
munkákból álló kiállítást száudékszik rendezni, 
melyet csak ugy tehet, ha Háromszéknek az ügy 
iránt lelkesülő egyénei ezen kiállítást részvételük-
kel igyekeznek létesíteni. — Tisztelettel kérjük fel 
tehát cimét, hogy a fenn  jelzett ügynek kivitelé-
hez szövészeti iparunk bemutatása végett a szö-
vészetnek lehető különböző nemei által a kiállítást 
vidéke termékei összegyűjtésével gazdagítaná. Mert 
meg vagyunk győződve, hogy ezáltal nemcsak 
honfiúi  kötelességüket teljesitendik, hanem e nemű 
iparunk emelésére is jótékonyan hatnak. 

A kiállítandó tárgyak névjegyezve Pótsa Jó-
zsef  Tőispán ur ő méltóságához küldendők szep-
tember 8-ig, honnan a kiállítás végeztével vissza 
fognak  adatni. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. 15-én. 
Pótsa József,  Tarcali Endre, 

h. i. e. eln. li. i. e. titkár. 

Sajnáljuk, hogy a házi-ipar egyesület ez üd-
vös mozgalmáról, melytől igen sokat várunk mind-
nyájan, épen lapunk értesülhetett legkésőbben. A 
nélkül, hogy e körülménynek okát keresnők, öröm-
mel üdvözöljük az egyesületet s munkájok után 
sikert kívánunk. Szerk. 

L E G Ú J A B B . 
Hécg, szept. 4. Három nap óta semmi érint-

kezés sem történt Karatheodori basa és a külügyi 
hivatal között. Karatheodory nem hiszi, hogy az 
alkudozásokat még tovább is lehetne folytatni  és 
Konstantinápolyba visszahivatását minden órában 
várja. 

London, szept. 4. Itteni lapok jelentik, hogy 
a bécsi angol követ utasítást kapott, miszerint az 
osztrák-magyar kormány és a porta között folyta-
tott alkudozásokba való beavatkozásoktól tartóz-
kodjék. Elliot lord ezen meghagyásnak hiven meg-
felelt. 

Peru, sept. 4. Oroszország, hir szerint, kész-
nek nyilatkozott, miután a portának csakugyan 
szándéka Batumot kiüríteni, Erzerumot legközelebb 
a portának átadni. A rodope-hegységi felkelőknek 
hir szerint, sikerült az orosz vonalat e hegység 
nyugati részén keresztül törni. 

Athéu, sept. 4. Hire jár, hogy a Kommondu-
rosz-Delijannisz minisztérium legközelebbi napok-
ban visszalép és egy Konziliantere minisztérium-
nak ad helyet. — Anglia ez esetre támogatását 
Ígérte egy, a portával létrehozandó egyezséghez. 

vigalmat rendez. Belépti dij személyenkint 1 forint. 
Családjegy 3 forint.  Felülfizetések  az egylet javára 
köszönettel fogadtatnak  s hirlapilag nyugtáztatnak. 

Érték- 6s váltó-árlolyam a bécsi cs. kir. nyilváuog 
tőzsdén szeptember 6. 

Magyar aranyjáradék 86.60 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ „ II. „ 112.40 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75-50 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 65.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 99.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 77.25 

Osztrák egys.-államadósság papirban . . 76.— 
„ „ „ ezüstben . . 65.50 
„ aranyjáradék 71-65 

1860. államsorsjegy 110.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény 830.— 

„ hitelintézeti „ 327.— 
Temesvári „ „ . . 76.50 
Erdélyi „ „ . . 73.50 
Szőlődézmaváltsági „ . . 86.— 
Magyar hitelbank . 210.— 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5 49 
Napoleond'or 9.28 
Névnet birodalmi márka 57-zo 
London 115.80 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

P á l y á z a t . 
Eresztevény községben a községi tanitói állo-

más megüresedvén, betöltésére pályázat nyittatik 
s egy, évi próba utánállandósittatik. 

Évi fizetése  300 forint,  az iskolai épületben 3 
szobából álló tisztességes lakás kamara és pincével 
együtt. 

Pályázni óhajtók folyó  évi szeptember 25-éig 
sajátkezüleg irt folyamodványaikat  tanitói okieve-
lökkel ellátva, alólirt elnökhöz benyújtani szíves-
kedjenek. 

Eresztevény, (u. p. Maksa) 1878. aug. 27. 

CSISZÉR FERENC, 
2—3 iskolaszéki elnök. 

Pályázati hirdetés/ 
Az altorjai községi iskolánál ürességbe jött 

fitanitói  állomásra pályázat nyittatik. J 
r!.vi fizetés  300 frt,  szabad lakás, egy negyed 

holdnyi kertilletmény és három öl tűzifa. 
Pályázni kivánók kellően felszerelt  folyamod-

ványaikat folyó  évi szeptemberhó 24-ig alólirt el-
nökséghez nyújtsák be. 

Altorja, 1878. augsztus 30. 
KÓSA ISTVÁN, 

2 — 2 iskolaszéki elnök. 

Pályázat. 
Az erősdi községi népiskolánál megürült ta-

nitói állomásra pályázat nyittatik. 
Évi fizetés  300 forint,  természetbeni lakás és 

egy negyed holdnyi kertilletmény. 
Pályázni kivánók kellően felszerelt  folyamod-

ványaikat alólirt iskolaszéki elnökséghez folyó  évi 
szeptember 24-éig küldjék be. 

Erősd, 1878. agusztus 30. 
RÁCZ ALBERT, 

2—2 iskolaszéki elnök. 

Árverezési hirtletés. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré té-

tetik, miszerint Nagy-Borosnyó községe t. c. képvi-
selő testületének folyó  évi márciushó 2-án hozott 
határozata következtében a tekintetes törvényható-
sági képviselő bizottság által lett jóváhagyása után 
az irt községnek alsó határában közel eső I.ászló-
kútoldala nevű 15 hold 1233 négysz. öl kiterjedésű 
cserés erdőbércén levő cserefái  szeptember 29-étöl 
délelőtti 9 órakor kezdődőleg és az utána követ-
kező napokon folytatva,  a helyszínén szálanként 
készpénzért nyílt árverés utján el fognak  adatni 

Nagy-Borosnyón, 1878. augusztus 28. 

KÓNYA LAZÁR, KÓNYA SÁNDOR, 
biró. 2—3 közs. jegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A székely inivclődési és közgazdasági egy-

let Háromszékmegyei vidéki választmánya folyó 
évi augustus 30 án megalakult. Elnöknek Horváth 
László, jegyzőnek Tarcali Endre és az alapszabály 
17. § a értelmében a 9 tagu választmány is Borcsa 
Mihály, Csia Albert, Konc György, Künle József, 
Kászony István, Veres György, Székely Gergely, 
Málik József  és Császár Bálint urak személyében 
megválasztatott. A választmány a sepsi-sztgyörgyi 
szövészeti tanműhelyben tanuló Mihály Andrást 
Szászországba küldetni ajánlta az egyesület költ-
ségén és pártfogása  alatt. Közhírré tétetni határoz-
tatott, hogy a f.  é. szept. 8-án M.-Vásárhelyen tar-
tandó nagygyűlésre utazni szándékozók számára 
20 drb igazolvány van a megye alispánja és főjegy-
zőjénél letéve, mely mellett az illetők félárban  vál-
tandó vasúti jegygyei utazhatnak bezárólag e hó 
13-ikáig. 

— A háziipar-egyesiilct kiállítása, mint a ren-
dezőség által kiadott felhívásban  látható f.  hó 12-én 
nyilik meg a városház dísztermében. Háromszék-
megye közönséget felhívjuk  e helyen is a kiállítás 
legmelegebb pártolására. Az előre is igen érdekes-
nek és tanulságosnak ígérkező kiállítást többen szán-
dékoznak a Maros-Vásárhelyen összegyűlt közmű-
velődési tagok közül is meglátogatni. Hírlik, hogy 
Trefort  Ágoston, közoktatásügyér ur is szerencsél-
tetni fogja  ez alkalommal városunkat. — A kiálli-
tísról lapunk annak idejében részletes ismertetése-
ket közlend. 

— A háromszéki takarékpénztár 1878-ik év 
aug. havi lorgalmának kimutatása. Bevétel: Kész-
pénz áthozat a mult hóról 10626 frt  24 kr. 72 fél-
tő betét kis könyvekre 5061 frt  56 kr. váltó befi-
zetésből 34680 frt.  befolyt  kamatokból 1165 frt  69 
kr. illetékből 584 frt  80 kr. összesen 52118 frt  29 
kr. Kiadás: 35 félnek  betét vissszaíizetésre 4784 
frt  30 kr. f.  kamatokra 17 frt  31 kr. váltó leszá-
mítolásra 43390 frt  előleg 450 frt.  állami adóra 
180 frt  8 kr. osztalékra 97 frt.  20 kr. tiszti fizeté-
sekre 66 frt.  66 kr. bútorra 6 frt  9 kr. posta dijra 
10 kr. segélyezésre 2 frt.  f.  számlára 3 frt  10 kr. 
készpénz maradvány 3121 frt  45 kr. összeg 52118 
frt  29 kr. S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 31. Nagy Ger-
gely könyvvezető. 

— A felvidéki  felhőszakadással  egyidejűleg 
Háromszékmegyében is roppant záporeső hullott. 
Maksa, Csernáton stb. községek sok kárt szenved-
tek ez alkalommal. Kérünk az illető helyekről rész-
letesebb tudósítást. 

— A „székely mivelődési és küzgazd. egylet" 
idei nagygyűlését rendező bizottság az egylet pénz-
tára gyarapítására Maros-Vásárhelytt, vasárnap 
S2epteniber 8-án az elbai színkörben zártkörű tánc-

Az előpafaki  3 3 

haszonbérletet Élőpatakon 

bírják. 
Kéretik tehát a t. közönség, szíveskedjenek megren-

deléseiket ezen cég- alatt megtenni. 
Ide intézendők egyszersmind minden pénzkülde-

mények is. 

BIRÖ GYULA -
Brassóban 

ajánlja a 1. közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt 

' U h m feflflMI  i á f e M l -

R A K T Á R Á T . 
Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások 

is a lehelő legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek. 

8SCS" RAKTÁR: Nagy-utca 501. szám, 


