
Értek-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén  szeptember 27 

Magyar aranyjáradék 94.80 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
» n n n • 
„ keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 83.— 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.50 
„ vasúti kölcsönkötvény 111.15 
„ földtehermentesitési  kötvény . • . . . 87.50 

Erdélyi 86.— 
Horvátszlavon 87.75 
Szőlődézmaváltsági 89.— 
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 66.45 

„ „ „ ezüstben . . 68.05 
Maranyjáradék 79.60 

1860. államsorsjegy 123.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 829.— 

„ hitelintézeti „ . . . • . . 255.90 
Magyar hitelbank 246.75 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany • 5.59 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 57-7o 
London 117.70 

Felelős szerkesztő: Máiik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 
Szám 175811870. 

Pályázati 
He: 

Alsó-Csernáton és Felsö-Csernátonban a 
a körjegyzői állomás üresedésbe jővén, ezen 
állc 'Tiásra, mely 400 forint  fizetéssel  van java-
dali. szva, ezennel pályázat nyittatik. 

Felhivatnak pályázni kivánók szabálysze-
rűen felszerelt  folyamodásukat  alólirthoz folyó 
évi októberhó 16-áig beadni. 

Alsó-Cöernáton, 1879. szept. 24 

Pethő István 
szolgabíró. 

X X I x d e t é í S -

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

hegedii, zongora, violoncel-
lo, gitár 

stb. hangszereken. Laczkéket 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  intózendök. 

Tampe Antal, 
zenetanár. 

2—1 

Hirdetmeny 
Folyó évi októberhó 

9 és 10-én Sepsi-Szentgyörgyön, 
11 és 12-én Kéijdi-Vásárhelyen 
a cs. kir. kincstár száraára a ko-
lozsvári lóbevásárló bizottság lo-
vakat fog  bevásárolni. 

Értesités. 
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 eredménynyel tanítani ké-
pes, u. m: 

1) a kézi- és gépvarrásnak minden 
nemét; 2) ruhaszabást, összeállítását: 3) 
fehérnemű  szabást, összeállítását; 4) kézi-
és ráma-stikkelést; 5) frivolitét  (fehérne-
műek díszítéséhez); 6) filét  (reczemunkák 
kitöltése); 7) tüllből készült zsebkendő 
szélek, nyakkendők stb. kivarrását ; 8> 
horgolást; 9) kötést; 10) rámamunkát, t. 
i. hárászból 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 tanit. 

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

K.-Vásárhely  1879 évi szept. hóban. 

H s u g y iCaréi i , 
2—3 oki. tanitónő. 

POIIIJAK M R 
könyvkereskedésében  Sepsi-Szentgyőrgyőn 

a jelen̂ tanévre kaphatók mindenféle 

a tanitök számára 
rajz- és Íróeszközök nagy választékban. 

Kaphatók egyszersmind csinos kiá,llitásu és olcsó 

diszmüvek, könyvtáskák 
stb. gyermekek számára. Egy jókarban levő Z O U G - O H A 

kedvező feltételek  mellett eladó leven, a fentebbi  könyvke-
reskedésben a t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek. 


