
arra, hogy az érdekelt szavaknak mégis van, kell 
lenni valami alapjoknak. 

Nem tudom már most, micsoda okból tette 
azt t. P.alás ur, hogy engemet „túlbuzgónak" ke-
resztelt ; hogy eljárásomat „alaptalan alapon" nyug-
vónak „kritikátlannak", „logikátlannak", „nemzeti 
bűnnek" stb. nevezte s hogy „Válasza" végén any-
nyira „beleeredett" volt a beszédbe. ítélje meg a n. 
é. olvasó közönség, hogy vájjon a „petitio princi-
pii" fogásból  indultam volt-e ki, abból a fogásból, 
mely nem engemet vezetett tévútra, hanem több 
tekintetben épen t. Bálás urat. Ne vessünk tehát 
kérem soha valamit meggondolatlanul a papirra s 
ha tanácsokat akarunk osztogatni, ügyeljünk leg-
alább arra, hogy „ha más szemében meglátjuk a 
szálkát, a magunkéban ne födjük  el (vagy legalább 
ne akarjuk elfödni)  a gerendát. 

Végül, miután én is annyira belehabarodtam 
— a községünkbeli szólás szerint — a beszédbe, 
bátor leszek az ez évi követválasztási mozgalmak 
idejéből egy rövid történetecskét elregfélni. 

Háromszékmegye egyik nagyobb községében 
hatalmasan folyt  a korteskedés. A község nagy és 
kisbirója') mint „habarékpártiak" L. M. érdekében 
minden tőlök kitelhetőt megtettek. Történt azon-
ban, hogy nagy és kisbiró uramat hivat? lbeli visz-
szaélésök miatt bizonytalan időre felfüggesztették 
s helyökbe ideiglenes birákul L—r D - d és T—th 
M—ly uramat nevezték ki. Meghallván e rémséges 
esetet volt biró uraméknak egy igen közel álló 
rokonuk, egy korteskedés alkalmával — viccelni 
akarván az újonnan kinevezett kisbirót — igy szó't 
a volt birók esete felett  szörnyűségesen kiabáló 
leányához : „Hadd el leányom, ne bánkódjál! Fel-
ült az izé4) a pócra, de nem sokáig henceg ott!" 

Hallván ezt a beszédet az érdekelt kisbiró, 
megcsóválja fejét  s rávágja, hogy: „A ki mit be-
szél, azt mind egy falásig  megegye 1" 

Szegény becsületes uri asszony ezen eyors 
rögtönzéssel összes e nemű hencegő vicceit tehát 
„mind megegye" s a vendégségre t. Bálás urat 
következő társával együtt ) — mind egy szálig 
meghija. 

(Folytatása következik.) 

KÖZGAZDASÁG. 

Francia szaklapok Erdély borairól 
Az „Erdélyi Gazdá"-ból vesszük át a követ-

kezőket. 
Tudva van már olvasó közönségünk előtt, 

különböző forrásokból  kiszivárgott a hir : minő el-
járást követett a nemzetközi borbiráló bizottság 
(jury) Párisban, a kiállításra küldött borok meg-
ítélésénél ? A diseretio minden sérelme nélkül el-
mondhatom én is, a mit róla tudok, minthogy a 
hivatalos adatok nem sokára közzé lesznek téve. 

A phylloxera roppant pusztításai jelentéke-
nyen megapasztották a francia  bortermelés meny-
nyiségét s ezért most nem képesek a világpiacra 
annyit juttatni, mint régebben. 

Továbbá a minőségre nézve : a külföld  s köz-
tük mi erdélyiek, különböző fajborainkkal  verseny-
képesekké váltunk, a franczia  borokkal szemben. 

Észrevették ők ezt, főként  az 1873-iki bécsi 
világkiállítás alkalmával. 

Most már ennek ellensúlyozására Párisban a 
jury által, hol a francia  jurorok és szakértők túl-
nyomó többségben vollak: az orosz, olasz és sváj-
czi megbízottak által erősödve: a bírálat megkez-
dése előtt kimondották, hogy főtekintet  a borok 
megítélésénél az as.szu (liqueur) és vörös fajokija 
legyen. 

Ekként fejér  fajboraink  nagy része ki lett tö-
rülve a versenyzők közül. 

Ezzel szemben fennmaradt  számunkra, a ma-
gán informátio  utja. Kiállítóinknak Párisba kül-
dött s a bírálatnál fel  nem használt borait, megbí-
zottunk alkalom szerint megizleltette tekintélyes 
.szakférfiakkal. 

Ezek udvarias ítéletei közül némelyik a fran-
cia szaklapokban világot látván : alkalmat veszünk 
hogy egymást belőle olvasóinknak bemutassunk. 

— A „Journal vinicole" aug. 14 iki számában 
ezt olvassuk. 

„A különböző évekről való erdélyi fejér  bo-
rok, melyek a tokaji és riesling fajokkal  rokonok 
megérdemlik, hogy a finom  borok közé soroztas-
sanak. Némelyik asszu (az iró tokajinak nevezi) 
méltán helyet foglalhat  az első rangú borok közt. 

Nem tudjuk minő helyet foglalnak  el a borok 
a fogyasztási  piacokon, de érdemesek a kiváló fi-
gyelemre. 1 

Nem oly kedvező az a benyomás, a mit re-
ánk egy Carbanet fajú  erdélyi bor izlelése tett. 
Finom ugyan, de a mi Medocunk hasonlíthatatlan 
fölötte  áll . . . " stb. 

A ki itthon ismeri, hogy Erdélyben az aszú 
és vörös borok termelése mily szűk korlátok közé 

3) „Nagybirónak" nevezik nálunk a főbirót, 
„kisbirónak" a rendőrt, 

') Hogy mit értett illető az „i z é" szó alatt, 
azt nem lesz nehéz kitalálni ; én tiszteletből elhall-
gatom Annyit azonban megjegyezhetek, hogy 
Sándor I. kitűnő flklósunk  „Sokféléje"  egyik da-
rabjában ezen „izé" alatt rejlő szóról sokat beszél. 

s) A kik mindketten oly „korrekt" válaszokat 
irtak. 

szorított, a fönnebb  olvasható „csevegésre" egyet 
mosolyog s csak ennyit mondhat rá: merci! 

— A „Journal d' agriculture pratique" aug. 
S-iki számából is kijegyzünk néhány sort : 

„Magyarország borfajai  nagyon sokfélék  s a 
háziakon kívül, sok olasz, francia  és német fajt  is 
találunk köztük. A piros vagy jobban mondva a 
pirosló (fejér  és vörös fajták  elegyéből álló) Borok 
száma mintegy résznyi, a többi mind fejér.  Ez 
utóbbiak közt a könnyebb asztaliaktól kezdve, a 
finomabbb  csemege borokig, sokféle  kitűnő bor 
található. Izlésök frisesége  és szinök csillogása a 
rajnai borokéhoz hasonlítható. Engemet (az írót) 
különösen meglepett egy erdélyi welschriesling, 
mely sikerülten kapcsolja össze a rajnai és olasz 
fajborokat;  felhívom  rá a szakkedvelők figyelmét. 

„Figyelmet érdemlő tünemény, hogy Magyar-
országon újabb időben a termelők „pince-egyle-
tek" alakítására csoportosulnak; e kiállításon 10 
ily csoportos gyűjteményt láthatunk. Kétségkívül 
a jobb szőlőművelésnek és borkezelésnek nagy 
lendületet adhatnak az ily egyletek" stb. 

És ezt az egy hasábos csevegést ugyanott ol-
vastuk, hol Algír borainak, mely már francia  gyar-
mat, 2 'I, hasábon igen alapos és részletes bírálatát 
és ismertetését találtuk. 

Erre sem tudok egyebet mondani, mint morei 
monsieur !" 

H&romszékmegye hölgyeihez!! 
»Meg vagyok győződve, hogy szavam nem 

fog  siker nélkül elhangzani, midőn kedvelt Ma-
gyarországon; mindenkor áldozatkész hölgyei-
hez a szevedök érdekéban fordu!ok«  — igy 
szól felséges  királyunk Tisza Kálmán miniszter-
elnök úrhoz intézett legyelmesebb kéziratában. 

Bizonyára nincs nö e hazában, ki e biza-
lomteljes szavakra tettre ne buzdulna. 

igen! alakuljanak bizottságokká kisebb 
nagyobb körben, gyűjtsenek pénzt, készítsenek 
sebkötóket sietve ! 

Felséges királynénk, hazánk védangyala 
szol Magyarország hölgyeihez 

Mutassá-c meg Háromszékmegye hölgyei, 
hogy a nöi legszebb erény : a jótékonyság- és 
könyörületre való felhívás  érző szivekre talá't. 

Kelt S.-Sztgyörgyön, 1878. szept. 17-én. 

Potsa József, 
Háromszékmegye iőispánja. 

M e g h í v á s . 

A házi-ipart és oktatást terjesztő egyesület 
választmánya f.  hó 24-én d. e. 10 órakor ülést tart, 
melyre, miután az egyesületet érdeklő igen fontos 
ügyek fognak  tárgyaltatni — a választmány t. c. 
tagjait tisztelettel meghivom. 

S.-Sztgyörgy, 1878. szept. 18. 
Fí)tsa József, 
h. i. e. elnök. 

L E G Ú J A B B . 

Hrood, szept. 15. Bienerth hadteste tegnap Sa-
mácnál átkelt a Száván. Az átkelés tökéletese.n si-
került. Az egyik monitor is támogatta az actiót. 
Samác városa ez által megfélemlett  és megadta 
magát, de midőn csapataink megakarták szállani 
a várost, a házakból lőttek reájuk. Ennek követ-
keztében elkerülhetetlenné vált a város bombázta-
tása. A török városrész egészen leégett. A fölkelők 
számra óooo-en a hegyek közé futottak.  Ma Doboj 
mellett is foly  a küzdelem. Samác mellett ismét 
közlekednek a gőzhajók. 

Itccs, szept. 15. A legjobb forrásból  egész ha-
tározottsággal biztosítják, hogy Suvaloff  gr. csak 
beteg testvérét jött meglátogatni és semmiféle 
missióban sem jár. Költött hir az is, hogy Orosz-
ország fölszólította  Szerbiát, hogy ne küldje haza 
csapatait. 

Kunstnntiiiápoly, szept 15 Midhát pasának 
megengedték, hogy visszatérhet Törökországba, de 
Mitilenében vagy Kréta szigetén fog  tartózkodni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hárontszékniegye rendkívüli közgyűlése 

f.  hó 25-én d. e. 10 órakor fog  megtartatni a me-
gye nagytermében. Főtárgyát a gyámsági és gond-
noksági szabályrendeletek sietős átdolgozása kér-
dése képezendi. Tárgyaltatnak ezen kívül min. le-
iratok, megyei átiratok, megyei- és községi ügyek. 

— A helybeli ev. refomátusok  üresedésbe jött 
lelkészi állomására pályázók közül próba-szónokla-
tot tartott Tolvaly Zsigmond és a mult vasárnap 
dr. Bartók György. Ez utóbbi gyönyörűen kidol-
gozott és a szónaklat remekének mondható bőszé-
vel nagy tetszést aratott. 

— A Uáziipar-egjresiilet kiállítása véget ért. 
Látogatókban, mint már emiitők, nem volt hiány; 
sőt tekintve a körülményeket, elég számos vendé-
geknek örültünk. Igen sok kiállított cikk kelt el, 
a melyeket leginkább távol lakók vásároltak meg 
mutatványul a háromszéki szövő tanműhely első 

bemutatott gyümölcseiből. Hisszük, hogy e kiállitás 
nem volt az utolsó s lesz még alkalma a közön-
ségnek többnél több, szebbnél szebb szövött mü-
vekkel megismerkedni. Az uj tanműhelyben már 
kezdetét vette a munka s mintegy 16 leány dol-
gozik ismét a szövőszékek mellett. 

— Izgalmas hiivk nem igen teremnek Három-
széken, kénytelenek vagyunk tehát beérni azzal, a 
mi van. Mikor a mult hétfői  heti vásárt illetőleg 
megjegyezzük, hogy egyike volt a legnépesebbek-
nek s forgalom  tekintetében jóval felülmulta  az ed-
digieket : ugyanakkor a piaci sátrak, fazekas  edé-
nyek és gyümölcsös kosarak utólagos elégtétele 
fejében  nyilvánosan megemlékszünk egy megbok-
rosodott ló garázdaságairól. Ezt ugyanis valahol 
az árnyékban üvegek mellett időző gazdája künn 
feledvén  : a hosszas várakozás alatt egy önfeledt 
pillanatban kirúgta a földet  maga alól és vágtatva 
iramodott nem ugyan árkon-bokron, hanem sátrán, 
fazekan  keresztül nagy rémületére a piaci népnek 
s nagy kárára a gyümölcsárus asszonyoknak. A 
pegazus végre marokra került s az öszezuzott edé-
nyek s feldöntött  sátrak szomorúan feküdtek  a 
földön  a „duló csaták után." 

— Táncmulatság. A helybeli kereskedő ifjú-
ság f.  hó 21-én, Boszniában megsebesült katonáink 
javára táncestélyt rendez. Belépti díj 1 frt.  Midőn 
a kereskedő ifjúságnak  e nemes szándékáért elis-
merésünket fejezzük  ki, egyúttal felhívjuk  váro-
sunk nemeskeblü hölgyeit és fiait,  hogy az es-
télyen mennél számosabban jelenjenek meg. Ha a 
mult évben török testvéreinkért, a kik most elle-
nünk fordították  fegyvereiket,  tudtunk lelkesülni 
és gyűjtöttünk azok számára, mennyivel inkább 
kötelességünk saját katonáinkért tenni. Megva-
gyunk győződve, hogy nem lesz városunknak 
egyetlen polgára, ki filléreiből  örömest ne juttatna 
a szenvedő katonák és a harcban elesettek árvái-
nak és özvegyeinek felsegélyezésére. 

— Tegnop egy csavargót fogtak  el városunk-
ban a brassai rendőrség megkeresése folytán.  Ez 
is afféle  „arany járadékos" ur volt milyenek váro-
sunkban naponként megfordulnak,  hogy a nép jó-
hiszeműségét kizsákmányolják. A tisztelt ur most 
a hűvösen elmélkedik viselt doigai felől. 

— Iíézdí-Yásárhelytt a boszniai csatákban 
elesettek hátrahagyottjai fdsegélyezésére  f.  hó 21. 
műkedvelői előadás lesz. Előadják „A cárnő fog-
lya" című 2 felvonásos  vígjátékot. Ezt követi: 
„Éji dal" ; előadja a férfi  dalárda. „A lány szere-
tőnek való" ; szavallat, ifj  Kovács Dani által, Nép-
dalok ; előadja a férfi  dalárda. Felolvasás : „A mo-
dern házasság" ; ifj  Kovács Dani által. „Loreley," 
schweitzi népdal; előadja a férfi  dalárda. Mikor a 
derék k.-vásárhelyiek buzgó ügyszeretetét ez al-
kalommal is kiemeljük, felhívjuk  egyszersmind a 
t. c. közönséget támogatására melyetja testvéries ér-
zésű lelkes műkedvelők valóban megérdemelnek. 

— Olasz lapokból. Az „II Diritto" közlemé-
nyében azt mondja, hogy némely osztrák lap a 1. 
olasz hadgyakorlatoknak oly jelentőséget tulajdo-
nit, a milyennel épen nem bírnak. Nem történik 
más, mint az, a mi mindig történt s valóban cso-
dálatos, hogy Ausztria, — ki értelmes képviselőket 
már évek óta tart itt, a kik hadügyeinkről bőveb-
ben vannak informálva,  mintsem maga az olasz 
közönség — oly tévesen fogja  fel  e jelenetet. Ily 
hadigyakorlatok s ezeknél nagyobbak is valameny-
nyi katonai hatalom által most rendeztetnek ; meg-
jegyzendő, hogy Olaszország sem a tartalékcsapato-
kat, — a mint ez Franciaországban — sem pedig 
a honvédeket — a mint ez Austria-Magyarország-
ban az őszi hadgyakorlatoknál évenkint történik — 
be nem hívta ez alkalommal. Ezen hadgyakorla-
tok tehát csak ürügyül szolgálnak azon lapoknak 
arra nézve, hogy Olaszországot ellenséges szándék 
táplálásával vádolják, holott közreműködniük kel-
lene a barátságos egyetértés megerősítésében. 

— A K.-VáSiirhclyi  takarékpénztár forgalmi 
kimutatása 1878. aug. hóra. B e v é t e l : Pénzma-
radvány átjött juliushóról 16454 frt.  10 kr. Betétek 
12164 frt-  2 2 kr. Váltókra befizettetett  39Ó99 frt. 
Előlegezésekből 3400 frt.  Zálogkölcsönökből 450 
frt.  Kamatokból 905 frt  7i kr. Illetékekből 896 frt. 
51 kr. Kezelési költségekből 22 frt.  78 kr. Vegyes 
állam illetékekből 5 frt.  48 ki*. Jel-Zálog kölcsönök-
ből 530 frt.  Tiszti fizetési  előlegekből 25 frt.  Érték-
papír eladásból 122 frt.  6 kr. Váltó visszleszámito-
lásból 70 frt  Érczpénz eladásból 5460 frt.  Össze-
sen 80204 frt.  86 kr. K i a d á s : Betét kifizetésre 
9288 frt.  35 kr. Betéti folyó  kamatokra 13 frt  94 
kr. Leszámítolt Váltókra 43307 frt.  Előlegezésekre 
1900 frt.  Zálog kölcsönökre 459 frt.  Osztalékra 
221 frt.  94 kr. Kezelési költségekre 31 frt.  60 kr. 
Tiszti fizetésekre  124 frt.  99 kr. Jel-Zálog kölcsö-
nökre 490 frt.  Váltóknak ó"/„ megteritésre 30 frt. 
92 kr. Visszleszámitolt váltó törlesztésre 15562 frt. 
Visszleszámitolt váltó kamatokra 103 frt.  5 kr. 
Posta- és bélyegdijakra iS frt.  89 kr. Értékpapír 
szelvény vételre 122 frt.  6 kr. Adóra 59 frt  21 kr. 
Pénzkészlet hó végén 8488 frt.  91 kr. Összesen 
80204 frt.  86 kr. K.-Vásárhely,  1878 aug. 31. Bá-
nyay Ferenc, künyvezető. 

— Az erdélyi m. kir. csendőrségi parancsnok-
ság f.  hó 6-ról 1894, sz. a. az 1879, 1880 és 188 [ 
évi ruházati (különféle  posztó, vászon, sujtás, zsi-
norzat stb.) és szereltényi anyagkellékek szükség-
letének lehetőleg belföldi  gyártmányokkal  leendő 
fedezése  r.zéljából, a szükséges tárgyak szállításá-
ra árlejtést irt ki, melyre az ajánlatok az erd. m. 


