akadályozott. Számos orvos urnák mutatám meg, kérém tanácsát, mig nem szerencsémre, áldott legyen az
ur szent gondoskodása ide hozott, s helyi gyakorló cs.
k. sz. á. főorvos Dr. R e i n e r D á n i e l urat látogatt
tam meg Megnyerő barátságos fogadtatása, emberszerető indulatai nyilvánulása által meglepetve, elbatározám magam a műtétre. Aldassék Jehova ! A két fonnehéz daganat teljesen kivéve szemeim előtt van. Csak
hogy túlélhettem ez örömöt. Az emberiség, a szenvedők érdekében kötelmemnek érzem fenn nevezett orvos
urnák a nyilvánosság terén fáradhatlan azorgalma, lelkiismeretesBégeért, mellyel engem éjeken át ágyam
mellett virasstott, ápolt — köszönetem kimondani; kívánván, hogy a mit sem én, sem családom nem fizethet
eléggé hálásan meg, fizesse meg az isten, az ur áldása
kisérje lépteit, adjon erőt soká működnie még a szenvedők boldogitá.ára, találjon oly méltánylásra e vidéki
helytt az, ki fővárosunkban is az orvosi kar dicsőségének emeléséhez hozzájárulhatna, mint minőben ré
szeiülni méltóan megérdemli.
Fogadja nagyrabecsült orvos ur mély hálám nyilvánulását és örök lekötelezettségem
Kézdi-Vásárhelyit, juliushó 8-án 1877.
Hatschek Miksa,
budapesti látszerész.
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Kónya Dáuiel
tulajdonossal
Hirdetmény.

Zágon község képviselete 1877. £vi junius
17-én tartott gyűlésében hozott határozata folytán közhirré teszem, hogy Zágon községében a
szesz, pálinka és sör korcsmárolhatási jog tizedenként folyó évi november 25-én délelőtti
9 Órakor Zágon község házánál nyilvános á r verésen 1878-ik kerek évre haszonbérbe adatik,
mely haszonbérletről az árverezési feltételek
Zágon község házánál alattirtnál a hivatos órákban bármelyik napon megtekinthetők.
Zágon, 1877. junius 25.
L á z á r JÓZSef

S.-Sz.- Brasaó
György jnl. 5.
jul. 8.
frt. kr. frt. kr.
l legszebb . .
9
9
Buza (tiszta) ! közepes . .
8 50 8 60
1 gyöngébb . .
7
8 —
Buza (vegyes)
7 40
Rozs
1 } e g s z e b b • • • • 5 70 6 20
\ közepes
. . . .
5
1 5 90
:
1 legszebb . . . .
0 20 5 60
"
f közepes
. . . .
5
5 40
Zab
\j közepes
! e 8 8 z e b b . •. •. •. • 33 40 33 20
—
Törökbuza
5
4 50
14
6 —
6
6 —
Lencse
10
0 ——
Fuszulvka
6
5
12 —
Burgonya
1 60 — —
Marhahús
36
44
40
—
_ — 4ft
—
30
1 "
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italokkal olcsó

Praglowsky József,

a tusnádi „Hl Á ROM

beruházta. Jó ételek-,

vendéglőjót az idei Fürdőidényre megnyitván, ujolág berendezte, — lehető kényelem-

nek megfelelőleg

Vendégszobái jutányosán bérelhetők ki s kényelmesen. ber< ndezettek. Egyáltalán fel-

italok, tiszta, jó szobák és ágyak által megnyerni.

adatául tűzte ki a vidéki és távolabbi ííirdővendégek megelégedését figyelmes, olcsó
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áron szolgál
vendégeinek.

Dr. HANDLER MÖR
titkos betegségeket;
magömléseket

Nyilttér*)

Nyilt

köszönet.

Tizenöt éven át hordtam jobb felső karomon egy
kinövést, mely teendőimben, folyton nővén, tetemesen
*) E rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóh atósiggal
szemben vállal felelőséget a
szerk-

a
el.

Értekezhetni

2-ik közlemény n székelyföldi rom. katb. szegény
templomok segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi
oltiír-egylet javára történt szives adakozásokról:
Bécsi tőzsde és pénzek jalins 9.
Tek. Gábor Imréné gyitjtőivén, leánya Gábor
M. földt kötv, . 75.—
Mária által tett gyűjtés Bereckből. Rendes tagok éven- 5°/0 Metalliques . 60.95
kénti fizetéssel Bereckből : Gábor Imréné 2 frt. Gábor 5°/ nem. köles. . 66.50
Tem. földt. kötv. 73.50
Mária l frt. Gábor Lujza 1 frt. Petri György 10 kr. 1860. államkölcs. 112.—
Erd. földt. kötv . 73.50
Baka Terézia 10 kr. Györbiró 1Ü kr. Mikó Istvánná Bankrészvények . 787.—
Ezüst
109 20
10 kr. Bodó Ignác 40 kr. Balog Dávid 10 kr. Bogdán Hitelrészvények . 145.—
Cs. kir. arany . 5.97—
Sánderné 20 kr. Veress János 2U kr. Szántó Lajos 40 London
125.30
Napoleond'or . 10.2 t / l
kr. Finta György 2 frt. Boér Ignác 1 frt. Petri Józsefné 20 kr. Merza Aatal 1 frt. Bardoc Adámné 10
Felelős szerkesztő: Vócsey Róbert.
kr. Kovács József 10 kr. Erős Ferencné 10 kr. Bareoc Antalné 10 kr. Holbach Jánosné 10 kr. Pénzes
János 10 kr. Frenkó Andrásné 10 kr. Finta Ferencné
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
10 kr. Rác Mária 10 kr. Horváth János 10 kr. Muszka
János 20 kr. Boros József 50 kr. Merza Kristóf 1 frt.
Farkas Ignác 50 kr. Vertány Györgyné 50 kr. Pénzes
L O T T Ó H Ú Z Á S .
Andrásné 40 kr. Orbán Józsefné 20 kr. Fodor Józsefné
50 kr. Frenkó János 20 kr. Özv. Lukács Józsefné 10
Temesvárit julius 7-én következő számok
kr. Farkas Apolló 40 kr. Hankó András 10 kr. Páskó uzattak ki : 15, 45, 14, 74, 9Antalné 10 kr. Id. Fórig Ferenc 20 kr. Tréfás György
10 kr. Msgdo Györgyné 10 kr.
Egyszersmindenkorra adakoztak: Gábor Imre 1
frt. Gábor Péter 2 frt. Mikó Ferenc 20 kr. Andok
JánoB 10 kr. Mikó Jánosné 10 kr. Fehér Sándor 1
frt. Boér Márici 20 kr. Nagy Lázár 50 kr. Páncél
Dénes 10 kr. Székely Györgyné 10 kr. Orosz István
50 kr. Simon Jánosné 5 kr. Pásk9 Györgyné 10 kr.
Fogadják a nemeskeblű gyűjtők és szives adaorvos-, sebésztudor, sziliész és szemész
kozók a k.-vásárhelyi oltár-egylet érdekében tett buzgó
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett miudennemü
fáradozásaikért és jóltevő adakozásaikért az intézet
nevében kifejezett leghálásabb köszönetünket.
|
Kelementelke, május 22. 1877.
B. Szentkereszty Stephánie,
Bálint László,
1) az önfertözésnek minden következményeit, úgymint
id. elnök.
id. jegyző

A nyilvánosságnak ne u árt, ha az olyforma egyének, mint kőröspataki mester ifj. B e d ő S á n d o r
egyházi emberhez nem illő cselekedeteit nyilvánosságra
hozzuk. Alólirtnak egy fejszéje lett a községi biró által adóba lefoglalva. É fejszét ifj. Bedő Sándor a községházából ellopta, újra éleztette s nevét reá vágatta.
A fejszét a biró és körjegyző felismervén, alólirtnak
visszaadatták. A mester ur körmei hosszuk ; községi
pénztárnoknak való-e az ily hosszú körmű egyén —
kérdem ?
Köröspatakon, 1877. julius 8-án.
Szász Józseiné.

6

— h a pedig

1—3

szolgálat, jó ételek,

ismerkedési estélyen találkoztak a tűzoltók. Második
nap, délelőtt és délután a közgyűlés szaktárgyalásai
folytak. Délben a Hermaun-f'éle kertben közel 209 teitékü bankett volt. Este táncmulatság. Harmadik nap
zárülést tartottak, melyben elhatározták, hogy a jövő
közgyűlés 1879-ben M.-Vásárhelyit lesz megtartandó.
Ezután következett az Unnepies díszmenet, melyben a
faluBi földmivesekből álló egyesületek beszámításával
1167 tűzoltó vett részt. Az utcákon virágokat szórtak
közéjük a koszorús leányok, s a notabilitások emelvénye előtt az egyesületeket megkoszorúzták, s végül a
nagy-szebeni tűzoltók tartottak diszgyakorlatot szép
számú diszes közönség előtt.
Málnás — eddig a leglátogatottabb fürdő, eddigelő 55 fürdővendéggel bir.
— József főherceg ós a tordai pogácsa. A
honvédség főparancsnokának Tordán jártában a polgármester pogácsávul kedveskedett a magyaros ételeket kedvelő főhercegnek, ki azután többször is tett
megrendelést, annyira megkedvelte az ízletes pogácsát.
A polgármester azóta — mint a „Haladás" irja —
többször meg-meglepte egy-egy küldeménynyel a főherceg családját Egyébiránt a tordai (cigány-) pecsenyét is szereti a főherceg. Tordán jártában reggelire,
mellőzve az elfinomitott ételeket, rendesen tordai cigánypecsenyét evett. Megjegyzése az volt rá, hogy
nem uémet gyomorba való. — Közismeretü dolog
ugyanis, hogy a főherceg magát testestől-lelkestől magyarnak tartja.
— Petőfi sirja. A „Národnie Noviny" cimü tót
ujságban Székács M. nyitra-ivánkai lakós Petőfiről a
következőket közli : Petőfi sirja a fehéregyházi határ
iclső felében van az északi oldalról jövő patak mellett,
ugyanazon dűlőben, hol Petőfi mély sebet kapott, hol
Márka (?) 38 sebet kapott, hol Dacsó elesett, s hol
Zeyk Miklós agyonlőtte rnsgát. Az elesett, de még élő
Petőfit Varga Zsigmondhoz vitték, hol halálos sebek
következtében csendesen kimúlt. Heydte báró közös
sirt ásatott, s abba temettette el más társaival együtt
Petőfit is. Az oda összehordott kis kőrakás tán még
ma is jelzi a szomorú helyet.
A Dobrudzsába átment 30,000 oroszt —
mint két fürdőre ma érkezett oláh mondja —
a törökök lemészárolták. Az átment oroszoktól
6000 cserkesz átszökött a törökökhöz s ezek
vezetése, mellett a muszkák meglepettek s lemészároltattak. A dunai átkelésnél, mint, az oláhok
beszélik, roppant a muszka vesztesége. Oláhországban a törökpárt roppantul szaporodik.

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 bujakóros íekélyeit
rendű bujakort minden alakjaiban és elcsufitásaiban;

ói másod-

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

MAGTALANS AGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) A húgyhólyag betegségeit

és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és eatve 7 órá ól 8-ig
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza.
sarkán. (Bottenbiller-fóle házban) L emelet, bemenet a lépcsőn.

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik "^N
megkflldetnek.
86—100

és a gyógyszerek
Nvomatott Pollák Mórnál S«n<.i_S»»nta
rnrorwAn

