
hetése végett 1000 frt  készpénzt előlegezett az inté-
zetnek. Az elöljáróság meghatott szavakban mondott 
köszönetet a nemes jóltevönek. Sok ilyen gondnokot 
adjon a gondviselés tanodáinknak 1 

Kitüntetés. Bölilert Ede Brassó városi sebész 
és az ottani szemgyógyintézet segédorvosának, és 
Hellwig Frigyes azon intézet gondnokának sok évi 
működésük elismeréseül az előbbinnek az arany, utób-
binak a koronás ezüst érdemkereszt adományoztatott. 

Mithad basa maradandó emléket állított ma-
gának, melyről még évszázadok múlva is meg fognak 
emlékezni. Midőn Bagdadban helytartó volt, a Sat-el-
Arab partján Mesopotámiában, egy idylli fekvésű  vá-
rost épitett; a város neve Mammurah. Tizenöt évvel 
ezelőtt Bagdadtól Bassorahaig néhány kis csárdán ki-
vül rendes lakóház nem volt található. A nagy állam-
férfi  tehát ezen útrészen rendezett várost épitett, hogy 
az utazók kényelmes megállapodási helyre találjanak. 
Torvét tizenhat hó múlva ki is vitte és e kis város 
ma már 5000 lakossal bir és kereskedést üz. Neve-
zetesek ezen város datolya-ültetvényei és datolya bora 

Hírlapirodalmunkról, a hogy az a f.  óv ele-
jén állott, Sinnyei József  az idén is terjedelmes sta-
tisztikai kimutatást közöl a „Vasárnapi Újságban." E 
szerint 1877. élején összesen 268 magyar lap jelent 
meg. Ezek között van politikai napilap 17 ; politika 
hetilap 26 ; vegyes tartalmú képes lap ; egyház s is 
kolai lap 25 ; szép rodalmi s vegyes tartalmú lap 12 ; 
humorisztikus lap 5 ; szaklap 53; lap vidéki (nem 
politikai tartalommal) 61 ; hirdetési lap 7 ; folyóirat 
53; vegyes melléklap 7. — 1876, elején ellenben csak 
240 lap jelent meg; 1873-ban 201; 1870-ben 146; 
1868-ban 140; 1865-ben 75; 1854 ben 20; 1830 ban 
10. — A magyar lapokon kivül hazánkban 85 német, 
42 szláv, 13 román, 4 olasz, 1 héber és 1 francia  Up 
jelenik meg. — A magyar lapok közül legtöbb Bu-
dapesten jelenik meg (128.) Kolozsvárt megjelenik 12, 
Debrecenben 8 ; Egerben 6, Nagy-Váradon 7, Szege-
den 3 magyar lap. 

— Csoda ágyú. San Franciscóban egy ember oly 
ágyút talált fel,  mely egy percben 1050 löveget ké-
peB kiröpiteni és pedig oly erővel, hogy egy erős tölgy-
fa-  védet áttör. Kezeléséhez kevés ember szükséges és 
ezek teljesen védve vaunak ; egy ember elégséges a cél-
záshoz. Ha igaz, szép haladás az örök béke eszméi felé. 

— Az élelmes panaszos. Ki győzné a megszo-' 
rult panaszosok furfangjait  elősorolni ? Frankfurtban  / 
történt, hogy egy kereskedőnek pöre volt egy nő ellen, 
do hát nem volt kilátása arra, hogy megnyeri a pört, 
mivel nem volt tanúja. Felesége valhatott volna ugyan 
mellette, de a törvény értelmében, a feleség  vallomása 
nem érvényes a férj  mellett. Mit tett hát a furfangos 
kereskedő ? Fogta magát, elvált a nejétől. Mint ilyen 
idegen nőt, a kihez neki semmi köze, megidéztette tanú-
nak, megnyerte a pört s azután . . . . eljegyezte újra 
az elvált feleségét. 

— A ragály terjesztői. A vörhenyláz egy esete 
fordult  elő közelebb Angliában, mely mint megállapít-
tátott, egy kutyáról ragadt több gyermekre — Azt tart-
ják, hogy a vörhenylázas beteg mellett tartózkodott 
kutyának szőre volt a betegség anyagával telítve. Ez 
azt a sejtelmet kelté, hogy kutyák és macskák raga-
dós betegségeket egyik házból a másikba hurcolhatnak. 
A kölcsönkönyvtárak könyvei, melyek himlős kanyarós 
s vörhenyes betegek kezein megfordulnak,  szintén 
terjeszthetik a betegséget. Uralkodó járványok alkal-
mával e körülményt jó lesz figyelembe  venni. 

A „Magyarország és a Nagyvilág" febr.  11 íkí 
Bzáma kövekező tartalommal jelent meg : 

Frivaldszky János. — Eltévesztett utak. Regény. 
(VérteBÍ Arnold.) (folyt.)  — Emlékezés nagyanyámra. 
Költ. (Pósa Lajos.) — Keleti képek. — Díszebéd a 
magyar ifjak  tiszteletére Konstantinápolyban. — Sevil-
lában. (F.) — Budapest lakóházai. (Kolbenheyer Gy.) 
— Bécsi tárcalevél : Néhány nóta Cis-ből. (Porzó.) — 
Egy boldogtalan története. (Jack.) Regény. (Daudet 
Alfonz.)  — Különfélék.  — Sakkfeladv.  — Képrejtv. 
— Szerkesztői üzenetek. 

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

Tisza Kálmánné és az országos kisdedovó-egye-
lüset (Tisza Kálmánné árcképével és két rajzzal a 
kisdedovó egyesület uj épületéről.) — „Bucsu". Köl-
temény Várady Antaltól. — „Hatem bey paripája." 
Eredeti elbeszélés P. Szathmáry Károlytól. — Bertha 
Sándor (arcképpel.) — „Az emberszeretet házában." 
Borostyáni Nándortól. — Magyar ifjak  a török fővezér 
lakomáján a szeraszkeratban (képpel. — Adriai képek: 
'„A sziklstenger" Hermán Ottótól. — A tengeri kígyó 
(9 képpel). — „Válság alatt." Fővárosi tárca." — Iro-
dalom és művészet, közintézetek, stb. rendea rovatok. 

Szerkesztői posta. 
A k a v i c s o z á s k é r d é s e feletti  polémiát 

teljesen bajezettnek tekintjük. 
F. J . urnák K.-Vásárhelyit. Rövid reflexióknak 

helyet adhatunk; a beküldöttet hosszadalmassBága 
miatt semmiesetre se közölhetjüK. 

Dr. R. urnák K.-Vásárhelyit Kérjük a cáfolatot 
beküldeni. — Illető budapesti orvos. 

Bécsi tSzsde és pénzek íebr. 15. 
5°,„ Metalliques . 62.40 M. földt.  kötv. . 73.— 
5°/„ nem. köles. . 68.— Tem. földt.  kötv. 7t.50 
1860. államkölcs. 110.— Erd. földt.  kötv .71.50 
Bankrészvények . 835.— Ezüst 114.30 
Hitelrészvények . 147.— Cs. kir. arany . 5.90 
London 123.75 Napoleond'or . 9.86 

Felelős szerkesztő: Yécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Bízzatok a bebizonyult jóban! 
Orvosi tekintélyek és számos magánosok 

bizonyítványai a naponta növekedő kérdezőskö-
dések és szaporitáp kezeskedik alant következő 
gyógyszerek jelessége felől: 

Dr. Miller moli-nö vény nedve 
meglepő hatású a légcső és a mell minden fajú 
lobjainál és tüdőbetegeknél. Egy tégely, haszuá 
lati utasítással 50 kr. 

Köszönet- és ajánlólevelek. 
Tekintetes urt 

Fölülmulhatlan moh növénynedveért ezennel 
indíttatva érzem magam legmélyebb köszönete-
met kifejezni  ; egyedül ezen szernek köszönhetem 
az eddig reménytelen, de most biztosan várható 
javulásomat, évek óta tartó mellgyengeség és kö-
högésből. Szíveskedjék a szenvedő emberiség ér- I 
dekében ezen igazsághű sorokat kinyilvánítani. 

Braila márczius 14-én 1876. 
Teljes tisztelettel 

Georg Michaeli, tőkepénzes. 
Dr. Miller hatóságilag, vegyészileg megvizsgált 

óvbalzsama görcsök ellen. 
Még felülmulhatlan  hatására nézve minden-

nemű gyomorbaj, gyomor-, sziv- és taggörcsöknél, 
váltóláz éB nehézkóros rohamoknál. Egy nagy 
palaczk ára 1 frt.  50 kr. egy kicsiny 80 kr. 

Tekintetes Miller János urnák Brassóban. 
Óvbalzsama görcsök ellen nőmnek sziv- és mell-
görcseinél igen jeles szolgálatokat tőn, kérem 
nekem pnstautánvétellel még 4 nagy palaczkkal 
a 1 frt.  50 kr. ezen eléggé nem méltányolható 
jeles szerből ktlldeni, s nem fogom  elmulasztani 
eme hatásos szert mindenütt a legjobban >.jánlani. 

Felső-Telekee 1876. aug. 8-án. 
Kiváló tisztelettel Alosti Pál, földmivelő. 

Valódi minőségben kapható: Sepsi-Szent-
györgyön Csutak testvérek füszérkereskedésében, 
Csíkszeredán Leicht F. Gyergyó-Ditróban Szat-
máry J. gyógysz., Gyergyó Szentmiklóson Bogdán 
E. gyógysz., Hátszeg Mátéfy  Béla gyógysz., K.-
Vásárhelytt Lukács F. kereskedőnél, Kolozsvártt 
Engel J. és Vallentini A. gyógysz., Brassóban 
Jekelius F.-nél, M.-Ludas A. András kereskedö-
nél, M.-Vásárhelyen Bucher M. kererk. 10 - 10 

K i t ű n ő 

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

Scherg Károly. 
Lakása Benkö Elek  ház Csutak  testvérek  boltja  feleit 

Sepsi-  Szentgyörgyön.  2 — 3 

Kádár József 
lórii és női czipész S.-Szentgyörgyön 
ajánlkozik a nagyérdemű helyi és vidéki közön-
ség részére a legújabb divat szerinti lábbelik 
készítésére. Mérték szerinti megrendeléseket ugy 
helytt, mint vidékre huszonnégy óra alatt pon-
tosan és jutányos árak mellett tel jesí t . T a r t ó s , 
csinosság és jós.igáról a megrendelt munkáknak 
kezeskedik — ugy a nála készült munkák ki-
javítását ingyen eszközli. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kéri 
mély tisztelettel 

Kádár József, 
cipész. 

Lakik a Jakócs  Aron-féle  házban 117.  szám alatt. 

W H E L L E R & W I L S O N - f ó l e 
legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

GRAMA JUSTINIAN M. 
szál l í tmányi üzletében Brassóban 

lópiac, Schobeln-féle  házban a legjobb minő-
ségben találhatók. 1 - 3 

A kézdi-vásárhelyi takarékpénztár 

r e n d e s é v i k ö z g y ű l é s é t 
1877. márciushó 11-én d. u. 2 órakor tartandja, 

az intézet helyiségében. 
T Á R G Y A K : 

1. Az igazgatóság jelentése a mult 1876. évi üzletforgalomról. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A tiszta jövedelem feletti  végintézkedés. 
4. A felmentvény  megadása. 
5. Három tagu bizottság választása három évre. 
6. Két részvényes tag választása a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
7. Indítványok, tekintettel az alapszabályok 16 §- ra . 

A kik a gyűlésben szavazati jogukat gyakorolni akarják, az alapszabályok 
17. §-sa értelmében, felhivatnak  részvény-jegyeiket a pénztárnál elismervény mellett letenni. 

Kézdi-Vásárhelyit 1877 február  10-én. 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos-, sebésztudor, szillész 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) liugycsöfolyásokat  (még oly idülteket is), neinzőrészek bujakóros íekélyeit és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g y c s o s z ü k í i l é s e k e t ; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

M AGTAL ANSÁGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7tórá ólj 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-lk szám alatt kigyó- és városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-fóle  házban) L emelet , bemenet a lépcsőn. 
D3F" Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek mgeküldetnek. 50-100 | 


