
nem Románia és Szerbia közt köttetett most véd- és 
dacszövetség, melynek egyik pontja szerint Szerbia a 
háború végén átengedi si.ját területéből a románok ál-
tal lakott egész részt az oláh királynak, — ez viszont 
Szerbia javára lemond azon területről, vagy legalább 
egy részéről annak, amivel a felséges  cár a mai török 
állom szétdarabolásánál Románia jó szolgálatait fogja 
jutalmazni. 

Bécs, jun. 19. Egyének, kik a külügyminisztéri-
umban gyakran megfordulnak,  agyrémnek nevezik a 
magyar lapok azon félelmét,  bogy a muszka hadsereg 
Szerbián keresztül log betörni a török földre.  Bizony-
ság szerintök, hogy Abdul-Kerim maga is meg van 
győződve erről, mivel e halogatás folytán  egy jótát 
sem változtat hadi tervén s igy, ha a nagy zajjal elő-
rántott hivatalos szerb visitte nek az volt netán a célja, 
hogy a török vezérben aggályoka) keltsen s öt had-
áltásában oly módosításokra bírja, amik eddigi véd-
intézkedéseit gyöngítenék s az* oroszok átkelését a 
Dunán megkönnyitenék. E számítás épen a török kor-
kormánynak Ausztriába helyezett bizalmánál (oh 1 oh 1 
oh I) meghiúsultnak tekinthető. 

London, jun. 19. „Offiice  Reuter" jelenti Rus 
csukból, e hó 18-áról : A mult éjjel a túlsó parton 
az oroszcsapattestek közt nagyobb mvzgalmakat vet-
tek észre : a csapatok gyurgyevótól Slabossiának nyo-
multak fölfelé  a folyam  mentén. A mozgalom esti 7 
órakor kezdőeött s éjfélig  tartott. 

Oláhországi levelezőnk irja: Az orosz 
uralkodó családban egyenetlenség uralkodik. A 
trónörökös nem helyesli a mostani háborút — 
ő Konstantinápoly kulcsát Berlinben keresi s 
csak a német császárság megalázása. Anglia 
Franciaország megtörése után indulva Törökor-
szág ellen. 

A dunai átkelés Turn Szeverinnél és Kla-
dovánál lesz, ide roppant mennyiségű élelmi-
szereket hordanak össze. 

Egy a török uralkodó családhoz tartozó 
akép nyilatkozott, hogy ha kiakarják őket E u -
rópából űzni •— olyan népvándorlást idéznek 
elő, milyet Európa sohasem látott, mely ép oly 
magas hullámokat fog  vetni, ekkor a Dunára 
mutatott, mint, a Duna. 

V E G Y E S 
— A helybeli műkedvelő társulat Háiomszók-

megye főispánja  mélt. P ó c s a J ó z s e f  ur beigtatási 
ünnepélye alkalmából f.  hó 26-án a helybeli „Nép-
kertben" díszelőadásul „A király házasodik" cimü 
igen jeles vígjátékét adja elő, mely előadáson vendég-
szereplőkül a k. vásárhelyi közművelődési egylet színi 
szukosztályának jelesebb tagjai közül Harmath Domo-
kossá urnő, Pünkösti Anna k. a. és Harmath Domo-
kos ur fognak  föllépni.  Tekintve az igen tisztelt ven-
dégszereplöknek á szini téreni kitűnő tehetségét, ez 
előre is igeu sikerültnek vagyunk bátrak jelezni s ar-
ra a n. é. közönség sziveB pártolását annyival inkább 
kérjük, minthogy a tiszta jövedelem fele  része a hely-
beli tűzoltó-egylet javára van felajánlva. 

— A Székely Slikó-tanodához a hétfőn  tartott 
kuraturalusi gyűlésen dr. Szász István, Simó Dénes és 
Bot-lor Domokos segédtanárokká választattak, 

— Földmivclés-ipar- és kereskedelmi miniszter 
ur, iiJei májushó 4-én 1042 sz. a. a Székely háziipar 
egylethez küldött magas leirata értelmében az egyesü-
let a fonóda  felállítása  és a lenkikészitő intézet el-
helyezése s több más ezekhez tartózó kérdések elin-
tézése végett f.  évi jul. 5-én d. e. 9 órákor a megye-
ház nagytermében választmányi ülést, julius G-ikán 
d. e. 10 órakor ugyanott rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre elnöki megbízásból az egyesület minden tagját 
tisztelettel van szerencsém meghívni és a megjelenésre 
kérni. S.-Szentgyörgy 1877. junius 21. T a r c a l l i 
E n d r e e g y l e t i t i t k á r . J-

— Köröspatakán tegnapelőtt este egy csűr1, 
leégett. ^ 

— Rabló-hadjárat. Igen, valóságos hadjáratot 
intézett junius 19-én este mintegy 30—40 oláh paraszt, 
kik annak rendje s módja szerint puskákkal fölfegy-
verkezve, Hoszszuaszó községébe rontottak B ott foly-
tonos lövöldözés és ordítás közben rabolni, pusztitni 
és rombolni kezdték. A rémület a község lakósai s 
kűlönŐBen birtokosai között tetőpontra hágott különö-
sen akkor, mikor a lövöldözés és ordítozás közé a 
falu  tornyarnak félrehúzott  harangjai is belevegyültek 
vésztjelentő zugásaikkal. A rablók elállották a falu  fő 
és mellék utcáit s először is Kl&rmann nevű izraelita 
birtokos lakát rohanták meg ; Khtrmann és nejét állí-
tólag meg is gyilkolták volna, Br. Szentkereszti, kinek 
birtoka van e községben nem messze az ott elvonuló 
vasúttól és aki épen otthon időzött, rémülve menekült 
ki — ugy 10 óra tájt — Schmidt nevű tagositó mér-
nökkel és ennek családjával együtt; szerencséjükre az 
érkező vonat épen akkor állott meg a hosszuaszói 
őrháznál s igy felszállhattak  a vonatra. Balázsfalván 
aztán — mely csak néhány percnyi távolságra van 
Hosszuaszótól, — értesítették a szolgabírót, ki az ot-
tani csendőröket rögtön a rablás színhelyére küldte 8 
egyúttal Nagy-Enyedröl és Gy.-Fehérvárról is távira-
tilag katonaságot kért. 

— Brutalitás. Eláll az ész, megakad a gondo-
lat és borzadály futja  át az ember egész valóját an-
nak tudására, hogy a mivelt 19-ik század második fe  f 

ében is előfordulhat  az alább előadandó vagy ahoz 
hasonló eset. A csak most lefolyt  tavaszi fegyvergya-
korlatra nagy-becskeraki köz- ós váltó-ügyvéd s egy-
szersmind Torontálmegyo köztiszteletben álló alügyósze 
dr. Stassik Ferenc, mint volt tettleges és jelenleg sza-
badságolt állományú egyévi önkónytes 4 hétre a Nagy-
Becskereken állomásozó 29. száinu cs. kir. tartalék 
gyalog ezredhez behívatván, szolgálaton kívüli idő 
szakbau egy párszor az egyenruhát letévén, polgári 
öltönyt vett magára ; miért utóbbi alkalommal hivata-
lon kivül szóbelileg megintetett. Mely szóbeli megin-
tés után egészen a fegyvergyakorlat  bevégeztéig pol-
gári öltönyt többé magára nem öltött, csupán a fegy-
vergyakorlat tényleges bevégzése napján, mit követett 
másnap a felszerelvény  beadása, illetve a leszerelés 
és az igazolványi könyvecskék kiosztása — öltözött 
ismét polgári ruhába s ily módon elment egyik sör-
csarnokba, — hol több az érintett cs. kir. tartalókez 
redbeli tiszt s azok között nevezett ügyvéd ós megyei 
alügyész századosa is mulatott — egy pohár sört inni. 
Hol, midőn századosa — kit a többi tisztükkel együtt 
illedelmesen köszöntött — meglátta, minden előzmé-
nyek nélkül a táborba küldötte a tábori szolgálatot 
tartó századoshoz, mely utóbbi azonnal kurta vasra 
verette és a következő napig a szabad lég alatt és 
kopasz földön  kurta vason tartotta. Másnap a tábor 
szétoszolván, többször említett alügyész onnan a lak-
tanyára kisértetett s ott a tartalókezred parancsnoka 
által 12 napi, — naponta 6 órai kurta vas és minden 
második nap böjttel terhesitettt súlyos börtönre ítéltei 
tett ÓB 13 paraszt társaságában egy alig 3—4 négysz. 
öl területű, bűzhödt levegőjű, féreggel  telt sötét bör-
tönbe záratott be. S ezen felül  még azon galádság is 
elkövettetett és követetik, hogy börtönéből paraszt 
fogoly  társai piszkát hordatják s a kurta vastól men-
tes időben laktanya udvart sepertetnek vele. 

— A sepsi szentgyörgyi gazdasági szakosztály-
lyal megtoldott feUő  népiskola zárvizsgái 1877 jun. 
28-án veszik kezdetöket, és 30 án végződnek. A IV. 
vagyis gazdasági szakosztálynak vizsgája f.  évi au-
gusztus bóban fog  megtartatni. A vizsgák a felső 
népiskola I. osztály tantermében [tartatnak, melyre a 
nevelésügy barátai tisztelettel meghivatnak. 

— Hymen. Hajdumegye és Debrecen városi 
adófelűgyelő  Babarcy Ferenc ur f.  hó 16 án váltott 
fegyet  Brassó vároa egyik legelőkelőbb, közszeretetben 
álló polgára Kászony István müveit lelkű, szellemdus 
és bájos leányával Mariskaval. Az ég kifogyhatatlan 
áldása kísérje a legtisztább szerelem rózsalánca által 
összekötött frigyesülendőket.  J u s t u s. 

— A kézili vásárhelyLönkéntes tűzoltó-egylet 
részére szívesek voltak adakozni tek. Jancsó Géza, 
Benkő Lajos, dr. Longhi Angeló, Csiszár József  és 
Nagy Gábor urak gyűjtő ivein : 1) Alapítók 25 frttal: 
Szabó Mózesnő uraBsz, id. Tóth István ur, ifj.  Tóth 
István ur, Szöcs József  ur keresk., Nagy Lajos ur fia 
Lázár, Kölönte László ur, Kölőnte Mózes ur, Csiszár 
Mihály ur, Csiszár Pál ur szeszgy., Szabó Elek ur tí-
már, jb. Szentkereszty Stephánie ő nagysága. — 2.} 
Pártoló tagok öt évig, évenkint 2 frttal  : Stypulkow-
szky József  ur, özv. Janc°ó Józsefné  urassz. gyógysz. 
Török Bálint ur, Kölönte László ur, Nagy Béla ur, 
Szőca Sámuel ur keresk., Fitzus Márton ur, Molnár 
Ferenc ur, Kovács Károly ur keresk., id. Szőcs János 
ur keresk., Wertán testvér urak keresk., özv. Nagy 
Lázárnó urassz., id. Kupán József  ur, Tóth Mibályné 
urassz., Nagy Dénes ur, Nagy Ezekiás ur, Popovics 
József  ur, ifj  Dávid István ur kereBk., Fekete Albert 
ur Ugyv., Benkő Lajos ur keresk., Székely János ur 
ev. ref.  pap, Páncél András ur, Bányai Gerő ur ker., 
id. Tóth Dániel ur szeszgy., Ambrus Albert ur, Nagy 
István ur, Csiszár Imre ur, CsÍBzár József  ur keresk. 

— Pártoló tagok 1 frttal  : Hoffmann  Lukács ur, Ke-
resztes István ur keresk., Binder József  ur, Nóvák 
Sándor ur. — 3) Adományok : Bratter Imre ur gyógy-
szerész 5 frt,  Bene József  ur kerosk. 50 kr, ifj.  Szőcs 
János ur keresk. 1 frt,  Tóth László ur keresk. 1 frt, 
Tóth Sámuel ur postám. 5 frt.  Dobál Lajos ur keresk. 
1 frt,  Török Ferenc ur 1 frt,  Balogh Sándor ur ker. 
5 frt.  Bocskor Károly ur 1 frt,  Zajzon Lázár ur ügyv. 
1 frt,  Kökösi Károly ur ügyv. 1 frt,  Barthos Károly 
ur ügyv. 1 frt,  Jancsó Mózes ur keresk. 1 frt.  Köncei 
Elek ur és neje Kuhn Ágnes urassz. 4 frt,  a tizedik 
tiz Szász István ur által 4 frt,  ifj.  Nagy Ferenc ur 
szeszgyáros 5 frt,  Dénes Lajos ur közjegyző 2 frt.  — 
Összeg : 374 frt  50 kr. — (Folytatása következik.) — 

Bécsi tőzsde ős pénzek junius 21. Bécsi tőzsde ős pénzek junius 21. 
5" /0 Metalliques . 59.80 M. földt  kötv. . 73.— 
5% nem. köles. . 55.40 Tem. földt.  kötv. 72.— 
1860. államkölcs. 110.75 Erd. földt.  kötv .71.50 
Bankrészvények . 780.— Ezüst 111.70 
Hitelrészvények . 138.70 Cs. kir. arany . 5.99 
London 126.90 Napoleond'or . 10.75 

Felelős szerkesztő: Yécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 
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Árlejtési hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. közmunka- és 

közlekedési minisztérium f.  évi 6648, 6649, 
6650 számú rendeleteivel az ojtozi államuton 
következő építkezési munkálatokat engedélyezte. 

1) 40*/.—411/. mértföld  szakaszban 28, 31 
sz. átereszek újbóli építését, 40 számú hidnak 
javítását, és 4 2 — mértlöld szakaszra 40 darab 
cserefa  kerek vetőnek helyreállítását 

540 frt  91 kr. 
2. 43— mértföld  szakaszban fekvő  51 

számit áteresznek újbóli épitését, 44í=? m. sz. 
fekvő  59 sz. hidnak javítását, valamint 441=? 
m. sz. szükséges'juj áteresz épitését 469 frt  96 kr . 

3. 46'/ . - 4 7 íuértlöldszakaszban fekvő  67, 
68, 74 sz. hidak javítását és 4 8 - 4 8 ' / - , továbbá 

mértlöld szakaszban fekvő  támfalak  he ly . 
reállitását 1046 frt  67 kr. 

Ezen munkálatok végrehajtásának biztosí-
tása czéljából f.  évi julius 16 án d. e. 9 órakor 
a háromszékmegyei m. kir. építészeti hivatal 
irodájában Sepsi-Szentgyörgyön, szóbeli árlejtés 
kizárásával írásbeli zárt ajánlatokra alapitott 
külön-külön versenytárgyalás fog  tartatni. 

Vállalkozni szándékozók felhivatnak  sza-
bályszerűen készitett 50 kros bélyeggel és 5Ü „ 
bánatpénzzel felszerelt  ajánlataikat a fenuebbi 
3 pont alatti művelet-csoportot illetőleg elkü-
lönítve alólirt m. kir. építészeti hivatalhoz a 
záridő lefolyása  előtt beküldeni vagy beadni. 

Postán" küldendő ajáulatok a tárgyalati uap 
előtti napon kell hogy beérkezzenek, 

A tervek, költségvetések és feltételek  alatU 
irt hivatalnál hivatalos órákban megtekiuthetők. 

S.-Sztgyörgy, 1877 évi jun. 18-án. 
Háromszékmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

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

gyógyit gyökeresen fényes  és tartós Biker biztosítása mellett m i u d e n n e m ü 

titkos betegségeket; 
1) az ö l l f e r t ö z é s n e k  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) hugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hirgycsőszutcűléseketí 
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 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 lépcsőn. 

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 
és a gyógyszerek megküldetnek. 82 -100 


