
Brood, aug. 7. Hadzsi Loja, Kapitánovics és 
Uzun Festagics bégeket, Ausztria iránt nyilvání-
tott rokonszenvük miatt halálra itélte. Tegnap Al-
bániába követeket küldött, az ottani mohamedá-
nokat segítségül hivni. Biztosnak látszik, hogy Sze-
rajevot fegyverrel  fogják  védelmezni hadcsapata-
ink ellen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Dr. Csiky Kálmán ur ma érkezik meg vá-

rosunkba. Szívélyes fogadtatására  minden előké-
szület megtétetett. A házakon lobogók lengnek. 
Számos polgár kocsikkal megy eléje a földvári  ál-
lomásig és Élőpatakig. Fogadtatása valóban szívé-
lyes leend. Isten hozza körünkbe ! Szívesen látott 
vendége lesz városunknak! 

— Élőpatakon vasárnap folyó  hó 11-én a Bog-
dán-féle  üvegteremben hangversenyt rendeznek, 
mely, mind a müsorozatot, mind a működő szemé-
lyeket tekintve, igen érdekesnek ígérkezik. Kez-
dete 6 órakor. Belépti dij 1 frt. 

— Uzonban közelebbről tartja meg első elő-
adását az ott alakult műkedvelő társaság. Az elő-
adandó darab Tóth Ede „Tolonc" cimü népszín-
műve. Örülünk, hogy Uzon, ezen tekintélyes köz-
ség, létrehozta a műkedvelői intézményt, melynek 
társadalmi jótékony hatása már rövid időn jelent-
kezni fog.  Uzon leányai, ugy látszik, ki akarják 
érdemelni a régi „haromszéki" leányok jó hírne-
vét. Erről győz meg bennünket egy tekintet a szin-
lapra, mely nem oly szegény a nőszereplők nevé-
ben, mint a legtöbb vidéki műkedvelő társaság, 
hol alig akad néhány vállalkozó a női szerepekre. 
— A jövedelem az uj községi iskola könyvtára 
alapjavára fordittatik  s igy a közönség figyelmét 
és pártfogását  felhívjuk  ez előadásra. 

— Brossai Sámuel akadémiai tagot a frank-
furti  „Freies deutsches Hochstift  für  Wissenschaf-
ten, Künste und a'lgemeine Bildung" egyesület kül-
földi  tiszteletbeli tagjává és mesterévé választotta. 
Ez egyesület tagjai „társak" és „mesterek„ cso-
portjára oszlanak és üléseiket Goethe frankfurti 
szülőházában tartják. 

K ö z ö n s é g - k ö r é b ő l . * ) 

Válasz egy haragos doktornak. 
Tusnád, 1878. aug. 1.**) 

Dr. Lengyel Gyula -.urnák a „Nemere" 63 szá-
ban tetszett engem nagyon összeszidni. A doktor 
ur megharagudott rám azért, mivel én azt találtam 
bolond fővel  mondani, hogy „Tusnádon nincs für-
dőorvos." Bocsásson meg. íme a nyilvánosság te-
rén visszavonom „rágalmaimat most már tudom, 
hogy Lengyel ur a fürdőorvos. 

* 

Hanem azért mégis kár volt engem olyan na-
gyon megijeszteni. Mindenek felett  pedig lelketlen-
ség volt egy ártatlan embert belejuttatni a „kré-
dóba meggondolhatta volna, hogy egy békés 
természetű ember, mint a milyennek az a gyógy-
szerész ur bizonyult be, nem vetemedik olyan des-
peratus vigyázatlanságra, hogy még tárcacikket is 
irjon. Aztán meg, ha ő irt volna, ő, a ki a doktor 
urnák „tehetsége" felől  a „legbiztosabb informa-
tiok" után van tájékozva, mindenesetre szem előtt 
tartja vala, hogy még l é g s ű r í t ő g é p is van a 
világon, vagy ha egyebütt nem, Tusnádon. Tudjuk 
pedig a Tarcy phisikájából, hogy ha a léget sűrí-
tik, akkor az igen tömör lesz s ha valakinek a tor-
kán talál megdugulni: a torkára forr.  Ezért bán-
tottam é n két árva mondattal a doktor urat s ez-
ért nem bántotta önt a gyógyszerész ur. 

* 

Hogy a „ l é g s ű r í t ő g é p " a mellbetegek-
nek javrkra szolgál: azt én magam is elhiszem, 
miután soha sem tapasztaltam ; de hogy minő ösz-
szefüggt'sben  van ez a „Három huszár" 'litereivel, 
azt már csupa consequentiából sem láthatom be, 
nem adatván nekem erre kellő adomány az égből. 
Igaz ugyan, hogy a hülés ellen a „1 é g - m e 11-
s ü r-b e l-e h e 1 é s" már sok ízben pótolhatlan 
gyógyszerül mutatkozott; az is igaz, hogy ez a 
gép csak akkor idézi elé a mellhurutot, mikor az 
még nem volt meg: hanem azért engedje meg ne-
kem a nagytudományu ur, hogy tárcacikkemben 
el találtam szólani magamat'. Higyje el, ha tudtam 
volna, hogy ilyen siralmas következései lesznek: 
ugy elhallgattam vplna, mint azok a tyúkszem be-
tegek, a kik a „légsűrítő géppel" gyógyultak meg 
a — — hidegleléstől. 

* 

Nagy volt az én bűnöm, 'hogy irni mertem, 
de miután a doktor ur megleckéztetett, ime poeni-
tentiát tartok : röviden irok. 

* 

Ha meg nem bántanám, egész tisztelettel egy 
őszinte tanácscsal alkalmatlankodom : szíveskedjék 
hasonló alkalommal elébb g o n d o l k o z n i és az-
után i r n i . Higyje el, nem fog  az megártani. Lássa, 
én nagyon csendes ember vagyok s a béketűrést, a 
jó békességet nagyon szeretem. De azt, hogy va-
laki a levegőből (ha mindjárt „sűrített" is az) ki-

*) E rovat alatt mepjelent közleményeiért felelősséget  nem 
vállal a Szerk. 

**) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. 

kapjon valamit s azzal támogassa magát : egy ki-
csit nevetségesnek találom. 

* 

Én a gyengeséget elnézem, de azt nem sze-
retem, ha a gyengeséget „levegővel" a l é g b ő l 
gyógyítják. 

Béke velünk! Ugy hiszem, hogy ön többé 
már nem haragszik olyan nagyon. Ne is tegye azt, 
higyje el, én nem fogom  többé felverni  abból az 
édes nyugalomból, melyben ön doktori teendői 
közt izzadoz. 

Aeolus. 

Az általam alapítandó 

„Székely nemzeti muzeum" 
számára folyó  éri julins havában beérkezett adomá-

nyok kimutatása. 
I. Könyvek, kéziratok s egyéb nyomtatványok. 

Szentiványi Ignácné úrasszonytól (Nyújtód) 4 
köt. könyv. Héjjá Endre igazgató úrtól (Sz.-Ud-
varhely) 1 köt. könyv. Dr. Reiner Dániel úrtól 
(K.-Vásárhely) 3 bonctani rajz. Benkő Dénes úrtól 
(Torja) 8 füzet  könyv. 

II. Régiség, pénz és érem. 
Nagy László úrtól (K.-Martonos) 1 bronc tőr. 

Bartha Sándorné úrasszonytól (Bardoc) i kőkala-
pács. Jakab Gyuláné úrasszonytól (K.-Szt.-Márton) 
1 íróasztal szekrényekke1. Benkő Dénes úrtól (Tor-
ja) 1 cserépedény a XVI. századból, 1 reformatiói 
érem. Zathurecky Berci úrtól (Cécke) 1 nemzetőri 
kard. Sándor Jánosné úrasszonytól (M.-Vásárhely) 
1 bronz pogány pénz, 1 római cserép fürdőmele-
gitő. Szacsvai Miklósné úrasszonytól (Esztelnek) 1 
nagy rejtékes szekrény. 

ni. Természeti tárgyak. 
Politzer Rudolf  úrtól (K.-Vásárhely) 2 szar-

vasszarv. Benkő Dénes úrtól (Torja) 1 kövesült fa-
levél Cserei Gyula úrtól (Osdola) 2 drb rovar. Ge-
réb István úrtól (Osdola) 6 drb gyémántstufa.  Dr. 
Reiner Dániel úrtól (K.-Vásárhely) 1 gyermekko-
ponya. Zathurecky István úrtól (Cécke) 64 drb ás-
ványstufa.  Fejér István úrtól (Imecsfalva)  1 rovar. 
Vasady Gyula úrtól 1 állatkoponya, 1 hal csont-
váza. 

IV. Különböző tárgyak. 
Bernáld Janka k. a.-tói (Csernáton) 1 művé-

szileg kifaragott  gyümölcsmagv. Bernáld Anna k. 
a.-tól 1 tekercs viaszgyertya. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik egy nemzet 
vagyona gyarapításához hozzájárultak, legforóbb  kö 
szönetemet, az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  (Háromszéken), 1878. aug. 5. 
Özr. Cserey Jánosné. 

Szerkesztői posta. 
D. Veres Gyula urnák. Helyben A cikket köszönettel vet-

tük: jövű számunk hozni fogja. 

Érték- és váltó-áriolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 9. 

Magyar aranyjáradék 89.50 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
n » n . H- n "2-75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 77 50 
„ n n 1876. évi államkötv. . 68.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.65 

Temesvári „ „ . . 77.- -
Erdélyi „ „ . . 76 . -
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63.45 

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

1860. államsorsjegy 112.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 821.— 

„ hitelintézeti „ 262.30 
Magyar hitelbank 230.25 
Ezüst 100.95 
Cs. kir. arany 5.51 
Napoleond'or 9.2 7'/, 
Német birodalmi márka 57-15 
London ,115.85 

Felelős szerkesztő: Hálik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
A sepsi-sztgyörgyi, homoródi, (kőhalmi) 

és deési méntelepeknek 1878. november 
i-től 1879. október 31-éig leendő ellátá-
sára megkívántató szükségletek megálla-
pithatása végett, az 1878. augusztus 3-án 
kelt hirdetésben nyilvánosságra hozott 
bérleti feltételek  alapján, nyilt Írásbeli 
tárgyalások tartatnak a kenyér, zab, szé-
na, alom- és ágyszalma, kemény tűzifa 
és petróleum szállítására nézve és pedig 
a következő sorrendben : 

Augusztus 23 án reggeli 9 órakor a s.-
szentgyörgyi állami méntelep számvevés1 

irodájában, 
augusztus 26-án reggeli 9 órakor a kő-

halmi városi tanácsnál, 
* augusztus 27-én reggeli 10 órakor a 
méntelep irodájában Deésen. 

S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 3-án. 
A m. kir.  állami méntelep 

3—3 parancsnokságától. 

Friedri©!* fíiiöveldéj©  Brassóban. 
Tanuló fiak  a kik Brassóban valamely nyilvános oskolát látogatnak, szeretetteljes 

bánásmód, leggondosb ápolás, gyöngéd figyelem  és szigorú felügyelet  mellett, esetleg az iskolai 
I 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. 

. ! — nnillMII — M l — l 

Biztosítási ügy. 
« >-4>4>-4>.« > 

/V több oldalról felmerült  kérdésre, melyet tovább ig-
norálni nem lehet, hogy t. i. Szász Gyula ur alkalmaztatása 
által ő mily mérvű befolyással  van és lehet a társaság ügyei-
re: szolgáljon felvilágosításul,  hogy az „Első Magyar _n.lt.a-
talános Biztosító Társaság" tekintetes igazgatósága által fő-
felügyelői  címmel ugyan, de voltak épen mint biztosításokat 
szerző (Aequisiteur) van alkalmazva havonkénti előleg és bi-
zonyos provisio mellett, — de Szász ur azért a társaságnak 
nem tisztviselője és igy hatásköre az ügy vezetésére nézve 
egészen befolyástalan.  Működése tekintetében a kolozsvári fő-
ügynökségnek van alárendelve. 

VÉGH BERTALAN, 
az I. magyar általános biztosító társaság 

kolozsvári föiigynüke. 
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