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rántja lovának kantárszárát s — Polján felé  útnak 
ereszti. A jóttevő atyafi  kénytelen volt gyalogolva 
Szárazpatakra menni. — A vén székely huszárkáplár 
hazaérkezvén régi szokása szerint kezáe kiáltani : 
„Nyisd ki Zsuzsám I" No persze a haragos fsleség  lát-
ván, hogy ura mint volt édes emlékű huszár köszönti, 
felhagyott  az asszonyi nem litániázásával. Fiai rögtön 
bekötötték a lovat saját istállójukban levő állatok 
közé; ámde reggel rémülve mondják, hogy a ló aprós. 
A vén huszár sok gondolkozás után rájő, hogy bizony 
az a ló valami szárazpataki emberé keli hogy legyen. 
Atküldé tehát a biróhoz, hogyha ott gazdája akadna, 
hol csakugyan meg is találták a ló gazdáját. A tulaj-
donos nevetve vezette haza állatát s mondogatá : „Ez-
után nekem is lesz eszem !" 

— Nyomor Berlinben. Berlin egyik kerületében 
oly nagy a nyomor, hogy a lelkész egész udvara meg-
telik naponkint tisztességes arcú kéregetőkkel. E na-
pokban egy többtagú család fnntartója,  egy szegény 
özvegy kért egy falat  kenyeret, mivel, mint mondta, 
két nap óta nem látott családjával egy harapást sem, 
munkát pedig Bzinte nem kaphatott. 

— Borzasztó tiizvósz dühöngött márc. 20 án 
Kis-Zomboron, mely, mint a „P. N.tf-nak  irják, 74 
lakházat és 42 gazdasági épületet hamvasztott el. Két 
ember áldozatul esett, és körülbelül 25 égési sebet 
kapott. A dühöngő szél lehetetlenné tette a tüz meg-
közelítését, a szerencsétlenség lokalizálását, és igy 
nyert a borzasztó elem nagyobb terjedelmet. A sze-
rencsétlen kÍB-zomboriakat most másodszor éri ily ka-
tasztrófa  ; ezelőtt három évvel 64 lakház és több gaz 
dasági épületet pusztított el a tüz és csak nagy erő 
megfeszítéssel  lehetett a szerencsétlen leégatteket ki-
segíteni. 

— A megfagyott  falu.  Moldvából irják, bogy 
márcz. első félében  oly óriási hóviharok dühöngtek, 
hogy egész vidékek el voltak zárva minden közieke 
déstől. A kis gunyhókból álló oláh falukat  majdnem 
teljesen elborította a hó s itt-ott csak a templomtor-
nyok látszottak ki. A nagy hóviharokra hat napig tartó 
roppant hideg következett, mely nemcsak Moldvában, 
hanem a szomszédos bukovinai kerületekben is embe-
reket és állatokat ölt meg. Az egyik moldovai falucska 
lakóit a Bzörnyü szibériai idők gyöngültével félig  meg-
fagyva  találták. A nyomorult kalyibák tetőit a vihar 
elhordta, s a szegény nyomorult lakók marháikkal 
együtt a fagynak  és éhségnek estek áldozatul. A ki 
tudja, hogy a moldvai oláh épugy lakik, mint az afri-1 
kai cserjelakók, az elképzelheti, hogy mily iszonyú 
kínokat állottak ki a megmaradtak, kiknek nagyon 
későn ment ségélyére az ázsiai oláh közigazgatás, mely-
től ugyan akár az egész tartomány megfagyhatott  volna. 
Az idő most már ott is engedett, bár még mindig, 
száraz naook járnak. 
g ..-igA „Vasárnapi Újság" 1877. évi 12-ik száma kő-
vetkező tartalommal jelent meg: 

Doré Gusztáv (arcképpel). — Tavaszi kép. Költe-
mény Vargha Gyulától. •— Déryné naplójából. — Ké-
pek a keresztes háborúból (2 képpel Doré Gusztávtól). 
— Adriai képek : Siesta Zárában. Hermán Ottótól. — 
Servadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren 
át. Verne legújabb regénye (2 képpel). — Jelzések a 
vasutakon. Uti tárca Posta Sándortól. — „Minő lesz a 
török országgyűlés ? Karcolat. — Irodalom és művé-
szet, közintézetek, egyletek stb. rendes rovatok. 

A „Magyarország ős a Nagyvilág" f.  évi 12-ik 
száma kövekező tartalommal jelent meg : 

Szöveg: f  Kerényi hattyúdala. Költ. (Kemény Ká-
roly.) — Delelés. (F. J.) — Eltévesztett utak. Regény. 
Vértesei Arnold. (X. folyt.)  — Hány ember van a föl-
dön ? — Rideg szobor. Költ. (Barang.) — „Barnás 
bátya." — Müvészcsalád. - - Toborzás Konstantiná-
polyban. — A kik igazán böjtöltek. — Fővárosi tár-
calevél: Bécsi tárcalevél. (Porzó.) — Színházak, (m. a 
r. Nemo.) — Nagyböjti prédikáció a római Coliseum-
ban. — Jack. Regény. (Daudet Alfonz.)  (XI. folyt.)  — 
Különfélék.  — Sakkfelad.  — Képrejtvény. — Szer-
kesztői üzenetek. 

Rajzok: Delelés. — „TamáB bátya." — Müvész-
család. — Toborzás Konstantinápolyban. — Nagyböjti 
prédikáció a római Coliseumban. — Jogtudományi 
dolgok. Huníoreszk 9 képben. 

— Boldog ünnepet kívánunk olvasóink-
nak. Boldog ünnepet, mely |után felderüljön  e 
nemzet borús ege s a nemzet kül és bel ve-

szélyektől menten megizmosodva, anyagi és szel-
lemi jólétnek örvendjen; boldog legyen a nem-
zet, elégült, jólétnek örvendő annak minden egyes 
polgára. 

Bécsi tőzsde és pénzek márc. 29. 

Hirdetmény. 
A n. b. gróf  Mikó Imre ur hagyatéka az 

olÜzemi felső  malom, melv áll három lisztelő kő 
— egy kásatörő ványolóval összekötve, u j szer-
kezettel, hárnm vagy több évre haszonbérbe ki-
adandó. 

Értekezhetni Bodokon alólirottnál. 
Vas István, 

3—3 gazdatiszt. 

Tudósítás. 
Tompa Imrének Tusnád alvégi háza az 

idei fürdő-idényre,  akár több évekre haszon-
bérbe kiadó, sőt esetleg eladó. — Bővebb érte-
sítés nyerhetni Kiaboroanyón a tulajdonos ud-
varában felügyelő  Kis Eleknél. 2 — 3 

Egy divatos üveges kocsi olcsó áron eladni 
való Partsch 'Károly, nyergesnél Bras-
sóban Bolonya 317. sz. a. 1 — 3 

5°/0 Metalliques . 63.65 M. földt.  kötv. . 74.— 
5°/,, nem. köles. . 68.— Tem. földt.  kötv. 72.25 
1860. államkölcs. 109.50 Erd. földt.  kötv .71.— 
Bankrészvények . 816.— Ezüst 109.70 
HitelrÓBzvények . 151.25 Cs. kir. arany . 5.74 
London 123.— Napoleond'or . 9.83 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

E l a d ó b iká i 
Peselneken Pócsa Gyulánál egy 3 évei 

valódi tenyész bika van eladó. 2—3 

Csutak testvéreknél 
Sepsi-Szentgyörgyön 

kaphatók minden gazdasági- valódi 

erfurti  vetemény- és virág-magvak 
jutányos árban — úgyszintén 2 darab jó szerkezetű 

Singer-féle  v a r r ó g é p . 
Ára l darabnak 50 frt.  o. é.̂  

2 - 3 

Uj üzlet-berendezés. 
Van szerencsém ugy a helyheli mint a vidéki t. közönségnek tudomásába 

hozni, hogy itt helytt a' „Bazár" épületben már több évek óta fennálló 

fűszer,  porczellán ós galanterie üzletem 
egy részét szövet és divatárukkal rendeztem be, a hol is a legfinomabb  posztók, 
férfi-  és női- szőr- s gyapott-ruliakeluiék, minden fajtájú  len- és gyapott-
gyolcsok, pergalinok, selyem és bársonyok, csipkék » szalagok, szóval egy 
a háznál, kiházasitások és haláleseteknél kellető áruezikkek kaphatók. 

A jóság és árakra nézt pedig: 
Először is személyeseu tett bevásárlásom alkalmával szerencsés valék a leg-

első és nagyobb gyárak és nagy kereskedőkkeli összeköttetésre szert tenni, és velők 
szövetkezni, miért is ugy az áruk jósága, finomsága  és különösen az árakra nézt nem 
hogy a helybeli többi üzlettársakkal ne versenyezhetnék, (ie bármelyik nagyobb város 
beliekkel is. » 

Ugy a régibb időtől fogva  folytatott  és dúsan ellátott s jelenleg újonnan 
berendezett szövet- és divat-, virág- vetemény- éa gazdasági jó magvakkal ÍR ellátott 
üzletemet a t. helybeli és vidéki közönség meleg pártolásába ajánlva, gyors és pontos 
kiszolgálásról vevőimet biztosítva, számos látogatást kérve, 

vagyok hazafiúi  tisztelettel 

HADNAGY JÓZSEF. 
Vidéki megrende lések g y o r s a n és p o n t o s a n te l jes í t te tnek . 

Dr. HANDLER MÖR 
orvos-, sebésztudor, szülész 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) hngycsőfolyá.sokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hirgyososzííkíiléseket; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGJALANSÁGOT; 
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 
L a k i k : Pes ten , be lváros , k igyóuteza 2 - ik szám ala t t kigyó- ós városházuteza . 

sarkán. (Rottenbil ler-féle  h á z b a n ) L emelet , b e m e n e t a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 6 1 - 1 0 0 


