
alsó osztályba lépő bármely jó magaviseletű tanuló 
fölvétethetik  — kivánat folytán  — az együttlakás, 
ra, kivétel nélkül ugyanazon jogok és kötelessé-
gek mellett, mint a szegény sorsuak. Ezeknek is a 
fennirt  bizottsághoz kell juliushava végéig beje-
lenteniük kivánságukat. 

Sz.-Udvarhely tt, 1878 junius havában. 
Di'. Török Albert, s. k. 

alispán, a r. isk. bizottság elnöke. 

L E G Ú J A B B . 

Prokltiiiiáció ilosznia és Hercegovina la-
kosaihoz. 

Bosznia és Hercegovina lakosai! 
Az osztrák császár és magyar király hadai 

át fognak  lépni országtok határain ; nem ellenség 
képen jönnek erővel elfoglalni  ez országot; jön-
nek mint jó barátaitok, véget vetni a bajoknak, 
melyek nemcsak Boszniát és Hercegovinát, hanem 
Ausztria és Magyarország határos tartományait is 
évek óta háborgatják. 

A császár és király ő felségének  fájdalmas 
tudomására esett, hogy e szép országot polgárhá-
ború emészti, hogy egymás ellen küzdenek a hon-
fiak,  hogy a kereskedés és forgalom  megakadt, 
hogy nyájaitok prédára vannak bocsátva, földeitek 
ugaron hevernek, és a nyomor otthonos lett város 
és vidékszerte. 

Súlyos és nagy események nem engedték 
meg kormányotoknak, hogy a békességet és az 
egyetértést, melyeken a nép jóléte nyugszik, ma-
radandóan helyreállitsa. A császár és király ő fel-
sége nem nézhette el tovább, hogy erőszak és bé-
kétlenség uralkodjék országai közelében, hogy 
nyomor és inség kopogtasson birodalma kapuin. 

ö felsége  reátok irányozta az európai álla-
mok szemeit és a nemzetek tanácsában egyhan-
gúan elhatároztatott, hogy Ausztria-Magyarország 
visszaadja nektek a sokat nélkülözött békét és 
jólétet, ö felsége  a szultán sorsotokat a szivén vi-
selvén, indíttatva érezte magát titeket hatalmas 
barátjának, a császár és király felségének  oltal-
mára bizni, meg fognak  tehát köztetek jelenni a 
cs. és kir hadcsapatok, nem háborút, hanem békét 
hozván magukkal, fegyvereink  mindenkit meg fog-
nak védeni, de senkit sem fognak  elnyomni. 

A császár és király ő felsége  parancsolja, 
hogy az ország minden fiai  a törvény előtt egyen-
lő jogot élvezzenek, hogy mindnyájuknak meg le-
gyen oltalmazva élete, hite és vagyona; törvé-
nyeitek és intézményeitek nem fognak  önkényesen 
fölforgattatni,  szokásaitok és erkölcsötök nem fog 
bántalmat szenvedni, semmi sem fog  megváltoz 
tattatni erőszakkal szükségeitek gondos megfon-
tolása nélkül. A régi törvény mig uj nem jön he-
lyére meg fog  maradni; a világi és egyházi ható-
ságoktól ő felsége  elvárja, hogy a rendet fenntart-
ják és a kormányt támogatják. 

Az ország jövedelmei csak is az ország szük-
ségeire fordittassanak.  Az utolsó évekből fennma-
radt adóhátralék nem fog  behajtatni-

ö felsége  a császár és király hadai nem fog-
ják az országot nyomni vagy terhelni, a mire a 
lakosok részéről szükségük leszen, azt pénzzel 
fogják  megfizetni. 

A császár és király ő felsége  ismeri panaszai-
tokat és szivén viseli sorsotokat. Sokféle  nép ural-
ja az ő hatalmas jogarát és mindegyik szólhat a 
maga nyelvén, sokféle  felekezet  felett  uralkodik ő 
és mindenik szabadon vallja maga hitét. 

Bosznia és Hercegovina lakói ! Álljatok bát-
ran Ausztria-Magyarország dicső zászlóinak vé-
delme alá; fogadjátok  barátságosan katonáinkat, 
engedelmeskedjetek a hatóságnak, térjetek vissza 
munkátokhoz és meg lesz védve szorgalmatok gyü-
mölcse ! 

Bécs, jul. 27. Mult kedden sörgönyözte meg 
Karatheodory a portának a zárpropoziciókat me-
lyeket Andrássy gr. Bosznia okkupációja technikai 
részlegezésének tárgyában felállitott.  Még ez idá-
ig nem kapott feleletet,  de hivatalból tudósíttatott 
hogy a szultán maga nagy súlyt fektet  arra, hogy 
ez ügy barátságos uton intéztessék el, és hogy 

• AusztriaMagyarországgali viszonyok épségben fen-
tartassanak. Ennélfogva  minden kétségen kivül áll, 
hogy a megegyezés az okkupáció tárgyában leg-
közelebb létre jő. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A roncsoló toroklob, melynek terjedéséről 

lapunk mult számában szóltunk, ugy látszik, mind 
ijesztőbb alakban kezd fellépni.  A csiki-utcában, 
honnan a Kupferstich  ur kis fia  e szörnyű beteg-
ségben kihalt, most 6 — 7 gyermek fekszik  roncsoló 
toroklobban. Mindenesetre aggasztó jelenség s fi-
gyelmessé teheti az elöljáróságot az óvszabályok 
pontos megtartására. A7. egészségügyi bizottság 
feladata  lesz azonnal intézkedni legelőször az utca 
tisztán tartásáról. Tudvalevőleg épen a csiki-utca 
az, melyben a levegőt az eső által beiszapolt ker-
tek bűzhödtté teszik. Tisztaság, tisztaság és har-
madszor is tisztaság! 

— A t. szülők figyelmébe.  Miután városunk-
ban a roncsoló toroklob jelei ismét mutatkozni kez-

dettek : a t. szülők megnyugtatására kötelességem-
nek ismerem tudomásul hozni, miszerint óvodám-
ban ezen betegség elleni óvszabályokra s általában 
a kisdedek egészsége fentartására  a legnagyobb 
gond fordittatik.  — Sepsi-Szentgyörgy, julius 30-án 
Nagy Olivia, gyermekkertésznő. 

— A nteiuiugeni herceg ellen intézett merény-
letről szóló hirekre vonatkozólag a „Kreutzztg." 
kijelenti, hogy azok teljesen koholtak. Jelentékte-
len baleset volt az egész, mely a herceget ezelőtt 
két héttel érte. Midőn késő este gyorsan Lieben-
steinba hajtatott, kocsija egy éles fordulónál  kavics-
garmadába ütközött, minek következtében az 
egyik ló elesett. Egyébb baj nem történt. Az ország-
úton keresztülfeszitett  sodronyokról s több effélé-
ről szó sincs. 

— Gyermeki figyelmesség-  Berlini lapokban 
olvassuk a következő kedves történetkét. Ulrich, 
reinichendorfi  mészáros szerdán d. u. a mint a ber-
lini hetivásárról hazajött, nem találta két gyerme-
két : 11 éves leányát és 6 éves fiát.  Minden keresés 
hasztalan volt. Délután 0 órakor hintó áll meg a 
ház előtt, s pajkosan ugrik ki belőle a mindenütt 
keresett két gyermek. Nagy örömmel beszélik el 
szüleiknek, hogy az előtt való nap apától és anyá-
tól hallották, hogy a császár olyan nagyon szereti 
a búzavirágot, hát ők szedtek a mezőn két nagy 
bokrétára valót, s menten szaladtak vele Berlinbe 
a császári palotához. Ott átadták ajándékukat egy 
udvari dámának. Kérdezték aztán tölök, hogy hiv-
ják a szüleiket és hazahozták ebben a gyönyörű 
hintóban. Se vége se hossza nem volt a gyerme-
kek elbeszélésének, hogy őket milyen szívesen 
fogadták  ott a császári palotában. 

Közönség köréből.*) 
Tusnád fii  i dő, 1878. julius 23. 

Tekintetes szerkesztő ur !**) 
Tiszteletteljesen kérem, szíveskedjék az alábbi 

soroknak becses lapjában tért engedni. 
A „Nemere" Jói-ik számának „Fürdői tárca" 

rovatában Tusnádról „Aeolus" aláírással egy köz-
lemény jelent meg, mely a többek között — ugy 
odavetőleg — csekély személyemről is megemlé-
kezik, mondván : „Sokan keresik az ujon érkezők 
közül a fürdő  orvost is : nincs sehol; nálunk efélét 
már évek óta nem lehet találni." — E malitiozus 
megjegyzés ugy látszik, azért is született, hogy 
mindjárt következhessék utána : „s ha pedig va-
lamely decoctumra mégis szükséged van, látogass 
el Dobay ur gyógyszertárába ; az a kedves kis em-
ber épen olyan jó doktor, mintha mindig abban 
nőtt volna fel." 

Aeolus ur oly együgyű — hogy ne mondjam 
ostoba — fogalommal  bir a doktorságról, hogy 
saját személyemre vonatkozó megjegyzését egészen 
ignorálnom kellene. _ Avagy újságíró a betűszedő 
kedves Aeolus ur? Ön szerint Dobay ur belenőtt 
a doctorságba, mint borjú a járomba. 

Hanem hát hogy fürdő-orvos  néha mégis ta-
lálható : bizonyíthatják azon mellbetegek, kik na-
ponként öt órán át gyógykezeltetnek sűrített le-
vegő segélyével; ezt persze nem vehetjük a hely-
beli hires gyógytárból, a fürdő  orvos által rendelő 
szobában, melynek ajtaja minden tisztességes em-
ber számára nyitva áll. 

Minden gyógyszerésznek gyengeségét képezi 
az, hogy szeret doktorkodni. Az ön pártfogolná-
nak e miatt már voltak s ha jól vagyok értesülve 
még függőben  is vannak kellemetlenségei. Ezeknek 
szaporításához én sohasem járultam, pedig többször 
tehettem volna. Majd ez után én is talán más mó-
don fogok  eljárni. 

Tudja meg kedves Aeolus ur, hogy a törvény 
a gyógyszerész doktorkodását épen olyan kuruzs-
lásnak tekinti, mint akármelyik vén asszonyét és 
a szerint bünteti. 

De a tek. szerkesztő ur szives engedelmével 
menjünk tovább. 

Aeolus ur jónak látja — én nem mondom ér 
dekből — egy vendéglő italait ócsárolni. Ezt ol-
vasva, egy bécsi esküdtszéki tárgyalás jut eszembe. 
Egy újságíró azt állította, hogy bizonyos korcsmá-
ban roszak az italok. Az esküdtszék előre is szak-
értők véleménye meghallgatását határozta. Vájjon 
nem arra spekulál ön is kedves Aeolus ur, hogyha 
jelen esetben is talán perre kerülne a sor, a szak-
értők az ön konsortiuma lesz ? Bizony, bizony élel-
mes ember lehet ön. 

En megmondom, hogy „wo liegt der Hund 
begraben". — Az a szerencsétlen „három huszár" 
vendéglős abban a téves hitben volt, hogy nem 
kell a literes üveget telibb tölteni, mint a hogy 
azt a gyárban megjegyezték. Bezzeg ott a „magas-
ban" jobban értik, hogy bizonyos embereknek mi-
lyen mértékkel kell mérni. 

Aeolus ur egyéb badarságaira, az ő caesan 
győzelmére semmi megjegyzésem sincsen. Hanem 
a tek. szerkesztő urat bátor vagyok figyelmeztetni 
arra, hogy az a forrás,  melyből tusnádi értesítéseit 
meriti, gajdos ; ettől a konsortiumtól az igazságnak 
megfelelő  tényt keveset, de annál több piszkos 
érdeket közölhet becses lapja, ha szerkesztő ur 
gyönyörűségét leli — mit alig hiszek — a szemé-
lyeskedésekben. 

Tiszteletem kifejezése  mellett vagyok a tek. 
szerkesztő urnák kész szolgája 

l)r. Lentryel Gyula, 
Tusnád fürdő-orvosa. 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

*) E rovat alatt megjelent közleményekéit  felelősséget  nem 
vállal a Szerk. 

**) Az ^Aeolus* tárcacikke sokkal tisztességesebben volt 
irva, semhogy i l y e n választ érdemelne; mindazáltal, hogy győ-
zudjék meg Lengyel «r részrehajlatlanságunkról, helyet adtunk 
kissé kiméletlen válaszának. 

Szerk. 

I I 1 1 
fogorvos, 

ki már négy év óta szokott Élőpa-

takra ellátogatni, jelenleg is ott tar-

tózkodik s angu*ztus 5 éig marad a 

fürdőn. 

Lakása a Székely Gergely-fele 
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Nyilvános engedélyezett 
küzép kereskedelmi iskola 

Burchez Henrik igazgatósága alatt Brassóban. 
Ezen kereskedelmi iskola 3 évfolyamból  áll s abban a kereskedel-

mi tudományoknak összes tantárgyai taníttatnak az európai nagy városok 
legkitűnőbb iskoláinak mintájára. Egyúttal a tanuló saját anyanyelvét,  a 
magyar vagy román nyelvet is mivelheti, melyet külföldi  tanodákban tud-
valevőleg előadni nem szokás 

A végzett tanoncok bárminemű más intézetek végzett növendékei-
vel egyenlő jogokat élveznek ; — többek közt azon el5nyben részesülnek, 
hogy a cs kir. hadseregbe mint egyéves önkénytesek léphetnek be. 

Ezen évben, mint a harmadik évfolyamban,  történt a kereskedelmi 
érettségi vizsga először, a legnagyobb elflnynyel,  kir. tanfelügyelő  Koos 
Ferenc ur és a brassói kereskedelmi kamara jelenlétében 

A kereskedelmi tanodával egybekapcsolva van egy finövelde. 
Az iskolaév kezdete szeptember 1. 
Tanterv ingyen küldetik meg. 

Az igazgatóság. 
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