
véres ruhát, hamis útlevelet s egyéb gyanús tár-
gyakat találtak. A vizsgálat ki fogja  deríteni, menyi-
ben bűnös a gyanús idegen. 

— A k o l d u l á s b ó l l e t t g a z d a g . Ber-
linben a napoban egy matróna halt meg, ki 50000 
márkát koldult össze. Mint egy nyugdíjazott hiva-
talnok özvegye királyokat, minisztereket, hercege-
ket, tudósokat stb. keresett föl  kérelmező levelei-
vel s halála után két ládát találtak nála, melyek 
tele voltak couvertekkel, utalványokkal  stb. 

I. közlemény 
a székely nemzeti  muzeum részére beküldött  tárgyakról 

1. A háromszékmegyei m. k. építészeti hiva-
taltól 1 drb. régi vaspatkó, 2 drb. régi ezüst pénz, 
1 drb. régi ezüst pénz, 1 drb. palakóbe vésett né-
met szövegű köriratu pecsétnyomó. 

2. Ivane Beloiu g. k. esperesttöl Soósmezőről 
2 drb. buza emlékérem. 3. Potsa József  Háromszék-
megye főispánjától,  1 drb. emlék ezüstérom ő cs. 
és apostoli királyi Felségeik 25 éves házassági 
jubileumáról, Nep. szent Jánost ábrázoló szövet és 
arany sodrony kézi munka eredeti aranyozott ke-
rettel. 

Mindezen tárgyak mai napon a székely nem-
zeti muzeum őrének elismervény mellett átadattak. 

S,-Sztgy'j:gyön, 1879. szept. 18-án. 

Potíti József, 
főispán. 

Az erd. gazd. ik vándorgyűlése 
Malmából  rendezendő tárlatra  szept. 19 ig következő 

tárgyak vannak bejelentve  : 
(Folytatás.) 

T. Imreh Sámuel úrtól Papolczról, szemerke-
deizka, tömlő és kászuturó. T. Kiss Berta k. a-
Sep Sztgyörgyről többféle  kézi munka. T. Mikó 
Józst r úrtól Bölönből egy vaseke. T. id. Barabás 
Sándor úrtól Bölönből két faj  tyak és paszuly. 

Martonfal  várói következő bejelentések vannak : 
T. Vajna Ignácz úrtól mezei termények. Tisztele-
tes Simó Sándor úrtól mezei termények, T. Vajna 
Albert urtó! mezei termények. T. Bartók Károli-
nától mezei termények. T. Németh Máriától kézi 
munkák. T. Németh Júliától kézi munkák. T. Czell 
Ágnestől kézi munkád, T. Kovács Vilmától kézi 
munkák. T. Kovács Linától kézi munkák. T. Mol-
nár Zsigmond úrtól mezei termények, T. Gyárfás 
János úrtól burgonya és kukoricza. 

1". Szabó József  úrtól Bitáról buza és lencse. 
T. Maksai József  úrtól Bitáról mezei és kerti ter-
mények. 

Alcsernátonból: T. Vég Antal úrtól egy szántó 
és cséplő gőzgéi). T. László János úrtól buza és 
alma. T. Farkas István úrtól buza és árpa. Ifjabb 
Mo'nár Lajosné asszonytól kerti vetemények. T. 
Czell József  úrtól buza, T. Kálnoky János úrtól 
buza. T. Váncsa Bándi György úrtól rozs. T. id. 
Kádár Ferencz úrtól tök. T. Juka István úrtól 
retek. 

Kézdi Vásárhelyről: T. Czimbalmos Ferencz 
úrtól asztalos munka. T. Rácz András úrtól asz-
talos munka. T. Pánczél András úrtól asztalos 
munka. T. Zimmermann János úrtól hordó. T. 
Kovács József  úrtól czipő. T. Megyaszai Máté úr-
tól csizma. T. Tóth József  úrtól csizma. T. Török 
Bálint úrtól vaseke. T. Nagy Teréztől kézi munkák. 
T. Nagy Dániel v. h. őrnagy urtóí kerti termé-
nyek. T. Hosszú Ferencz nyug. adótárnok úrtól 
kerti termények és a gyümölcsös kert tervrajza. 
T. Török Ferencz úrtól kordován, T. Molnár Dá 
niel úrtól kordován. T. Szabó Flek úrtól fekete 
bőr. T. Siikösd Károly úrtól hám. T. Gál Gáspár 
úrtól bunda és sapka. T. Jancsó Daniné és Mol-
nár Judittól mézes pogácsa. 

A prázsmári népiskola kertjéből gyümölcsök 
és a kert tervrajza. 

Kovászna községétől ásványok, fakészitmé-
nyek, házi iparczikkek, gyümölcs és kerti vetemény. 
T. Csia György úrtól kerti és mezei termények. 
T. Csutak Ferencz úrtól faátmetszetek,  palakő. 

T. Mátyás Mihály úrtól Feldobolyból 10 kas 
méh és egy méhészeti munka. T. Albert Ferencz 
úrtól Szörcséről kerti és mezei termények. T. Ször. 
csey Vilmától Szörcséről len, kender és szalma-
szötemények. 

T. Bagoly József  úrtól Páváról épületfa.  T. 
Bartha Jáncs úrtól Bölönből mezei termények hor-
dófal,  többféle  bor, kerti termények, gyümölcs. X. 
Heg-yeli Mihálynétól Páváról egy 2 éves borjú. T. 
Both Gergely úrtól Petőfalváról  mezei termények. 
T. Haraly Ferencz úrtól Petőfalváról  kerti vete 
mények. 

T, Héjjá Dénes úrtól lencí.e cs kukoricza. T. 
Finta Antal úrtól Haralyból többféle  faedény.  T. 
Paltán Zsigmond úrtól Imecsfalváról  káposzta és 
lencse. 

T. Fábián Gyárfás  úrtól Ililibről burgonya 
és köles. T. Szalay István úrtól Hlibről buza és 
lencse. 

Papolz községéből faátmetszetek  és mezei 
termények. Páké és Kőrös községekből famunkák 
és szita. T. Cseh József  úrtól Szentkatolnáról kerti 
és mezei termények, len. 

Zágon községéből bejelentve vannak : Zágon 
községétől 2 drb. 4 éves tenyészbika. T. Bartha 
Ferencz úrtól gyümölcs. T. Földes Bálint úrtól 
mezei termények. T; Albu Jánosnétól gyapjuszö. 
vet. T. Szőcs Boldizsár úrtól szita kéreg. T. Ka 
lányos Pétertől egy teknő, Kalányos Istvántól egy 
teknő és 20 orsó. Kalányos Jánostól 2 teknő és 
20 fakanál.  Kalányos Györgytől 2 teknő Kalányos 
Biszioktól 2 teknő, 4 szóró lapát, 2 fatál.  Kalányos 
Vaszitól 2 teknő. 

Gróf  Káinoki fivérektől  Kőrispatakről buza, 
árpa, zab. Malva nigra, telivér és félvér  japáni li-
bák és egy eke. 

Hirdetés 
a gyümölcskedvelök  számára 

Miután gyümölcstelepem délnek fekszik  s 
fáimnak  háromnegyed része gazdag terméssei 
mutatkozik s mintegy 200 hecto'iter jó lajta 
gyümölcscsel rendelkezhetem felkérem  az ille-
tőket, szíveskedjenek engem október i--ső nap-
jáig b<*cs?s megrendeléseikkel annyival inkább 
megtisztelni, — mert tudva azt, hogy nemcsak 
Erdély és Magyarországon, de sőt még Német-
országban is az idén gyümölcs nem termett, a 
hová az egész termést kiszállíthatják, a kitűzött 
határnapig 3 4 friig  hektójával srolr Ihatok. 

Karathna és Felvdál, 1879 szép'- 4. 

1 2 Köntzei Ferenc/nó. 

PIACZI ARAK. 
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Pályázat. 
Árapatak, Élőpatak é-i Eró'sd körjegyző 

csoportban üresedésbe lévő körjegyzői állomásra, 

mely az irt községek által lélekszám arány-

ban fizetendő  400 frt  o é. évi fizetés  és 50 

frt.  o. é. lakbérrel \an javadalmazva, ezennel 

pályázat nyitta'ikés fe'hivainrk  j íl ázni kívánók 

száhálys2e/\x-ii felszerelt  kérelmeiket a'ó'iithoz 

f  év és hó 30-ig beadni. 

Miklósvári járás szolgai)iróságátói. 
N.-Ajlán, 1879 szeptember 9 é.i. 

Henter Bél:i, 
2 — t. szolgabíró. 

P á l y á ^ & t i 
mit mai bki eagaai. n n p0-?^ '^^f^i 
•Jjmcol- : g j j V mLí™ sitíai eJxes^ii  i -

A J.ágoni községi iskolában egy tanítói ál-

lomásra, melyen a fizetés  400 frt.  6 öl fa  és 

40 frt,  szálláspénz, pályázat hirdettetik. A fo 

lyamodások szept. 30 ig beküldendők az iskola 

szék elnökségéhez Az állomás egy évre ideig-

lenesen töltetik be s csak olyan egyénnel, ki-

nek foly?modási  irataiból az énekben való gya-

korlottsága kitűnik. 

Zágon 1879 szept. 1 

Földes BáLiit. 
2 3 iskolaszéki elnök 

Árverezési 
- F L ^ r t "t^P  T - I T T É 2 S 
mtw snv agaamS r.aheussi !w u 

Száraz Ajia egyházközsége csereerdejébó] 
4000 drb. 19 és azon felüli  c/.ollos (49 cm.) 
cserefát  Száraz Ajtán folyó  október hő 9-én 
délelőtt 10 órakor kezdődőleg elárvereztet 

Kikiáltási  ár I8000 frt. 
Árverezni szándékozók a kikiáltási ár iO°|,át 

azaz 1600 frtot  bánatpénzül előre letenni kóíe. 
lesek, egyebekre nézve pedig a feltételi  pontok 
alatt irt megvegondnoknil bármikor megte 
kinthetők. 

Száraz Ajtán, ií>?9 szept, 15 én. 

Józsa Gergely, 
! j m. gondnok. 

ÍLrték-  és vállú- nrfolyam  a becsi cs Air nyilvános 
tőzsdén  szeptember 19 

Magyar aranyjáradék 93-50 ' 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 4 
n n « II. n ] 
„keleti vasút II. kibocsátási államkűtv. 83.— 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.50 £ 
„ vasúti kölcsönköt vény 111.25 j 
„ földtehermentesitési  kötvény • . . . 87.50 

Temesvári 85.25 r 

Erdélyi 86.— I 
Horvátszlavon 87-75 
Szölődézmaváltsági 89.— 
Osztrák egys. államadósság papirban . . . 66.45 

„ „ „ ezüstben . . 68.05 
Maranyjáradék 79.60 : 

1860. államsorsjegy 123-5° 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 829.— . 

„ hitelintézeti „ . . . - . . 255.90 I 
Magyar hitelbank 246-75 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany • 5 60 
Kapoleond'or 9.35 
Német birodalmi márka 57-7° 
London i'7-70 

Felelős szerkesztő: Máiifc  József. 

Kiadótulajdonos: Prtll&s Mór. 

HIRDETMÉNY. 
>74 darab fejér  tenyész juli 

s 4 darab fekete  tenyész berbécs, 
Uirv szir.tén 60 darab idei bárány 
egji'iUesen eladó. —Értekezhetni 
Q]Üzemen Székely Gyulánál. 


