják. Olvastatott az évkönyv prograuimja, 
melv-«zintén elfogadtatott.  Galgóczi indítványára elha-
tái'oztatott, hogy az egylet folyó  évi közgyűlésén néhai 
gróf  Míkó Imre volt tiszteletbeli elnök felett  emlék-
beszéd fog  tartatni, melynik megírásával Deák Farkas 
bízatott meg. 

Beliató vita tárgyává tétetett a Bzékely raktár 
felállításának  ügye, — melyben a kikül iött bizottság 
Galgóci, Vodíaner Béla éa Dósa Dániel) jelentését 

beadta, — másfélórai  vita ulan, melybeu egy rész 
Galgóci és Dósa véleményét pártolta t. i. az önálló 
kezelést, más rész a Vodiáner különvéleményét a bi-
zományos utján való eljárást. 

Végre is határozat még most nem hozatott, ha-
nem a felmérillt  kérdések és részletek alaposabb ta-
nulmányozhatása végett a bizottságnak ujabb időhala-
dék adatott s ujEbb jelntés tételre ké.-etett fel  Egy-
szersmind Takács Majos és Papp Majos is, mint a 
kik a vitában a legélénkebb részét vettek, a bizottság 
tagjaivá neveztettek. Több apróbb intézkedésrk után 
3 órakor kezdődő gyűlés 7 órakor ért véget 

— Király és fegyenc.  Viktor Emánuel újév 
napján egy postahivatalnoktól egy csomagot kapott, 
mely egy ébenfából  és elefántcsontból  művészileg ké-
szült pénzszekrényt tartalmazott, mint a Muratében bé-
zárva levő Mazini fegyencek  újévi ajándéka. Ez ajáu-
dék mellé a küldőnek egy kérvénye is volt mellékel-
ve, melyben a még hátralevő 9 havi fogságnak  elen-
gedését kérelmezte. A király kabinet titkára által 
rögtön levelet intéztetett ezen művészhez, melyben 
köszönetét fejezvén  ki ezen ajándékért, neki viszont 
egy gyémántokkal kirakot remontoier órát küldött. A 
fogság  eleugepéséről azonban ezen levélben egy szó 
sem fordult  elő. 

— Egy londoni orvos egy töle távol Chelsea-bau. 
Miután jó darabig folyt  a látogatás, a nő aggodalmát 
fejezte  ki azon, hogy talán alkalmatlan is az orvosnak 
az ő kedvéért annyira jönni. „Oh, épen nem „felelt  az 
orvos ,, egy másik betegem is van itt a szomszédság-
ban,és igy egy kővel két madarat üthetek agyon." 

Pál 20 kr. Klain Márton 20 kr. Csekme Lajos 1 véka 
törükbuza. Jancsó Károly 40 kr. Kovács János susz-
ter 1 véka rozs. KovácB János mészáros 1 félvéka 
fuszulyka.  Nagy Géza 1 véka törökbuza. Nagy Lázárné 
2 véka árpa. Molnár János timár 1 félvéka  fuszulyka. 
Györgybiró Lajos 50 kr. Megyaszai István 10 kr. Jan-
csó Dénes 2 véka törökbuza. Özv. Fülöp Sámuelné 1 
véka rozs, 1 véka árpa. Popovics András 20 kr. Szőcs 
Dani mészáros 1 véka árpa. Szotyori János csizmadia 
1 véka árpa. Krénoky Károly 50 kr. Nagy Károly 
kicsi 20 kr. Megyaszai Máthé I véka törökbuza. 

Fogadják a buzgó gyűjtők s jóltevő adakozók a 
szegény s munkaképtelen, öregek nevében kifejezett 
hálás köszönetünket. 

Zágon, 1877. január 8 án. 
B. 8zentker«szty Stephánie, Nagy Gábor, 

Bécsi tőzsde és pénzek jan . 18 
5« Metalliques . 61.60 I M. földt.  kötv. . 73.50 
5% nem. köles. . 67.90 | Tem. földt.  kötv. 71.50 
1860. államkölcs. 111.50 ] Erd. földt.  kötv .7150 
Bankrészvények . 819.— i Ezüst 119 70 
Hitelrészvények . 142.40 Cs. kir. arany . 5.94 
London 125.30 NanoWnd'nr tn i/ 

— Mai számunkhoz Frommer A. Her-
mán budapesti jónevü magkereskedése árjegy-
zéke van mellékelve. Ajánljuk e jónevü cég 
árjegyzékét olvasóink figyelmébe. 

22-ik közlemény a kezdi-vásárhelyi Stephánie mell-
ház javára történt szíves adakozásokról. 
Az 1877-ik évi élelmezés szükségei fedezésére 

Fehér Ferenc és Pap András gyűjtése a k.-vásárhelyi 
6—5 tizedből: 

Molnár András egy félvéka  fuszulyka,  50 kr. 
Nagy Lázár 1 félvéka  fuszulyka,  1 véka pityóka. Ko-
vács Tamás 20 kr. Turócy Ltván 1 félvéka  pityóka, 
1 félvéka  fuszulyka.  Jancsó József  50 kr. Szőcs í o -
rens fazaltas  50 kr. Kovács József  20 kr. Szász Dávid 
1 félvéka  törökbuza 1 félvéka  fuszulyka.  Megyaszai 

Felelős szerkesztő: Vócsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

1 0 0 d a r a b j u h e l a d ó d 
100 darab fehér,  fiatal,  egéazségos váloga-

tott bertán juh illendő áron eladó. J 
• Bővebben értesülhetni Dálnokban Lázár 

László körjegyzőnél. i _ 3 

Haszonbéri hirdetés'. 
Málnás községében az Olt vizén levő 3 kövü 

tisztelő malom, kásatörő és posztó-ványnlóvul 
ellátva — aboz tartozó 3 hold kiterjedésű török-
buza termő és kaszálló helylyel 1877 év Szent-
györgy napjától kezdőleg több egymásutáni évre, 
haszonbérbe kiadó, vagy örök áron eladó. 

Értekezhetni tulajdonos Sándor Albert-
nél Ilyefalván.  2 - 3 

8s3teN.5.!ifí!af|jnederWelt.  Eredeti amerikai " 

É
havi 5 frt  részlettörlesztéssel, 

ÖT ÉVI JÓTÁLLÁS MELLETT 

Buda pesten, Bécsi-utca, Erzsébettér szegletén 
^ ^ E W K ^ f f l f l  U g y a n e C z é g b e c s e r ó l régi elhasznált varrógé. 

xlÉ^ peket ujakkal. 
A varrógép jóságáról meggyőződhetni POLLAK 11ÓR 

könyvnyomdásznál Sepsi-Szentgyörgyön, ki árjegyzékekkel is szolgálhat s a meg-
vételt eszközli. 8—10 

Dr. HANDLER MOR 
orvos-, sebésztndor, szülész és szemész 

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az önfertözésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

t e l h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) hugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) ftiígycsQSZíifcüféseketí 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

M A G T A L A N S Á G O T ; 
5) bőrkiütéseket; > 
6) A hngyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7^órá ólj 8-ig ^ 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-féle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
SWT Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik " W ' 
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