
I Megjelenik r/rn lap heten 
I l int kétszer: 
i csütörtökön cs vasár »p : 

KI.Ől'IZFTF.Sl FF.I.TKTl'.K 

[Helyben házhoz honivá. vagy, 
vidékre postán küldve 

I F.gész évre . . 6 frt  — kr. 
í Fél évre . . . 3 frt  - kr. 
I Ntrgve-lévrr . . l fit  50 ki. 

1!irdof.inényi'k  dija '-
3 hasábos petit-sorért, vigv 

! annak helyéért 6 kr. 
i Bélyegdij külön 30 kr. 
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A „Három széki házi ipar-egylet" és a „sepsí-szentgyörgyí önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

A katona-beszállásolási vita a kép-
viselőházban. 

A képviselőház május 2S-iki ülésében meg-
kezdte a katona beszállásolási törvényjavaslat 
tárgyalását. A/, általános tárgyalást, mely elég 
röviden és objektive folyt  le, Ernuszt Kelemen 
nyitotta meg különösen azon szempontból téve 
kifogást  a javaslat ellen, hogy ö Felsége által 
a sereg diszlolokác'üjára nézve gyakorolt fel-
ségjognak a törvényjavas'atban való alkalma-
zása ellenkezik az i Kjó-ik XII. t c. erre vo-
natkozó intézkedésével. Másik kifogása  volt, 
hogy e kaszárnyákra nézve mi károsodunk az 
által, hogy Ausztriában a legénységi létszám-
nak 79 százalékára már vannak kaszárnyák, 
melyek építéséhez inár mi is hozzájárultunk ; a 
közös budgetből pedig ezentúl nem fognak  ka-
szárnyák építtetni. Ernuszt különben a javasla-
tot altalánosságban elfogadta.  Az általa felve-
tett két fökifogást.  ismételték kellő túlzással a 
szélsöbali szónokok Mocsáry Lajos, Orbán Ba-
lázs és Eötvös Károly, azzal a különbséggel, 
hogy ők általánosságban is visszautasították a 
törvényjavaslatot ; habár elméletileg kifejezték 
jámbor óhajtásaikat a beszállásolási iigy ren-
dezése iránt: gyakorlatban inkább hajlandók 
voltak a mai siralmas állapotot fentartani,  min-
denféle  teljesen alaptalan közjogi skrupulus mi-
att. Az egyesült ellenzék részéről Pu'szky 
Ágost szólalt fel,  megtámadván a kormányt 
és kritika alá vonván a javaslatnak, különösen 
a közigazgatási hatóságok illetékességére vo-
natkozó intézkedéseit. A javaslatot azonban el-
fogadta. 

A javaslat védelmére a miniszterelnök, 
honvédelmi miniszter és az előadó szólaltak lel, 
igyekezvén felvilágosítani  és eloszlatni az al-
kotmányos skiupulusokat, melyek egyébiránt 
a 21 és 22 §-okiuíl újra elő fognak  kerülni és 
valószínűleg konkrét alakban formuláztatni. 

A javrslat azután általánosságban elfogad-
tatott. A részletes tárgyalásnál a ház 9 a $ ig 

jutott el ; a legtöbb szakaszt jelentéktelen mó-
dosításokkal ellogadván. Legtöbb vitára az a 

Csodaszerek. 
A szédelgések korszakát éljük I vájjon ki ta-

gadhatja ezt? Csak'vedd kezedbe a. legjobb leg-
tekintélyesebbnek ismert lapot, fuss  át hirdetésein 
és száz alakban száz név alatt találkozol azzal, a 
mit szédelgésnek, vagy szokottabban schwindlinek 
nevez a magyar ember. 

- Vagy nem szédeleg-e az ember, a ki cifra  ke-
retű hirdetésében fünek-fának  ajánlja „saját talál-
mányú" csoda-kenöcsét, mely 4 hét alatt akár a 
homlokán is szakált növel ; nem szédelgés-e a hir-
detéshez kapcsolt bizalomkeltő nyilatkozat, hogy 
az esetben, ha a csodakenöcs nem használna va-
lakinek, pénzét visszakapja. A feltaláló  ur na-
gyon jól ismeri az emberek gyöngéjét, tudja, hogy 
a kopaszságtól való indokolatlan félelem  mellett 
egy pár krajcár elvesztése alig jön tekintetbe. Az 
tán ki is venne magának annyi fáradságot,  hogy 
pénzét visszakövetelje, száz közül akad néha egy. 
Es ha be is panaszolja valaki a föltaláló  urat, mint 
erre egy esetet tudűnk, a feltaláló  ur azzal áll elö, 
hogy bizonyítsuk be a csodakenőcs eredményte-
lenségét. Kopasz fejét  természetesen senki sem csa-
tolja a vádlevélhez, de még el se megy mutogatni 
a bíróság elé, kivált ha kis városban lakik, a hol 
ilyen bajusztalan Szűcs György uram-féle  esetek-
ből egész legendákat szokott kikerekíteni a kávé-
asztal melletti pletyka. A panaszos egy-két frtját 
csendesen megsiratja és elhallgat, a feltaláló  ur 
pedig büntetlenül tovább űzi mesterségét. 

De vegyünk csak elemzés alá néhány ilyen-
féle  csodaszert. Lássuk miben rejlik a büvhatás 

kérdés adott okot, váljon elegendő e a törvény-
javaslatnak az az intezkedése, mely a beszál-
lásolási ügyekben az illetékességet egész álta-
lánosságban a közigazgatási hatoságokra ru-
házza, vagy pedig szükséges-e ama hatóságo-
kat részletesebben megjelölni. 

A javaslat amaz általános kifejezést  legin-
kább Horvátországra való tekintette' használta, 
a melynek hatósági szervezete a magyarországi-
tól eltér. A ház idáig elfogadta  a javaslat ál-
láspontját ; a kérdés azonban ezzel nincs el-
döntve, mert egy indítvány van bejelentve, mely 
a hatósági illetékességtől összefoglalva  kivánna 
egy szakaszban rendelkezni. 

Szende Béla honvédelmi miniszter ez al-
kalommal is szakszerűen szólt a tárgyhoz. Azt 
mondá : A beszállásolás lein t igen súlyos, 
érezzük mindnyájan, rég nyilatkozott már ez 
iránt a közvélemény. Már 1834-ben regnikolá-
ris deputáció küldetett ki, mely e kérdéssel 
foglalkozott  A viszonyok nem tették lehetővé, 
hogy a kérdés megoldása máig a törvényhozás 
elé kerüljön. Mikor a kormány az ország ezen 
terhein könnyiteni akar, szóló nem érti, hogy 
a törvényjavaslat oly felfogással  találkozik, a 
milyen ma a házban nyilvánult. A törvényja-
vaslat nem egyéb, mint egy adminisztracio-
nalis kérdés megoldása, s kiindulva azon szem-
pontból, hogy az eddig viselt nagy terhet mi-
kép lehetne enyhíteni; ezen feladatnak  a tör-
vényjavaslat megfelel.  Szabályozza a dijakat 
az 11. n. deperditákat, csökkenti és elviselhetővé 
teszi azon terhet, melyet egészen elhárítani 
nem lehet, mert mig hadseregünk van, annak 
beszállásolásáról gondoskodni kell. 

Szóló nem lát ellentétet a törvényjavaslat 
21 és 22 és az 1867. XII. t e közt A tör-
vényjavaslat alapjául vétetett ő Felségének a 
katona beszállásolási ügyre vonatkozó 1S70. 
évi rendelete, mely akkor m'nden törvényha-
tóság által e fogadtatott:  egyetlen egy sem 
emelt ellene szot. Hogy a rendes elhelyezés 
elrendelése ö Felségének joga, a ki a sereg 
legfőbb  parancsnoka, az igen természetes. Ha 
elismeri a ház, hogy ő felsége  kizárólagos joga 

és ámuljunk el a feltatáló  urak szörnyű vegyészeti 
tudományán, a milyet még nem pipált Európa. 

Itt van mindjárt a harminc év óta legsikere-
sebbnek ismert szépitö szer, az úgynevezett „Lili-
okese." Vegyelemei : hamuzsir é.s egy adag illat-
szer, <1 mi a cifra  edénynyel együtt, ha sokat 
mondunk, harminc krajcár, de azért az ára „csak" 
3 frt. 

„A r e z e d a göndörítő hajkenőcs" áll viasz, 
fagygyn  és olajból, mely ártatlan szerek akárhogy 
keverjük is, csodálatos eredményekre nem fognak 
vezethetni. 

Az úgynevezett „keleti szőrmentesitő" szer, 
mely a borbélyok veszedelmére lett feltalálva, 
mészt és kálit tartalmaz, mindakét alkatelem a leg-
csekélyebb vigyázatlanság elkövetésénél veszélyes 
szembajoknak lehet előidézője. 

A hires „növényszappant" egy kis zsiradék-
ból ós zöld festékből  akármelyik derék szappa-
nos előállíthatja. Növénykivonatnak  nyoma sincs 
benne. A feltaláló  doctor ur csakis a zöld szint 
adta meg hozzá a növényvilágból. 

Ki ne ismerné a „Morison pilulákat" legalább 
hírből. Ezen amerikai találmány a legerősebb has-
hajtó szerekből van összefundálva  és ép oly ve-
szedelmes lehet, mint a mily nagy hasznot huz be-
lőle a feltaláló  ur. 

A „nyirbalzsam" mely mint bőrszepitő szer 
örvend nagy elterjedtségnek, nem egyéb mint 
cifra  palackba öntött hamuzsir, szappanlé, glyce-
rin és tiszta kutviz. 

A Kneifel  féle  „hajfestu  linctura" alkatrészei : 
chinatinctura, Hoffmann-féle  életbalzsam és vörös-
hagymáié. Egészben véve se nem használ se 
nem árt. 

Es nagy részben ilyenek a soha nem látott 
„legújabban feltalált"  csodaszerek, melyek a hoz-

a vezérlet, vezénylet és szervezet felett  intéz-
kedni, akkor joga van az elhelyezés elrende-
lésére is, mely a szervezetnek kiegészítő része. 
Mar a legrégibb időkben különbséget tettek 
az elhelyezés és beszállásolás közt s a beszál-
lásolás minden eddigi törvényünk értelmében 
is az ország kizárólagos joga, s e jog fenn  is 
tartatott. 

A törvényjavaslat elfogadtatott  a részletes 
vifa  alapjául. 

* Tisza Kálmán miniszterelnök arcképe, me-
lyet Sepsi Szentgyörgy város, mint a kormányel-
nök választó kerülete rendelt meg Barabás Mik-
lósnál, befejezéséhez  közéig. A kép, melyet nemso-
kára leszállítanak rendeltetési helyére, mint az 
„Ellenőr" irja, igen sikerült. Az „Ellenőr"-nek ez 
a rövidke tudósítása ismét konfúziót  csinált az 
ellenzék táborában s a mit a múltkor a „Magyar-
ország" eljajveszékelt, azt most a „Pesti Napló" 
recitálja. Koszul esik ar ő lelkének, hogy Tisza 
Kálmán nagy államférfiú,  talán még „Ingomár" 
urnái is nagyobb a ki pedig egy vezércikket sem 
sajnált a „Napló" legutóbbi számában a miniszterel-
nök arcképéért megereszteni. Abból megtudjuk 
hogy Császár Bálint fenn  járt Budapesten, hogy 
Császár Bálint megválasztatta Tisza Kálmánt vá-
rosunk képviselőjéül, megtudjuk, hogy a „Pesti 
Napló" szive fáj  ennek miatta igen nagyon: egye-
bet nem tudunk meg semmit. Az a vénasszonyos 
sopánkodás olyan jól illik a „Napló" szájába, hogy 
mi csak gyönyörködni tudunk egv tehetetlenné 
vált ellenzék ilyenforma  idege. rángatózisa-
ilian. 

A cőrögtiirök viszály a határkeriiletekben tör-
tént legújabb események folytán  nagyobb mérték-
ben magára vonja .a figyelmet.  A görög- kormány, 
ugy láts/ik, fegyveres  öszszeütkőzések provoká-
lásával igyekszik a kérdést „égetővé-' tenni, s 
mig a maga csapatait a határon összpontosítja, 
a török területen lázadást igyekszik szítani. Na 
gyón sajátságos, úgymond a félhiv.  „Nordd. Ztg." 
hogy az összecsapásról, msly török területen gö-
rög felkelők  és török katonák közt történt. Ahté-
neben oly gyorsan és pontosan vannak értesül-

zájok csatolt reklámok után ítélve egy üttesen hasz-
nálat mellett ezer esztendős életet is ígérnek a 
szegény halandónak, legyen bár aszkóros, rákfe-
nés, köszvényes vagy talán félhalo  t is az illető. 
Nem is kell erre egyéb, csak hogy korán igyunk 
meg egy pohár Hoff-féle  maláta sört, később egy 
kupica Daubitz gyomorkeserűt, délben egy pohár 
almabort, uzsonnára együnk meg egy pakli lloff-
maláta csokoládét, estére vegyünk be egy kis 
Pagliano szörpöt vagy csukamájolajat, aztán bur-
koljuk önmagunkat fülig  sokat hirdetett egész-
ségi flanell  ingbe, feküdjünk  le és aludjunk, ha tu-
dunk attól a gondolattól gyötörtetve, hogy Ma-
thuzsálem csak kis Miska volt hozzánk képest az 
ő góg esztendejével. 

A feltaláló  urak különben nem a legroszabb 
eljárást követik szörpeik, kenőcseik és egyéb 
itató vagy kenhető bűbájos szereik feltalálásával. 
Ugy tesznek, mint a jó gazdasszony, a ki ven-
dége előtt megkóstolja az ételt, bebizonyítandó, 
hogy nincs benne méreg, a feltaláló  urak is elő-
ször magukon tesznek kisérletet és nem késnek 
annak hallatlan nagyszerű eredményét világgá 
trombitálni egyidejűleg kotyvalékjaik  sikra bocsá-
tásával. 

Igy például Hoff  azzal lepte meg a világot, 
hogy teljesen romlott tüdejét az általa feltalált  ma-
látakivonat öt hét alatt helyre hozta, tehát minden 
héten visszakapta tüdőjének egy ötöd részét és 
igy öt hét alatt az egész tüdőt. Tiszta mathemati-
kai igazság 1 

A hirdetések mellett rendesen köszönő iratok 
hálálkodó levelek, sőt orvosi elismerések is dísze-
legnek. Jo lesz itt nem feledni,  hogy az orvosok 
is gyarló emberek, kik az arany csengését nem 
vetik meg. 

Szerkeszlosi'gi noná 
Sepsi-Szcntgyörgyön 

a ref.  kollégium épületé-
ben, hova 

a hp szellemi részét illrt 
kö.lcinények  küldendők 

Kiadó hivatal: 
j'OLLÁK JAÓH 

könyvnyomdája  cs kön v-
kercskedése, 

hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek 

bérmentese-n intézendök. 


