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vetséges"-nek ily kitűnő szolgálatot tett, az érdemrend 
nagy keresztjével tüntette ki. 

Orchanie elhagyása a törökök által nincs meg-
erősítve ; Antivari citadellája nem kapitulált. 

Podgoricából, Skutáriból felmentések  sietnek. 
Szerbia András napján függetlenségét  kikiáltja. 

Milán megy 7-én a főhadiszállásra. 
Varsóban valószínű az ostromállapot kihirdetése, 

Ürügyül gyakori rablógyilkosságot mondanak. 
Párisban, kihágás és részegség ürügye alatt több 

befogatás  történt. 
Az osztrák parlament 25 szótöbbséggel elfogadta 

a bankkormányzók kinevezését. 
Nándorfehérvár,  uov, 26. Milán fejedelem  uká-

zát, mely szerint az 1870-ki költségvetés a skupstina 
nélkül döntetett ol, a conservativek az alkotmány meg-
sértésének tartják. A Karageorgievics dynasztia bará-
tai e körülményt kizsákmányolják és az egész ország-
ban nagy tevékenységet fejtenek  ki Milán elűzésére. 
A kormány már is kénytelen volt több elfogatásokat 
elrendelni. 

V E G Y E S . 
— A delegációk december 5-ére Bécsbe hivat-

tak ö felsége  által össze. 
— József  főherceg  viruló egészségének örvend. 

Nyoma se látszik rajta a betegségnek, mely a mult 
télen olaszországi tartózkodásra kényszeritette. Nem 
is fogja  a télen fölkeresni  Itália enyhe égalját, hanem 
birtokán, Alcsuthon tölti a telet. 

— A székely mozgalom ügyében hozott kúriai 
felmentő  Ítélet igen jó hatású volt az ez ügy által leg-
közelebbről érdekelt székelysógre. Mi eleitől fogva 
tagadtuk e mozgalom létezését; örvendünk, bogy e 
hírhedt mozgalom általunk előrelátott véget ért. 
Császári Oltom án Főkonzulátus. 278 Budapest, 1877. nor. 24. 

A császári ottomáu Főkonzulátus Budapesten 
(27 frt  és 2 arany) huszonhét forint,  két arany és egy 
láda tépés átvételét elismeri, melyet a „Nemere" t. c 
szerkesztősége a császári ottoman hadsereg sebesültei 
számára szíves volt átadni és Baját kormánya nevében 
köszönetét fejezi  ki az adományozóknak ezen nagy-
lelkű ajándékokért. H a 1 i I, a Főkonzul. 

— A marhavész. Örömmel konstatáljuk, hogy 
ma Szentgyörgyön vészbeteg marha nincs. E hó 28. éa 
29 én Gácnál, Bácsnál és Bogdán testvéreknél a be-
tegnek talált 5 drb marha az államkincstár költségére 
lebunkóztatott. Azon marhák pedig, melyek bizton 
gyógyulóban vannak, továbbra is a katonailag lezárt 
udvarokban ápoltatnak. A fertőzött  udvarok azon mar-
baállománya, mely még eddig beteg nem lett s mely 
Gracsányi országos s a többi állatorvosok által telje-
sen egészségeseknek konstatáltatik, hatósági fedezet 
alatt vágóhídra hajtatik • ott levágatván, az állatorvo-
sok által belső szerveik ismét megvizsgáltatnak s ha 
teljesen egészségeseknek bizonyulnak, kivágatnak s 
elárusittatnak. Ha azonban a teljes egészségi állapot 
iránt kétely támadna, ez esetben azon marha busa 
mint élvezhetlen, azonnal megsemmisíttetik. Minden 
oly marha pedig, mely ezután megbetegszik s ha csak 
a vész nagyobb terjedést nem veend, rögtön Jebun-
kóztatik s a vele egy udvarban lévő gyanúba vett, de 
szakértők által teljesen egészségeseknek ismert marha 
levágatván, busa a szakértői szemle megejtése után 
kiméretik. Ezeket oly célból óhajtottuk olvasóink tu-
domására hozni, miszerint a vészbizottság a vész elfoj-
tását minél hamarább s ugy az államkincstár kímélése, 
mint a marhatulajdonosok lehető legkevesebb megrö-
vidítésével elfojtani  szigorú kötelességének ismeri. — 
Mikóujfaluban  s Doborlón ujabbi betegedési eset nem 
merült fel.  Epen most értesülünk, bogy Uzonban is 
kiütött a marhavész, hol Fogarasi testvéreknél 2 drb 
marba esett a ragályban el. 

- - Fölvilágositásul. Midőn a „Nemere" megelőző 
számában értesítettem a t. szülőket és érdekelteket a 
tanodánkban előfordult  betegségekről, azt bivém, hogy 
a meglátogatottakon kivül — a mennyire ily időben 
lehet megnyugtatom ; azt hivém, hogy azok, kik hét-
főn  itt jártak, felvilágositnak  másokat is. Csalódtam. 
Ep ezek oly rémhíreket terjesztettek, hogy azóta so-
kan — könnyen indokolható félelemből  — gyermekei-
ket hazavitték. Igy félbe-szerbe  tanintézetet együtt 
tartani nem lehet. Ezért s ittmaradt tanitványaink 
szülői megnyugtatásáért is, bár ujabb ok nincsen reá 
a tanitói kar a m. elöljáróság jóváhagyása reményében, 
elhatározta az iskola feloszlatását  dec. 1-től 1878. jan. 
3-ig, Isten őrködjék intézetünk fölött  és növendékei 
fölött  otthon is, a hozza vissza az uj évben aj erővel, 
egészségben 1 Görög István, ig. tanár. 

— A szász egyetem közgyűlését Wachter Fri-
gyes comes folyó  évi december hó 12-re hivatta össze. 

— Brassó városából Szentiványi Gyula főispán 
vezetése alatt e hó 24-én egy küldöttség ment Buda-
pestre.jjA küldöttség n br.nssó-plojesti vasút ügyében 
fog  a minisztériumnál kérelmezni. 

— Brassóban a Nyéki és Hotnokay László szín-
társulata jövő decemburhó 1 vei kozdi meg szini elő-
idás&it. Tudomásunkkal csak 12 bérleti előadás fog 
tartatni, minthogy a szini helyiségnek újévben leendő 
átalakítása a további előadísok lehetőségét akadályozni 
fogja.  A társulat jobbára a szini és népszínműi előadá-
sokra lévén szervezve, e neinben Csakis a kiváló és 

nevezetesebb darabok fognak  színre kerülni a bérlet 
folyamában. 

— A kolozsvári tud. egyetem következő felhí-
vást intézett az összes erdélyi és számos magyarhoni 
gymnásiumokboz : I f j ú  p á l y a t á r s a k ! A kolozs-
vári tud. e. ifjúságának  1877. november 7-óu tartott 
közgyűlésén nyert meghatalmazás folytán,  van szeren-1 
osénk alólirottaknak emiitett közgyűlés azon határo-
zatát — mikép egyetemünk iQusága is az egyenruha 
viselését ugy elvileg elfogadta,  mint gyakorlatilag al-
kalmazásba is vette — szíves tudásul vétel végett ve-
letek közölni I — A cél, melyet az ifjúság  ezzel elérni 
akar: a collegialis érzület fejlesztése,  az összetarto-
zandóság érzetének, lehetőleg minél erősebb alapon 
való megszilárdításán kívül az, hogy az egyetemi pol 
gár egy olyan olcsó ruhához jusson, mely kevésbé 
vau a divat kényének alávetve, s mely a mellett eléggé 
csinos is, hogy azzal bármely körben, bármely helyen 
megjelenni módjában álljon 1 — E céluuk»t, mely 
practicusan keresztülvive főleg  azoknak kedvező, kik 
ezután jönnek falaink  közé : ugy véltük legjobban el-
érhetni, hegy ezt veletek ifjú  pályatársak közölve, 
ezen eszmének egymás közt való mir szélesebb kör-
ben leendő elterjesztésére hívjunk fe  — A budapesti 
t. e. ifjúsága  is elfogadta  a formaruhát;  tehát a test 
vérbon mindkét egyetemén meghonosult már az és ti, 
kik ezután jöttök körUnkbe, fogjátok  főleg  látni, bogy 
mennyire gazdaságos és mily eélszerU tehát! Az évek, 
melyeken jövőnknek rakjuk le alapjait, legkevésbbé 
rendeltetvék arra, hogy divathaj hászásBal töltsük ki 
annak óráit és a formaruha,  mely olcsósága mellett 
elég csinos ÍB, külsőleg mindenkit képesíteni fog  arra, 
hogy oly körökben, melyekben a lélek elszoródást, 
elpihenést kereshet magának — illően megjelenhessen. 
Vegyétek ezt tehát ifjú  pályatársak szíves tudomásul, 
s ba majd körUnkbe üdvözölhetünk, tegyünk arról 
tettleg bizonyságot, miszerint nem csak érezzük egyen-
lőknek magunkat, de külsőleg is adjuk annak látható 
jelét 1 Remélve, hogy e szép cél általatok is annak 
idejében pártoltatni fog,  maradtunk pályatársi üdvöz-
lettel Kolozsvártt, 1877. őszutó 12 ik napján. Kábdebó 
Ferenc, ifjúsági  elnök. Győrfy  Gyula, ifjúsági  jegyző. 

— Zágonbau folyó  év nov. 24 én a zágoni tani-
tói kar tek. Remenyik Kálmán tilinkamüvész közre-
működésével tánccal egybekötött hangversenyt rende-
zett a zágoni községi iskola és a nőegylet javára. A 
hangverseny összes bevétele 45 frt  80 kr, a kiadás 
23 frt.  Tiszta jövedelem 12 frt  80 kr, melyből 6 frt 
40 kr a községi iskolának, ugyanannyi a nő egyletnek 
át is atadott. Felülfizettek:  B. Szentkereszty Stephá-
nie ő nagysága 2 frtot,  b. Szentkereszty Irene őnagy-
sága 50 krt, b. Szentkereszty István ő nagysága 60 
krt, tek. Vájna Dénesné úrasszony 50 krt. Tek. Szöts 
Boldizsár ur a termét szíves volt ingyen átengedni. 

— Harminc éves pör és háborn. Az ötvenes 
évek elején egy tekintélyes főbb  uri hivatalnok azzal 
kecsegtetett benünket egy népgyűlésben, hozy ez után 
a dolgok nem ugy folynak,  mint eddig, mert a legna-
gyobb és legnehezebb pör is e^y év alatt lejár. Mi 
megbittUk, mint most, mert a néhai 11-ik székely hu-
szárcsalád páter familiásából  alig van ma életben ki 
lóra ülhetne, a lovaknak csontja is elporlott, a meg-
maradt fouráge  táppénzt, papirt még itt is a 30 év, 
mely a kapu előtt áll, betelnék, ideje volna a Zim-
merman-féle  osztováta basajóra feltekerni  s nekünk 
takácslegényeknek felcsapni  — fordítsunk  .egyet, mert 
ha felteszem  beleznát vetnénk is, semmi kárt se 
vallanánk s hírűnk, nevünk fenmaradna.  Mit szól kend 
ehez Estánbá ? vagy várjunk még a pusztában a man-
nára. — K i r ál y J. 

— Felhirás. A háromszéki Erzsébet árvaleány-
nevelő intézetnek és k.-vásárhelyi Stephanie menház-
nak kezelő bizottságai a nevezett intézetek javára egy 
tárlat rendezését tűzték ki feladatokul.  — Ezen tárlat 
rendezésének elhatározásakor két cél lebegett a bi-
zottságok szeme előtt, t. i. egyfelől  az, hogy általa a 
mig gyámolitásra és pártolásra oly nagy mértékben 
szükséget érző jótékony intézetek alapvugyona gyara-
podjék, másfelől  pedig vidékünk minden egyes haladni 

.vágyó és másokra buzditólag hatni törekvő lakójának 
alkalom nyujtasaék ismereteit, szorgalmának, ügyes 
gyakorlottságának és szakképzettségének egész vidé-
künk érdekében hasznosítható eredményeit másokkal 
közölni s nem egy szükséges disz és hasznos munka 
vagy tárgy előállításával a közfigyelmet  felébresztve 
1 6 n d i t ő I e g hatni általános jóllétünkre. Igy elte-
kintve attól, miszerint mindnyájunkra nézve megnyug-
tató örvendetes hatást gyakoroland, ba egy csomóba 
összegyűjtve látjuk, miszerint oly sok tekintetben hát-
térbe szorított vidékünk távol az ipar s közforgalom 
központjaitól magára is életképes és kiállítani tud 
mindent a mi izlés, csinosság és hasznosság tekinteté-
ben szükséges: reméljük nem csak helyi érdekűnek s 
nem csak a két intézetre, hanem az egész vidékre 
nézve pártolást érdemlő olyan válalatnak fog  tekintetni, 
a melyet tömeges pártolás által mentől sikerültebbé 
tenni mintegy hazafi  és honleányi nemes kötelesség. A 
kiállítás K. Vásárhelytt leend az 1878. év folyta  alatt 
valószínűleg késő nyár vagy kora ősz idején s most 
ezen tiszteletteljes felhívás  ily korán csak is azon 
szándékból tétetik, bogy a kik arra hosszabb munkát 
igénylő tárgyat kivának kiállítani, annak elkészítésére 
még a most bekövetkező téli idény alatt ÍB időt fordithas-
B&nsk. Az idő és részletek később fognak  közhírré 
tétetni. K,-VáBárhelytt, 1877. nov. 23. B. Szentkereszty 
Stephánie, elnök, Nagy Gábor, titkár. 

— Jókai Mór „Névtelen várából" megjelent s 
és 5-ik füzet.  Nem szorul ajánlásra. 

Mehner Vilmos kiadásában megjelent „Az ördög 
fia  és a három vörös ember" cimü érdekes társadalmi 
regényből 9 füzet.  Egy füzet  ára 25 kr. 

Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedé-
sóben megjelent „Első magyar ábránd népdalok felett" 
„Szeretlek én egyetlenegy galambom', „Mariskám 
eszem a szivedet, „Fóti dal". Zongorára szerzé Ábrá-
nyi Kornél. Ara 50 kr. 

Szerkesztői pósta. 
Harmath D. umak K.-Vásárhely. Polémiát la-

punk Bzük tere miatt minden csekélyebb személyes 
kérdésből nem csinálhatunk. 

Bécsi tQzsde és pénzek nov. 29. 
5°/0 Metalliques . 66.60 
5°/ nem. köles. . 64.45 
1860. államkölca. 112X5 
Bankrészvények . 801.— 
Hitolrészvények . 208.56 
London 118.60 

M. földt  kötv. . 76 — 
Tem. földt.  kötv. 77.80 
Erd. földt.  kötv . 76.— 
Ezüst 105.60 
Cs. kir. arany . 5 65 
Napoleond'or . .9.53 

Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

L O T T ü H U Z Á S . 
Temesvárit nov. 21-én kihúzattak következő 

számok: 21, 22, 41, 53 , 39 . 

Eladó gyűjtemény. 
1.) 1 szekrény rovar aranykeretü rámával 

benne 200 drb. 
2.) 2 szekrény lepke 350 drb. 
3.) 1 szekrény termésselyem 4 féle  színben 
4 ) 40 drb. kitömött madár, 4 drb. emlős 

állat, összesen 44 drb. 
5.) 28 féle  madárfészek  tojásaival 
6.) Régi pénzek, csigák, ásványok nagygyüj-

temény. 
Különösen a tanitó urak becses figyelmébe 

ajánlom fent  elősorolt tárgyak együtesen, vagy 
részletesen is eladatnak. 

Értekezhetni alólírtnál személyesen, vagy 
levél által. 

Eresztevény 1877. nov. 24. u. p. Maksa. 

l - l Maksai Lázár, 

Dr. Reiner D. 
tudatja a t. cz. közönséggel 

visszatértét K.-Yásárhelyre. 

Hirdetmény. 
Zágonban a piacsoron egy öt szakaszu lak-

ház, s gazdasági melléképületekkel ellátott te-
lek, a jövő ffSzentgyörgy"-n<ipjától  haszonbérbe 
adandó, mely lakház bolthelyiségnek használta-
tott s használtatik ma is, értekezhetni a haszon-
bérbe vétel és feltételek  iránt helyben tulaj-
donos Szőcs Boldizsár, 
3 - 3 kereskedővel. 

m 
Eladó ház. 

A Zajzon Lajos-féle  ház örök áron szabad 
kézből eld<5. Vásárolni szándékozók értekezhet-
nek Ziljzou Álltai úrral a volt Gaál Károly-féle 
háznál a tőle a feltételeket  megtudhatják. 
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