
Szerettem volna még egyről-másról megemlé-
kezni, p. megcáfolni  azt az általánosan elteijedt s 
a gelencei szomszédokat érdeklő s illető nézetet, 
hogy't. i. az osdolaiak golyvások székelyesen gusá-
sok, s hogy Osdolán minden véka cseresnyének 2 vé 
ka magva van, de tudván azt, hogy mindkét dolog 
megcáfolja  magát (nem levén egyiknek is semmi 
alapja) s meglévén győződve arról, hogy az én 
kedves olvasóm kíváncsi lélekkel siet az csdolai 
alagútba : íme elhagyom leírásomnak ezen fonalát 
és sietek kedves olvasóm kíváncsi lelkének szom-
júságát enyhíteni, fokozatosan  vezetvén öt be a 
már többször emlegetett alagútba. 

Tudod már hol van Osdola. A mint ide jutsz 
keresd csak a „nagyág utcát" mely mint kiindu-
lási pont tele van regényességgel s a természet 
bámulandó müvének különböző színeivel tündöklő 
remekeit tárja eléd. Igen bizony, mert kedvező 
nyári idők alkalmával minden fáról  egy-egy piros 
alma mosolyog feléd  s Ízletes körtvék'szomszédsá-
gában kis fekete  szemű cseresznyék csalogatnak 
odább-odább s neked — jól tudom — kedved is 
ereszkedik önkényt felkelt  étvágyodat kielégíteni 
mit fájdalom  ! nem tehetsz, mert tovább csal az 
„Ál-gyémántok" regényes és hírhedt hazája, a 
„Kisrét" nevü kies hely, hol a fövényből  borsó-
szem nagyságú gyémántocskák, szépen képződött 
quarzjegecek, tündökölnek feléd,  hol egy költészet 
alkotta phantasticus világ fenséges  tüneményeivel 
találkozol; lelked vissza száll képzeleted röppenő 
szárnyán Adám és Éva paradicsomi édenébe, s a 
mit csak elképzelhetsz ez édeni világ bűbájos kert-
jében, mindazt a maga valóságában látod ragyogni 
amott. Igen, mert a kies völgyben felvonuló  erdők 
által.környezelt „Kisrét" a maga egyszerűségében 
egy idylli világ bámulandó képét tárja eléd. 

(Foljt»tis köv.) 

L E G Ú J A B B . 
Bécs, aug. 3. Az Abendpost jelenti: A 13. 

hadtest csapatai tegnap folytatták  utjokat. A 18. 
hadosztály tegnap délben megszállotta Ljubuszkit, 
a mosztári útban ellenállás nélkül, és az ottani vá-
racsra a hymnus hangjai közt kitűzte a császári 
zászlót. Mohamedán és katholiküs küldöttségek 
érkeznek, hogy kijelentsék hódolatukat. Mind a 
három dandár összpontosult este Ljubuszki mellett. 

lierlin, aug. 3. Ma itt megtörtént a berlini 
szerződés szentesitett okmányainak kicserélése a 
congresszusi hatalmak megbízottai közt. A török 
nagykövet jegyzőkönyvi  nyilatkozatott tett, hogy 
a szultán is szentesitette a szerződést, és mától 
kezdve érvényesnek tekinti azt. A török okmá-
nyok kicserélését, melyek nem érkezhettek meg 
idejében, fönntartották. 

J!écs, aug. 3. a „Pol. Corr." jelenti Konstanti-
nápolyból : Oroszország nagyon kezdi sürgetni 
Várna kiürítését. A porta ennek következtében ki-
jelentette az orosz nagykövet előtt, hogy ő a jövő 
héten kész teljesíteni azt, azon feltétel  alatt, ha 
kötelezi magát Oroszország, hogy Várna kiürítése 
után egy hét alatt visszavonja csapatait Konstanti-
nápoly környékéről. Az oroszbiztos a rodope-hegy-
ségi fölkelőket  békítő bizottságból egyenetlenség 
miatt kilépett. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A 1F. Sándorezred városunkban állomásozó 

százada ma délután Ilyefalvára  vonult, a holnapi 
képviselőválasztás alkalmára. 

— Az Olt folyó  emlékezet óta alig öntött ki 
annyira, mint jelenleg. A községek közt sok he-
lyen csak ladikkal lehet közlekedni. A hidaknak 
több helyen csak karfái  látszanak ki a vízből. S 
hogy ez jó sokáig igy tartson, azt biztosítja a na-
ponként zugó zápor. 

— Kimutatás az Élőpatakon juliushó 28-án a 
sepsi-szentgyörgyi önkénytes tűzoltó-egylet pénz-
tára javára rendezett táncvigalomból begyült ösz-
szegről : Bevétel a) jegyekből 66 frt,  b) felülfizeté-
sekből 16 frt,  összesen^ 82 frt.  Kiadás a) zenére 
25 frt,  b) nyomtatványok s egyéb apróságra 6 frt, 
összesen 31 frt,  marad tiszta jövedelem összesen 51 
forint.  Felülfizettek  : Pop Giciné asszonyság 4 frt. 
Miltiade C. Theodosiades ur 5 frt.  Kovrig Tivadar 
ur 4 frt.  Moldován Lajos ur i frt.  Csiki Lukács ur 
1 frt.  Péterffy  Dénes ur 1 frt.  Élőpatak, 1878. jul. 
29-én. Bogdán Andrásné. 

— Értesítés. Földmivelés- ipar- és kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának 
távirati uton 17,945. sz. a. a tegnapi napon hozzám 
intézett értesítése folytán,  a tenyésztők tájékozta-
tása végett ezennel közhírré teszem, hogy a lóki-
viteli tilalom augusztus 2-tói teljesen megszűnt. — 
Sepsi-Szentivány, 1878. aug. 4. — Seethal Ferenc, 
Háromszékmegye lótenyész bizottmányi elnöke. 

— Gazdag koldus halt meg nem rég Londo-
ban, ki nem kevesebb mint 65,000 font  sterlinget 
hagyományozott két jótékony intézetnek, figyelem 
nélkül hagyva „gyöngéd rokonait", kik nem gyá-
molitották életében. A koldus „adómentes" mester-
Régét harminc éven át iizte Cheapsideben, a hol 
egy pennypipa bűvös hangjával jótékonyságra tud-
ta birni az arramenőket. 

— Törökök élnek Bécsben, kik ősi szokás-
ként a Redseb-hó 28-ik napját korán olvasással 
szokták megülni. E nap ezúttal épen akkorra esett, 

mikor az osztrák magyar csapatok Boszniába be-
vonultak. A törökök ezt rosz jelnek tekinték s az-
ért e napon rendkivül szomorúak voltak. 

— Kormányozható léghajó. Schröder, a kor-
mányozható léghajó föltalálója  Newyorkba érke-
zett, hogy egy nagy léghajót épitsen, mellyel szep-
temberben Európába és vissza 5 nap alatt akarja 
az utat megtenni. Schröder léghajója, melynek a 
maga nemében nagy hire van, egy szivarforma 
ballonból áll, mely 91 láb hosszú és 20 láb átmé 
rőjü; a selyemből készült ballonon egy gondola 
függ,  melyben villámgép és egyéb készülék ta-
tálható, s ez egy a gondola végére erősített csa-
vart és a két oldalon levő szárnyakat hozza moz-
gásba, melyek a léghajó tovahajtására szolgálnak. 
A ballon szénsavval (?) van megtöltve. A léghajóval 
tett kísérletek általában sikerültek. 

— Hibaigazitág. Lapunk mult száma hirdetési 
rovatában a sepsi-szentgyörgyi polgári leányiskola 
pályázati hirdetésében a természettudományi szak-
csoport mellől az oda sorozott n é m e t n y e l v 
tévedésből kimaradt. 

39-ik közlemény 
a kézdi vásárhelyi szegény és munkaképtelen 
öregek MENHÁZA javára tett szives adako 

zásokról. 
Mélt. Pócsa József  főispán  25 frt  alapítvány. 

Hollán Ernöné egyszersmindenkorra 5 frt.  Megya-
szai Máté 4 pár csizma. 

Karácsoni ajándék : 
B. Szentkereszty Stephánie 47 sing gyolcsot. 

Kovács Áronné 2 db mellényt, 1 db nyakkendőt. 
Szőcs Jozsefné  2 pár változót. Török Bálintné egy 
posztóinget és 40 krt. Szabó Mózesné 1 drb kur-
tinak valót. Id. Tóth Istvánné 12 darab pogácsát. 
Pap Andrásné 4 sing gyolcsot. Hankó Lászlóné 1 
drb női inget. Eejér Lukácsné 1 drb posztóinget. 
Cserey Jánosné 1 véka almát. 

Álább irtak szivesek voltak már részben be 
is váltott ígéretet tenni, hogy bizonyos és előttük 
kegyeletes emlékkel összekötött napokon az inté-
zetbeni tagok részére élelmet küldeni: 

Jancsó Zakariásné, Nagy Dénesné, Nagy Fe-
rencné, Balogh Kovács Áronné, Ifj.  özvegy Szabó 
Jánosné, özv. Szőcs Sámuelné (sánta), Kovács Ká-
roly (borbély), Pongrác Dániel, Szőcz Mózesné 1 
— 1 napi élelem. 

A 33-ik közleményből 
kimaradt: Jancsó József  1 véka pityóka, 1 félvéka 
törökbuza. 

A 34-ik közleményből 
szintén kimaradtak: Turócy András 1 véka pityó-
ka, Nagy Sándor 1 véka törökbuza, Benke Sán-
dorné 50 kr, Jancsó Sámuel 1 kupa zsir. 

Fogadják a fáradhatatlan  buzgó gyűjtők és ál-
dozatkész, jótevő adakozók a szegény s munkakép-
telen öregek nevében kifejezett  leghálásabb köszö-
netünket. 

Zágon, 1877. január 24. 
B. Szentkereszty Stepli&nie, N a g y Gábor, 

elnök. titkár; 
.-

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén auguszfu-i  5. 

Magyar aranyjáradék 90.35 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 116.50 
n n » . H. „ 113.10 
„ keleti vasút U. kibocs. államkötv. 78.- • 
„ i) » 1876. évi államkötv. . 68.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.25 

Temesvári „ „ . . 77.75 
Erdélyi „ „ . . 76.— 
Szőlődézinaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 64.45 

„ „ „ ezüstben . . 66.30 
„ aranyjáradék 74-25 

1860. államsorsjegy 113.60 
Osztrák nemzeti bankrészvény 825.— 

„ hitelintézeti „ 265.— 
Magyar hitelbank 234-75 
Ezüst 100.60 
Cs. kir. arany 5-49 
Napoleond'or 9.24 
Német birodalmi márka 56 90 
London 115.10 

Felelős szerkesztő: Málik Jüzief. 

Kiadótulajdonos: Poliák Mór. 

P E R L fogorvos 
folyó  hó 8-án, vagy 9-én K.-Vásárhelyre 
érkezik és ott marad 5 napig. Ajánlja 
magát mindennemű fogorvosi  műtétek 
teljesítésére, valamint a legújabb ameri-
kai rendszer szerint való mesterséges fo-
gak és fogsorok  rakására a foggyökerek 
eltávolítása nélkül. 

ÁRVEREZÉS. 
Közép-Ajta község elöljárósága által 

közhirré tétetik, hogy a község területén 
„Csereszélvész" nevezetű sarjerdőből több 
cserefák,  melyek alkalmasok távirdai osz 
lopfáknak,  folyó  év september 8-án reg-
geli 10 órakor a község házánál elárve-
reztetetnek. A feltételek  megtekinthetők 
a község házánál. 

A község elöljárósága: 
CSIKI ISTVÁN, SIMON ISTVÁN, 

k. jegyző. biró. 1 

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

és deési méntelepeknek 1878. novémber 
1 -tői 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 számvevési 
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. a Ha mi méntelep 

1—3 parancsnoksdgúlól. 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi fmiskolánál 

egy rendes és egy segédtanítói állo 
más üresedésbe jővén ezekre pályá-
zat hirdettetik. A rendes tanítói állo-
más 400 frt.  évi fizetéssel  és 100 frt 
lakbérrel, a segédtanítóé 300 frt.  évi 
fizetés  és 60 frt  lakbérátalánynyal van 
összekötve Felhivatnak pályázni kivá 
nók, miszerint kelló'en felszerelt  folya 
modványukat folyó  hó 20-ig annál is 
inkább adják be, miután a később ér-
kezők figyelmen  kiviil hagyatnak. 

S.-Sztgyörgy, 1S78. aug. 2. 
<'sÁiz;ir Bálint, 

2—3 isk. széki elnök. 

P á l y á z a t i h i r d e t m ^ i i } T . 

A sepsi sztgyörgyi államilag segé-
lyezett polgári leányiskolánál a termé-
szettudomány németnyelvi és történelmi 
szakcsoport tanitói állomásaira pályázat 
hirdettetik. A természettudományira 
férfi  és nótanitó egyaránt pályázhat; 
a történelmi szakcsoporttal össze lé-
vén kötve a női munka tanítás 1 is, ez 
állomásra nócanitó fog  kineveztetni. 
Mindkét állomás évi 700 frt  fizetéssel 
és 100 frt  la .béráta'ány élvezetével 
jár Felhivamak pályázni kívánók, hogy 
kellően felszerelt  folyamodványukat  az 
iskolaszékhez folyó  hó 20-áig adják 
be ; a később érkező' pályázatok nem 
fognak  tekintetbe vétetni. 

S Szentgyörgy, i 

2-3 

107a. aug, 2. 

CsíIszíw- Háliiit, 
isk, széki elnök. 


