
Kovásznáról: Az elöljáróságtól közetek. T. 
ifj.  Deák Károly úrtól fenyő  és cserfa  csertöve. 
T, Borbáth Ferenczné asszonytól szemerkeía ska-
tulyák és szitakéreg. T. Nagy József  úrtól külön 
féle  kefék  X. Deák Sámuel urtöt kerti termények. 
Tiszteletes Incze György úrtól gyümölcs és méz. 

Étfalváról:  T. Ördög Ferencznétől szőteménq 
ágyteritő, hagyma. X. Nagy Ferencz úrtól egy 6 
hónapos bikaborju, burgonya. X. Biró Józsefné 
asszonytJ szőtemények. X. Ferencz Istvántól 2 
drb. kecske. X. Incze Zsigmond úrtól cserép edé-
nyek. X. Böjthe Andrásnétól szőtemények. X. 
Molnár Dávidtól köles. X. Molnár Annától ágyne-
műk. X. Hatházy Károly úrtól 2 drb. asztalterítő. 
X. Vitályos Károly úrtól gyapjú szövet. X. Zsun-
kuly Ferencztől lencse, hagyma. X. Szabó János-
né asszonytól szőttemények. X. Zoltáni Rákheltől 
fenyővíz.  X. Zsunkuly Mózesnétől gyümölcs. X. 
Bakcsi József  úrtól haricska és kukoricza. X. Kö-
vér Istvánnétól szőttemények. X. Péter Gergely 
úrtól petrezselyem. X. Bartha Anna kisasszonytól 
Szentiványból női kézi munkák. 

X. Kónya Lászloné asszonytól Nagyboros-
nyóról festett  gyapjú. X. Lőrincz Eli/ kisasszonytól 
Lisznyóból egy művirág csokor. X. Kányidi 
Györgynétől Laborfalváról  szőtemények X. György-
jakab Ferencznétől Rétyről szőtemények. X. Pé-
ter Józsefné  asszonytól Rétyről szőtemények. X. 
Urbán András gyárigazgató úrtól Bodzakraszná-
ról méz. X. Komsa lilék úrtól román nemzeti ing. 
Bodzaforduló  községétől gyapjú szövet, vásznak, 
zsindely, pisztráng. 

X. Mihályfalvi  Károly úrtól gyümölcs. X. Joos 
Elek úrtól, mezei termények és kétféle  szesz. X. 
Damó Lajos u tói rozs. X. Damó András úrtól 
borsó. X. Benkő Jánosnétól szőtemények. X. Fisch-
mana Károly úrtól gyári eczet. 

X. Kádár Lajos úrtól Laborfalváról  mezei 
termények, e^y borjus tehén é.s sertés. X. Özv. 
Földes Mózesnétől szőttemények. X. Berde Mihály 
úrtól egy disznó. 

X. Márk István úrtól Egerpatakról mezei ter-
mények. X. Dénes Mihály úrtól mezei termények, 
len és lenmag. X. Kiss János úrtól Egerpatakról 
roís. 

X. Temesvári Miklós úrtól Uzonból gyári 
eczet. X. Budai Antal úrtól Szacsváról faátmetsze-
tek. X. Erösdi Bálint úrtól Bodoláról egy drb. 1 
éves borjú. 

M. Sethal Ferencz úrtól Szentiványból mezei 
termények és egy pár 3 éves tulok. X. Dénes 
Pálné .asszonytól Lisznyóból ágytakaró. X. Kónya 
Lázár úrtól Nagyborosnyóról ezukkorrépa. X. Zol-
táni Pál úrtól Bikfalváról  2 kas méh. X. Becze 
József  úrtól /vlcsikból mezei termények. X. Veress 
Dániel úrtól Árkosról oltoványok. 

Szitabodza községétől len és kender, zsindely. 
T. Nagy Pálné asszonytól Bodzafordulóról  házi 
iparczikkek. T. Bulárka Petemétől Bodzaforduló-
ról gyapjúszövet őv. 

X. W aitz József  úrtól kukoricza. T. Datkó 
Gyuláné asszonytól Bodzavámból sajt. T. Kiss 
János úrtól Egerpatakról rák. 

Uzonból: Páljános Zsigmond úrtól 1 drb. eke. 
T. Fogarassi Sándor úrtól disznók. T. Temesváry 
János úrtól 2 drb. 3 éves tehén, 15 drb. juh, egy 
drb kos. X. I.ázár Irén kisasszonytól szőnyeg. X. 
Verzár Gerő urtó'l meze termények. X. Kádár 
György úrtól lóher mag. 

N.-Borosnyóról: X. Koncz György úrtól bor 
és répa. X. Földes Géza úrtól kosarak. X. Bartha 
László úrtól mezei termények. X. Pakus Mihálytól 
egy drb. egy és fél  éves bika borjú, egy borjas 
teli >. X. Kendi Ferencztől egy borjas tehén. X. 
SzaL Jánostól egy borjú. X. Szabó JózsefnétŐl 
szőteiaények. Ifj.  Szabó Lászlótól 2 drb. tök. X. 
Benedek Lajos úrtól káposzta. X. Kónya Mihálynó 
asszonytól len. 

Kisborosnyóról: X. ifj.  Xompa Miklós úrtól 
mezei termények,, gyümölcs. X. Xompa Gizella 
kisasszonytól női munkák. X. Réz Béláné ő ngá-
tól női munkák. Xiszt. Albu Endre úrtól nyers és 
kikészitett len, méz és viasz. X. Albu Endréné 
asszonytól szőtemények. X. Mihályfalvi  Károlyné 
asszonytól női munkák. 

Közli <lr. Szász István, 
kiállitási jegyző. 

Ü^^SiHI 
V.rték-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir nyilvános 

tőzsdén  szeptember 19 

Magyar aranyjáradék 04.80 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n v n n • 
„keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 83.— 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.50 
„ vasúti kölcsönkötvény 111.25 
„ foldtehermentesitési  kötvény " . . . 87.50 

Temesvári 85.25 
Erdélyi 86.— 
Horvátszlavon 87.75 
Szőlődézmaváltsági 89.— 
Osztrák egys. államadósság papirban . . . 60.45 

„ „ „ ezüstben . . 68.05 
Maranyjáradék 79.60 

1860. államsorsjegy >23.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 829.— 

„ hitelintézeti „ . . . ' . . 255.90 
Magyar hitelbank 246.75 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany • 5.59 
Napoleond'or 9*33 
Német birodalmi márka 57-70 
London 117-70 

Felelős szerkesztő: Málik Józsel. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór. 

PIACZI ARAK. 
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Brassó, 

aug. 15 

| legszebb . . 20 6 19 
Buza (tiszta) • közepes . . 6 80 

1 gyöngébb . '0 OÓ 4 — 

Buza (vegyes) . . ' . . . . — 3 — 

Rozs ) J e p z e b b • " • " 4 40 3 30 
j közepes 4 2 0 3 25 

Ároa í l e g s z e b b 3 3 55 
* 1 közepes 3 2 20 

Z a b } l e & s z e b b ^ 40; 2 3° 
j közepes 2 40 4 10 

40 4 — 

Kása 8 4 — 

; 7 80 
— 1 4 — 

1 8 — 

55 50 
4; 42 
44 44 

Juhhus 30 
30 32 36 

Értesítés. 
Alólirott tisztelettel teszi közhírré, mi-

szerint az országos női háziipar egyesü-
let pozsonyi intézetében 3 éven át ta-
nulván, a következőkből nyert oly ala-
pos oktatást, hogy most, mint tanitónő, 
másokat is jó eredmény nyel tanitani ké-
pes, u. m: 

1) a kézi- és gépvarrásnak minden 
neméi; 2) ruhaszabást, összeállítását : 3) 
fehérnemű  szabást, összeállítását; 4) kézi-
és ráma-stikkelést; 5) frivolitét  (fehérne-
müek díszítéséhez); 6) filét  (reczemunkák 
kitöltése); 7) tüllből készült zsebkendő 
szélek, nyakkendők stb. kivarrását ; 8) 
horgolást; 9) kötést; 10) rámamunkát, t. 
i hirászból való kendők, gallérok készí-
tését; 11) virágkészitést battisztból, moll 
ból; 12) kötőgépen való harisnya, szok-
nya stb. készítését; 13) kesztyű varrást 
géppel; 14) a szalmafonásnak  különböző 
nemeit; 15) a varrógéppel való bánásmó-
dot, annak elbontását, összeállítását, tisz-
títását. 

Ezeknek a tanuló kívánsága szerint egy 
vagy több ágát, a képesség szerint rövi-
debb vagy hosszabb tanfolyam  alatt meg-
tanítani kész, sőt a mennyiben kívántat-
ni fog,  olvasást, irást és számtant is he-
tenkint tanít. 

A részletekről bővebb felvilágosítást 
szerezhetni Kézdi-Vásárhelytt  Nagy Dá 
niel honvédörnagy urnái. 

K.-Vásárhely  1879. évi szept. hóban. 

i f s i g y  "JVr&Si, 
1—3 oki. tanitónő. 

I 

h i r d e t é s . 

van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, miszerint októbertől 
kezdv: SJ-Sztgyörgyön TANÓRÁKAT 
adok mérsékelt dijak mellett 

hegedű, zongora, violoncel-
lo, gitár 

stb. hangszereken. Leczkéket adok egy-
szersmind az ÉNEKBŐL is. 

Elfogadok  továbbá zongorákat 

javításra és hangolásra, 
szintén mérsékelt ár mellett. 

Szives megkeresések t. P o l á k M ó r 
ur könyvkereskedésébe  intézendők. 

Tampe Antal, 
zenetanár. 

i - 3 

HIRDETMÉNY. 
374 darab fejér  teuycsz juh 

s 4 darab fekete  tenyész berbécs, 
ugy szít tén 60 darab idei bárány 
együttesen eladó. —Értekezhetni 
Oitszenieu Székely Gyulánál. 

a gyüniölc3kedvelök  szániára 
Miután gyümölcstelepem délnek fekszik  s 

fái.nn^  c há omnegyed része gazdag terméssel 
mutatkozik s mintegy 200 hectoliíer jó (ajta 
gyümölcscsel rendelkezhetem felkérem  az ille-
tőket, szíveskedjenek engem október i-sö nap-
jáig becses megrendeléseikkel annyival inkább 
megtisztelni, — mert tudva azt, hogy nemcsak 
Erdély és Magyarországon, de sót még Német-
országban is az idén gyümölcs nem termett, a 
hová az egész termést kiszállíthatják, a kitűzött 
határnapig 3 4 frtig  hektójával szolgálhatok. 

Karathna és Felvolái, 1879 szept- 4 

2 2 Köntzei Ferenczné. 

Árverezési ^ 
—[— -pj L- —L— ^ --L—^ — Ö c a cdmnxh  KcaJ m 

Szá 
raz Ajts egyházközsége csereerdejébul 

4000 drb. 19 é.s azon felüli  ezollos (49 cm.) 

cserefiit  Száraz-Ajtán folyó  cv október hó 9-én 

délelőtt 10 órakor kezdódóleg elárvereztet 

Kikiáltási ár I6000 frt. 
Árverezni szándékozók a kikiáltási ár io"!,át 

azaz lÓDO frtot  bánatpénzül el<5re letenni köte. 
lesek, egyebekre nézve pedig a feltételi  pontok 
alatt irt megyegondnoknál bármikor megte-
kinthetők. 

Száraz Ajtán, iS79 szept, 15-én. 

Józsa Gergely, 
2—3 m. gondnok. 


