
sok, kik az orosz sebesültek sebkötöit felváltották, 
kényszeritették a nehéz sebesült törököket a vagonok-
ból leszálni, aztán katonás állást venni, akkor pedig 
megtagadták sebkötöiket frissekkel  felváltani.  A vörös 
keresztes oláh „nristokrata-nők", kik frisitöket  és tiszta 
ruhát osztogutnak szét, a vértől, piszoktól és férgétől 
ellepett törökökkel a legcsekélyebb kényörületességet 
sem éreztek. A jelenvoltak közül senki sem merészelt 
a szegény beteg törökökön sogiteni, mert félnek  hogy 
mint kémeket elfognák  őket. Ugy látszik, hogy az orosz 
uralom alatt emberileg cselekedni tilos. 

— Nagyságos ur. Bemegy N. városba egy falusi 
székely atyati pénzügyi dolgát akarván elintézni, el-
megy egyenesen egy társulati pónztárnokhoz, kit egész 
tisztelettel n a g y s á g o s urnák cimez a gobe. Jaj 
nem vagyok én nagyságos ur — felel  a pénztárnok. 
Ugy-é 11 mond a székely — pedig a mai 
napság minden h i t v á n y e m b e r n a g y s á g o l -
t a t j a magát . 

— Sósiuezőre (Háromszéken) roppant mennyi-
ségű gabona és szarvasmarha van Oláhországból ki 
hozva. Az oláhok potom áron árusítják mindkettőt el, 
mert mint mondják a muszka vagy erőszakkal veszi 
el tőlük, vagy egyszerű papírért, mely semmit sem ér 
— tehát inkább olcsón, de pénzért nálunk árusítják el. 

— X csodaharisnya. Egy kegyes úrhölgynek 
valahol messze földön,  fájós  volt a lába. Egy barát-
nője tanácsára, gyógymód gyanánt, néhány napig a 
pápa egy régi harisnyáját viselte, s im egyszerinen 
egészséges lett a rosz láb. Hálatelten zarándokolt Ró-
mába az urnő, s elmondta a szent atyának a csodát. 
„Lám gyermekem, — szólt kilencedik PÍUB, — önnek 
sokkal több szerencséje van mint nekem; önnek az 
én egy harisnyám visszaadta a járóképességet; én 
pedig kettőt is viselek belőle, s mégis alig tudok a 
lábamra állani." 

a következő Lapunk bezárta utáu 
eredeti táviratot vettük : 

Feladatott Budapesten aug. 31-én d. e 9 6. 25 p. 
Érkezett d. u. 2 óra 35 perc. 

Szulejman pasa csak a Sipka szoros mel-
letti magaslatokat szállta meg. A Sipka-
szoros bevételéről elterjedt hir korai. A tö-
rökök hihetőleg a támadással felhagynak. 

Bécsi tőzsde és pénzek aug. 30. 
5°/0 Metalliqucs . 63.80 
5"i„ nem. köles. . 66.«0 
1860. államkölcs. 111.50 
Bankrészvények . 820.— 
Hitelrészvények . 200.75 
London 119.— 

M. földt.  kötv. . 75.25 
Tem. földt.  kötv. 74.75 
Erd. földt.  kötv .74.— 
Ezüst 107.40 
Cs. kir. arany . 5 68— 
Napoleond'or . 9.54 

Felels szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Riadótulajdonos: Pollák Mór. 

L O T T u H Ú Z Á S . 
N.-Szeben aug. 29 én következő sz^ok 

húzattak ki: 17, 50, 83, 39, 87-

Pályázati hirdetés., 
Haraly község községi iskolánál egy tani-

tói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés 300 
o. é. frt,  iskolánál kényelmes lakás, 700 nsz. öl 
veteményes kert használata és marlialegeltetési 
illetmény. 

Pályázni óhajtók okmányokkal támogatott 
folyamodásaikat  aug. 30-áig iskolaszéki elnök 
Szíjgyártó Jánoshoz küldjék be. 3 - 3 

A 
zon t. szülők, kik gyermekeiket Brassó-
ban szándékoznnk neveltetni értesíttet-
nek, hogy alólirtnál teljes ellátásásra 
jutányos árak mellett felvétetnek. 

Mandovszky Károly, 
fodrász. 

(Lakik Ó-Brassó l - ső házszám alatt.) 
1 — 

M e g h í v á s , 
A székely házi ipart és ipari oktatást terjesztő 

egyesület folyó  évi szeptember 10-én délelőtt 9 óra-
kor a megyeház nagytermében 

é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s t 
fog  tartani. 

A gyűlés tárgyai lesznek: 
1) Titkári jelentés az egyesület eddigi mükö-t, 

déséről. 
2) A számvizsgáló bizottság jelentése a pénztár 

állásáról. 
3) Rendes elnökválasztás. 
4) Indítványok. 
Az egyesület minden tagját kérem a mogjelenésre 

annál is inkább, mert u fonódára  nézve is több neve-
zetes kérdés lesz megbeszélendő. 

Elnöki megbízásból: 
Tarcali Endre, 

egyleti titkár 

N y i P t t ó r * ) 
Szükségesnek vélem jelen óv kezdetén ide Sepsi-

Szentgjörgyre telepedett H a u s e r Zsigmond órásnak 
általam tapasztalt müszaktudománya hasznosságát és 
mindenki iránti becsületességét a ns . városi és vidéki 
óratulajdonoBoknak figyelmébe  és pártfogásába  aján-
lani, képességéről a következőket-felhozni: 

Mérsékelt fizetésért  egy oly aranyozott broncoB 
fali  órámat igazította pontos és tartósan járhatóvá, me-
lyen több órás nem hogy segíteni tudott volna, de sőt 
azt többféleképen  próbálgatva, egészen kijavithatlannak 
állította. 

Hasonlóképen egy ingó órámba oly gépezetet 
Bzerzett, melynél fogva  az óra nem a tokján belül, 
hanem kivül, remontoir módon kulcB nélkül húzható 
fel  és ez által a kulccsali felhuzzással  gyakran történni 
Bzokott hibáktól az óra teljesen mentve van. 

Szintúgy egy nagyon romlott állapotban volt 
aranyórámat (melyet talán helyreállítani egy más órás 
el sem fogadott  volna) pompásan megigazította, ugy, 
hogy a legpontosabban jár. 

Hogy pedig a nevezett órás kezénél levő bizo-
nyítványaival is hitelesített ritka képzettséggel biró te-
hetség : az fent  elősorolt óráimon tett müveiből is vi-
lágosan kitűnik ; humanusságában pedig bízni lehet. 

S.-Szentgyörgy, 1877. aug. 18. 
Id. Sándor István. 

Amennyiben minden jóakaróim és ismerőseimtől 
személyesen nem búcsúzhattam el, azoknak c lap te-
rén mondok szíves istenhozzádot. 

Egyszersmind minden jóakaróimnak irántam! szí-
ves jóakaratukért, kitűntető barátságukért legbensőbb 
köszönetemet fejezem  ki. 

Sepsí-Szentgyörgy város polgárainak velem szem-
ben e városban létem alatt tanúsított rokonszenves és 
barátságos jóakaratáról sohasem fogok  elfelejtkezni. 

Magamat e város igen tisztelt polgárai további 
jóindulatába ajánlom 

Ehrenkranz Salamon, 
valláslanitó 

a brassói orthodox izr. hitközségnél. 

») E rovat alatt megjelentekért csakis 
.zeniben vállal felelőséget  a 

sajtihatósággal 
nzerk-

ajánlja a nagyérdemű közönség pártfogásába  az Ö9ZÍ és t é l i idényre 
is jól berendezett 

férfi  készruha és kelme raktárát 
Valamint, eddig, ugy ezután is a legjutányosabb és legjobb 

öltözetekkel szolgál a t. megrendelőknek, melyet számos b e l - és k ü l -
földi  összeköttetéseinél fogva  mások felett  előnyösen teljesíthet. 

j®^1* Lakása a piacon „Bazár" alatt. 

Dr. HANDLER MOR 
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) hugycsöfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzörészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

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

MAGT ALANS 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- é s városháznteza. 

sarkán. (Bottenbiller-föle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
M T Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megkűldetnek. j íoo-ioo 

Egy brassói főgymnasiumi  tanárnál jövő 
tanévre elfogadtatnak  tanuló iljak tisz-
teséges nri ellátás és gondos felügyelet 
mellett. — Bővebb tudomást nyerhetni 

Brassóban, Alsó-Uiutca 424. sz. a. 1 — 


