
V E G Y E S 
— A lóbeszerzési alaphoz jogosult esnládok 

öaezeirása ellen intézett felszólamlások  elbírálására hi-
vatott felszólamlási  bizottság f.  hó 8 ós 9-én tartotta 
főispán  ő méltósága mint kormánybiztos elnöklete alatt 
Illéseit a megyeháznál. A huszár családok által válasz-
tott tagokból jelen voltak mint bírák : Ferenc György, 
Bandi István, Szolga Gábor és Korács Károly rendes 
tagok és Bodor János póttag; az összeírások ellen 
összesen 105 folyamodás  adott be, melyeket megosztva 
a főjegyző,  tisztUgyéisz és főszámvevő  adtak elé; a 
nagyobb rész hiányos lévén, az utasítás 9. §-a szerint 
kiegészítésre az összeíró bizottsághoz küldetett 30 napi 
határidő kitűzésével 

— A háromszéki takarékpénztár első félévi 
Uzletforgalmának  kimutatása 1876. juniushó 17-től 
december 31-ig. 

B e v é t e l : Részvénytőke (500 részv. k 40°|„) 
20000 frt.  Alakulásra 500 frt.  Betétekből 49450 fit  22 
kr. Leszámítolt váltók visszafizetéséből  30832 frt.  Ér-
tékpapírokra adott előlegek 081 frt.  Kamatokból 2499 
frt  98 kr. Illetékekből 1250 frt  62 kr. Visszleszámi-
toltatott váltókból 5100 frt.  Összeg 116313 frt  82 kr. 
K i a d á s : Betétek visszafizetésére  10847 irt 73 kr. 
Folyó kamatokra 87 frt  89 kr. Váltó leszámítolásra 
96347 frt.  Előlegekre 831 frt.  Alapítási költségekre 
660 frt  48 kr. Kezelési költségekre (házbérrel) 181 
frt  39 kr. Tiszti fizetésre  225 frt.  3"|0 állarailletékekre 
1 frt  85 kr. Bélyegilletékekre 2 frt  97 kr. Bútorokra 
572 frt  60 kr. Visszlcszámitolt váltók kamatjára 125 
frt  28 kr. Többeknek 85 kr. Pénzkészlet december 
31 én 6429 frt  78 kr. Összesen 116313 frt  82 kr. 

— Egy uj ló-betegségről értesiti a kereskedelmi 
miniszter a törvényhatóságokat E betegség Egyptom-
ban Ütött ki, hol nagy pusztításokat tesz és mindin-
kább terjed. A ló, mely e betegséget megkapja egy-
szerre lehorgasztja fejét,  szemei megmerednek, nyelve 
annyira megdagad, hogy betölti a száját, se nem eszik, 
se nem iszik, kinyújtózkodva fekszik  és egész testét 
rángásoK veszik elő. A betegség eltart pár napig, mi-
alatt a ló elpusztul végre megdöglik. Egyptomban, hol 
az abessyniai háború óta dühöng e baj, naponként 
3—4 száz darab lovát ragad el s a betegség ragályos, 
mely ellen lehetetlen megvédeni az állatot. Miután a 
betegség mind szélesebb körre terjed, szigorú intézke-
désre van szükség, nehogy a kór Magyarországra is 
behurcoltassék, a minisztérium tehát felhívja  a törvény-1 
hatóságokat, hogy a leggondosabb felügyelet  alá ve-
gyenek minden behozott lovat és ha a betegség tüne-
tei akár pedig már idé benn volt lovakon észleltetnének, 
azonnal hatályba vétessenek mind azok az intézkedé-
sek, a melyek a ragályos betegségekkel szemben el-
rendeltettek. 

— Ritka rendjellel tüntette ki hazánkfiát,  Zichy 
József  grófot,  mint volt fiumei  kormányzót, San-Marinó 
csöpp köztársasága. E rendjei a köztársaság nagy lo-
vsgrende, melylyel nagyon keveset tüntetnek ki. Ná 
lünk csak Rudolf  trónörökös, Beuszt ÓB Zichy József 
grófok,  Németországban Frigy es Vilmos trónörökös, 
Bismarck herceg és a volt külügyi államtitkár, Thiele 
titkos tanácsos viselik, Franciam szagban pedig Mac-
Mahonon kívül Napoleon Lajos herceg birja. 

— Boldog Magyarország! Nem igaz hogy sze-
gények vagyunk ; van itt pénz elég. íme a pápának 
ajándékul szánt pluviale-csatra a „M. A." egy nap 
alatt 1030 forintot  tudott összekogyeskedni, holott a 
hunyadmegyei eloláhosodott magyarok visszatérítésére, 
a Petőfi  szobrára s más fontos  hazai célokra hónapok 
alatt is alig gyűlt ösBze ennyi. Csakhogy azon neveket, 
melyek a péter-fillérek  ós szent csatok ivein pompáz-
nak, az igazi hazai célokra adakozók között vajmi 
ritkán találjuk! Elég szmoru. 

— Rosz szokás a fillbe  szurkálni. Mihelyt egy 
_kis viszketést érzünk fülünkben,  megragadjuk a leg-

közelebb kapható éles jószágot s avval a fülünkbe 
mászunk. Pedig milyen jó az óvatosság, azt egy ber-
lini kereskedő példáján iáthatjuk. (5 egy reggel, mint 
rendesen, irodájában ült s irásközben caiklándozta va-
lami a fülét.  Fogta a plajbászát s beledugta a fülébe. 
Szerencsétlenségére ez irón éles hegyén egy kis osont 
gyürü volt s ez benne maradta fülben.  Már sok min-
den orvos megpróbálta, de bizony senki sem tudja a 
CBontoeskát kihúzni. Erre a kereskedő dobhártya-gyu-
ladást kapoft  s most le fogják  vágni a fülét,  a fülcsar-
nokot pedig fel  fogják  metszeni, hogy a csontgyürilt, 
mely valószínűleg valamely mélyedésben ül, kivehes-
sek. Igy jár, aki nem vigyáz. 

— A töukrej utott megye. Szilágymegye adó 
hátraléka 700,000 frtra  rug. Adó.'eirásért folyamodott 
a kormányhoz, mivel két főbevételi  forrása,  a bor és 
gabna semmit sem adott ; fagyás  és vízár tették a me-
gyét tönkre, melyen most a kormánynak kell segítenie 
éa azt hisszük, segitni is fog. 

— Török diTat Kolozsvártt. Ezután nem Páris-
ból, hanem Konstantinápolyból veszi a magyar ember 
» journált. Ö t v e n egyetemi polgár feltette  Kolozs 
vártt a török fezt  és ezután ez fedi  fejüket.  Váljon 
a konstantinápolyi egyetemi hallgatók kalpagban 
járnak ? 

— Uj lap. Zilahon „Szilágy" cím alatt társadal-
mi és szépirodalmi hetilap indult me; Borbély Sámuel 
szerkesztése alatt. Előfizetési  ára egész évre vagyis 
apriltól december végéig 4 frt. 

— Uj szórólöveget talált föl  W. J. volt temes-
megyei tisztviselő. Szende Béla honvédelmi miniszter 
előuyösnok ismerte el, de minthogy a honvédség már 
el van látva golyószórókkal, a közös hadügyminiszter-
nek ajánlotta, ki meg is fogja  vizsgáltatni, A löveg 18 
csövű, egy perc alatt 8—10 lövést tehet, összesen te-

hát 180 lövést. Miuduii egyes golyó robbantó tulajdon-
sággal bir. Az ellenséget mindenfelé  irányozható cső 
bái mely oldalról megtámadhatja. E löveg hordereje 
3000 lépéf. 

— SakkjátSZÓ gép. Csodát hirdetnek Berlinböi' 
a kör megkapta uégyszöget : egy sakktablát mutatnak' 
melyen az egyik léi bábjai maguklól mozognak. Már 
most, ha példiul két ember leül a táblához s az egyik 
a géppel összekötött, a másik pedig a szabad bábok-
kal játszik sakkot vagy dámát, hát i.kkor mindig az 
nyer, aki a gépies bábokkal játszik s még húzást sem 
kell tennie, mivel a bábák az ellenfél  mozdulatai után 
mindig maguktól mennek s csókolni való módon nye-
rik meg csalhatatlanul a játszmát. 

lakással dijazott s körülbelül 40 forint  mellék 
jövedelemmel összekötött valiástilllitói 8 káli-
tori állomásra ezenue! pályázat, hirdettetik. Pá-
lyázni kívánók (elkéretnek, liogy kellően frl-
szerelt folyamodásukat  folyó  évi márczius lm 
24-ig az egyházi tanács elnökségének bémieu-
tesen küldjék vagy személyesen benyújtsák. 

Bécsi tőzsde és pénzek uiárc. 8. 
5*/0 Metalliques . 62.85 M. földt.  kötv. . 74.50 
5°/„ nem. köles. . 67.80 Tem. földt.  kötv. 72.25 
1860. államkölcs. 108.75 Erd. földt.  kötv .71.50 
Bankrészvények . 826.— : Ezüst 113.15 
Hitelrészvények . 148.5ü , Os. kir. arany . 5 92 
London 123.85 | Napoleond'or . 9.90'/, 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: I'ollák Mór. 

WHELLER & WILSON-féle 
legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

(IRAMA JUSTINIAN M. 
szállítmányi üzletében Brassóban 

lópiac, tichobeln-féle  házban a legjobb minő-
ségben találhatók. • 5 - 6 

Pályázat . 
A brassói :íg. hitv. magyar egyházközség-

nél megürült 391 forint,  évi fizetéssel  éa szabad 

Alólirott, mint a nagyváradi magyar királyi 
bába-képző intézetet végzett és jeles elő 
menti fokozattal  kiállított oklevéllel ellá-
tott szülésznő Sepsi-Szentgyörgy városi-
ban telepedvén le, pontos és hűséges szol 
gálatáf  ugy a városi, mint vidéki t. cz 
közönségnek tisztelettel felajánlja. 

Kese Róza, 
okleveles szülésznő. 

Lakása : „Erege-utcza"  482. sz 
Sz. 7 kzj. 

1877. b. mgb. 

Hirdetmény. 
A kézdi-vásárhelyi kir. törvényszéknek miut vál 

tó bieóságnak 1877. január 16. napján 237. szám alatt 
kelt megbízása alapján sepsi-szeutgyörgyi Potocl, i 
Erzsébetnek időközben csőd alá jutott sepsi-szent^yör 
gyí Placsintár Lukács ellen 600 frt  s járulékai erejéig 
utóbbinak zálogjoggal terhelt iugóságai nyilvános el-
árverezése ötletéből 1877. március 17-ik napjáu d. 
e. 9 óráját tűztem ki. 

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

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

kir, közjegyző mint bírói 
3—3 megbízott. 

A húromszeki takarékpénztár 
r ő n d e s é v i k ö z g y ű l é s é t 
1877. uiárciushó 23-án d, e. 10 órakor tartandja 

az intézet helyiségében. 
TÁRGYAK: 

1. Az igazgatóság jelentése a mult 1876. évi iizl-tforgalouiról. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A tiszta jövedelem feletti  végintézkedés. 
4. A felmentvény  megadása. 
fi.  ö t tagit felügyelő  bizottság választása három évre. 
G. Alapszabály változtatás négy igazgatósági tag választásával. 

fi^F"  A kik a gyűlésben szavazati jogukat gyakorolni akarják, az alapszabályok 44 §-a 
értelmében, felhívatnak  részvényjegyeiket a pénztárnál elismervény mellett letenni. 

S.-S z e n t g y ö r g y, 1877. március 7. 
Az igazgatóság. 

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

gyógyit gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett miudennemtl 
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) kugycsöfolyásokat.  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt mindeu alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g y c s ö s z ü k i i l é s e k e t í 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fekérlolyást,  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 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- ós városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-fóle  házban) L emelet, bemenet a lópcsön. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal Túlasz adatik 

é s a g y ó g y s z e r e k m e g k ü l d e t n e k . 55 - 1 0 0 


