
Nyilvános köszönet. 
F. év junius 26-án Háromszékmegyei főispán  mit. 

P ó c s a József  ur beiktatása ünnepélye .alkalmával S -
Szentgyörgyön a műkedvelőkkel együttesen tartott 
díszelőadáson mint vendégmükedvelők voltunk szeren-
cséi közreműködni — és ezúttal kedves kötelességünk-
nek tartjuk s e p s i - s z e n t g y ö r g y i F o g o l y án 
K r i s t ó f  kereskedő, és P o l l á k M ó r nyomda-
tulajdonos uraknak nyilvánosan köszönetet mondani a 
kitüntetett vendégszeretet- és tanúsított szívességért, 
melyet a háromnapi otttartozkodás alatt szívességük-
ből élveztünk. 

K.-Vásárhelytt, 1877. junius 28. 
A k.-vásárhelyi közművelődési egyesület részéről : 

a vendégmükedvelők. 

F e l h i v á s 
az erdályrészi gazdaközönséghez. 

(Vége.) 
Ugy a gyapjúhoz, mint a bőrhez jegyzék lesz 

melléklendő, mely ki keli hogy mutassa az állat sú-
lyát, korát, nemét és faját,  melyről a bőr ozármazott, 
a kiállító által évenkint termelt gyapjumennyiséget, a 
gyapjú 10 évi átlagos árát, a nyájnak közép létszá-
mát, a talaj természetét és végre a rendelkezésre 
álló legelő terjedelmét. 

A mezei és kerti terményeket illetőleg bátrak 
vagyunk megjegyezni, hogy a kiállításra nemcsak azon 
termékek küldendők, melyek a kereskedelmi forga-
lomnak tárgyát képezik, hanem teljes növénypéldányok 
is gyökerestől, szárastól, leveleivel és gyümölcseivel 
vagy kalászaival együtt, ugy, hogy felismerhető  le-
gyen a növény tenyészeti ereje, az általa képzett vál-
faj  és ezen válfajnak  egy adott talajban való fejlődési 
módja. 

A magvakhoz jól kezelt száraz mustrák csatolan-
dók elegendő mennyiségben. Es pedig : a gabonane-
müekhez egy kis kéve szárakkal, kalászokkal és gyö-
kerekkel együtt; a rostnövényekhez ; azon növény 
teljes szára, melyből vétettek ; az olajos növényekhez : 
a magvak vagy gyümölcsök példányai, valamint a nö-
vények is, melyekből az olaj nyeretik. 

Minden magmustrából legalább 10 liter (7 kupa) 
lesz küldendő. 

A beküldött mustrához egy jegyzék csatolandó, 
mely a termelő nevén és lakásán kivül a termény kö-
zépsulyát, a termőtalaj minőségét, fekvését,  magassá-
gát, a vetés és aratás idejét, a termelés jelentőségét, 
az e célra használt terület kiterjedését és a holdan-
kénti hozamot, valamint a 10 évi átlagos piaci árát 
tartalmazza. 

Ezen felsoroltakon  kívül más mezei, kerti, állati 
termékek, szeszek, sörök liquorök, konyhai készítmé-
nyek, háztartási ós általában gazgasági eszközök és 
gépek stb. stb. bejelentését köszönettel fogadjuk  és 
azokra nézve a bővebb felvilágosítást  készséggel 
megadjuk. 

Hogy hazai gazdaközönségünket a párisi közki-
állitás iránti részvétre minél inkább buzdítsa, alulírott 
bizottság még azon áldozattól sem riadt vissza, hogy 
ez érdekben Eöry Tivadar, Fekete Pál és Gamauf 
Vilmos urak személyeikben külön küldötteket utaztas-
son, kik a mennyire lehetséges, a t. termelő urakat 
személyesen leikeresni s nekiek a minden néven ne-
vezendő felvilágosítást  és segédkezést megadni, külö-
nösen pedig a csatolandó jegyzékeket ott a helyszinén 
kitölteni fogják.  Miután azonban ugy az idő rövidsége, 
mint az utaztatás költséges volta nem fogja  megengedni, 
hogy küldötteink mindenütt megfordulhassanak,  izive-
sen kérjük a kiállítani szándékozó, de személyesen 
fel  nem kereshetett t. gazdatársakat, hogy becses be* 
jelentéseiket akár közvetlenül hozzánk, akár pedig a 
kolozsvári kereskedelmi s iparkamara területén meg-
alakult déési, besztercei, szász-rógeni, maros-vásárhe-
lyi, dicső szent-mártoni, tordai, gyula-fehérvári,  szamos-
ujvári és nagy-enyedi kiállítási albizottságok egyiké-
hez mielőbb beküldeni ne terheltessenek. 

Miután a párisi közkiállitás érdekében folyó  le-
velezések és küldemények portomentesek, felkéretnek 
a t. felek,  hogy amennyiben ezen kedvezményt igény-
be venni óhajtják, akár ezen alulírott bizottsághoz, 
akár a felsorolt  albizottságokhoz intézendő leveleiket 
a küldő minőségének megjelölésével és „Hivatalos 
felszólítás  folytán"  megjegyzéssel lássák el. 

Kolozsvárit, 1877. junius 5-én. 
A párisi közkiállitás kolozsvárvidéki bizottsága : 

Tisza László, Gamauf  Vilmos, 
osztály-elnök. titkár. 

L e g- u j a b b. 
Erzerum, jun. 29. A törökök az egész vonalról 

elkergettek a muszkákat. Az ármeniai hadjárat első 
része tehát a törökök győzedelmével végződött. Mukh-
tár pasa ide érkezett. A hadseregben nagy a lelke-
sültség. 

Gyurgyevo, jun. 29. Zinicai jelentések szerint, 
tegnap a 14-ik muszka hadosztály hajnali 3 órakor 
Sistova alatt tutajokon átkelt a túlsó partra ós azt el-
lentállás nélkül elfoglalták.  Az áthajózás alatt a Car-
crica és Vengrad magaslatokon török csapatok jelentek 
meg és kifejlődött  egy véres harc. A nehéz muszka 
ütegek egyidejűleg Sistovát ós magaslatait lövöldözték. 
Hirlik, hogy az ogész hadosztálynak sikerült átkelnie. 
A nagyherceg már 5 órakor röggel táviratozott, hogy 
a törökök első álláspontjai elfoglalvák.  Azóta semmi 
ujabb, bár azt is beszélik, hogy 50,000 muszka már 
elfoglalta  Sistovát. 

Ruscsuk, jun. 29. A muszkák tegnap d. u. ismét 
pusztító tüzelést intéztek Rusesuk elleu. A házak egész 
az osztrák konzulátusig leégtek. Az osztrák konzul a 
legnagyobb golyózápor alatt és az OBztrák zászló alatt 
maradt. A távirdai hivatal és egy kórház le van rom-
bolva. Sok a halott és sebesült. Az ágyúzás eBti 9 
órakor ért véget 

A kormány felhívta  a Dobrudzsa lakosait, hogy 
vonuljanak a Balkán túlsó oldalára. — A muszkák 
Macsinnál 1200 halottat vesztettek. A török hajók le-
rombolták a szisztovai muszka hidat s a Szisztovánál 
álló 20,000 főnyi  muszka sereg a törökök ágyútüze ós 
a folyam  közt kétségbeeset élet halál harcot küzdenek 
Az átkelésnél 2000 muszka veszett el. 

Itt nagy a bizalom a kormány erélyében. A par-< 
lameut feloszlása  előtt állandó bizottságot nevezett ki. 
10 hadibajóból álló török flotta  érkezett Canea alá s 
a muszka hadihajók megsemmisítésére tör. A szófiai 
tartaléksereg rendeltetési helyére indult. Hassan egyp-
tomi herceg a Dubrudzsába nyomult muszkákat sepri ki. 

Dratga, jun. 29. A dunai átkelés nagyobbrészt 
már megtörtént. A zimnicai szisztovai átkelés igy tör-
tént : Reggeli 2 órakor Zimnica mellett pontonok a 14. 
hadosztályt, a tüzérdandárt és Mirki dandárát Szisztova 
felé  vitték. A Duna telve pontonokkal és a szemes 
törökök erős tüzelést intéztek. Egy lövés, egy pontont 
ugy talált, hogy az 2 ágyúval 40 katonával és egy 
vezérörnagygyal alásülyedt. — A muszkák azonban 
minden ellentállás dacára a túlpartra hatoltak. Ugyan 
ez időben a flamundai  és turnu-magurelli ütegek Ni-
kopolisbói bombázták Oltenicából szintén bombázást 
jelentenek, melynél Róth tábornok megsebeztetett. 

Bukurest, jun. 30. A muszka főhadiszálláson 
nagy lelkesedés uralkodik. A cár Miklós nagyhget a 
Szt.-György-rend II. osztályával tüntette ki. A tisztek a 
nagyherceget vállaikra emelték és csókolták. — Hir-
sovát, Tultsehát ós Matsint a muszkák egészen meg-
szállták. 

Konstantinápoly, jun. 30. Az „Ag- Havas,, sze-
rint az oroszok Kis-Azsiában visszavonulóban vannak, 
A Batumnál és Bajazidnál vivott legutóbbi harcok a 
törököknek voltak kedvezők, Ruscsukból az idegen 
hatalmak kouzulai Várnába költöztek át. 

London, jun. 29. A ,D. News«-nak jelentik 
Erzerumból jun 25-ikóről: Pénteken d. u. 4 órakor 
ütközet volt Kiliaz mellett az ottoman szárny, és az 
orosz balszárny közt. A törökök parancsnoka Akbrnet 
Mukhtár pasa volt. Az oroszok megverettek s elhagy-
ván állásaikat, visszavonultak Zedékára. Lovasságuk 
igen nagy veszteségeket szenvedett. 

Konstantinápoly, jun. 30. A műveletek a Du-
nán erélyesen elkezdőttek, az ágyuharc a Dunán az 
egész vonalon egyre tart. — Szisztova környék és a 
Dobrudzsából csatát jelentenek. — Ázsiából kielégítő 
hirek érkeztek. A muszkák kik Alaschkertis környé-
kén foglaltak  állást, megverettek és a folyamba  ker-
getettek — Ázsiában több pontról megfutamodnak  a 
muszkák. 

Konstantinápoly, jun. 30. Dervis pasa egy 29. 
távirata jelenti Batumból : A törökök, miután a musz-
kákat megerősített állásaikból elűzték, elfoglalták  a 
samiai magaslatokat és Konssubaut. Tournukut a tö-
rökök megszállották. 

Kiadóra, jun. 30. A nikopolisi két napi bombá 
zá» után 20-én éjjel a 9-ik muszka hadtest .egy na-
gyobb osztálya átkelt a Dunán. A kozákok nagyobb-
részt átuszták a Dunát. Két előbbi átkelési kísérletet 
a törökök meghiúsítottak. Rahova tegnap bombáztatott 
ós felgyújtatott.  Szisztova is lángokban áll. 

Ruscsuk, jun. 30. Az egyptomi sególyciapat ki-
lencvenkétezer emberből áll, köztük 1000 tüzér. Ma-
gokkal visznek 3 monitort, egy millió töltést és 500 
lovat. Főnökük Talaat pasa s Rediva titkára. 

v e g y e s . 
— A háromszéki takarékpénztár 1877. junius 

havi forgalmának  kimutatása. 
B e v é t e l : Készpéuzáthozit a mult hóról 2037 

frt  48 kr, 31 féltől  betét 2764 frt  71/, kr, visszafizetett 
váltókból 24,050 frt,  kamatból 595 frt  15 kr, illeték-
ből 298 frt  17 kr, kezelési költségből 10 frt,  visszle-
Bzámitolt váltókból 6350 frt.  Összesen 36,104 frt  87'I, 
kr. K i a d á s : 38 félnek  betétek visszatisetésóre 6952 
frt  60 kr, folyó  kamatokra 155 frt  71 kr, váltóleszá-
mítolásra 23,055 frt,  előlegekre 100 frt,  kezelési költ-
ségekre 34 frt  02 kr, tiszti fizetésre  25 frt,  posta-
dijakra 1 frt  56 kr, adóra 34 frt  03 kr, vis3zleszátni-
tolásokra 3800 frt,  visszleszámitolási kamatokra 161 
frt  12 kr, házbérre 125 frt.  Pónztármaradvány 1660 
frt  83*1, kr. Összesen 36,104 frt  88'!, kr. — E g y 
s z e r s m i n d figyelmeztetnek  a r é s z v é -
n y e s t a g o k , hogy részvónyjegyeikröl az 1. számú 
szelvényeket a takarékpénztárban a rendes üzleti na-
pokon a mult évi kamat s osztalékért becserélhetik. 

S.-Szentgyörgy, 1877. jun. 30. 
N a g y G e r g e l y , könyvvezető. 

— A s.-szentgyörgyi műkedvelő társulat junius 
26-án tartott előadása alkalmával bevétel volt 108 frt 
90 kr, össze3 kiadás 87 frt  04 kr, marad tiszta jöve-
delem 21 frt  86 kr; ebből átadatott a tűzoltó-egylet 
részére 11 frt  86 kr. — Felülfizettek  : Mélt. főispán 
Pótsa József  ur 9 frt  20 krt. N.-borosnyói Jós Elek 
ur, kovásznai dr. Antal Mihály ur, közjegyző Benedek 
János ur 60—60 krt. Kovács Lajos ur, Neumann Jó 
zsef  ur 4 0 - 4 0 krt. 

— A „Székely Míko-tanodá"-ban az 1876/7-ik 
tanévben, következő betegségek fordultak  elé: Torok-
fájás  jelentkezett 43 növendéken, dypnteritis 4 növ., 
főfájás  17 növ., szembaj 19 növ., hidegliz 14 növ., 

gyomorbaj 8 növ., lábfájás  7 növ., himlő 2 növ., tü-
dőgyuladás 1 növ., idült rekedtség 1 növ., mellfájás  5 
növ., májbetegség 1 növ., fülfájás  7 növ., szódülés ós 
derékfájás  3 növ., kényesebb betegeink a „Ferenc 
József  kórház"-ban ápoltattak, a többiek a tanoda 
betegszobájában vagy a szülői háznál. Örömmel jelez-
hetem azonban, hogy növendékeink közül egy sem lett 
e tanévben a halál áldozata. A jövő tanévben még 
több helyiséggel fogunk  rendelkezni és igy reményűnk 
lehet, hogy még terhesebb betegeinket — mitől isten 
őrizzen ! sem kell a közkórházbao ápoltatni. Sepsi-
Szentgyörgy, 1877. jun. 28. S i m ó D é n e s , h. tan-
vezető. 

— A helybeli reí. algymnasiumban a nyári 
vizsgák junius 25-én kezdve tartattak meg, első nap 
délutánján a tornászat és műénekből, következő napo-
kon egyéb tantárgyakból. A műénekből szép sikert 
mutattak fel  a tanulók és itt a főérdem  a műének ve-
zetőjét, Kelemen Győző urat illeti. A tornáizatból An-
talfi  Elek tornatanitó remekeltetett tanítványaival, hol 
különösen a katonai fegyvergyakorlatok  vonták ma-
gukra a közönség figyelmét.  Ezen délután volt a pá-
lyadijak kiosztása és szavalat-pályázat a Nagy Ferenc-
féle  két pályadíjra. A IV. középt. osztályból a pálya-
dijat mint legjobb szavaló Kese Kálmán nyerte el 
Petőfi  „Két ország ölelkezése" cimü költeményével ; 
a III. osztályból Jáni Lajos Arany „Rendületlenül" 
cimü költeményével. Ezen kivül jutalmakat tűztek volt 
ki : dr. Szász István és Bodor Domokos tanár urak, 
továbbá Kelemen Győző ur a IV. elemi oszt. főnöke. 
A dr. Szász István ur által kitűzött jutalmat Berde 
László II. középt. osztályos növendék nyerte el, mint 
aki legcsinosabb és legterjedelmesebb növénygyűjte-
ményt készített. A Bodor Domokos ur által kitüzöttet 
Vitályos Béla IV. középt. osztályos növendék egy 
magyarnyelvtani dolgozattal. A Kelemen Győző ur ál-
tal kitüzöttet Bodor Gyula III. középt. osztályos nö-
vendék, mint a gymnasiumban legkitűnőbb rajzoló — 
Jókai Mór életnagyságú képének rajzolásával. Ezen 
kivül Gyárfás  Lajos városi főjegyző  ur 1 drb. húszast 
tűzött ki a tornászatban a legjobb mászónak ; e jutal-
mat Bodor Gyula nyerte el. A vizsgák általában oly 
kitűnő eredmÓnynyel folytak  le, hogy ezért a gymna-
sium tanítói csak dicséretet és elismerést érdemelnek. 
A szülök arcán lehetett az örömet, megelégedéat látn;, 
melylyel a vizsgateremből távoztak. A gymnasium ta-
nítóinak csak gratulálhatunk a felmutatott  sikerért. 

— A felső  népiskola vizsgái junius utolsó nap-
jaiban tartattak meg. A tanulók helyes és szabatos 
feleletei  mindenkit megyözhettek arról, hogy ez iskola 
tanítói a tanitás körüli kötelességüket a legjobban 
teljesítették. A tanítói kar dicséretet érdemel főleg 
azon helyes módszerért, melylyel az egyes tantárgya-
kat kezelte. 

— A sepsiszentgyörgyi községi fia-  ós leáuy 
iskola idei vizsgái igen szép eredménnyel folytak 
lo. Mint értesülünk a szülők teljesen megvannak ez 
óvi tanulás eredményével elégedve. A leányiskola 
vizsgáin kiállított különböző a növendékek által ké-
szített ruhadarabok, apróbb tárgyak méltán vonták a 
kűzönség figyelmét  magukra. A kedvező eredmény a 
tanitóikar érdeme. 

— A k.-vásárhelyi közművelődési egylet zene-
szakosztálya e város azópeinek az egylet körül szerzett 
érdemei elismeréséül junius 30-án éjei több család 
ablaka alatt éji zenét adott. Egyik család ablaka alatt 
hideg zuhany fogadta  a jobb sorsa érdemes szakosz-
tály tagjait s egy korsó viz zuhant reájuk — az edé-
nyei együtt. Kissé drasztikus módja az elismerésnek 
— s az egyén, ki ily fogadtatásban  részesítette a ze-
noszakosztály tagjait vagy iiluminált állapotban lehe-
tett, vagy nem igen irigylendő műveltségi állapottal 
rendelkezik. 

— A brassói magyar dalárda ez évi második 
reudkivüli dalestélyét f.  év. jun. 23 án szép számú és 
válogatott közönség előtt tartá meg, melynek legna-
gyobb részét németek és románok képezték ; no, de 
hogy igazságos legyek egyrészről ezért, másrészről pe-
dig azért, nehogy az identifikálás  gyanújába essem, 
nem hallgathatom el azt, hogy e szépszámú közönség 
egy igenis nagy részét az izraelita közönség képezte. 
Sajnos eléggé, bogy az itteni magyar közönségről, kü-
lönösen pedig annak hangadó osztályáról enyhén szól • 
va, azt kell mondanom, mikép azokból egyéneket a 
Diogenes lámpájával sem lehetett találni. Pedig talán 
nem mondok merészet, azt állítván, hogy ezeknek né-
mileg erkölcsi kötelmük teljesitése lett volna ott leg-
alább bemutatui magukat. No de hagyjuk, bizonyára 
fontos,  országos gondok tárták ettől vissza, vigasztal-
juk tehát magunkat a jövő reményével a reményért. 
Hogy azonban ez estélyen megjelenve némi kárpótlást 
nyerhettek volna a nagy áldozatért, arról a dalárdának 
bár rövid működési ideje, mely alatt sok szépet és 
jót mutatott fel,  nem kímélvén költséget és táradságot, 
teljes biztosítékot nyújthatott volna; mert nyíltan meg-
vallva különösen csak ez egylet az, mely a többi itt 
élő nemzetiségek előtt bizonyságot tesz arról, hogy a 
brassói magyarságnak is van műérzóke. A csin és íz-
léssel összeállított műsor sok szépet s kellemest tartal-
mazott, igy különösen Zimaynak „De szomorú ez az 
élet énnekem", „Marosszéki piros kláris", „Jer ölem-
be kis babám" cimü 3 darabjánál a komoly tanulmány 
a hangárnyalatok szabatos kivitelében nagyon is észre 
vehető volt. Zimay „Honfi  dala", hihetőleg mert an-
nak magyar szövegét a közönség nem magyar része 
nem igen érté — magyarázza meg azon csekély ha-
tást, melyet különben e valóban dagályos dallamu da-
rabnál különben nem lehetne felfogai.  Storch A. M.-
nek „Egy csillag árván áll" cimü sopran angáadala, 
melyet N. k. a. énekelt, zajos tetszéssel fogadtatott  s 
a közönség szűnni nem akaró tapsai közt azt a ked* 


