
urás 86 kr. Kocsis Sándor 43 kr. Rétyí István 86 kr. 
Bedő Ferenc 4 írt 33 kr. Tóth János 8 frt  66 kr. Ko^ 
vács István 6 frt  50 kr. Vajda Sámuel 43 kr. Benkő 
Dániel 43 kr. Váncsa Mihály 1 írt 73 kr. Nagy Mi-
hályné 2 frt  60 kr. Vágó Izmael 2 frt  60 kr. Kovács 
Aron 65 kr. Kokorás György 1 frt  73 kr. Kovács 
András 35 kr. Kubanda István 1 frt  8 kr. Rétyí Jó-
zsef  1 frt  8 kr. Szabó Lajos 4 frt  33 kr. Kisgyörgy 
István 6 frt  50 kr. Józsa Dániel 1 frt  73 kr. Vágó 
István 8 frt  66 kr. Kisgyörgy Anna 17 frt  32 kr. 
Török Elek 26 frt.  Pózna György 8 frt  66 kr. Török 
György 2 frt  17 kr. Benkő János 6 frt  50 kr. Szabó 
Aron 5 frt  20 kr. Vajda István 86 kr. Vajda János 
22 kr. Komána György 65 kr. Untyás Bokor 43 kr. 
Komán Linka 43 kr. Csíki Mibálynó 86 kr. 

Midőn ez összeget a nyilvánosság utján nyug-
tázzuk, kedves kötelességünknek tartjuk a segélyezett 
károsultak nevében hálás köszönetet mondani gróf 
Zichy Pálné, szül. Komis Anna grófnőnek,  ki mint e 
bérces kis haza szülöttje távol az ország fővárosában 
sem szűnik meg honfiai  szerencsétlensége iránt meleg 
érdeklődéssel viseltetni. Tartsa meg a jó Isten drága 
életét még hosszasan, hogy mentől több könyüt törül-
hessen le a szerencsétlenek arcairól! 1 

Köszönetet mondunk továbbá közbecsülésben és 
kedvességben álló főispánunk  Szentiványi Gyula ur ő 
méltóságának is, mivel ezen csaknem véginségre ju-
tott község Bzomoru állapotát felismerve,  a segélyké-
pen kapott,, összeggel Közép-Ajta lakosai nyomorán 
enyhített. Őrködjék a gondviselés élete felett,  hogy 
tapintatos kormányzása által sokszor menekedhessünk 
ki a veszélyből I 1 

H e n t e r B é l a , B a r a b á s S á n d o r , 
szolgabiró. bizalmi férfi. 

B a r t h a J á n o s , 
közigazgatási bizottsági tag. 

— Mérges játékszerek. Uton-utfélen  kínálják a 
gyermekeknek a játékszereket, de óvakodni kell min-
dig a meggondolatlan vásárlástól, mert gyakran mér-
get adunk _a kicsinynek abban, amivel örömet aka-
runk neki okozni. Igy például forgalomba  hozták a 
játékszer kereskedők nem rég a gummiból (ruggyantá-
ból) készült állatokat. Isten őrizz, hogy ezekből vásá-
roljunk valamit a gyermeknek. E játékszerek hamu-
része, mely a suly felét  adja, 60 százalékban tiszta 
gyilkos méreg, t. i. horganyéleg (zinkoxid). A gyér•/ 
mek meg Bzokta csókolgatni a játékszereket s e mó-
don megmérgezi magát. Minthogy e játékszerek áru-
lása nálunk nincs betiltva, a sajtónak kötelessége a 
szülőket e veszélyre figyelmeztetni. 

— Hogy kell hinni a diplomatának? Egy ber-
lini anya színházba ment egy este leányával, mint szo-
kott. Ez este egy szemüveges és magas homlokú, de 
még deli férfiú  közeledett hozzájok, a ki nagyon adta 
a kedvest. Másszor is találkoztak s az isnceretlen is-
mételte a szépelgést. Lassanként már annyira vitte, 
hogy az uj „Margarét" már elfogadta  a lovagias, ked-
ves ember karját ós kíséretet. Viszonzásul megbitták 
többször magukhoz, minek az lett a következménye, 
hogy megszűnt ismeretlen lenni ; bemutalta magát, hogy 
ő egy fejedelem  magántitkára,^ki jelenleg a legszigo-
rúbban titkolja el kilétét. Még egy lépés s a diplo-
mata eljegyezte a leánykát. Egy nap betopant hozzá-
jok s szokott diplomatai hosszú képpel egy csomagot 
adott át, melyben 15.000 frt  állampapir rejlett volna. 
Azt mondta, bogy fél  a tolvajoktól, azért adná át ne-
kik a csomagot. — Néhány nap múlva, — épen a 
színházból jöttek, — kedélyesen theáztak, midőn egy 
livrés inas köszönt be, ki levelet hozott át a fejede-
lemtől, melyből az a kellemetlen hir folyt  ki, hogy X. 
magántitkár urnák rögtön Bécsbe kell futárvonatozni. 
Erre X. feláll  s kéri a hölgyeket, adják ki a csoma-
got, mert 1000 márkát kell belőle kivenni az útra. 
Az ara és a boldog mama azonban rávették, hogy 
csak vegye el tölök az ezer márkát, mert ily késő 
időbe nem mehetnek az üzletbe. A vőlegény nagy 
örömmel fogadta  el az ajántatot s eltávozott, de visz-
szajövetelére hiába számítottak. A napokban bíróilag 
felnyitották  a csomagot s találtak benne egy csomó 
régi ujságpapirost. 

— Nem mind arany ami fémlik.  A franciák 
ismét feltaláltak  egy uj aranynemet, mely réz, ón, 
salmiak, mész és borkő mesterséges keveréke, azt 
mondják különb lesz a talmi aranynál is, de hogy 
arany nem lesz, annyi bizonyos. 

— Mivel kártyáznak a rabok. A szegedi főre-
áltanoda régiség- és ritkaság gyűjteménye egy érdekes 
tárgyat nyert Ströbl József  ur ajándéka által. Ez egy 
játék kártya az emlékezetes Ráday féle  kir. biztosság 
idejéből. A „32 levelű biblia, természetes igen kez-
detleges készítmény, de még igy is a titkos ravaszság 
és a türelem mestermüve, mert anyagát a jó mákvi-
rágok azon sétáik alkalmával szedegették össze, miket 
időnként a váracs udvarában tettek. Papir- és külön-
féle  színű rongydarabokat keresgéltek .össze, ki tudja 
mily hosszú idö óvatos fáradozásai  utján ; az igy meg-
szerzett anyagot aztán kártyává csinálták, olyformán, 
hogy az egyenletes nagyságuakra kivagdalt papírsze-
leteket kenyérbéllel összeragaszgatták s a rongyokból 
szemeket és figurákat  vagdalván ki, fölragasztották  a 
papírlapokra. A rongy négyféle  színe a kártya négy 
alapszínét jelzé; a kezdetleges idomú figurák  pedig 
az alsót, fiikót,  stb. jelentették. És ezzel a különös 
játékszerrel a börtönnek lopások- és rablásokban gya-
korlott népe el tudott mulatozni, mignem az őr Árgus 
szeme folfödözte  a kártyakompáuiát s megfosztá  a 
drága műszertől. Érdekes még az is, hogy az akasz-
tófavirágok,  a kiknél egy árva fillér  sem volt, e kár-

tyán pénzre játszottak ; amennyiben a vesztes félnek 
komoly kötelességévé tétetett veszteséget kiszabadu-
lása után megfizetni.  Ez a fizetési  terminus, tekintve, 
hogy a kompánia némely tagja 10—15 évi rabságra 
lett ítélve, egy pár nyertes félre  nézve valami hosz-
szu lehet! 

-- Utazás a föld  köriil. Franciaországból Mar 
soilleből folyó  évi május 31-én expedíció indul a föld 
körülutazására; az utazás tartama 10 s fél  hónapra, 
vagyis 320 napra van szabva. Ez időből azonban a 
résztvevők hat hónapot fognak  tölteni az egyes állo-
másokon és ez alatt a föld  legérdekesebb országait 
ismerik meg. Az utazók külön e [célra berendezett és 
bérelt gőzősön mennek. Útjuk ez: Marsaille Madeirán 
át Rio de Janeiroba, Amerika déli csúcsai körül és 
ennek nyugati partja mentén San-Franciskóig, innen 
a Sandwich és Fidji szigeteken át Melbournebe és 
Sydneybe, aztán Japánba, Khinába, Indiába és vissza-
felé  a veres tengeren és a Suez-csatornán át haza. A 
költség azonban igen nagy, a szerint, a hogy az utazó 
kisebb vagy nagyobb kabint kíván egy magának vagy 
másokkal közösen 16.000 és 35.000 frank  közt vál-
takozik. 

23 ik közlemény a kézdi-vásárhelyi Stephánie men-
ház javára történt szives adakozásokról. 
Az 1877-ik évi élelmezés szükségei fedezésére 

Cimbalmos Ferencnó ós Rác Andrásné gyűjtése a k.-
vásárhelyi 11 és 12-ik tizedből: Benkő László egy 
véka törökbuza egy fólvéka,  fászulyka.  Csiszár Dá-
niel 1 véka pityóka. Jancsó Aron fazakas  egy véka 
árpa. Benkő Dénes 10 kr. Nagy András ifj.  10 kr. 
Szotyori Gyula 1 véka pityóka. Molnár Józsiás 10 
kr. Tilis János 20 kr. Vas János 20 kr. Snepf  Károly 
1 véka pityóka. Jancsó Mózes 2 kupa fuszulyka.  Ko-
vács József  50 kr. Kovács József  fladerőző  10 kr. 
Özv. Fodor Imréné 4 kupa kása. Füstös Mihály 4 
kupa fuszulyka.  Kovács János szeszfőző  20 kr. Szőcs 
János csizmadia 50 kr. Strimbely László 2 véka pi-
tyóka. Tordai János 20 kr. Finta János 50 kr. De-
meter András 20 kr. Hatbázi Dénes 20 kr. Szász 
Dénes 1 véka pityóka, 1 kupa fuszulyka.  Csiszár Mó-
zes 1 véka pityóka. Pál Ferenc 20 kr. Nagy Lázárné 
Lázáré 1 kupa zsir. És Andrásné 4 kupa fuszulyka. 
Szőes István 50 kr- Dézsi Dánielné 4 kupa fuszulyka. 
Szőcs János mészáros 1 kupa zsir. Szőcs Mózes csizm. 
50 kr. Szacsvaí Sándorné 20 kr. Cseh Istvánné 1 
véka pityóka s 4 kupa fuszulyka.  Sükös Károlyné 1 
fólvéka  fuszulyka.  Mózer Károly 4 kupa fuszulyka. 
Nagy Dániel 1 félvéka  fuBZulyka.  Benkő Dániel I 
félvéka  luszulyka. Asztalos-társulat 50 kr. Orosz Ist-
ván 50 kr. Babós Lajos 10 kr. Jancsó Lajos 4 kupa 
törökbuza, 2 kupa fuszulyka.  Szotyori Dáuiel 4 kupa 
törökbuzaliszt. Bene Károly 20 kr. Baka Mihályné 
50 kr. Zöld László 20 kr. Szotyori Mózes öreg 4 
kupa fuszulyka  2 kupa liszt. Szotyori Mózes ifj.  2 
kupa fuszulyka  Sebesinó 1 félvéka  fuszulyka.  Nagy 
Dénesné 2 font  szalona. Nagy József  4 kupa fuszulyka 
Tusa János 1 veder ecet. Jancsó Aronné 1 font  turó. 
Nagy Dénes 1 kupa zsir. Ifj.  Szőcs János 1 kupa zsir. 
Nagy AndráB 10 kr. Török János 1 félvéka  fuszulyka. 
Róza Elekné 2 kupa fuszulyka.  Jancsó Róza 4 kupa 
liszt. Mágori Lajos 20 kr. Popovics Józsefné  50 kr. 
Nagy Pálné 50 kr. Nagy János mészáros 1 kupa zsir. 
Id. Szabó Dániel ügyvéd 1 frt.  Benkő József  4 kupa 
fuszulyka. 

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

Zágon. 1877. január 8 án. 
B. Szentkereszty Stephánie, Nagy Gábor, 

elnök. titkár. 

Bécsi tőzsde és pénzek márc. 1. 
5»„ Metalliques . 62 75 j M. földt.  kötv. . 74.--
5°/„ nem. köles. . 67.45 I Tera. földt.  kötv. 71.75 
1860. államkölcs. 109.25 ! Erd. földt.  kötv .71.25 
Bankrészvények . 830.— Ezüst 113.50 
Hitelrészvények . 150.20 Cs. kir. arany . 5 90 
London 123 50 Niinoleond'or . 9.871 

Kanadai zab vetőmagnak. 
Ezen kitűnő zabfaj  gazdaközönBégnek igen ajánl-

ható, a mely faj  eddig Háromszékre behozott zabfajo-
kat minden tekintetben felülmúlja,  tulajdonai ezen 
zabnak: terem évenként 15—18 magot, magja szép, 
nagy, rövid, vastag, héjjá vékony, igen dus liszttar-
talmu, Bulya egy régi köbölnek 85—87 régi font,  — 
magot nem bullaszt, — talajban nem válogat, gyéren 
kell vetni, erősen elbokrozik, szárazságot jól állja ki, 
ós pedig olyannyira, hogy az 1875 ik száraz évben 
nálam zabjaim közt legszebben diszlett, és 11 magot 
eredményezett, takarmánya jó, földre  nem fekszik  le 
— érik buza után 8—10 nappal később. 

Ezen kitűnő zabból magnak való kadható Kézdi-
Vásárhelytt dr. Sinkovits Ignácnál, ára 1 hectoliter 
5 frt.  o. é. 1—2 

Sz. 7 kzj. 
1877. b. mgb. 

Hirdetmény. 
A kézdi-vásárhelyi kir. törvényszéknek mint vál-

tó bíróságnak 1877. január 16. napján 237. szám alatt 
kelt megbízása alapján sepsi-szentgyörgyi Potocki 
Erzsébetnek időközben csőd alá jutott sepsi-szentgyör-
gyi Placsintár Lukács ellen 600 frt  s járulékai erejéig 
utóbbinak zálogjoggal terhelt ingóságai nyilvános el-
árverezése ötletéből 1877. márclas 17-ik napján d. 
e. 9 óráját tűztem ki. 

Miről venni szándékozók azou hozzáadással ér-
tesitetnek, hogy az árverés Sepsi-Szentgyörgyön a 
„Bazár" épületben levő Placsintár Lukács-féle  üzleti 
helyiségben fog  megtartatni. 

Kelt Sepsi-Szentgyörgyön 1877. febr.  22 napján. 
Benedek János, 

kir, közjegyző mint birói 
2—3 megbízott. 
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Árverezési hirdetmény. 
Az eresztevónyi közönség mintegy 60 hold ki-

terjedésű cserhántásra alkalmas erdejét nyilt árvere-
zés utján 1877. március 4 én eladja. 

Az árverezési feltételek  a járási szolgabírói hi-
vatalnál, mint szintén alólirt községi bírónál bete-
kintbetők. 

Eresztevény, 1877. február  25. 
Teleky Mihály, 

2—2 bíró. 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyit gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 

titkos betegségeket; 
1) az öllfertözésnek  minden következményeit, úgymint 

magömléseket 
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyáet,  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 fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g y c s ő s z í í k ü l é s e k e t ; 
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 húgyhólyag betegségeit és mindennemű yizelésl nehézségeket. 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városháautcza-

sarkán. (Rottenbiller-féle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
I)ijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 53-100 

Fölelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Fóliák Mór. 


