
sorozásról jövő fiatal  volt a tettes. - A közbiztonság 
érdekében óhajtandó lenne a szigorú eljárás. 

— A brassói ipar- ós kereskedelmi kamara 1876 
dec. 5-én tartott üléséből kiemeljük, hogy a kamara 
Gamauf  Vilmost az erd. gazdasági egylet titkárál le-
velező tagjának választotta meg. Ugyan ezen ülésben 
a titkár által az erdélyrészi gazdasági viszonyok ja 
vitások tárgyába tett előterjesztésre vonatkozólag el-

fhatározea,  hogy az a minisztériumhoz terjesztessék 
öl, egyuttai pedig a kolozsvári és n.-szebeni gazdasági 

egyletei ÍB közöltessék véleményadás végett. 
— A veszedelmet, mely közt az ifjúság  a fekete 

tengeren lebegetl, oly mérvűnek rajzolja Neményi A. 
a „P1 Lloyd"-ban, hogy megmenekülésük csakugyan 
a csodával volt határos. Az történt velük—úgymond 
— ami 200 eset közül 199-ben nem szokott megtör-
ténni, bogy a kis hajót a vihar beterelte magától a 
Bosporusba. Ha künn marad,okvetetlen elvész minde-
nestül. A török tisztek, kik kíséretükbe voltak, már 
megírták végső rendelkezésüket, üres palackokba zár-
ták s a tengerbe vetették. Az ifjak  mindnyájan térdre 
borulva imádkoztak. 

— A magyar iíjuság küldöttségének fogadására 
alakult polgári bizottság ujabb kiáltványt bocsátott ki, 
melyben jelezve, hogy ifjaink  szonbaton hagyták el 
Konstantinápolyt, egyuttai tudtul adják, hogy „nem 
gátolja már lelkesülésük nyilvánítását semmi, csak 
komolyság és méltóság jellemezze a rendezendő ün-
nepélyt., 

— A konstantinápolyi küldöttség vasárnap dél-
után érkezik meg; fogadtatásukra  nagy előkészület 
foly  a polgárok között. 

— Murád exsznltán egésségi állapota javuló 
félben  van. Ereje kezd lassan visszatérni, miután ét-
vágya megjött és az álmatlanság nem kínozza. Lelki 
állapota azonban még mindig zavart. Magába zárkozott 
szófukar,  de azért néha-néha fel  villan agyában egy 
gondolat, mely ugylátszik, iolytonosan foglalkoztatja 
őt. Nem rég ,egy zongora-darabot játszottak előtte, 
melyet ö maga szerzett, s melynek hallatára most egé-
szen elalélt. Midőn magához tért, e két szót mondá 
orvosának: Tschok „tokundu" (nagyon meghatott)- — 
Ezután ismét vissza esett aphatikus állapotába. Teljes 
felgyógyulásához  semmi reményt nem kötnek. 

— Egy dühöngő orosz. Londonból irják a kö-
vetkező történetkét: Nesselrode gróf,  az egykori orosz 
államkancellár fia,  Londonban időzvén, vendég gya-
nánt megfordult  egy klubban is, hol egy angol testőr-
ezredessel beszélgetni kezdett a keleti kérdés fölött. 
Társalgás közben az orosz egyszerre csak fölkiáltott: 
„Az önök Beaconsfield  lordja (DÍBraeli) cudar emberi" 
Az angol nyugodtan válaszolá, hogy ő a lordot Anglia 
legkiválóbb államférfiának  tartja, s bogy ő soha sem 
merné állítani, hogy Gorcsakov herceg „cudar." Az 
oroBz azonban valódi tatár gorombasággal szidta az 
angol politikát s nyomorúságosnak mondta azt a had-
sereget, melyet Anglia annak idején a Krímbe küldött. 
„Ez hazugság" — mondá az angol. „Ha mi ma há-
borút indítanánk Oroszország ellen, az utóbbit ugy 
öBSzemorzsolnók, mint egy dióhéjat." S e szavaknál 
az angol összecsapta klakk-kalapját az orosz orra előtt. 
Néhány nappal később Nesselrode gróf  újra megjelent 
a klubban s az indiai alkirályt „nyomorult fickónak" 
uevezé. Ezt már megsokalta az előbb említett testőr-
ezredes, erőteljesen utasítva rendre az orosz félbarbárt. 
Ez mentegetőzni kezdett, de azon vette észre magát, 
hogy mindenki hátat fordít  neki. Másnap elutazott 
Londonból. Párisban hasonló eset persze egész csomó 
adott volna alkalmat. 

A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 5 ik száma kö-
vetkező tartalommal jelent meg: 

Szentiványi Károly (arcképpel). — "Oda Deák 
Ferenc emlékezetére. Szász Károlytól. — „Deák Fe-
renc emlékezete". Tóth Kálmántól. — Mán József 
(arcképpel). — Hatem bey paripája. Eredeti beszély 
P. Szatmáry Károlytól. — Adriai képek. Hermád Ot 
tótól. —• Képek Tripolisból (8 képpel.) — Deák az 
1831—6-iki országgyűlésen. — Levél Keletindiából. 
Duka Tivadortól, — Egy katona levele a „Vasárnapi 
Újság" hoz. — Mit mondana Deák Ferenc a bankal-
kudozásokhoz? (karcolat.) — Irodalom és művészet, 
stb. rendes rovatok. 

A „Magyarország és a Nagyvilág" febr.  4 iki 
száma kövekező tartalommal jelent meg : 

Szöveg: Szentiványi Károly. — Hogy nincs zse-
bemben Költ. (Szabó Endre.) — Eltévesztett utak. 
Regény. (Vértesi Arnold.) (IV. folyt.)  — Egy boldog-
talan története. (Jack.) Regény. (Daudet Alfonz.)  (IV. 
folyt.)  — Fővárosi tárealevél: Téli gondolatok. (E.) 
— Nemzeti szinháe. — Esti mulatságok Londonban. 
— Keleti képek. — Ketten. (F. J.) — Különfélék.  — 
Sakkfeladvány.  — Szórejtv. — Szerkesztői üzenetek. 

Rajzok : f  Szentiványi Károly. — Keleti képek: 
Szofták  imája háborúért a Zsófia-mecsetben.  — Galac. 
— Kozákok kémszemlén. — Ketten. 

20 kr. Benkő György 20 kr. ifj.  Gönc Mózesné 40 kr. \ 
Balázs József  50 kr. Nagy József  30 kr. Göde Sán-
dor 1 frt,  Göde Ignác 1 frt  Nagy Mihály 40 kr. Pap 
János lelkész l frt.  Vallancs Albert 2 frt.  Magyari 
Károly 1 frt,  Hatházi Károly 50 kr. Imre Albert 2 frt 
Kis Lajos lelkész 1 frt.  Benkő Rafaelné  1 frt.  Balog 
Ferenc 20 kr. Bartha Károlyné 1 frt  Apor Verénika 
1 frt.  Cerék Károlyné 60 kr. Vas Lajos 50 kr. N. N. 
1 frt  Popovics Elek 1 frt.  Balog Józsefné  1 frt  Mihály 
Elek málnási 20 kr. Kis Ferencné 2 frt.  Bartók Ger-
gely 40 kr. Kocsis Ferenc málnási 2 frt.  Kőröepataki 
Téglás 5 frt.  Szilvester Dénes 2 frt.  Rusz Jánosné 1 
frt  Konya Miklós 1 frt.  Leonidesz Milcesz 2 frt. 
Hollaki Atilla 2 frt  H. B. és E. T. 2 frt.  Bora Róza 
1 frt.  özv. Bartha Zsigmond 1 frt.  Gyulai Lajos 1 frt 
Gyulai Margit 1 frt.  Gyulai Emma 1 frt.  Zaturecki 
József  1 frt  Tana Sámuel 1 frt  Tagy József  50 kr. 
Lőfi  Aron 1 frt  Henter vilma 1 frt.  Szolga Gábor 1 frt. 
Gyöngyösi Istvánné 1 frt,  Imecs Mózes 50 kr. Német 
Dávid 50 kr. Tóth Péter 30 kr. Boncu György 63 kr. 
Dániel Imréné Vargyas 1 frt.  Máté János 1 frt  Báró 
Rauber 1 frt.  Nagy Lajos Orosztelek 1 frt  B. J. 1 frt 
Zaturecki Gábor 1 frt.  Bartha Károly Bardoc 1 frt 
Gyertyanfi  János 1 frt.  Zaturecki Gyula 1 frt.  Sor-
sith Gusztáv 1 frt.  Bedő Józef  igazgató 1 frt  Csiszér 
Albert 1 frt.  Dáner István 50 kr. Grégusz János 1 frt 
Deák Albert 1 frt  Nagy Aron 1 frt  Alinpits Móric 
József  1 frt.  Csiki István 1 frt  ifj.  Nagy István 1 frt. 
Forró Ferenc alispán 1 frt.  Mihály Istvánné 2 frt. 
Nagy József  vendéglős 1 frt  Wisiák Antalné 3 frt. 
Kafka  József  1 frt.  Kovács Lidia 1 frt.  Zsigmond Ká-
rolyné 1 frt.  Kese Gergely 1 frt.  Sütő István 1 frt. 
ifj.  Császár Bálint 1 frt.  Diószegi Károlyné 2 frt. 
Lang Józsefné  1 frt  Benke Andás 2 frt.  Nagy Ger-
gely né 2 frt.  Nagy István timár l frt.  Kósa László 
50 krajcár. (Folytatjuk.) 

6-ik k ö i 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 l y t t g y ű j t ő t ' 

k e g y e s a d o m á n y o k r ó l . 
Szász József  kereskedő 1 irt. özv. Nagy Lázár-

né 5 frt.  Finta Mózes 40 kr. Nagy MózeB szőcs 40 kr. 
Szász Anna 20 kr. Cimmerman János 60 kr. Keresz-
tes Antal 40 kr. Porkoláb Jánosné 20 kr. Szandt 
József  cipész 40 kr. Id. Kupán József  2 frt.  Velnreiter 
György 2 frt.  Tóth Mihály 2 frt.  P. Jancsó István 2 frt. 
Ifj.  Jancsó Mózes 1 frt,  és egy biblia. Török Sámuel 
1 frt.  Bede Károly 40 kr. A tisztalt kalapos társulat 
1 frt.  lb. Turócj Bálint 20 kr. Füstös Elek 10 kr. 
Szász Dániel 8 kr. Megyaszai Sándor 1 frt.  Farkas 
Antal 30 kr. Vizi János 50 kr. Nagy György 40 kr. 
Rác János 1 frt.  Rác Ferenc 50 kr, Kovácsi József 
1 frt  Id. Rác Ferenc 20 kr. Fekete Domokos 40 kr. 
Rác Dániel 50 kr. Krincki Domokos 50 kr. Krincki 
Balázs 40 kr. Jancsó Sámuel 1 frt.  Jancsó Dániel sza-
bó 1 frt.  Megyaszai Máté 50 kr. Megyaszai Pál 50 kr. 
Klein Márton 50 kr. Özvegy Jancsó Bálintné 50 kr. 
Jancsó Mózes timár 50 kr. Nagy Dániel polgármester 
1 frt.  A t. timár társulat 5 frt.  — E közlemény ösz-
szeg 39 frt.  48 kr. és egy biblia. 

Főösszeg : 434 frt  87 kr, 9 pad, egy korona, 2 
kanna, 3 urasztali terítő, 2 könyv. 

F . J. urnák K.-Vásárhelytt. Ily csekély kérdés-
bői polémiát nem csinálhatunk. 

Sz. Jánosné ő nagyságának Kézdi-Vásárlielytt, 
Tárgyhalmaz miatt késett. Mielőbb sort keritünk reá. 

Bécsi tőzsde és pénzek tebr. 8. 
5°,0 Metalliques . 62.95 M. földt.  kötv. . 73.-
5°/„ nem. köles. . 68.45 Tem. földt.  kötv. 71.75-
1860. államkölcs. 111.50 Erd. földt.  kötv .71.75 
Bankrészvények . 838.— Ezüst 114.50Í 
Hitelrészvények . 148.10 Cs. kir. arany . 5.87 
London 123.45 Napoleond'or . 9.85V, 

Felelős szerkesztő: Vécsey RÓbei 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Eladó telek. 
Sepsi-Szentgyörgyön a piac közelében ai 

ügynevezett Olt-utcában id. Nagy György és 
Ferenci Ferenc házaik között fekvő  16 öl széles 
és 36 öl hosazu épületes beltelek szabad kéz-
ből eladó. 

Értekezhetni helytt néhai G y á r f á s  JÓZSef-
n é örökösei és A o t a l DéllCS tulajdonosokkal. 

Kitűnő 

bogácsi ó-borok 
Scherg Károlyné — Tikosi Máriánál 10 literen-
ként 3 kitűnőbb minőségű 4 o. é. írtért, nagyban 
hordólag ju ta lmasabb árba mindig kapható. Er-
ről a t. cz. közönséget tisztelettel tudat ja 

Sclierg Károly. 
Lakása Benkö Elek  ház Csutak  testvérek  holt  felettja 

Sepsi-Szentgy  úr gyón. 1 — G 
Egy njoniian szervezett 

fiss-harmonium 
eladó. Ára 90 frt. 

Förder Sándor, 
l — kereskedőnél Bodolán. 

Szerkesztői posta. 
Sz. G. urnák Kilyén. Átadott cikke méltóságod, 

nak mai számunkban megjelent e tárgyú cikk folytán 
talán igen hosszura nyul s felesleges  tételeket tartal-
maz. Szíveskedjék méltóságod rövidre szabni és csak 
a szükségesekre szorítkozni. 

Sz. 297. közig. * 

Hirdetmény. 
1 i^eps i -Szenlgyörgy városa tanácsa ré.ixéről 
közhírré tétetett, idei 259 szám alntt, hogy mind-
azok kik az I-ső és II ik osztályú kereseti adó 
kimérése, valamint a házosztály-és házbér adó 
megrovása által magukat megterhelve érzik folyó 
hó 8-ig felszólalhatnak,  mely ezennel ujabban 
is ismételtetik. 

Továbbá figyelmeztetik  minden adózó, hogy 
folyó  évi I-ső negyedere eső adó tartozását, az 
1876 iki arány szerint folyó  februárhó  15-ig 
annyival bizonyosabban béfizet.ú  törekedjék, mi-
vel a végrehajtás azonnal megkezdetik. 

Sepsi-Szentgyörgy ön 1877 február  1 éu 
a város tanácsa 

Császár Bálint 
2—3 polgármester. 

A sepsi-sztgyörgyi tűzoltó-egylet jan. 27-iki tánc-
estélyére adakoztak : 

A) p é n z b e n : 
Gr. Kálnoky Pál 3 ft.  Temesvári testvérek Uzon 

5 frt.  Újvárosi József  Uzon 2 frt.  szotyori Nagy Károly 
2 frt.  Gidófalvy  Lajos Uzon 1 frt  özv. Nagy Andrásné 
Szotyor 1 frt.  Lőrinc János Szotyor 2 frt.  Kónya Gerő 
2 frt.  Csabai László 2 frt.  Dálnoky Károly 6 frt. 
Kálnoky Károlyné 5 frt.  Makoldi 50 kr. Gönc Mihály 
50 kr. Kis Mihály 1 Irt. Goldstein Jakab 50 kr, Veres 
György ügyvéd 1 frt.  Pilbák Józsefné  1 jtt. Kolca 
Lajos 30 kr. Arkosi tanítói kar 60 kr. Barabás András 

Dr. HANDLER MÖR 
orvos-, sebésztudor, sziliész 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 h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

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

3) hugycsőszüícüíéseket; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehéríolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANSÁGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként : délelőtt 10 órától l- ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 a órá ó l j 8-ig 
Lakik: P e s t e n , be lvá ros , kigyóuteza 2- ik szám alatt kigyó- és városházuteza. 

sarkán. (Bottenbiller-fóle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek mgekttldetnek. 48—100 


