
Suvaloff  eróf  Budapesten van. Utazásának 
z(Ujáról jelenti a Fremdenblatt: A czár megbízta 

Küldöttjét, hogy megnyugtató föivilágositásokat 
adjon Oroszország czéljairól. E fölvilágositások  bi-
zonyára a legjobb fogadtatásban  részesülnek. A mi 
a Suvaloftnak  adandó választ illeti, ez összhangzat-
ban lesz az ö felsége  által vasárnap mondott be-
széddel, a melyben Ausztria-Magyarország pro-
gr.immja gyanánt jelentette ki a föltétlen  ragasz-
kodást a berlini szerződéshez. Remélik,  hogy e 
válasz annál kedvezőbb hítást fog  gyakorolni az 
európai békére, mert Anglia is ezen az alapon áll, 
a mi Beaconsfield  beszédjéből is kitűnik. 

A Temps pedig a következőket  jelenti Buda 
pestről]: S u v a l o f f  gróf  ideérkezése az ujabb in-
tézkedés! k következménye,  a melyeket I. i v á-
d i á b a n tettek. Az osztrák-magyar kormány a 
legmegnyugtatóbb biztosításokat várja az orosz 
diplomatától a berlini szerződést illetőleg, és kije-
lenti, hogy ebben a tekintetben sohasem kételke-
dett a czár szándékaiban. Az osztrák-magyar kor-
mány azt hiszi ugyanis, hogy tévedett, a ki azt 
hitte, hogy Oroszországnak lehetetlen ily módon 
veszélyeztetni azon előnyöket, a melyeket a ber-
lini sztrzödés által vivott ki. Biztosítják továbbá, 
hogy az angol cabinet ugyanezen biztosításo-
kat kapta Livádiából. Mindezen hirek együtt véve 
szolgáltattak arra is okot, hogy Ferencz József  csá-
szár a delegátiókhoz vasárnap intézett beszédében 
oly határozottan nyilatkozott a berlini szerződés 
végrehajtása mellett. 

SeraieTóltól jelentik, hogy a közöshadügy-
miniszterium felszólítása  folytán  a hadseregparancs-
nokság alapos megfonto  ás után javaslatot tett az-
iránt, hogy a megszálló csapatoknak ismét egy ré-
sze hazabocsáttassék. Ezen javaslat szerint azon 
csapatokon kivül, melyeknek  hazaküldése már el 
van határozva, még további másfél  hadosztályt bo-
csátanának haza a megszállt tartományokból, ne-
vezetesen Bosznia északi részéből és Hercegovi-
nából a határszéli kerületekbe, a nélkül azonban, 
hogy ezen csapatok demobilizáltatnának. 

Ennek folytán  azután a határszéli kerületek-
ben elhelyezett csapatoknak megfelelő  része szin-
tén visszahelyeztetnék az ország belsejébe. A had-
seregparancsn jkság ugyanis azon nézetből indul 
ki, hogy a megszálló csapatok és a lakosság közti 
viszony folytonos  javalása mellett annyival inkább 
lehet ezt a további redukciót életbeléptetni, mert 
a jövő tavasszal valószínűleg nem fog  a megszálló 
csapatoknak szaporítása, hanem csak az ott telelt 
csapatoknak felváltása  szükségesnek mutatkozni. 

Unku'CHlbfil  irják nov 8 ról: A Dobrudzsá-
nak a románok által való megszállása még nem 
történt ugyan meg, de azért érdekes felemlíteni, 
hogy ujabban a Dobrudzsa megszállásának eshe-
tőségét egy Oroszországgal kötött uj konvencióval 
hozzák kapcsolatba. Bármint áiljon is különben a 
dolog, annyi bizonyos, hogy az orosz csapatok a 
Dubrudsának románok által való megszállása után 
is ott maradnak, mi által ott rkondominium"-féle 
állapot fog  beállni, melynek formájára  és lénye-
gére méltán kíváncsiak  lehetünk. A kormány kü 
lünben minden lehetőt megtesz, hogy az itt uralko-
dó izgatott hangulatot lecs:llapitsa. 

lophatnak, a törvény titkos utai megengedik, hogy 
szép szerével talán öljenek is. 

Szegény Beszédes I Andor fiát  legnagyobb 
nélkülözései közepette is tanittatá. 

Ilona busult, busult, si.t, egyebet sem tehetett 
szegény leány. 

A legfájdalmasabb  érzetek, szenvedés és nél-
külözések szerezte kinok árán hurcolta Beszédes 
Ilona köntösét és gyűrűjét s szükséges ruháját a 
„Geld für  Alles" gyilkoló hónába. 

A végzet igy rendelte. 
Ilona először látta életében ezt. Két *<öntöse 

van még, egyikben dolgozni jár, másikban elmegy 
barátnéihoz. 

Becsületes ember ! ugy-e előteremtetted a 44 
forintot,  adós nem maradtál kérlelhetlen házi urad-
nak ; neki egyedül nem szabad tilán adósnak lenni. 

Kérlelhetlen, könyörületet nem ismerő zsarnok 
emberek ! sziveteket kebleitekben dobogni vájjon 
érzitek 0 ? Nem, nem hiszem, mert rég megfagyott 
Pesten a vér bennetek, — a lelkiismeret parányi 
szikrája rég elhamvadott. 

Zsarnokok ! 
II. 

A főváros  utiáin bármerre megyünk, minde-
nütt hurcolkodó szekerekkel  találkozunk. Az évne-
gyed lejárt, - a felmondott  szállás határideje is 
let.lt. 

Most egy nagy társzekeret látunk; ugy lát-
szik, valami t lietős emberé, mert ingóságait fedett 
szekeren viteti az uj lakásra. Hjah, nem teheti min-
den ember azt, százakba kerülne. A kevésbé tehe-
tős már közönséges kocsin szállíttatja bútorait, mig 
a legszegényebbeknek  kis kézikocsival  vagy horcí 
saraglyával kell megelégedniük. 

Amott két férfiú  vállakon viszi 'a bútorokat 
a gyermekek  utánuk mennek apróságokkal, csecse-
becsékkel kezükben; a hátramaradott nő csak fel-
ügyel, otthon pedig leánya őrködik. 

Mennyi nevetsé es epizód merül fel  I 

(Folytatása következik  ) 

A román vasutak visszavásárlásának ügyében 
Párisba és Berlinbe küldött megbízott, Kostinesku 
Emil ma este ide visszatér. Ez ügyben pozitív tény 
az, hogy az üzlet még ideiglenesen megkötöttnek 
sem tekinthető. Kostinesku magával hozza az illető 
konventió javaslatát és az irányadó körök még 
csak ezután fogják  megvizsgálni; de kiemelendő, 
hogy a román kormány e javaslat mellőzhetetlen 
feltételéül  azt tűzte ki, hogy a szerződés megkö-
tése után közvetlenül és azonnal a vonalak teljes 
birtokába lépjen. 

Kongolnicseanu külügyminiszter mult kedden 
jelen volt az európai Duna bizottság ülésén Gala-
con. Ó az első biztos, ki románia részéről e bizott-
ságban részt vesz, melyben eddig Románia nem 
volt képviselve. E tárgyalásokból kiemelendő, hogy 
Ausztria-Magyarország és Románia képviselői meg-
bízattak a parti kapitányok hatalmi körét szabályo-
zó javaslat kidolgozásával és hogy Kogolnicseanu 
az osztrák-magyar biztossal a dunai hajózás érde-
kében leendő intézkedések tárgyalásánál a legna-
gyobb egyetértésben volt. 

Koiislaiitinit|>olyból jelentik. A keleti Rumé-
ba ügyét rendező bizottság elfogadta  az osztrák-
magyar meghatalmazott indítványát, mely szerint 
a konstantinápolyi nagykövetek tárgyalni fogják  a 
mohamedán menekültek repatriálására vonatkozó 
rendszabályokat, a nemzetközi bizottság pedig vég-
rehajtja az erre vonatkozó határozatokat. A bizott-
ság valamennyi tagja bele egyezett a javaslatba, 
az orosz meghatalmazott kivételével, a ki tiltako-
zott e javaslat elfogadása  ellen. A porta felszólalt 
Lobanoft  nagykövetnél azon 150 katona ügyében, 
a kiket a logujabb haiczokban elfogtak  a bolgár 
felkelők  és később az orosz csapatoknak adtak át. 
A porta kívánja e katonák kiszolgáltatását, e ké-
rést Layard erélyesen támogatja. Midhat pasának 
Szíria kormányzójává történt kineveztetését Layard 
diadalának tekintik a mi összefügg  az angol re-
formok  megvalósításával. 

A hüromszekmegyei Általános tüz-
karbiztositas tervezete. 

1) Háromszékmegye területén bárki, vagy mi 
után kirótt s bármily cimü összes állami adók min-
den egyes forintja  után „tűzkárok elleni biztosítás" 
cim alatt az évenkénti szükséghez képest egyen-
lően bizonyos százalék rovatik ki megyei rovatai 
cim alatt az 1870. évi XIII. törvénycikk  engedélye 
alapján. 

2) Egy, a tűzkárok biztosításának azonnali 
fedezhetése  céljából egyelőre ezen százalék io"/fcra 
állapittatik meg, melyet is mindenki ezen jelen év 
végéig tartozik oda lefizetni,  hova rendes adóját 
fize  ni köteles, azaz vagy az illetékes kir. adóhiva-
talnál, vagy a községi adógyüjtőknél (adószedők-
nél), kik is az adókönyvecskékben  „törvényható-
sági adópótlék" cimü rovatban ugy a tartozást, — 
mint a leróvást bevezetni, illetőleg kiróni és bevé-
telezni tartoznak. Az igy begyült összegeket a hát-
ralékosoknak  pontos kimutatása mellett minden 
negyedévben a kir. adóhivatalok az alispánhoz ter 
jesztik be. 

3) Ezen pótadók behajtása ugyanazon eljárás 
alá tartozik, mint a más állami adók behajtása ; 
azonkívül ki a befizetést  elmulasztja, annak leróvá-
sáig eső időközben történhető tűzkára esetében 
semminemű kárpótlásban nem részesülhető. 

4) A begyült összeget a megye alispánja a 
kézdi-vásárhelyi  és a sepsi sztgyörgyi háromszéki 
takr rékpénztárakba elhelyezi, a szerint, mint az 
összegek a kézdi vásárhelyi, vagy a s.-sztgyörgyi 
kir. adóhivatalok területéről gyűltek be. 

5) Ezen „tűzkár-pótadó" nagyobb összeget 
képviselvén,  mint a mennyit az illető takarékpénz-
tárak alapszabályai rendes betéteknek állapitnak 
meg : ennélfogva  ezen összegeknek kezelése iránt 
a megyének utólagos jóváhagyása feltétele  mellett 
az alispán az illető takarékpénztárak  igazgatósá-
gaival a szükséghez képest esetről esetre külön 
egyezményt köt. 

6) Minden lakos, ki lláromszékmegye terüle-
tén lakik s bármily csekély állami adója, után fi-
zett „tűzkár pótadót" : tüz általi károsodása eseté-
ben kárának teljes megtérítésére tarthat igényt, — 
kivéve a tűzkárnak azon időben lett esetét, mely-
ben az illető pótdijával hátrálékos volt. (3. p.) 

7) A tüzeset után legfölebb  24 órával tartozik 
az elöljáróság azt az illető szolgabírónak bejelen-
teni, részletezvén abban lehetőleg a felmerült  ká-
rokat. 

8) Tűzeseti bejelentést ezen kivül bárki is te-
het, akár személyesen, akár írásban. Szóbeli jelen-
tés azonnal jegyzőkönyre veendő a szolgabírói hi-
vatalnál. 

9) A vett jelentés után legtovább 24 óra alatt 
a szolgabiró vagy segédje személyesen száll ki az 
illető községben, magával vi.én egyik szomszéd-
határos községből két megbízható szakértőt mint 
becslőt; ezekhez veszi a községi birót és másod-
birót, továbbá a tüzkárosult (vagy károsultak) által 
kijelölt két bi/.a!mi férfiút,  kikkel együttesen heted 
magával képezvén a szolgabírói bizottságot, min-
den egyes káros színhelyét megvizsgálja és a kárt 
megállapítja. 

10) A kárnak megállapításánál és becslésénél 
a következő  alapelvek szerint jár el a fenni  bi-
zottság : 

a) Minden károsult tárgynak értéke a tüzese-
tet közvetlen megelőző időbeni állapota szerint ál-
lapítandó meg s e végre a közvetlen szomszédok 
is meghallgatandók. 

b) Épületek teljes becsértékben kárpótol-
tatnak. 

c) Gabonánál és takarmánynál számbavejndő 
az azon községbeli termés minősége és mennyisé-
ge ; a becsár a községnek rendes piaci ára szerint 
határozandó meg, levonatván belőle a fuvarbér. 

d) Gazdasági eszközöknél, házi bútoroknál a 
megállapitott becsárból io"/„ levonandó. 

e) Kereskedéseknek  kára aként állapítandó 
meg, hogy az utolsó hiteles érték leltározásának 
idejétől számítva, — minden éVnegyedre 25" u le-
üttetik. 

f)  Gyáraknak  belső berendezése csak fele  ré-
szig kárpótoltatik. 

g) Gazdasági házi állatok becsárából annyi 
kárpótoltatik, mennyi az elhasználható rész árának 
kiegészité,eig szükséges. 

11) Nem pótoltatnak: 
a) értékpapírok, 
b) ruhanemüek, 
c) robbanó szerek, minő: lőpor, kii.'nh'j/ö 

szesz, vegyészi szerek s több eféle. 
d) szalmanemüek és trágya. 
12) A károsult tárgyaknak  és azok becsérté-

kének egyenkénti megállapítása után a kárpótlan-
dó összegek iránt a bizottság szavazattöbbséggel 
határozatot hoz és azt a szolgabiró azonnal kihir-
detvén, az eljárási jegyzőkönyvvel  együtt az alis 
pánhoz felterjeszti,  a határozatnak egy példányát 
ped g a község házánál 8 napi időtartamra kiíug-
geszteti. 

13) Ezen bizottság ugyanazon alkalommal ki 
nyomozza azt, hogy a tűznek eloltása körül meg 
tétetettek e a kellő intézkedések ? s azokat, kik 
magukat a tüz elfojtása  körül kitüntették, érdeme 
ikhez mérve csekély jutalmakra ajánlja, — azokat 
pedig, kik magukat elvonták, kik rosz példát ad-
tak, nem engedelmeskedtek, vagy épen bujtogat-
tak : hibáikhoz mérve lehetőleg pénzbirságra itéli 
a tüikár-alap javára. 

Ezen határozatok ellen fellebbezésnek  helye 
nincs. 

14) A szolgabírói bizottság által hozott kár-
pótlási határozat ellen akár az illető fél,  akár pe 
dig bármely tagja a községnek 8 nap alatt indo 
kolt és írásban a szolgabiró utján az alispánhoz 
beadandó folyamodással  élhet. 

15) Ha a szolgabírói bizottság határozatának 
az alispánhoz lett beér ezése napjától számított 8 
nap alatt hozzá foiyamodás  nem adatik be: az al-
ispán a szolgabírói bizottság által megállapitott 
összeget az illető takarékpénztárból kivévén,  nyugta 
melleit leendő kifizetés  végett az illető szolgabíró-
hoz megküldi. 

A jutalmazásokra és büntetésekre nem lévén 
fellebbivtel,  az előbbieket utalványozza, utóbbiakat 
elhelyezi. 

16) Ha a fenni  pont alatt kitűzött határidőben 
felfolyamodás  tétetik az alispánhoz, azon esetben 
azt az alispán az összes iratokkal együtt a megyei 
közigazgatási bizottsághoz t. rjeszti fel. 

17) A megyei közigazgatási bizottság Il-od 
fokban  határoz, s ha szükségét látja, saját kebelé-
ből küld ki egy vagy két tagot a kárnak ujabb 
megállapítása végett, 

18) A Il-od fokú  határozat ellen, ha a szolga 
birói bizottság határozatával egyforma,  további fo-
lyamodásnak helye nincs, s igy az alispán a meg-
határozott kárpótlási összeget a meghatározott mó-
don utalványozza. 

19) Ha a közigazgatási bizottság II. fokú  ha-
tározata az elsőt megváltoztatja, a hozott határozat 
a községben kihirdettetik és a napra újra is kifüg-
gesztetik, mi ellen -zon időközben újból folyamodni 
lehet a megyei közgyűlés elébe. 

20) Ha 8 nap alatt a II. fokú  határozat ellen 
folyamodvány  nem adatik be, a közigazgatási bi 
zottság határozata szerint megállapitott kárpótlás 
az alispán által kifizetendő. 

21) Ha a káros 8 nap alatt a közigazgatási 
bizottság II. fokú  határozata ellen is folyamodvány 
adatnék be, az a legközelebb tartandó megyei köz-
gyűlés elébe terjesztendő, mely is végérvényesen 
dönt, hogy a két határozat közül melyik marad 
érvényben. 

22) A köigyülés továbbá átvizsgálja a „tuz-
kár-alap" számadásait, melynek takarékpénztári 
kamataiból leszámiltatnak a bizottsági költségek, 
jutalmazások, a fennmaradt  kamatösszeg a hozzá 
csatolandó büntetési összeggel pedig, mint tarta-
lékösszeg, külön kezelés alá vétetik, s mindaddig 
növeltetik, mig abból egy külön „tüzkáralap" létesül. 

23) A károk felvételére  hivatott bizottságok 
tagjai külön ugyanazon illetményekben részesed-
hetnek a tüzkáralap kamatainak terhére, annyit 
számukra hasonló eljárásokban a törvény megenged. 

Egy kiszálló közigazgatási bizottsági tagnak 
fuvarilletményre  külön 4 frt  napi dij engedélyeztetik. 

24) Mindenki, ki ezen szabályok kijátszására, 
nyerészkedésre vagy hamisításokra csak kísérletet 
is t í-zen elvesztvén  m i n d e n kárpótlásra való jogosult-
ságát, az ilyen büntettek fenyítésére  fennálló  tör-
vények eljárása alá esik. , 

25) Jelen szabályzat kir. belügyminiszteri jóvá-
hagyás után azonnal életbe lép, s végrehajtásával 
az alispán bizatik meg. 

y H01 ritli Lászlrt, 
megyei töjegyzö. 


