
Huszka Gizella kisasszonyt, ugy a vegyes dalkart kö 
zönségünk többsaörösen megéljenezte. Közönségünk 
ben megvan a» érzék a magasabb élvezetek iránt éü 
így reményünk van, hogy a felolvasó-egylet  megér-
demlett pártolásban fog  részesittetni. Ezeu estély — 
dacára a csekély helyáraknak — körülbolől 30 frtot 
jövedelmezett. 

— Fiuméből. A zágrábbi „Obzor" a „Grimóracf 
horvát lap után közli, hogy Fiúméból a Konstantiná-
polyban időző magyar ifjúság  küldöttségét megkeres-
ték, hogy Fiiimén át térjenek vissza. A közlemény 
szerint a küldöttség ezt talán meg is igérte, mert 
roppant készületek történnek a fiatalságnafe  minél fé-
nyesebb fogadtatására.  — A fiumei  magyarok nagyban 
gyűjtik az adományokat a török sebesültek részére. 
Egy másik bizottság azonban a szerb, s a montene-
grói sebesültek részére eszközli a gyűjtéseket. Szapáry 
grófnő,  a fiumei  kormányzó neje, 100 frtot  adott át 
az utóbb nevezett bizottságnak. 

— A uagy-szebeni magyar olvasó egylet, sa-
ját könyvtára alaptőkéjének gyarapítására 1877. évi 
fébruár  hó 6-án a „római császárhoz" czimzett szálloda 
nagy termében, sorsjátékkal egybekötött zártkörű táncz-
vigalmat rendez. 

— Miletics-érmek. Ez érmek közül egy példány 
a „P. L. " szerkesztőségébe jutott. Idézett lap ez érem-
ről kövatkeső leírást közöl: Az érem felső  lapján Mi-
letics képe látható, e körülírással: Dr. Miletics Sveto-
zár. A hátsó lapon az orosz sas van koronával. A sas-
nak mellvértjén ugró oroszlán látható babérkoszorúval 
övezve, melynek egyes levelein cyrill betűkkel követ-
kező feliratok  olvashatók: Szerbia, Bánát, Syrmia Bács-
ka Zenta, O Szerbia, Montenegró. Bosznia. Herczegó-
vina, Bulgária, a tengerpart-vidék, Horvátország, Szla-
vónia. A B P' L,u-nak igaza van: Miletics ur nem túl-
ságosan szerény. 

— Román Miron g. k. érsek és metropolita e 
hó 1-éről keltezve a „Telegraful  Romána" hasábjain 
egy körrendeletet intézett az esperességekhez és alan-
tas közegeihez, melyre a „Telegraful"  hazafiellenes 
cikkei szolgáltattak okot. A körrendelet a többi között 
ezeket tartalmazza: „A szomszédok politikai moigal 
mai e népnek ugy adathatnák elő, hogy agitatiokut 
idézhetnek fel."  Ezért kényszerítve Játja magát az 
érsek, híveinek szívből jövő tanácsot adni, és sajnál-
kozását kifejezni  a felett,  hogy a ,/1'elegraful"  utóbbi 
számának egyike oly cikket tartalmaz, moly ha szak-
ismerettel íratott is, ellentetben áll a románok maguk-
tartásával, s mely a hevesebb vérüsk által könnyen 
oda magyaráztathatnék, hogy a nép hazaszeretettel és 
loyalitással nem is bír. 

— Halálos Ítélet. A 'tordai kír. törvényszék j 
Csongvai Jánosnét és Szabó Mikló-<nét a Csongvni 
Jánoson elkövetett orgyilkosságért kötél általi halálra 
Ítélte. — 

— Testvérgyilkosság történt a napokban Jász-
Kis-Éren. F. hó 6-áu ugyanis — egy 18 éves leáuy 
szerencsétlen halálának Ilire terjedt el a községben. 
— A szülék ugy adták olő, hogy a leány a gerendá-
ról kést akart levenni, mely azonban leesvén a leány-
nak bal mellébe fnródott  s így halálát okozta. — Teme 
— tése nagy részvét mellett végbu is ment, s ez ese-
mény, mint véletlen szerencsétlenség fölött  uiíudenki 
megnyugodott, — csak a község erélyes főbírája  Nyí-
ri Pál nem, ki addig kutatott és fürkd  zett, míg végr< 
erős gyanuokok merültek fel,  hogy a szerencsétlen le 
ány testvérgyilkosságnak lőn szomorú áldozata. A szü-
lők ekkor szigorúan kérdőre vonatván, csakugyan be-
vallották, hogy leányok testvér bátyjával a vacsora fö-
lött összeszólalkozván, ez evőképét húgának balmellébw 
vágta, mire az rögtön halva rogyott össze. A 25 éves 
testvérgyilkos, maga is bevalU'áu szörnyű tettét, f.  hó 
13-án átadatott a kír. törvényszéknek. 

— Öngyilkosság borozás közt. Egy budapesti 
vendéglőbeu 4 ur ült egy asztalnál. Egviseretlen 5-ik 
egyén ült le melléjük s azonnal kedélyen modoibuii 
kezdett német nyelven beszélgetni. — 16 félmasszely  t 
ivott meg. A 16-dik féluiosazelybe  egy üvegcséből ön-
tött valami folyadékot,  s alig hogy megitta ezen vegyi-
tett bort, összerogyott, azonnal meghalt. Az asztal alatt 
egy kis üveget találtak, melyben cyankali volt. A ven-
déglőben az eset nagy rémületet okozott. 

— Uj repülőgépet talált föl  Sale T. angol mér-
nökkari kapitáuy, melylyel jelenleg tesznek kísérlete-
ket Cathamben. A gép ama részét, mely a légbe emel-
kedést eszközli, egyszerű keretekre feszitett  vászonból 
készitik és levegővel töltik meg. Mikor az egész ké 
szülék bizonyos magasságig emelkedett, tűzgolyókkal 
ellátott ernyőt bocsátanak le E tűzgolyók, mihelyt a 
géppel érintkeznek, fölrobbannak  8 tüzsáporial hullanak 
le a földre.  Ezért a gép hadi czélokra, az ellenség 
kipuhatolására kiválólag alkalmas. 

— Melyik nemzetnek van leghigabb agyveleje: 
Hunfalvy  Pálnak közelebb megjelent sok tekintetben 
igen érdekes ég tanulságos munkájában („Magyarország 
ethnográphiája") elő van sorolva töb^i közt az is hogy 
tudósok (kiknek valószínűleg nem volt egyéb dolguk) 
megmértek germán, román, szláv és magyar Agyvelőket. 
— A mérések átlagos eredménye az vo't, hogy leg-
könnyebb, téhát laghigabb agyvelővel (1301 gr.) az 
olasz, legnehezebbel (1326 gr.) az oláh dics«kedhetík. 
A többi nemzetiségnél következő arányt találtak; a tót 
nál 1310 gr., a németnél 1314. gr. a lengyelnél 1320 gr. 
• magyarnál 1322 gr. Mindebből pedig az következik, 
hogy több eBZÜnk lehetne, mint a németnek 

A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 3-ik száma kö-
vetkező tartalommal jelent meg: 

Nilsson Krisztina (atczképpel). — Válasz egy le-
vélre. — Hatem bey paripája (folyt.)  — Edhem^pasa 

(arczképpel). — A dunai török hadsereg (képpel). Ad-
riai képek (folyt.képpeK  — Lófuttatás  kirghizeknél 
(képpel). — Egyveleg. — Melléklet: Az állatkínzás 
szakaszából (ábrákkal). — Bál előtt, bál után. — far-
sang a politikában. — V természettudományai társulat 
közgyűlése. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
eggletek — Mi újság — Halálozások Szerkesztői mon-
danivaló — Hetinaptár. 

A „Magyarország és a Nagyvilág" jan. 2l-iki 
száma kövekező tartalommal jelent meg : < 

Szöveg: Nilsson Krisztina. — A kegyvesztett. Költ. 
(Torkos László.) — Eltévesztett utak. Regény. (Vértesi 
Arnold.) (II. folyt.  ) - A halálos seb. (F. J.) ~ Egy 
boldogtalan története. (Jack.) Regény. (Daudet Alfonz.) 
(II.folyt.)  — Fővárosi tárczalevél: A rendező. (Porzó.) 
— Színházak. Zene. (Neko.) — Keleti képek. — A 
szemérmes vallomás. — LJjév ünnepe Tibetben. —Kü-
lönlék. — Sakkfeladvány.—  Betürejtvény. — Szerkesz-
tői Uzenenetek. Rajzok: Nilsson Krisztina. — Keleti 
Török sebesültek szállítása. A nMarosn dunai monitor. 
Az osztrák-magyar monitorok ünnepélyes üdvözöltotése 
Belgrádban. — A halálos seb. — A szemérmes val-
lomás. 

N y i l t t é r . * ) 
Válasz az „ É b r e d é 8" 57. számában „Levelek" 
rovata alatt Hidrégről megjelent eredeti leTélre. 

Ugy látszik, hogy ezen cikkíró birtokos a híd-
végi körjegyző ellen már számtalanszor tapasztalt 
boszu-iudulatból componált cikket becsülete kisebbítése 
ellen irányozta. Azuuban minthogy ezen állitások 
merőben alaptalanok s aljas képzeteken fogamzott 
rágalmak, megvetéssel visszautasítom. 

Tán azt gondolja birtokos, hogy ha nevét ellep-
lezi s „birtokos" cim alá búvik, a varjut nem isme-
rik meg a tolláról ? 

Igenis jól ismerem, s tudja meg azt, hogy ha 
báránybőrt öltene is magára, farkas-természeténél 
fogva  nemcsak általam, do mások által is azonnal 
felismertetnék. 

Minekutánna pedig ezeu felfuvalkodott  s bőrében 
nem férő  „birtokost" kár volna, hogy a lap olvasó 
közönsége is bővebben ne ismerje, biographiáját — 
mint bizonyos adatokon alapulót — ezennel nyilvá-
nosságra hozom : 

Ez az a hídvégi „birtokos", ki a Farao-nemzetség 
nek legalsóbb rétegéből származott, s ki, hogy erede-
tére rá no ismerjenek, még örökölt családi nevét is 
elváltoztatta. (De nem a minisztérium hiréve!.) 

Ez az a „birtokos", ki elébb kocsis-másságon 
kezdette meg életpályáját, s aion nemes családnál, a 
hol lakott, az urak honn nem létében a pincéről a 
lakatot leverte s azt merőben kirabolta. 

Ez az a „birtokos", ki egy bizonyos ásványos 
fürdőhelyen  mint korcsmáros, a 60-as években a né-
pet leitatván, megválasztana magát collcctornak; hol 
tüiib csalás és lócédulák hamisítása (melyek Bukurest-
böl az agentia utján jutottak az akkori szolgabiróság 
kezéb") miatt élcsapatot s raegbüntettetetett. 

Ez nz a „birtokos", ki később egy szász helység-
ben lopott lovakon találtatván, befogatott  « másfél 
évig börtönt szenvedett. 

Ez az a „birtokos", ki hamis feladásokért  a 
jegyzői udvaron alispáni ítélet következtében a szol-
bíró által megbotoztattott. 

Végül ez ai a „birtokos", ki egy hidvégi gazda-
embernek ezelőtt néhány évvel Oláhhonba szándékoz-
ván meuni, meghamisított s a töraösi vámon lefoglalt 

• ) E rovat alatt megjelentekért felelú'uéget  nem Tállal a 
• •e rk 

útlevélért megbüntettetett. Ez ai, ki köielebbről egy 
szegény asszonyon elkövetett brutális testi sértésért 
jelenleg is törvényes kereset alatt áll. 

Egy ily ross hirben illó s a társadalmi életben 
ennyi kihágást elkövetstt „birtokost" a közvélemény 
elébe terjesztek megítélni: hihető-e ai, hogy ellenem 
koholt hamis állításai valóknak tekintessenek ? 

Ennélfogva  én ezen „birtokost" alávaló és kis-
lelkfi  rágalmazónak nyilvánítom • többé nem tartom 
öt érdemesnek arra, hogy lapt4r«n poltmiiálásba bo-
csátkozzam vele. 

H í d v é g , 1876. decemberhó 31-<n. ' 
Deák László, 

körjegyző. 

Bécsi ttfzsde  és pénzek jan. 25 
5° /o Metallique* . 61.30 M. földt  kötv. . 73.50 
57„ nem. kölcB. . 67.60 Tem. földt.  kötv. 71.5Ó 
1860. államkölcí. 113.50 Erd. földt.  kötv .71.20 
Bankrészvények . 838.— Ezttít 116.60 
Hitelrészvények . 133.70 Cs. kir. arany . 5 91 
London 124.10 Napoleoad'or. . 9.90'/, 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: PoUák Mór. 

Eladó te lek. 
Szemerja és S.-Szentgyörgy között újonnan 

felépített  házak és minden szükséges épülettal 
ellátott I z s á k R o z á l i a - f é l e  telek eladó. 

Értekezhetni 
• Schwarz© & Bartha 

1—3 s z a b ó - ü z l e t é b e n , Brassóban. 

M e g h í v á s . 
A sepsi-szentgyörgyi 

Csiklón líőszénbánya 
társulat részvényes tagjai ezennel a f.  évi febr. 
22-én, a felső  népiskola tantermében tartandé 
évi rendes közgyűlésre ezennel tisztelettel meg-
hivatnak. 

T á r g y a k : 
1. Igazgatói jelentés. 
2. Bánya müfolytatása  iránti intézkedés 
3. A már tudva lévő hely kisajátítása feletti 

értekezés. 
4. Számadások felül  vizsgálása. 

Sepsi-Szentgyörgy 1877. január 20-án. 
Nagy Gergely, 

t társulati igazgató. 

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

gyógyit gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett miadennemQ 
titkos betegségeket; 

1) az ÖnfertÖzésnek  minden következményeit, ugym.int 
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 iekéljreit és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hugycsasztíküfésekefc; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfoly'ist,  és az onnan eredő MAGTALANSÁGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit éa mindennemű vizelési nehézségeket. . 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7,órá ól* 8-ig 
L a k i k : Pes ten , be lváros , k igyóuteza 2-i!i szám a l a t t kigyó- éa vá rosházu teza . 

sarkán. (Rottenbiller-fóle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelese azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek mgeküldetuek. 44-100 


