
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a háromszéki „Háziipar-e gy 1 e t" 
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Nyilttér sora 15 kr. 

Szerkesztőségi iroda: 
Rrassai ntcza 60. sz al »tl, 
hová a Inp szellemi rés*.éf 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Pol lák Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

A keleti kérdés. 
A török egész hajóhad 104 hajóból áll s ezeken 

van 763 ágyú s 15.640 ember. A jelen pillanatbau 
Hamidié és Nustratié pálicélfregattok  s Peik Chéref 
én Burdj Cliéref  páneéicorvettek építtetnek Angliában. 
Ismidt gyárában egy fafregatte,  Souda hajógyárában 
feik-.Vusser»t  nevil facorvette  vau készülőben. 

Két nyilatkozat. A keleti bonyodalmakra vonat-
kozólag két fontos  nyilatkozatot jelezhetünk ; az egyik 
a német császár trónbeszéde, mely békés színezettel 
bir s kijelenti, bogy Németország elé saját érdéi nem 
szabván meghatározott magatartást a keleti kérdésben, 
feladatának  azt tartja, hogy fentartsa  és megszilárdítsa 
a jó viszonyt a vele szövetséges és baráti kormányok 
közt. Ha vájjon e szavak értelme az akar-e lenni, 
hogy a német császár halottaiból feltámasztani  kívánja 
a „hármas szövetséget," arra a közel jövő adhat leg-
biztosabb feleletet.  — A másik nyilatkozat Beacons 
field  lordé. Az angol alsóházban ugyanis a keleti kér. 
dés fölötti  vita elnapoltatván, az angol miniszterelnök 
mondá, hogy ő bízik a porta és a hatalmak belátásá-
ban, s reméli, hogy a béke fenn  fog  tartatni. Ilyen 
nyilatkozat Beaconsfield  lord szájából mindenesetre 
nem csekély jelentőséggel bir, s e szerint majdnem 
azt lehetne következtetni, hogy a hatalmak törekvései 
miszerint Oroszországot fegyveres  föllépésről  való le-
mondásra birják, nem lesznek eredménytelenek. 

A hatalmak válasza. A hatalmak bizalmas uton 
már közölték volna azon jegyzék tartalmát, melyet 
Gorcsakoff  BÜrgönyére válaszul adni szándékoznak. E 
szerit.t a hatalmak egymás közt megállapodtak, hogy 
a török ügyekbe mindaddig nem fognak  avatkozni, 
mig bo nem bizonyul, hogy a porta képtelen a kilá-
tásba helyezett reformokat  megvalósítani. 

Oroszország a hatalmak aggodalmainak eloszla-
tása céljából közölni fogja  azokkal terveit és ama kö-
rülményeket, melyek reá nézve lehetetlenné teszik, 
hogy rögtön lemondjon minden beavatkozásról ; egy-
úttal azonban azt is kijelenteni szándékozik, hogy uz 
ő részéről elszigetelt eljárásról szó sem lehet. 

Konstantinápolyban szerdán rendkívüli minisz-
tertanács tartatott. Ugyanaz nap a szerb küldöttek 
mintegy három óra hosszat értekeztek Savfet  pasával; 
remélni lehet, hogy a szombaton tartandó értekezle-
ten az előzetes békepontok iránt megállapodásra fog-
nak jutni. — Azt állítják, hogy a montenegrói kül-
döttek késlekedése nem fogja  a fenyverszünet  forma-
szerü meghosszabbítását n.aga után vonni, hanem 
kölcsönös megegyezés folytán  ugy török, mint monte-

~ t f i j t t C A . 
A furfangos  hős. 

— Életkép. — 
Irta: Aigner Ferenc. 

(Vége.) 
— Ember vagy fiam  ! — szólt Würtzhez a ve-

zér. — To vagy ma a legnagyobb hős közöttünk ! 
Würtz, a „Gescheft"  embere szerette a szép 

szavakat, de az aranyokat még jobban. 
A vezér leolvashatta arcáról e gyöngeségét a 

zsidónak, mert egyik szárnysegédéhez fordulva,  rende-
letet adott, mire az ellovagolt. 

Néhány pillanat múlva vágtatva tért vissza 8 egy 
zacskót nyújtott át a vezérnek. 

— Fiam I ez a tiéd, — mondá Würtzhez a ve-
zér, és neki a bankár által kitűzött s nála letétbe he-
lyezett 1000 aranyat átadta. 

Würtz most már Bzivesen ott hagyta volna a ve-
zért s környezetét. 

— Jól viselted magadat; gondom lesz rád 1 — 
bocsátotta el végre magától a vezér az aranyok ka 
megterhelt furfangos  zsidót. 

Würtz amint elsietett, oly jóizüt nevetett tenye-
rébo, hogy a köny is kicsordult szemeiből. 

— Bolondok vagytok mind ; én tul jártam az 
eszuteken I — hallatá gúnyosan. 

E pillanatban jelenté a vezérnek egyik hadse-
géd, hogy egy közvitéz ellenséges zászlót hozott. 

— Elkésett; a jutalom kiadatott másnak! — 
volt a vezér rövid válasza. 

* 
* * 

Elmúlt a harc. 
A béke napja rég beköszöntött a harcban kifá-

radt nemzetekre. A vérző sebek már behegedtek s 
mindenfelöl  egy nyugalmas élet, ogy szép jövő előjelei 
mutatkozának . . 

Spildnor berlini bankár épen hivatalos teendői-

negrói részről parancs adatott ki, hogy a csapatok védelmi állásban maradjanak, azaz egyik fél  se kezdjen támadást. 

Szerbia a békealkudozás dacára folytatja  hadi-
készületeit. Ki volt adva a rendelet, hogy az egész 
szerb hadsereg menetkészen álljon, s~W?goTinnál 25 
ezer főnyi  sereget-akarnak összpontosítani. Azt hiszik 
azonban, hogy a kormány e rendelete csak választási 
cselfogás,  melynek eélja az, hogy a választók száma 
— a zászló alá bivás következtében — leolvadjon s 
igy a kormány jelöltjei könnyebben győzhessenek. 

A skupstina hétfőn  ül össze ; mindjárt a megnyi-
táskor érdekes interpellátió fog  szőnyegre kerülni. 
Azt fogják  ugyanis kérdezni a kormánytól : hogyan 
kezdhette meg Törökország ellen az egyenlőtlen har-
cot a nélkül, hogy előbb legalább egy nagy hatalom 
támogatásáról biztosítva lett volna ? Az interpellátió 
nyilván oda fog  irányulni, hogy felvilágosítást  kérjen 
a Szerbia és Oroszozszág közti viszonylatról, valamint 
a sz.-pétervári kormány keleti politikájáról. 

Néhány szó erdőségeink állapotáról 
(Két közlemény.) 

II. 
Nézzük : 
Az ezon állapot előidézéBéro befolyással  volt 

okokat. Ezek: 1.) s z a b á l y t a l a n , rendezetlen 
b i r t o k v i s z o n y ; 2.) O k s z e r ű t l e n g a z d a -
s á g ; 3.) O k s z e r ű t l e n és határtalan l e g e l -
t e t é s . 

Ezei levén a főbb  okok, ezekről szóiandok rö 
viden ; s egyszersmind ezzel kapcsolatosan felemlítem 
a legszükségesebb védintézkedésoket, melyek csekély 
áldozattal létesíthetők lennének. 

Sehol sem oly rendezetlenek az erdőgazdaság 
viszonyai, mint itt nálunk Székelyföldön,  a főleg  Kézdi 
és Orbaiban ; s ép ez volt legnagyobb mérvben elő-
idézője a gondtalan, roppant erdőpusztitásnak. 

Van egy pár község ugyan, hol a birtokviszony 
szabályozása már régebben keresztül vitetett; de a 
legtöbb községben még ma is a régi zilált és szabály 
talán közösség áll fenn  ; s talán évtizedek mnlva is 
ezen állapot leend, ha a tuagas kormány közbe netn 
lépik. 

Commune bonuma levén, részint több község-
nek, részint egyes községek birtokosainak, roppant 
erdőségek — minden szabályos erdőkezelési rendszer 
és meghatározott térarány s jogosultság nélkül — nem 

vei volt elfoglalva,  midőn egy kopott öltüzékü zsidó 
nyitott be irodájába. 

Spildner kérdőleg vetette szemeit a jövevényre. 
— En Wütrz Eduárd vagyok ! — ajáolta magát 

a zsidó. 
Spildner most olyan formán  nézett rá, mintha 

mondta volna: „örvendek, de nincs szerencsém!" 
A zsidó valószínűleg átértette e pillantást. 
— Micsoda ! bát ez nem ismer engemet ? — fe-

jezé ki megbotránkozását e fölött  önmagában. 
Ugylátszik : nem ! 
— Az első francia  zászlót én foglaltam  el ! — 

szólt Würtz, mig kigyó-szemeivel fürkészőleg  leste a 
bankár arcairól szavai hatását. 

Nem csalódott. 
A bankár felugrott  holyéről: 
— Ah I Ön az a hős, ki az általam kitűzött 

jutalomra magát érdemesítette? Örvendek, hogy meg-
ismerhettem mondá barátságosan s a rongyos zsidót 
üléssel kínálta meg. 

Würtz önelégülten foglalt  helyet. 
— Tudtam, hogy megbecsül, ha egyszer megis-

mert — mormogá eközben. 
A bankár állva maradt előtte. 
— Beszélje el kérem, vitéztettét körülményesen, 

— hivta fel  udvariasan, 
— Szívesen, Bzivesen 1 — viszonzá készséggel 

Würtz, s erre egész nyiltau előadta furfangos  cselét, 
melylyel a zászlót birtokába kerítette. 

A bankár összeráncolta homlokát beszéde alatt 
s midőn elvégezte, haragosan rivalt rá: 

— egy nyomorult 1 
Würtz fölállott: 
— Tévedni méltóztatik —jegyzé meg nem min-

den szemtelenség nélkül. 
— Ön elámította hazáját 8 megcsalt engemet! 

— hallatá vádját a bankár. 
— Jehovára mondom I erre nem gondoltam. En-

gemet egy nemesebb indok vezetett akként cseleked-
nem : az — önhaszon. Nem akartam az ezer aranyat 
elveszteni, mert tessék megjegyezni, hogy éu születé-
sem óta rendkívüli előszeretetet táplálok keblemben 

Számított a jövőre egyik sem; hordta, pusztitotta kik;, 
ugy és a hogy neki tetszett ; hisz uem gátolts, sőt 
nem is korlátozta ebben semmiféle  törvény. S ép tuiut-
hogy közös volt az erdőbirtok — azért é6 abból a 
kilátásból igyekezett minden ahoz igényt tartó (sőt 
még sok esetben illetéktelen) személy minél több és 
több fát  gondtalanul letarolni: hogy, hátha a bekö-
vetkezhető birtokviszony szabályozása alkalmával, nem 
vetné a kocka, birtokába, azon letarolt területet. S 
mily okszerűtlen volt kezdettől óta e számítás. Az er-
dőbirtok szabályozása késett napjainkig, de ezalatt az 
összes közös és nem közös erdőségek tönkre tétettek 
— s most, ha osztályozás, s rendezés alá, és ezzel 
egyidejűleg tulajdon elkülönítése alá vétetnék a terü-
let — bizony sokan megvakarnák, okszerűtlen cselok-
rnényök miatt, hibás ész tartójukat. 

Hogy előbbi feltevésem  áll, azt élő tanukkal is 
be tudom bizonyítani. Epen N. községben hallottam 
egy falusi  gazdától azon nyilatkozatot: „a közös er-
dőt, bár igen messze vau, azért használja, vágja kiki 
tetszése szeriut, mivel az, a bekövetkezendő erdőbirtok 
szabályozása és osztálya alkalmával, egy pár nagy bir-
tokos tulajdona leend." Söt, mint hallottam: ép azért 
nem sürgeti az erdők szabályozását, mert azon közös 
helyen még pár évig élődhetnek. 

Elég szomorú bizonyság ez arra, hogy beláthas-
suk a kichiszemü vakság és silány kapsiságbál folyó, 
de rendezetlen viszonyainkból eredő, rablógazdaság ha-
tártalau korlátlanságát, mely mindenesetre mi előbb 
megszüntetendő volna. 

E tekii.t.;tben maga a község is hozhatna oly ha-
tározatot, mely megóvná ugy az egyesek, mint a köz-
ség közös érdekét a végpusztulástól. Minthogy azon-
ban a községek előre nem látó (tisztelet a kivételek-
nek) tudatlansága, és talán szűkkeblű féltékenysége, 
ez ellen ritkán lép fel:  a magas kormánynak kellene 
intézkedui, hathatós rendszabályok és az erdőtörvény-
nek, mielőbb életbeléptetése, és szigorú végrehajtása 
által. Minthogy pedig az állami erdöbirtokok kezelése 
miudenbeu a szabályosság elve szerint történik : cél-
szerű volna, már az erdőszeti munkálatok egyöntetű-
sége tekintetében is, ha az állam maga neveiné, gya-
korlatiig, a It-eudő megyei és községi erdőszeket, azaz 
jobban mondva : műszaki személyzetet. Csakis igy le-
hetne megérni, hogy erdőink szakértő egyének veze-
tése és gondozása, felügyelete  mellett, ismét kellő 
minőségű és mennyiségű fatö*neget  szolgáltassanak- — 
Mert mindannak dacára, hogy az erdötalaj mennyi-
ségi viszony tekintetében, Háromszékmegye ott áll, hol 
Maramaros és Zólyoinmegyék : a megyénk és nevezett 

a kedves aranyok iránt, - - mentegette magát a fur-
fangos  zsidó. 

— S ön még kérkedni tud bűnével ? ! 
— Bocsánat: nem! Engemet most is az önérdek 

vezetett méltóságodhoz, — feleié  Würtz majdnem rej-
télyesen. 

— Kezdem nem érteni önt, — vállá be őszintén 
a bankár. 

— Mindjárt meg fog  érteni méltóságod ! 
— Igazán, kíváncsi vagyok ! 
— Es én kimondhstatlan szerencsés. Legalább 

kimagyarázhatom magamat méltóságod előtt, — vála-
Bzolá a zsidó udvariasan. 

— Csak kérem a dologra ! — szólt a bankár tü-
relmetlenül. 

— Tetszik tudni: ón szegény ember vagyok! 
A bankár végig jártatá szemeit a zsidó kopott 

külsején : 
— Azt elhiszem I S aztán? . 
— En meguntam a szünteleni bolygást. Nem 

akarok egy második bolygó zsidó lenni s óhajtanék a 
nyomortól örökre megszabadulni. 

— Tovább ! Tovább ! 
— Minden bizalmamat méltóságod jóságába he-

lyezem. 
— Akkor nagyon helytelenül cselekedte, hogy a 

zászlóelfoglalási  comedia részleteiről értesített — fe-
lelte a bankár hidegen. 

— Söt ellenkezőleg. . . . 
— Hogyan? Tehát még remélhet tőlem valamit, 

mikor elámította hazáját s rászedett engemet is ? 
— Bátorkodom ismételni, hogy én csak az ezer 

dnrab aranyat ohajtottam megnyerni furfangommal.  A 
haza és méltóságod nem is jutottak eszembe. 

— Tegyük fel,  hogy igazat mondott. Ön akkor 
sem egyenes lelkületű ember, — vitatkozott a zsidó-
val a bankár. 

— Ez az, a mi nekem örömet okoz és szeren-
csét hoz 1 

— Ön ismét talányokban beszél, — mondá a 
bankár, kit a zsidó okoskodása már régóta kiengesztelt. 

— Méltóságod azonnal magérti alázatos szolgá-


