
res embereket csinálni neveik ós elrugaszkoddoü tet-
tük megörökösiíáse által. Sokan nem öngyilkolnák 
meg magukat, ha tudnak, hogy a hatodik nagyhatalom, 
a sajtó elhallgatja a dolgot. Mig sokau elkeseredésük 
ben csak azért is inegöngyilkolják magukat, mert meg 
vannak győződve, hogy legalább szépen elbúcsúztatja 
őket egyik-másik lap az irigy világtól. Hiúságok hiú-
sága, és minden csak hiúság, sokszor az öngyilkoság 
is. A hiúságnak pedig nem jó tömjénezni. 

Legújabb hir szerint a törökök Kalavasnál 
átléptek a Dunát s Oláhország területére léptek-
Az oláh íniiicia minden ellentállás nélkül vissza-
húzódott. 

A s.-szentgyörgyi g. n. egyház kimeszelteté-
Sére, takarítására, karzat és szószék megfestésére  kö-
nyör adománnyal kívántak járulni: Tek. Bogdán Fló-
riánná 2 frt,  t. Mélik Jánosné 1 frt,  t. Bogdán An-
drásné 2 frt,  t. Mélik Kristófné  30 kr, Váncsa Eva 2 
frt,  Popovics Elekné 1 frt  50 kr, Gyurka Jánosné m. 
biróné 1 frt,  Oláh Jánosné lfét  Estók Miklósné 50 kr, 
Tankó Jánosné 1 frt,  János Miklósné 1 frt,  Váncsa 
Györgyné szürke 1 frt,  Nagy Jánosné 1 frt,  özvegy 
Váncsa latvinné 1 frt,  Puskás Miklósné 1 frt,  felszegi 
Váncsa Jánosné 1 frt,  Váncsa Jánosné, Puskás Anna 
50 kr, Molnár Lajnsné 50 kr, özv. Kovács Mózesné 
30 kr, t. Kocsis kapitány ur 20 kr, t. Nagy Gyula 
urnő 1 frt,  t. Molnár Sámueluó 50 kr, Vargáné asszony jj? 
50 kr, özv. Györbiró Béniámné 1 frt,  Gál Borbára 50 
kr, t. Fogolyán Kristófné  50 kr, Kláráné asszony 20 
kr, Salati Józsefné  20 kr, Csíki Andrásné 60 kr, tek. 
Ehédi Mihályné 10 kr, t Gyárfás  Istvánná 40 kr, tek. 
Máté Virág 3 frt,  Gyártás Istvánná 40 kr. t. Kósa 
Dávidné 40 kr, Császár Józsefné  40 kr, egy valaki 
20 kr, t. Szász Ignácné 10 kr, t. Vellnreiter Jánosné 
1 frt,  Fischer János 40 kr, t. Künle Cseh Katalin 50 
kr, Dr Visiák Antalné 30 kr, Nagy Józsefné  50 kr, 
Vas Andrásné 50 kr, Száminé asBzony 40 kr, Szabó 
Istvánná 1 frt,  Benkő Elekné 1 frt,  Csutak Jánosné 
20 kr. Spitzer Sarolta 30 kr. Blaskó Józsefné  50 kr. 
t. Málnási Antalné 1 frt.  t. Császár Bálintné 1 frt.  t. 
Vásárhelyi Sámuelné 50 kr. Grünfeldné  10 kr. Kará-
cson Juliánná 20 kr. Grouz Józsefné  50 kr. Pálli Dá-
nielné 50 kr. Domokos Benedekné 40 kr. Gyártás Te-
rezia^25 kr. Kupferstichné  50 kr. Haurich József  50 
kr. Boér Mária 50 kr. Fülöp Mártonná 20 kr. Festő 
Anna 50 kr. Zoltán Mária 20 kr. Szilágyi Györgyné 
20 kr. t. Fejér Gergelyná 50 kr. Adler Henrikné 50 
kr. Téglásné aBszony 40 kr. (Folytatjuk.) 

A „Vasárnapi líjság" 1877. évi 16-ik száma kő-
vetkező tartalommal jelent meg : 

Gerster Etelka (arcképpel). — „A beteg király" 
Költemény Greguss Ágosttól. — Déryné naplójából : 
V. A kikötőben. Az első föllépés  ás az első tapsok. 
A társaság tagjai. Énekes darabok repertoirja e azázad 
elején. — Az első országgyűlés Konstantinápolyban 
(két képpel). Abdul Harnid szultán (képpel).— „Ser-
vadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren 
át." Vwrne legújabb regényo (2 keppel). •— Mik azok 
a Corvinák? — „Beszéd a m. akadémia megnyitása-
kor". Kisfaludy  Sándor irodalmi hagyatékából. — Iro-
dalom ás művészet, közintézetek stb. rendes rovatok. 
— A „Vasárnapi Újság" január—márciusi ávnegyedi 
folyamából  teljes számú példányok 2 írtjával, egyes 
havi füzetek  70 krjával meg folyvást  kaphatók. — 

Uj zenemüvek. Táborszky & Parsch nemzeti ze-
neműkereskedésébon Budapesten megjelent: „Techni-
kus csárdás. Zongorára szerzé l t á t z Pál. Ara 60 kr. 

Bécsi tőzsde ós pénzek ápril 26. 
5°,„ Metalliques . 58.55 M. földt.  kötv. . 71.25 
5°/„ nem. köles. . 63.90 Tem. földt.  kötv. 67.71 
1860. államkölca. 107.25 Erd. földt.  kötv .67.71 
Bankrészvények . 767.— Ezüst 113.— 
Hitelrészvények . 136.30 Cs. kir. arany . 6.10 
London 129.65 Napoleond'or . 10.35 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Kiadó vendéglő. 
Rétyen Székely Dávid birtokosnál, egy 

vendéglő több egymásután következő évekre 
haszonbérbe kiadandó. Értekezhetni a tu la j -
donossal. 2—3 

Tornó — Ternó—Ternó! 
• • sze rencsés 

S^T* jj©l®k©my©él 
Mindenki által elérhető, ki az 

1877 évre szóló uj ternó-nyeremény  listáját 
Rudolf  v. Orlicé a mathematiea tímárának Berlin, 
Wilbelmstrasse 1'27 — a német kiadó-intézetből meg-
szerzi, inely mindenkinek ingyen és ponómentesen 
küldetik meg. 

Sok nekiink a ternó-nyereményekről 
rendelkezéaünkre álló levél bhonysággal szolgál arra 
hogy teuemlitett ur a bizalomra érdemes. 

Az előadó. 

&5-ik közlemény a „báromszéki Erzsébet árvale-
ány nevelő intézet" jaTára törtónt szíves adakozá-

sokról : 
Orbán Elek ás Ruszuj Miklós gyűjtése Szitabod-

záról. Nyáguj Tamás 1 véka törökbuza. Nyáguj Mik-
lós 1 vékát. Nyitrofán  György 8 kupát. Ruszuj Miklós 
1 vékát. Tódorátyi Demeter 4 kupát. Buza György 
4 kupát, Bántsu Demeter 2 kupát. Burlák Stán 1 vé-
kát. Pópika György 2 kupát. Thoma János 8 kupát. 
Pópika Miklós 6 kupát, Deszpa Dénes 6 kupát. T^szpa 
János 6 kupát. Deszpa Miklós 4 kupát. Boiicsán 
György 4 kupát. Dobrinás János 3 kupát. Algya Mik-
lós 4 kupát. Bulárka György 3 kupát Bontuj Demeter 
3 kupát. Zsugla Vaszi 4 kupát. Sztella András 2 ku-
pát. Algya Demeter 2 kupát. Fazakas János biró 1 
vékát- Kelemen Miklós 4 kupát. Zaharia Ilia 4 kupát 
Stroja János 4 kupát. Máris Kelemen 2 kupá Buzat 
Demeter B kupát. Dima Járos lelkész l vékát. Zsugla 
Oneszim* 4 kupát. Trábebuna Pável 4 kupát. Buza 
György 4 kupát. Tódor Miklós 2 kupát. Tódor György 
4 kupát. Tódor Kosztádin 4 kupát. 
Gróf  Schweinitz Gjuláné 50 frt.  alapítvány. Kovács 
Károlyné alapítványát 25 frt.  Wissiák Antal 25 frtot 
kifizették.  Jancsó Józsefné  Csik-Szentmártonból 1 fonó-
kereket, 1 csörlő orsót, 1 matollát, ás egy orsótartó 
leánykát. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és szíves adakozók 
áz árvák nevében kifejezett  őazinte köszönetünket. 

B. Szentkereszty Stephánie, Nagy Gábor, 

N y i 1 t t é r .*) 
Köszönetet kell mondanom nyilvános téren Ber-

nard József  szobafestő  urnák Brassóban, ki lakszobá-
mat igen olcsó árért és teljes megelégedésemre feB-
tette ki. 

Azért említett szobafestő  urat bárkinek is ily 
munkák teljesítésére jó lélekkel ajánlhatom. 

Bernstein Regina. á.-Sztgyörgyön. 
") E rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóhatósággal 

szemben vállal felelőséget  a szsrk. 

m i e i c i í SP. 
cz ipő-gyár i raktára 

Budapesten 
országút 43. szám alatt kerepesi nt sarkán 
ajánl mindennemű lábbelieket, jó és tartós munkát sa-
ját készítmény a lehető legolcsóbb árakon, és pedig: 

H ö l g y e k n e k : 
Posztó vagy rips papucs . . . 

„ „ reggeli comod czipő . 1 frt  20 kr 
Eberlasting reggeli comod czipő . . t frt  SO kr 

,, „ „ sark a csokorral 2 frt  20 kr 
fűző  topán kettős talppal szegezett 3 frt  20 kr 

„ gumi húzóval s lakk-orral . 8 frt  00 ' r 
" „ „ „ kettős talppal 3 frt  80 kr 

Topán borjú vagy sagrén bőrből szegezett 3 frt  <">C kr 
„ „ „ kettős talppal 3 frt  SO kr 

Topán máinci lakkból sagrén tódással szegez. 4 frt  20 kr 

U r a k n a k : 
Topánok fénymázos  bőrből erős munka 4 frt  20 kr 

„ „ y . b a g a r i a bőrből kettős talp. 4 frt  90 kr 
' orosz lakkból sagrén tódással 4 frt  90 kr 
., mns ka lakkból kettős talppal 5 frt  30 kr 

Csizma fínyu.Uos  vagy bagaria bőrből 10 frt  50 kr 
„ muszka akkból kettős talppal 13 frt  — kr 
„ mnsskabagariából (valódi) kett. talp. 14 frt  50 kr 

Részletes árjegyzéket kívánatra ingyen: 
Levélbeni megrendelések póstai utánvét 

mellett leggyorsabban eszközöltetnek. 
Nem használható áruk készséggel kicse-

réltetnek. (3—12) 

Hölgyeknek 
ajánlható az általánosan 

elismertetett s hivatalosan megvizsgált 
ártalmatlan valódi 

EAYISSA NTE 

Eladó telek. 
Kézdi-Vásárhelyt!, a Kantából felmenő  ur 

piatcsor keleti során 1611 helyrajzi szám alatti 
60 nsz. öl kiterjedésű Vizi utódok és Csiszát 
Pál szomszédságok között lekvő puszta beltelek 
örök áron eladó. 

Értekezhetni Kézdi-Vásárhelyit J a U C S Ó 
A l b e r t kereskedővel. 1 —3 

Ezen Yilágkirii és felülmúlhatatlan  bőr-
szépitnszer pillanat alatt a legszebb, legter-
mészetesb Ifjú  arezszint idézi elő, a bőrt fe-
héríti, frissíti  és finomítja,  a lég behatásaitól 
védelmezi, eltávolit legrövidebb idő alatt szep-
lőt, májfoltokat  orivörösséget s a bőr minden 
tisztátalanságot s a rizsport, valamint minden 
kendőzőszert fölöslegessé  tesz. 

Nagy eredeti párisi üvegtok frt  2.50 
Kis „ „ „ „ 1.50 

Kapható valódi minőségben 
Sepsi-Szentgyörgy ön (Jtves és Heteg 

urak g/ögyszertárábau. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít 

S C H W A R Z H E N R I K 
központi szétkiildési raktára. 

BUDAPEST, 
Mária Valeria-utcza 9. 4--10 

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) hngycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bnjakóros fekélyeit  és másod-
rendű bnjakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g y c s Q S z u k ü f é s e k e t í 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANSAGOT; 
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. (Bottenbiller-föle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megkfildetnek.  69—100 


