
Megbotránkozással vettem észre, hogy sok he-
lyen még mivoltnek látszó ember is megveti az or-
vosi segélyt ós ahelyett inkább folyamodik  a kuruzsló 
asszonyokhpz, kik aztán mert van példa rá — ki-
kenik-fenik  ez árnyék világból." 

Háromszéken több helyen azon babona terjedett 
el, hogy a „nagy l!lu-vet kiáBni csak annak szabad, 
ki vele gyógyítani ;is tud ; ha más ki találja ásni, — 
azonnal „megkmcórodik". Ez egy oly — mondhatnám 
ostoba babona, melyet hogy valaki elhigyjen, ahoz 
jó adag tudatlanság kell. Minden mivelt ember elmu-
laszthattál! 1 kötelessége az ily babonától távol tartani 
a népet ék azáltal megóvni egyeseket és családokat a 
veszedelemtől. 

Dr. Szász István. 

E g y v e l e g . 

A mélyen tisztelt szobatudósok uszóharapó tár-
sasága" sokáig tanakodott, hogy ezen szónak értelmét 
„csődtömeggondnok" miként lehetne rövidebb két-
három tagból álló szóval kifejezni-;  s végre abban 
állapodtak meg, hogy csődtömeggondnok = c s ő d ő r. 

— Te! hallottad-e azt az uj hirt ? 
— Mit? 
— Azt, hogy ezentnl a katonák nem profontot 

kapnak ? 
— Hát? 
— Hát nagyon természetes p r o g r a m m o t . 
(Oh édes istenem ! Ha ez igaz s kivált ha a 

szegény bakáknak képviselői programmbeszédeket 
kell enniök, vegltnk van : két hét alatt egész hadse-
regünk „megveszekedik.") 

Valamelyik szinház titkárságához egy oly rettene-
tes kaligratiával irt színdarab érkezett be, hogy Pulszky 
nélklll alig lehetett''elolvasni Sok betüzgetés után ki-
sült, hogy a munka homlokzatára ez volt irva : 

„Jelen színdarab a színházakra nézve kéziratnak 
tekintendő." 

(Az ismeretlen szerző talán azt hitte, hogy ha 
ezt nem irja oda, ákombákomjait nyomtatásnak nézik.) 

A jó öreg profpSsór  egyszer beszélgetni kezdett 
a serdülő diákokkal' holmi csillagászati dolgokról: 
csillagképekről, fixákról  stb. Többek közt a legfénye-
sebb csillagokról lóvén szó, a professor  ur ezeket 
mondá : Kedves fiaim  ! nézzetek majd csak a majálison 
nyugot felé,  ott találtok egy igen igen fényes  csillagot, 
a nevét már elfelejtettem,  de az minden majálison va-
kító fénnyel  ott ragyog. 

Egy hamis diák csak ugy félhangon  elvakkantja 
magát: A majálison fénylő  csillag a boros flaska. 

A professor  ur nem hallván jól, azt hitte, hogy 
a diák valami más csillagról beszél, s hozzá fordulva 
mondá: Fényes az is, de nem ragyog. 

(Élcnek nem jó, de megtörténtéről kezeskedem. 
Aliquis.) 

A gyáva ember és a vad állat. 
—- Aesopi mese. — 

A szegény, éhségtől elgyengitett vad állat bement 
a gyávához s kérte, hogy könyörüljön rajta, adjon 
neki valami kis ennivalót. A gyáva biztonságban lát-
váu magát, kezébe vesz egy husángot s folyton  ütle-
gelve kergetni kezdi a lehetetlen vad állatot. Ez kö-
nyörög neki, hogy ne bántsa, hiszen nem vétett ellene; 
de nem használ, e gyáva folyton  veri. Végre a sze-
gény állat nem tűrhetvén az ütlegelést, összeszedi 
minden erejét s fogcsikorgatva  szembe nézvén a gyá-
vával egy iszonyú orditásban tör ki: „Megállj gaz-
ember, most megeszlek!" A gyáva e szavakra bor-
zasztóan megijedt s elvetvén a husángot ész nélkül 
fut  házába, honnan a vad állatot kikergette. 

A Ieggyávább ember is mindig bátor sőt vak-
merő — a tükör előtt vagy magánál tehetetlenebbel 
szemben, de a legelső puszta fenyegetésre  vagy bátor-
ral szemben ismét gyáva lesz. 

Aliquis. 

Országgyűlés. 
— Aprít 23. — 

. Az ülés d. e. 10 órától 12-ig tartott. Jelenvoltak 
a kormány részéről Tisza, Széli, Percei, Péchy és 
Szende. Az elnöki előterjesztések után Zsilinszky egy 
havi szabadságot kap; Jankovics beterjeszti a bizott-
ság jelentését a ház áprilhavi költségvetéséről. 

Tisza Kálmán beterjeszti e hat törvényjavaslatot: 
a vámszövetségről, az osztrák-magyar bank felállításá-
ról, a 80 milliói bankadósságról, a bankegyezményről, 
a cukor- és szeszadóról, a küböidi részvénytársaságok 
és iparszövetkezetek bebocsátásáról, egyszersmind ki-
mutatásokat Magyarország áruforgalmáról  s egy köny-
vet vámpolitikánkról. A tarifákat  később terjeszti be. 
Egyúttal e határozati javaslatot nyújtja be : 

Határozati javaslat. 
Minthogy az 1867. XIV. t. c. értelmében elérke-

zett annak ideje, hogy azon hozzájárulási arány újból 
való megállapítása végett, mely szerint a magyar ko-
rona országai az 1867. t. cikkben a sanctio pragma-
tica folytán  közösöknek ismert ügyek terheit viselik, 
az 1867. XII. t. c. 22. §-a értelmében az ezen tör-
vényben meghatározott módon egyezkedések kezdes-
senek : az országgyűlés egy 15 tagból álló országos 
küldöttségérkülü ki, melybe a képviselőház 10, a fő-
rendek 5 tagot választanak saját kebelükből azon cél-
bél, hogy ezen küldöttség  ő felsége  többi királyságai 

és országai Jtörvényhozása által választandó hasonló 
számú küldöttséggel az 1867. XII. t. c. 18., 19, és 20. 
§§-ban kijelelt tárgyak felett,  figyelemben  tartva egy-
szersmind a határőrvidék titán vállalt közös költséget 
hozzájárulási arány tárgyában létrejött B az 1872. IV. 
t. cikkbe iktatott egyezmény határozatait is, érteke-
zésekbe bocsátkoznék, mely értekezés bmégezte után 
ezen országos küldöttség jelentése haladék nélkül az 
országgyűlés elé lesz terjesztendő. Mindezek ki fognak 
előbb nyomatni. 

Simonyi ernő ÓB Helfy  Ignác felszólalásai  és Ti-
sza Kálmán válasza után napirendre tér a ház. 

Axente Szever, Szászváros egyik képviselőjének 
ügyére nézve az összeférhetlenségi  bizottság kimondta 
ugyan, hogy Axentonek nem lehetne megbízatása; de 
nem fejezte  ezt ki határozat alakjában ; miért is Szi-
lágyi Dezső indítványára visszautasítják a jelentést a 
bizottsághoz. 

Ezután a szőlőtetü (phylloxera vastatrix) ügye 
került napirendre a pénzügyi bizottság jelentésében, 
mely póthitelt kér a kormánytól. A szólók mind he 
lyeselték és megszavazták a fölhatalmazást.  — Evvel 
a gyűlés véget ért. 

L e g ú j a b b . 
April 25. 

A cár manifestuma  megjelent és ezeket mondja: 
A porta nem tett eleget a kerosztány Európa össz-
hangzó kívánságának : eljött t az idő, melyet előre 
mondtunk, mire Oroszország egyhangúlag felelt,  hogy 
kikérve vitéz seregünkre isten áldását, kiadjuk a pa-
rancsot a török határ átlépésére. Miklós nagyherceg 
a románokhoz intézett proclamatiót. „Tanúsítsátok — 
úgymond — őseitek eljárását, az orosz hadseregnek 
csak rövid ideig tartó átvonulása lesz országotokon, 
maradjatok üzleteteknél, adjátok meg seregünknek az 
eszközöket, elégítsétek ki szükségeit, minden fizet-
ve lesz." 

A harmadik manifestum  Gorcsakoff  körsűrgünye, 
melyben jelenti, hogy a porta makacssága megakadá-
lyozott minden reformkísérletet,  vagy tűrni kellene a 
hatalmak szemeláttára Oroszországnak a keresztények 
tűrhetetlen helyzetét, vagy kényszerítenie kell a por-
tát, a cár elhatározta azt megtenni, mire a hatalmakat 
felszólitá;  serege átlépte a határt, meggyőződve róla, 
hogy Európa nézeteinek tesz eleget. 

A Pruthot az orosz sereg három lielj en átlépte. 
Kitilánál ezörkétszáz lovas Kalafatnak  tart, a román 
lovasezred is ide jött. 

Barbasinál a határon csatát várnak. 
Az orosz főhadiszállás  Jassy város. 

KÖZGAZDASAG 
Gazdasszonyaink nem tudnak bur-

gonyát főzni. 
Ezen állításomat csak itt a lapban, de nők tár" 

saságában kockáztatni nem volna bátorságom, mert 
tudom, hogy valamennyi fellázadna  ellenem B jaj volna 
akkor szegény fejemnek.  Hogy azonban állitásom még 
is igaz, azt a következő eset fogja  bebizonyítani. Egy 
házhoz vacsorára lettem meghiva, a többi ételek mellé 
hoztak az asztalra egy asztalkendővel betakart tál bur-
gonyát is. Mint vendégnek nem lett volna illő meg-

ondanom, hogy a burgonya nem jó, de a házi asz-
szony maga is meggyőződvén arról, mentségül felhozá, 
hogy az idei burgonya mind rosz, mire én azt állítot-
tam, hogy a burgonya nem mindig rosz azért, mert 
magában rosz, hanem mert az asszonyok nem értenek 
annak főzéséhez.  Nem is kellett ennél több, természe-
tesen éles vita keletkezett, mely avval végződött, hogy 
fogadást  ajánlottam, hogy ugyanazon burgonya általam 
megfőzve  jobb izü és parázsabb lesz. A fogadás  elfo-
gadtatott és én a burgonya főzéshez  hozzáfogtam  és mi 
lett az eredménye? az, hegy a burgonya csakugyan jobb 
volt és én a fogadást  megnyertem. Miután önző nem va-
gyok és titkom elárulása a fogadás  megnyerésével bőven 
van megfizetve,  más részt pedig ha titkomat közlöm, re-
ményem lehet más alkalommal jobban főtt  burgonyát 
ehetni, azt ezennel a világba bocsátani szándékom. 
Ha azt akarjuk, hogy a burgonya jó izü és parázs 
legyen, nem szabad azt, csak közvetlen a főzés  előtt 
megmosni, igy megmosva hideg és egy kevéssé sós 
vízbe tesszük s főzni  kezdjük ; midőn a viz egy pár-
szor felforrt  és igy a burgonya félig  meg van főzve, 
a vizet a burgonyáról leszűrjük és más e célra készen 
tartott szintén kevéssé sós forró  vizet töltünk reá és 
ebben főzzük  addig, mig megfőtt,  akkor a ttiztől el-
vesszük és azonnal egy fél  pohárnyi hideg vizet töl-
tünk reá, ea által a burgonya meghasadozik. A viz 
azután leszüretik s a burgonya azonnal az asztalra, de 
takaratlanul találtatik. Ha a burgonyát nem azonnal, 
a mint a vizet leszűrtük róla, adjuk az asztalra, ha a 
konyhán leszüretlenül tovább állt, jó izét elveszti. A 
takarás által pedig, miután a visszavert gőz a burgo-
nyát kocsonyássá, vagy a mint mondani szoktuk szap-
panyossá toszi, néha a legjobb burgonyát is elrontjuk. 

Baromfi  dög ellenszere. 
A gazdaságban nem jelentéktelen vesztesség az 

midőn — mint közelebbi időkben számtalan bolyén 
történt és folyvást  történik — az embereknél előfor-
duló cbolerához hasonló jellenaégü járvány következ-
tén a baromfiak  egymásután elhullának és az egész 
tenyészde kiürül. — A jó háziasszony látva a veszélyt, 
megsiratja akár hányszor a hulló kedves szép barom-

fiakat  és megmentésökre áldozatkészen, panaszkodik 
kérdez, de nem talál megmentőt, sikeres gyógymódot. 

Iíy esetekre némi szolgálatot vélek tehetni ha 
az 1866 évi „Falusi gazda" 15 sz. lapjából idézem 
Sz. J. közleménye következő részét: 

„Nem lehet nem figyelmeztetni  a gazda közön-
séget azon orvosságra és óvszerre, melyet a baromfi 
dög ellenszeréül a legkielégitó'bb sikerrel használtam 
és a kinek ajánlottam szinten teljes sikerét tapasztal-
ták. Ez áll aloe por és ricinus olajból készült lapda-
csokból. A készítési és használási arány ez : 1 lat aloe 
porhoz végy annyi ricinus olajat a mennyi annak lap-
dacsá alakításához szükséges (mintegy 8 kr. árut) a 
lapdacs alakításakor ujjaidat lisztbe mártsd, ezen ve 
gyitékből 16 lapdacsnak kell kitelni. Ebből a tyúknak 
1, rucának 2, pulykának 3, ludnak 4 lapdacs beadandó, 
ba gunnyasztanak vagy közelben baromfi  dög biry 
hallatik. Ez egészséges baromfiaknak  óvszer, betegnek 
pedig tapasztalt orvosság ; ismétlése bizonyos időnként 
ajánlatos, mert teljességgel nem árt a legegészségeseb-
beknek sem." 

Ennyiből áll a közlöny javaslata és ezen gyógy-
és óvszernek kivánt sikerrel alkalmaztatását én is 
többször, igy a közelebbi napokban is tapasztaltam, 
azért hol sziikBégo mutatkozik, használatát nagyon 
ajánlhatom. 

„E. U." 

V E G Y E S . 
— Udvarhelymegye törvényhatósági bizottságá-

nak 1876. december 8-án tartott üléséből kiküldött 
tizenegytagu bizottság a megyének a reáliskolára for-
dítandó kiadásai fedezésére  f.  1877. év április hava 
28-ik napján, a városháza nagytermében mükedvelö-
estélyt rondez. Programm: 1. „Tasso Ferraráb.tn." 
Nagy néma kép. 2. „Port a szemébe!" Labich és 
Martin 2 felv.  vígjátéka. Kezdete fél  nyolckor. Ülő-
helyekre szóló belépő jegyek ára 80 kr, állóhelyre 40 
kr. April 24-én kezdve előre válthatók t. Konc András 
u r gyógyszertárában, este hat óra után a pénztárnál. 

— A kézdi-vásárlielyi közművelődési egyesület 
f.  év május 5-én az olvasó-egylet javára a „F a 1 u 
r o s z s z á t " fogja  előadatni, s ugyan azt ismételten 
május 6-án az egyesület pénztára javára előadandja. 
Előzetesen is felhívjuk  különösen a vidéki közönség 
figyelmét  a „Falu rossza" előadásra, a magyar nemzeti 
népszinmü irodalom e kiváló gyöngye és a korán el-
halt ifju  költőnek e remek müve — mindenesetre 
megérdemli megnézni s pártolással méltányolni a köz 
mivelődési egyesületnek magasztos törekvését. 

— Mégis csak levél-titok, ismét egy uj talál-
mány. Természetes, hogy a feltaláló  amerikai, ínég 
pedig new-yorki. A találmány egy uj levélboriték, me-
lyet ugy felnyitni,  hogy az, kinvk a levél szól, meg 
ne tudná, — lehetetlen. A borítékot beragasztott szé-
lein, csak gőz, vagy más hasonszerü nedvességgel le-
het felnyitni.  De mihelyt a boríték Bzéle ily nedves-
séggel érintkezésbe jő, azonnal egy addig látatlan 
nyomtatvány jelenik meg a megnedvesített! .helyeken. 
A nyomtatott, szavak, melyek a levéltitok rablójára 
rá tekintenek, ezek : »Kisértsétek még felnyitni."  Emez 
a borítékon látható szavakról rögtön föl  lehet ismerni,'-
hogy a levél tartalma már nem titok. 

— A virágárusnő hűsége. Bellá szép l e á n y a i t ; 
szép, de szegény. Valaki megsúghatta neki, hogy Pá-
risban oly szép arccal nem lehet örökké szegénynek 
maradni. Bella tehát a sugalmazó tanácsára virágárus-
nő lett ÓB meg volt győződve, hogy virágait megvenni 
mindenki sietni fog.  Jól tudta azonban Bella, hogy 
mig az utcáu árulja csokrait, gazdagságra nem igen 
fog  szert tenni, mert Párisban a virágárusnő Mekkája 
a jókey-klubb. — Bella el is zarándokolt többször a 
klubba, de mindig eredménytelenül, figyelembe  sem 
vették a többiek mellett. Már azt hitte, hogy le kell 
mondania minden reményről, midőn egy nap Daru 
gróf  hozzálép ós megveszi legszebb csokrait. Ezzel 
szerencséje meg lett állapítva, e naptól fogva  Bella 
volt az első virágárusnő. Történt, hogy folyó  hó 17-én 
Daru elhalálozott. Temetésén jelen volt az Orleans-
család, Khalik pasa ÓB az órániaí herceg. Bella is meg-
jelent a temetésen és egy szép koszorút kivánt a bol-
dogult koporsójára letehetni, mely tettét azonban a 
család megakadályozta. Bella azonban annyira el volt 
telve a gróf  iránti hálaérzettel, hogy elhatározta, ha 
törik-szakad, a koszorút a boldogultnak átadni. Késő 
éjjelig vHrt tehát, és midőn a temető már üres lett, 
odalépett Daru sírjához és reá adá hála adóját szép 
hyacint-koszoruját. 

— Élelmes könyvkereskedő. Mult héten a pá-
risi könykereskedők valóságos ostromállapotban voltak. 
Csak ugy tódult a sok vevő és mind egy éa ugyan-
azon könyvet kérte. A könyv egy, mintegy busz év 
előtt megjelent haszontalan, silány regény, melyből 
eddig a tisztelet példányokon kivül, egy példány sem 
kelt el. Természetes, hogy nem csekély volt a könyv-
kereskedők meglepetése, midőn a már rég feledésbe 
és a kereskedés valamely zugában fetrengő  regényért 
4 frankokat  kaptak. Nemsokára kisült, bogy honnan 
e roppant kapkodás ? Kiderült, ugyaDis, hogy száz 
meg száz ember ily és hasonló levelet kapott: „El 
ne mulasza e regényt megvásárolni. Sok, különösen 
önt érdeklő esetet talál benne." Hogy e leveleket a 
regény kiadója Írogatta, az tennöseetes, és ba a fel-
szólítottak fele  ráment a lépre — a levélbélyegek ára 
busásan került meg. 

— Az Öngyilkosság ellen sokan azt válók óv-
szernek, ha egyes öngyilkossági esetek hírlapok utjda 
nem kürtöltetnek világgá. Több oldalról tettek ily ér-
telmű nyilatkozatokat, melyekkel mi iis egyetértünk 
abban, hogy veazedelmos dolog az öngyilkosokból hi-


