
Szemerjáról 2 frtot,  özv. Nagy Tamásné 2 frtot,  és 
igy az összes bevétel 33 frt  60 kr. Ez összegből. 20 frt 
a hunvédmenbáznak elküldetett. 

— A „Háromszéki takarékpénztár" 1877-ik 
év február  havi forgalmának  kimutatása. Bevétel : 
Készpénz áthozat a mult hóról 7923 frt  19 kr. Betét 
48 fél  részéről 7393 frt  44 kr. Kifizetett  váltokból 
16510 frt.  Kamatból 600 frt  30 kr. Illetékből 302 frt 
85 kr. Összesen 32729 frt  78 kr. Kiadás: Betétek 
visszafizetésére  2478 frt  22 kr. Folyó kamatokra 11 
frt  30 kr. Kölcsön adva váltókra 22470 frt.  Kölcsön 
adva slölegekiil értékpapírra 500 frt.  Kezelési költ-
ségekre 3 frt  65 kr. Viszleszámitolt váltok visszavál-
tására 5100 frt.  Házbérre 125 frt.  Készpénz marad-
vány 2041 frt  61 kr. Összesen 32729 frt  78 kr. S.-
Szentgyörgyön 1877. márciushó 1-én. N a g y G e r -
g e l y , könyvvezető. 

f  Necrolog. Alcsernátoni Molnár Gejzs, első évi 
bölcsész, februárhó  26-án elhunyt, élete 17-ik évében. 
Béke legjen porai felett  I 

— Köszönet nyilvánítás. A k.-vásárhelyi köz-
mi velődési egyesület zene szakosztálya részére szívesek 
voltak Dr. Sinkovics Ignáczné, kir. hivatalnok Böhm 
Jánosné, kir. hivatalnok Kálnoky Jánosné úrasszonyok, 
ugy műüvegész Szabó Albert és kereskedő Szász Jó 
zsef  urak különféle  becses hangjegyeket ajándékozni. 
Szíves adományaikért fogadják  az illetők a szakosztály 
legmelegebb bálás köszönetét. K o v á c s I s t v á n 
zeneszakosztály igazgatója. 

— Köszönetnyilvánítás. Kézdí-martonfalvi  tek 
Vajna Gergely ur az épülőfélben  levő oroszfalvi  tem-
plom fölsegélésére  2 forintot  adott át nekem az Ugy 
szentségétől s vallásos nemes érzületétől vezettetve. 
Fogadja a kelet felé  terjedni vágyó szabad proteBtan 
tismus oltárára tett kegyes adományáért nyilvános kö-
szönetem kifejezését.  Annyival becsesebb ez adomány, 
mert kéretle-i, önkényt jött. Vajha sokan találkozná-
nak protestáns egyházunk tagjai közt ily nemes szivü 
áldozatkész adakozók, kik követnék e nemes és kö-
vetésre méltó példái I S z é k e l y J á n o s , kézdi 
vásárhelyi és oroszfalvi  ref.  pap. 

— Gyémánt-méreg. Mitől őrülnek meg a török 
szultánok legerőteljesebb férfikoruk  kezdetén, mikor 
teBti és szellemi képességeik telje kifejlődésének  még 
csak indulófélben  kellett lennie? E kérdésre egy Vau 
trin nevű franczia  orvos azt válaszolja, hogy a kávé-
jukba kevert méregtől. Van egy csodálatos hatású mé-
reg-anyag, melynek se szaga, se ize s észrevétlenül 
keverhető a kávéba, apró adagokban. Lassan hat, de 
biztosan. S ez a gyémánt. Ennek porái keverik, az 
orvos állítása szerint, annak kávéjába, a kit láb alól 
el akarnak tenni. A megmérgezett keveiék ama gya-
kori, sőt mértéken tuli használat mellett, mely a törö-
köknél divik, nemcsak az ólommérgezés tüneteit idézi 
fel,  hanem agybántalmat is okoz s az érzésekben ta-
pasztalható zavarokat, mely állapot csendes vagy dü-
hös őrületté fajul.  A ki ebbe esik, vagy asphyxiába 
esve éri meg halálát, vagy kivégzi magát. A betegség 
alatt álomkórság tünetei jelentkeznek; a látás elho-
mályosul B különböző változatok mutatkoznak, de me-
lyek rendesen mindig halállal végződnek. Mi valószínű 
e föltevésben,  melyet Vautrin orvos elfeledett  tény-
leg adatokra hivatkozva támogatni — ítéljék meg az 
orvosok. 

— Kéznélküli művész. Párisban 1856-ban egy 
festész  halt el, ki nemcsak a művészetek történetében 
foglal  el jelegtékeny helyet. E festész  neve Ducornet 
Czézár, szül. Lille ben 1806-ban. Nevezetessége főleg 
abban rejlik, hogy kezek nélkül születvén, részben 
nyomorék lábaival festett,  s mint történelmi képlestész 
igen tiszteletreméltó helyet foglalt  el a francia  művészek 
sorában. Egyik lábába a szintálcát, (Palette) szájába 
az ecseteket, a másik lábába a festékbe  mártott ecse-
teket fogva  bámulatos ügyességgel ugrándozott kúszott, 
mesteriesen összeállított állványán e parányi, alig két 
láb magas teremtés, mialatt kifeszített  vásznán ecsetjé-
nek meBteri vonásai tűntek elő. Arcképci közül főleg 
a Fülöp Lajos és Negriers tábornoké érdemelnek fölem-
litést. „Krisztus a koporsóban" cimü bibliai tárgyú 
festményéért  a Louvreben rendezett kiállítás alkalmá-
val arany éremmel lőn kitüntetve; számos hasonnemü 
müve részint a lille-i muzeumban és franciaország  több 
egyházaiban őriztetnék. Ducornet Cézár, mint több 
rendbeli ezüst- és aranyérem tulajdonosa és a császári 
tudományos társulat levelezője halt el szülővárosában 
ötven éves korában, féDyes tehetsége és szorgalma da-
cára nyomor között, elhagyottan. 

— Kettős ember. Skocia-Danárle nevü mezővá-
rosában 1590-ben egy nevezetes kettős szülött jött a 
világra. Ezen emberi alak nemre nézve férfi  volt s 
derékig egészen szabályoB növéssel bírt; derékon fe-
lül azonban két törzsre oszlott, melyek mindenike ket 
tős tagokkal volt megáldva. Jakab király ezen rend-
kívüli kettős embert, két feje,  négy keze és két lába 
volt gondos nevelésben részesittette és e különös em-
ber főleg  a hangszerek kezelésében gyors előmenetelt 
tett, sőt több nyelvet is elsajátított, Mindkét felső  test 
szabadon nyilvánithatá akaratát, sőt olykor közöttük 
egyonetlenség is támadt, a midőn az öklöknek is kiju-
tott a szerepből. Többnyire azonban békés egyetértés 
uralkodott közöttük, s minden fontosabb  ügyben a te-
endők iránt együtt tanácskoztak. Ha a lábak szenved-
tek valami sérülést, ugy azt együttesen érezték, mig 
a felső  testek közül csak az érzé a fájdalmat,  a melyik 
a bántalmat szenveaé. Ezen kettős teremtés 28 évig 
élt. Midőn 1618 ban Edinburghban halála bekövetke-
zett, először az egyik felső  test halt el lassanként; a 
másik a félelem  és izgatottság között még két napig 
élt, mire aztán hirtelen kiadta lelkét. 

— A keleti kérdés. Párbajról értesül a „Buda-
pesti Napilap", mely tegnapelőtt este Ó-Budán a Lind-
meyer Krisztián korcsmájában rögtönöztetett. Egy hu-
szár- s egy gyalogtiszt pertractálták a keleti kérdést 
A vélemény külömbség odáig szította a tüzet, bogy a 
huszár kihívta a gyalogot. Kiálltak a korcsma köze-
pére s összemérték kardjaikat. A első vágások egyike 
megfosztá  a huszár tisztet egyik fülétől.  Persze oda-
kapott a patakzó sebhez, aztán oly erővel sújtott el-
lenfelére,  hogy annak fejét  állig ketté hasitá. A gya-
logtiszt összeregyott, megöllője névjegyét odadobta a 
körül állóknak s ezen szavakkal: „holnap feljelentem 
magamat" elhagyta a korcsmát. 

P I A C I ÁRAK. 

Gyűjtés a török sebesültek javára. 
Háromszékmegje Orbai saék járásában alkalmi-

lag összejött társas estélynél, valamint volt emigráns 
Csia Ignác és Pócsa Mihály gyűjtésük folytán  a török 
sebesültek javára idáig 18 frt  25 kr. és Csia Ágnes k. 
a.-tól 50 dekagramm tépéi gyűlt ÖBBZB. Addig is mig 
a kovásznai községi biró által e célra engedélyezett 
és felügyelt  táncvigalomból a jövedelmet, ás az egye-
sektől kilátásba helyezett gyűjtés eredményét bevár-
nám, az emiitett társas kör határozatának megfolelő-
leg a „Nemere" hirlap szerkesztőségéhez a pénzössze-
get és tépést azon kéréssel teszem át, hogy a buda-
pesti 60-as bizottság vagy a consulatussághoz átkül-
deni, s az erről nyert nyugtát és e kimutatás alapján 
az adakozók névsorát nyilvánosságra hozni szívesked-
jék. Névszerint adakoztak: 

Héjjá Lajos 1 frt.  Fekete Károly 1 frt.  Balog 
István 1 frt.  Lukács Gergely 1 frt.  Kónya János 1 
frt.  Csia Albert 1 frt.  Csia Ignác 1 frt.  Nagy Pál 1 
frt.  Butyka Lajos 1 frt.  Ügyvéd Csia Károly 1 frt. 
Barthos Mihály 10 kr. Csia Ágnes 50 dekagramm té-
pést, Biró Béla 30 kr. Csia E! >k 20 kr. Csia Gergely 
10 kr. Csia Zsigmond 20 kr. Csia Lukác- 10 kr. Fe-
jér Vilmos 10 kr. Barthalis József  10 kr. Juhos Elek. 
50 kr. Gyulai Károly 40 kr. Veisz Mór 40 kr. Dénes 
Antal 10 kr. Csutak András 10 kr. Csia József  10 kr. 
Szabó Albert 50 kr Csia Antal 20 kr. Bede Barabás 
50 kr. Péter Zsigmond 50 kr. Goc Antal 10 kr. Csu-
tak László 5 kr Butyka Ferenc 5 kr. Kit József  10 
kr. Butyka Boldizsár 10 kr. Vajna József  szabó 5 kr. 
Vén Tamás szabó 5 kr. Butyka Mihály Gáspár 5 kr. 
Butyka Béniám 5 kr. Veres And.ás 2 kr. Csutak Fe-
renc (felső)  5 kr. Vajna Mihály Gábor 8 kr. Bibó 
Ferenc 5 kr. Csutak György 10 kr. Nagy József  5 
kr. Butyka Antal 2 kr. Szőcs András 5 kr. Veres 
György-4 kr. Butyka Mátyás 5 kr. Vajna Imre 5 kr. 
Ifj.  Vajna László 15 kr. Comsia Miklós g. lelkész 10 
kr. Grid Anna 4 kr. Berszán Miklós 5 kr. Kováss 
Péter 5 kr. Kozma Antal 5 kr. Id. Gál Mihály 4 kr. 
Kozma László 10 kr. Özv. Szőcs Péterné 10 kr. Ko-
vács Tamás tO kr. Ugrón Mihály 4 kr. Vajna Károly 
k. biró 50 kr. Ifj.  Becsek Tamás 5 kr. Hamar Lajos 
40 kr. Vajna Lajos 2 kr. Vajna Károly 2 kr. Butyka 
Dénes 5 kr. Nagy Gábor 2 kr. Székely József  6 kr. 
Csutak Sámuel 10 kr. Csutak Péter 20 kr. Deák Jó-
zsef  10 kr. Csutak Ferenc Qönde) 10 kr. Mátyás 
MiklÓB 10 kr.*) C s i a K á r o l y , ügyvéd. 

*) Illetékes helvre elküldöttük. Szerk. 

Bécsi tőzsde és pénzek márc. 5. 
50,„ Metalliques . 63.05 I 'M. földt.  kötv. . 74.75 
5°/„ nem. köles. . 67.95 Tem. földt.  kötv. 72.— 
1860. államkölcs. 109.50 Erd. földt.  kötv .7t .40 
Bankrészvények . 833.— 1 Ezüst 113.40 
Hitelrészvények . 150.50 j Cs. kir. arany . 5 90 
London 123.35 | Napoleond'or . 9.86'/, 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollá!. Mór. 
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Pálvázat • 1 - 2 

A brassói ág. hitv. magyar egyházközség-
nél megürült 391 forint  évi fizetéssel  és szabad 
lakással dijazott s körülbelül 40 forint  mellék 
jövedelemmel összekötött vallástailitói S káli-
tori állomásra ezennel pályázat hirdettetik. P á -
lyázni kiváuók felkéretuek,  hogy kellően fel-
szerelt folyamodásukat  folyó  évi mározius hó 
24-ig az egyházi tanács elnökségének bérmen-
tesen küldjék vagy személyesen benyújtsák. 

Kanadai zab vetőmagnak. 
Ezen kitűnő zabfai  gazdaközönségnek 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 iiszttar-
talmu, súlya egy régi köbölnek 85—87 régi font,  — 
magot nem hullaszt, — talajban nem vák>gat, gyéren 
kell vetni, erősen elbokrozik, szárazságot jól"állja ki, 
és pedig olyannyira, hogy az 1875 ik száraz évben 
nálam zabjaim közt legszebben diszlett, és 11 magot 
eredményezett, takarmánya jó, földi  e nem fekszik  le 
— érik buza után 8 - 1 0 nappal később. 

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

WHELLER & WILSON féle 
legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

GRAMA JUSTINIAN M. 
szállítmányi üzletében Brassóban 

lópiac, Schobeln-féle  házban a legjobb minő-
ségben találhatók. 4 - 6 

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

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

1) az Öli fertőzésnek  ríninden 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 tökélyeit és másod-
rendű bnjakórt mindeu alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hiígicsaszűkülésetcet; 
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 vizelési 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 városháxutcza. 

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

, \ és a gyógyszerek megküldetnek. 54 -100 


