
kot tartózkodás nélkül és, mint hallom, Zenicát is 
elfoglalták  és Szerajevo felé  menekülnek. Ma reg-
gel 5 órakor Müller vezérőrnagy 6 zászlóaljjal és 
nyolc hegyi ágyúval Poprabnicán, Celeznopoljén és 
Golubinjén át, Bisztricától nyugatra rendeltetett, 
hogy holnap kora reggel Dogladon át az ellenség 
balszárnyát támadja meg s ha lehet, visszavonu-
lási útját vágja el. A főhadoszlop  Zsepcséből reg-
gel egy negyed a órakor indult el. Már tegnap 
délután Zsepcsénél 3 zászlóaljat és egy hegyi üte-
get szállíttattam a Boszna jobb partjára ama meg-
bízással, hogy a folyó  jobb partján éd  ennek völ-
gyén egész az Orosznica-Nemila magaslatáig nyo-
muljanak, ott táborozzanak és holnap aug. 11-én a 
Vepar hegyre menjenek, honnét, menekült keresz-
tyének (katholikusok és görögök) állításai szerint, 
kitűnően lehet Vranduk kastélyára lőni; de ma 
már a félúton  jöttek elém Vrandukból keresztyé. 
nek, kik azt jelentették, hogy a lázadók a szoro-
son keresztül Szerajevoba menekültek. — Szintén 
jelentkezett nálam egy török táborkari százados, 
kit a lázadók Szerajevoban állítólag kényszeritet-
tek, hogy fogadjon  el egy parancsnokságot és ki 
Zsepcsinél tényleg vezényelt is. Ó a Zsepcsei harc-
ban részt vett lázadók haderejét 6—10.000 ember-
re teszi és konstatálja azok futását  Szerajevoba, 
azonban azt véli, hogy Szerajevo ból egy másik 
csapat fog  elénk jönni, Bicsovakánál utunkat állja, 
mit én azonban kétségbe vonok. — A hetedik csa-
pathadosztláy parancsnokságától 13-án a következő 
távirat érkezett: 

A hadosztály aug. 8-án Jaicától egy órányira 
északnyugatra a kitűnő jó poziciókban levő ellen-
ségre bukkani. Majdnem 9 órai harc és a csapa-
tok és vezérek valóban kitűnő maguktartása után 
az ellenség a jobb szárny által megrendittetett és 
futásra  kényszeríttetett. A közel 5000 emberből ál-
ló ellenség szívósan ellenállt. Veszteség halottak-
ban Svoboda hadnagy a 10. vadászzászlóaljból és 
többen a közvitézek közül; sebesültek 6 tiszt és 
140 közvitéz. Sok foglyot  ejtettünk, 3 ágyút és 3 
zászlót foglaltunk  el. Jaicát az 52. gyalogezred szál-
lotta meg. — A csapatok hangulata, a roppant fá-
radalmak és nélkülözések dacára, kitűnő. Az el-
lenség 3' zászlóalj rendes katonaságból és lázadó-
csapatokból állt. A 20. hadosztálytól nem érkezett 
jelentés. Holnap Zenica ellen indulnak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Rudolf  trónörökös e hó g-én tartá első és 

fényesen  sikerült vadászati kirándulását Prágából; 
10-én egy szarvast, egy őzt, egy keselyűt s sok 
más állatot lőtt, tegnap pedig Fürstenberg Leon-
tin hercegnő mellett — négy szarvast ejtett el. A 
lanai kastélyban, hol Fürstenberg hercegéknek volt 
vendége, nagy ünnepélyességgel fogadták  a trón-
örököst ugy a hatóságok, mint a nép. 

— Küldöttség Tisza Kálmán iniuiszterelnök-
hez. A s.-szentgyörgyi választó polgárokból egy 
szép számú küldöttség fog  holnap Budapestre in-
dulni Tisza Kálmán miniszterelnökhez. A küldött-
ség megyénk főispánja  vezetése alatt ünnepélyesen 
fogja  átadni Sepsi-Szentgyörgy város részéről a 
miniszterelnök urnák képviselői mandatumát. Ör-
vendünk, hogy városunknak alkalom nyújtatott a 
miniszterelnök ur személye iránti ragaszkodásának 
kifejezésére.  *A küldöttség tagjai : Mélt. Pótsa Jó-
zsef  főispán  ur, Császár Bálint v. volgármester. 
Benedek János, kir. közjegyző. Kelemen Lajos 
ügyvéd, Molnár Samu, Gyárfás  Lajos, Ötves Pál 
gyógyszerész, Sas József,  Bikfalvi  Ferenc, Kiss 
Dénes, Málik József  igazgató, Fogolyán Kristóf  ke-
reskedő, Császár Domokos, Király  József,  Zajzon 
Farkas polg. tanitó, János Miklós, Szabó István, 
Gyárfás  Samu, Kovács Albert, Sorbán János, Nagy 
Károly, Nagy . Elek, Barthos Domokos, Bartha Bé-
ni, Benkő János. 

— Tissot Viktor Rózsa Sándornál. A hires 
fzancia  iró a napokban Kolozsvárt megtekintvén, 
innét gr. Eszterházy Kálmán főispánnal  Szamosuj-
várra ment, hogy megtekintse az állami fegyházat, 
a mire engedélyt szerzett a kormánytól. A vár-
parancsnokság készséggel mutatott meg mindent. 
A többek között felvilágosításokat  nyújtott a lét-
számról, az egészségi viszonyok s több statisztikai 
adatról. Megtekintette Tissot ur a Rózsa Sándor 
celláját is. Maga nem beszélhetvén vele, tolmácsol-
ták kérdéseit. Rózsa Sándor, a testben és lélekben 
összetört betyár-király, nem örömest felelgetett. 
Alig lehet már reá ismerni. Szótalan, mogorva em-
ber lett, a kit untat a mások kíváncsisága. Arra 
a kérdésre, hogy emlékezik-e néha-néha a régi 
időkre s viselt dolgaira? az öreg Rózsa azt fe-
lelte : „Mi haszna emlékezném. Az én sírom itt van 
megásva." Erre a jelenvoltak egyike azt kérdezte: 
„De ha most oda lenn a kapuban egy jó csikó 
várná, mégis csak megtudná ülni most is, mint ré-
gen ?" „Nem hiszem. Oda vannak a lábaim 1" Tis-
s ot nagy érdekkel nézte az egykor oly hires ve-
zért, s jegyzeteket csinált látogatásáról. 

— Szent-Istráunapi kéjvonatok. A m. kir. ál-
lamvasutak igazgatósága jelenti: A f.  évi aug. hó 
20-ikára eső Szent-István ünnep alkalmából 8 napi 
érvényességgel biró II. és III. oszt, menettérti je-
gyek fognak  az északi vonal legtöbb állomásain, 
valamint a keleti vonal Brassó, Segesvár, Erzsé-
betváros, Medgyes, Nagy-Szeben, Nagy Enyed, M.-
Vásárhely, Kolozsvár és B.-Hunyad, állomásain 
Budapestre különösen mérsékelt menetárak mellett 
kiadatni. A mérsékelt menettérti jegyek az északi 
vonal állomásain f.  é. aug. 19. N.-Györk és Gyön-
gyös állomásokon ellenben aug. 20-án- továbbá a 
keleti vonal Brassó, Segesvár, Erzsébetváros és 
Medgyes állomásain aug 18-án, B.-Hunyad és Ko-
lozsvárit ellenben aug 19-én adatnak ki. A vissza-
utazás, a gyorsvonatok kivételével, bármely sze-
mélyszállító vonattal, de legkésőbb aug. 26-án tör-
ténhetik. — A tiszavidéki vasút igazgatósága je-
jenti: Mint minden évben, ugy ez idén is a Szent-
István ünnepély alkalmása a tiszavidéki vasút kö-
vetkező állomásairól: Nyíregyházáról (Debrecenen 
át) N.-Váradról (P.-Ladányon át) és Aradról (Ceglé-
den át) fognak  folyó  évi aug. hó 19-én. külön sze-
mélyvonatok Budapestre közlekedni. — Indulás 
Nyíregyházáról d. u. 4 óra 10 perckor, Debrecen-
ből esti 6 óra 30 perckor, N.-Váradról d. u. 5 óra 
30 perckor, és Aradról esti 6 órakor. 

Érték- és vá'tó-árlolyain a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 11. 

Magyar aranyjáradék 89.15 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
" , » I L " I I 3 - ~ 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75 50 
» n „ 1876. évi államkötv. . 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.30 

Temesvári „ . . 77.--
Erdélyi „ n . . 7Ö!_ 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63.45 

n  » „ ezüstben . . 66.— 
„ aranyjáradék 73-8o 

1860. államsorsjegy 112.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 821.— 

„ hitelintézeti „ 262.30 
Magyar hitelbank 231-75 
Ezüst 100.90 
Cs. kir. arany 5.50 
Napoleond'or 9-27'li 
Német birodalmi márka 57 65 
London 115.65 

Felelős szerkesztő: Málik Józfteí. 

Kiadótulajdonos: Poll&k Mór. 

HIRDETMÉNY. 
Füle község birtokosságn által közhírré 

tétetik, hogy Füle községtől félóra  távolságra 
a birtokosság határozata folytán  az úgynevezett 
>Cserkabala« közt levő 40 hold térületen fek-
vő 14—20 cntmtr vastagsági! cserefák  szabad 
árverezés utján folyó  1878. évi augusztus 31 én 
délelőtt 10 órakor Fülében a birtokosság há-
zánál eladatnak a kővetkező feltételek  mellett: 

a) A kikiáltási ár 6000 forintban  van meg-
állapítva. 

b) Köteles vásárló a vásári ősszegből 1000 
forintot  azonnal készpénzben lefizetni,  a hátra 
levő összeget 5 egyenlő részben 5 év alatt S"|̂  
kamataival, mire nézve biztosíték lekötendő. 

c) A fák  levágatása és elhordására 3 évi 
határidő engedtetik. 

Füle, 1878 aug. 10-én. 

1 —3 Boga Sámuel, 
a birtokosság elnöke. 

Pályázat. 
A csernátfalusi  első s második osztályú 

segédtan-tói állomás megüresedésbe jővén, — 
ezennel pályázat hirdettetetik oly feltétel  mel-
lett, hogy az elsó' év próba-év leend 

Évi fizetés  300 frt,  6 öl fa,  melyből egy-
szersmind osztálya is fütendő,  és szabad lakás. 
A pályázni kivánók jelentkezhetnek kellőleg 
felszerelt  folyamodványaikkal  lolyó hó 25-ig a 
a helybeli községi iskolaszék elnökségénél-

Csernátfalu,  1878. aug. 9 én. 1—3 

Csak 50 krajcárért!!! 
Brassóban a rózsa piacon 579. sz. 

alatt a földszinten  lakó uri családnál 
naponkénti 50 krajcár dijért iskolás 
gyermekek felvételt  találnak. Jó ellá-
tásrról és tanulásról feleletet  vállalnak. 
A háznál mindig németül beszélnek. 

Értekezhetni aug. 28 ig Bolgárszeg 
porond-utca 1425 , és a rózsa-piacon 
579 szám alatt.. 
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Az arcszín fiatal  üdeség-e! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
I.EJOSSE-féle 

8A VON RAVISSANTE ; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ mis szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszópitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódj 

RAVISSANTE 
Dr. LEJOSSE tói Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napágés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdessóget 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-

£ üditőleg hat s gyöngéd 
ibőrt szerez a legkésőbbi 

Budapesten valódi minőségben kapható: 
T ö r ö k J ó z s e f  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. Sepsi-Szentgyörgyön Ö t v e s é s 
B e t e g urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ „ n 1 frt  50 kr. 

Központi szélküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)2—5 o 

Friedrioh fínoireldéje  Brassóban. 
Tanuló fiak  a kik Brassóban valamely nyilvános oskolát látogatnak, szeretetteljes 

bánásmód, leggondosb ápolás, gyöngéd figyelem  és szigorú felügyelet  mellett, esetleg az iskolai 
feladványok  elkészítésében is kellő útmutatásban részesülnek. 

A felvételi  árak igen jutányosak. 
Programmok kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek, ugy szintén e lap tisztelt szer-

kesztőségénél és tekintetes BORA ELEK urnái is Szemerján szívességből kaphatók. 2—4 


