
aljas, és nőm lehet benne bizni; de ha háborúra 
találna kerülni a dolog, akkor szükséges volna 
erélyesebben fellépni,  mint 1854-ben. 

Lukáts Károly. 

* Kő/iis miniszteri érlekczlot volt e hó 16-án 
délután Ö Felsége elnöklete alati. Az értekezleten, 
mely három órától hatig tartott, részt vettek gróf 
A n d r á s s y Gyula, gróf  B y l a n d t R h e i d t 
és báró 11 o f  m a n n közös miniszterek és T i s z a 
és P r e t i s miniszterek. E miniszteri értekezle-
ten — a „B. C." szerint — véglegesen mégáliapit-
tatott a közös minisztérium azon előterjesztése, mely 
az okkupáció 1879-iki költségeinek fedezéseül  akö-
züs hadügyminisztérium számára megkívántató rend-
kívüli szükségletre, valamint az 1878-ik évre szó-
ló póthitelre vonatkozik. E javaslat a jövö hét vége 
előtt nem terjesztetik a delegációk elé. E javas-
lattal egyidejűleg a v ö r ö s k ö n y v ,  iletőleg a 
diplomáciai okmánygyüjtemény is benyujtatik. 

* Snralov gróf  Bécsből nem ment egyenesen 
Londonba, hanem elébb Párisba rándul s útközben 
két napig megállapodik Baden-Badenben, hol G o r-
c s a k o v és O r l o v hercegekkel találkozik. „A 
három orosz vezérdiplomata e találkozása s Orlov 
herceg látogatása Vilmos császárnál — ugy mond 
egy bécsi tudósítás — arra a gondolatra vezet, 
hogy Suvalov gróf  Budapesten az Anglia és Ausz-
tria-Magyarország közti kapcsot erősebbnek találta, 
mint előre hitte." 

A „Times" egy távirata szerint Suvalov bu-
dapesti látogntása összefügg  a porta és monar 
chiánk közt Bosznia átengedése iránt folytatott 
tárgyalásokkal. 

A félhivatalos  „Eastern Budget" egy bécsi 
levél alakjában jelenti, hogy ha Suvalov gróf  célja 
volt Ausztria-Magyarországot angolellenes politi-
kára inditani, ez nagyon kedvezőtlenül fogadtatott 
volna, mert Bécs és London közt ujabb időben 
igen meleg viszony áll fenn.  A mi a porta es 
Ausztria-Magyarország közti egyezményt illeti, igaz, 
hogy a török államférfiak  már belátták a boszniai 
okkupációnál elkövetett hibájokat, s lehet, hogy 
szeretnék jóvá tenni. De ha e részben talán tör-
téntek is Konstántinápolyból előterjesztések, a por-
tának elébb még kétségtelen bizonyságát kell adni 
őszinteségének, hogy a bécsi cabinet ez irányban 
ujabb tárgyalásokba bocsátkozhassék. 

Konkordátum liosznia és Hercegovina ré-
szére. A „D. Ztg." állit lag jól értesült forrásból 
jelenti a következő célzatos sorokat; „Bécsi és bu-
dapesti egybehangzó hirek szerint a katholikus 
egyházra vonatkozólag Boszniában és Hercegovi-
nában, a római kúria és Ausztra Magyarország kö-
zött konkordátum köttetett és a szent szék két 
biztost fog  ama tartományokba küldeni, hogy ott 
alapítsák meg a római egyház hierarchiáját. Tudva 
levőleg a katholikus püspök a török invázió alkal-
mával Boszniából Diakovárba szorittatott és azóta 
a diakovári püspök viseli ugyan a boszniai püspöki 
cimet, de Boszniában semmi joghatóságot sem gya-
korol. A római kúria ezen idő alatt az egyházi 
ügyek intézésére apostoli vikáriusokat küldött Bosz-
niába és Hercegovinába, kik ideiglenesen kormá-
nyozták az egyházat. A katholikus egyházjog sze-
rint, mintán Bosznia és Hercegovina ismét keresz • 
tény világi hatalom alá került, a diakovári és bosz-
niai püspök egyszerűen jogaiba lép és e tekintet 
ben a konkordátum megkötése a kúriával nem 
szükséges. Hogy ez mégis megtörtént és valószí-
nűleg a diakovári és boszniai püspök jogainak mel-
lőzésével, azt nem ok nélkül horvátellenes befolyás-
nak tulajdonítják." A „D. Ztg." felszólítja  végül 
a diakovári püspököt és a zágrábi érseket, hogy 
keljenek jogaik védelmére. 

Koiistantíuápoly, nov. 15. A „Pol. Corr." je-
lentése. A portához érkezett jelentések szerint a 
felkelés  Macedóniában mindinkább n a g y o b b 
m é r v e k e t ö l t é s m á r T h e s s z á l i á i g 
és E p i r u s z i g terjed. A felkelők  egyik cso-
portja a Malespiatiina, Dsinna, Kresner és Melnik 
hegységekben van, a második csoport Koszjegben, 
Planisza-Kraninában és Kusztendillben, a harmadik 
csoport Karadegben, Verecskában, Menasztirben 

"és Florinában összpontosul; a negyedik csoport az 
Olympus lejtőin Verca-Elecsonában terjeszkedik. 
Az utóbbi csapat többnyire görögökből, a többiek 
bolgárokból állnak. Sokra nézve a politikai irány-
zat csak rablás és fosztogatás.  A hadügyminiszté-
rium 23 zászlóaljat és 5 üteget küldött a lázadás 
leverésére. 

Sii'alofl  missiója — irják a „National-Ztg"-
nak Bécsből — nagyon komoly volt. Suvaloff  nem 
tett ugyan formális  javaslatot az utólagos konfe-
renciára, vagy a közös diplomáciái felszólalásra 
nézve, de kijelentette, hogy Oroszország a hatal-
mak pressiója nélkül nem bizik benne, hogy a 
porta végrehajtja a berlini szerződést. Suvaloff  félre 
érthetlenül sejtette, hogy a porta folytonos  nega-
tív magatartása és a hatalmak passivitása véget 
vethetnek Oroszország szerződéshü hajlamainak. 
Oroszország a berlini szerződés lege -ekélyebb pont-
jána £végre nem hajtására az occupatió meghosz-
szabbitásával fog  felelni  E nyilatkozatok fogad-
tatását illetőleg azt mondja a levelező, hogy az 
irányadó osztrák körök mindenekelőtt őrizkedtek 
azon tendenciáktól — sőt még látszatától is annak, 
mely beleegyező magatartásra vallhatna Oroszor-
szággal sjcemben. 

flród,  nov. 15. A közlekedés Bosnyák-Bród-
ból Dobojba a hatóságok által beszüntett. A gya-
logcsapatok számára uj jó hegyi útat fedeztek  fel 
Derventtől Bosnyák-Dubocsácig. A csapatokat on-
nét gőzhajókon szállítják el. A határvidéken bor-
zasztó, több mértföldnyi  vizáradás állt be. Az ál-
landó hid építését a folytonos  áradás miatt abban 
kellett hagyni. — Török-Bródot az egész lakosság 
elhagyta. Az itteni lakosság igen aggódik. A mult 
éjjel számtalan kocsit, lovat és legénységet men-
tettek meg a hidászok a gőzkomp és a pontonok 
segélyével, Egy csapatosztály, mely 48 óra hossz u 
semmit sem evett, Bródba hozatott. A Bród és 
Maglaj közti ut és vasut-épitésnél lévő munkások 
közt tápszer hiányában kiütött az éh-tiphusz. Lehe-
tetlen innét segélyt adni. Az utak feneketlenek.  A 
sárban ezernyi d ö g l ö t t l ó hullája fekszik. 

A Száva kiöntése által okozott nagy vizáradás 
apadni kezd. Két őrkatona esett kötelességük tel-
jesítésében a hullámoknak áldozatául, igen sok 
kocsis, munkás és tömérdek ló veszett el. Az élelmi 
szerekben óriási kár konstatáltatott. — A Duna-
gőzhajótársulat kitűnő szolgálatokat tett. A törzs 
kar és műszaki csapatok áldozatkészsége a megki-
sérlett mentéseknél minden dicséretet felülmúl. 
J a 1 1 s i c s főhadnagy  több bécsi kocsist és két 
mohamedán családot mentett meg a biztos halál-
tól. A Bosniában lévő hadtestek élelmezése ekképen 
szerveztetett, hogy minden egyes hadi utat min-
dennel ellátnak, hogy szükség esetére a szomszéd 
hadcsapatoknak a kellő élelmet átszolgáltathassa. 
Ezenkivül alkudozások tétettek folyamatba,  hogy 
a hadcsapatok élelmezése ugy Szerbián, mint Mon-
tenegrón át történhessék. 

Fővárosi levél 
lindapest, 1878. november 15 én. 

A főváros  a tél saisonja közeledtével mind-
inkább élénkebb képet nyújt, — egy kis mosaik 
tableau lesz az, melynek keretébe összeállítom a 
mult eseményeit, korántsem rembrandti ecsettel, 
hanem egyszerű akadozós tollal, a mint tudnom 
adatott. Mindenesetre itt is alkalmazhatjuk a poli-
tika amaz első törvényét: „csak annyit akarni, a 
mennyi lehetséges". 

A fővárosnak  igen élénk mozzanatot kölcsön-
zött először is a delegátusok, de legföképen  Suva-
lov Péter gróf  megérkezése, ki elé nagy várako-
zásokat kötöttünk, s hogy mennyiben tette élveze-
tessé itteni létét, azt eléggé nem tudjuk, de annyi 
bizonyos, hogy fővárosunkat  jelenleg nagy sárban 
találta, nem tehetett mulatságos kirándulásokat, — 
tegnap ugyancsak kikocsikáztak minisztereink is ; 
társadalmi életünk légkörét ezek is felvillanyozó  á̂ 
teszik, hisz Andrássyt nem mindig láthatjuk, külö-
nösen most, midőn a titkos tanácskozások napi 
renden vannak. 

A felirati  vitáknál — megtörtént a képviselő-
házban az annyiaktól várt — Verhovay szűz be-
széde is, de bizony meglátszott rajta az elfogultság, 
mely még Cicerón is erőt vett. A közjogi ellenzék 
javaslatát terjesztette elő A folyósón  Verhovayról 
a következő vers keringett. 

Felfuttntok  a hólyagot, 
Adjon liangot, de még nagyo*, 
Egy darabig csak puhogolt, 
De valahogy kilyuk.idott. 
Nem volt benne se mag, se rop, 
E bélkiil — jól — ínég sem lörög,J 
Szusszá kiszállt, összelapult, 
Verhovay beszélt s kimúlt. 

Ugy látszik, hogy az idén csakugyan jó bor-
termés volt, mert soha életemben nem láttam any-
nyi részeg embert, mint a jelen időszakban, főleg 
a Terézvárosban és legföképen  a Nagykereszt-ut-
cában, melyben ezer szerencsétlenségemre laknom 
kényszerült és, oh, épen a 6 ik szám alatt, mely a 
boros pincével áll szemközt. Bizony csak áldásos 
esztendőnk vala, verejtékgyöngyöktől  nem hiában 
nedvesültek szántóföldeink  és legelőink barázdái 
mindenfelé.£Hp  most tíz éve volt örömteljes s bő 
szüretünk után ez leend — a jelen combinatio sze-
rint — az első borgazdag esztendő. Csak már tel-
jesülne reményünk, óhajunk, hiszen maholnap —• 
boszniai okkupációnk után és annak dacára — el-
nyeli ezernemü kiadásaink a Danaidák hordója, ha 
filléreink  gazdagabban nem töltik meg erszénye-
inket, mert elég volt, mit eltemetni, mit fojtani  a 
gondűző pipába. A keserű multak még emlékeink 
ben élnek, de ha már csakugyan hordoznunk kell 
az életnek vállainkra nehezedett terheit, mondjuk 
el mi is Petőfivel  : 

,,Ha az isten bút adott a nemze'nck : . 
Azt is adott, e mivel azt Mje meg!-'* 

A fővárosban  nagy megdöbbenést keltett Per-
czel tábornok leányának, Ilermin k. a.-nak a ház-
tóli hirtelen eltűnése. A „Gyors-Futár" könyomatu 
lapszerint — a vámháznál tünt el, hol ugyanis a 
Dunába vetette magát s azóta nem látta senki sem. 
A család nagyon le van verve, hisz nem régen 
érte az ismert csapás, midőn a miniszter fia  meg-
halt oly végzetteljesen. Két nap óta folytonosan 
Soroksár felé  ügyelik a fiatal  leány holt testét, — 
ha fölvetné  a viz, d'i nem találják. Eltűnése na-
gyon, nagyon vig, kedélyes volt, s midőn a szo-
balány kérdezte : nagysád, elkisérjem-e ? igy vála-
szolt ; „rögtön itt leszek". Mint ilyenkor beszélni 
szokták, öngyilkosságának a szerelem ellenállha-
tatlan varázsát emlegetik. Mennyiben igaz, a köz-
véleményre bizzuk. II. Dózsa Géza. 

Indokolás a háromszókmegyei általá-
nos tüzkarbiztosit&s tervezatéhez. 

A) Á l t a l á b a n . 
Tekintve azon számos tüzeseteket, melyek e 

megye közgazdáságát rombolják s melyek ha nagy 
részben gondatlanságból is támadnak, de alapos 
gyanú lehet arra is, hogy azok roszakaratu boszu-
ból s/ittatnak: azok meggátlására szükségesnek 
mutatkozik oly módról gondoskodni, mely által az 
ily károsodások é r d e k k ö z ö s s é g e t képezze 
tv-k s igy mindenkinek érdekében álljon azokat 
111 ;ggátolni s felügyelni,  mert hiszen a „tüzkárpót-
adó-' a szerint n*>, vagy apad mindenkinek állami 
adójához mérve, a mint a tüzesetek gyakoriabbak, 
vagy ritkábbak. * 

Ezen érdekközösség a tüzesetek iránti felü-
gyeletre egyesíti a gazdagot ugy mint a szegényt, 
mert egyformán  kell a százalékot fizetni  frtja  után 
mindenkinek s ezt a fennálló  biztosító társaságok 
nem létesíthetik, mert habár érdekűkben áll is a 
tüzesetek megszűnése, — érdekközösséget nem te-
remthetnek, mert a jelen nyomott közgazdasági 
viszonyok között csak a jobbmódu emberek azok, 
kik ezen magas illetékeket évről évre ren-1.'seri 
bírják fizetni,  a szegényebb sorsú gazdaközönség 
pedig kénytelen istenben vetett reménységgel érni 
be, holott a szegénynek kevese épen oly becses, 
mint a gazdagabbnak többje; tehát módot is kell 
nyújtani arra, hogy kára mindenkinek, a ki csak 
egyszer adót fizet,  megtéríttessék. 

De már magában a számos biztositó társasá-
gok eljárásai sem felelnek  meg a hozzájok kötött 
reménységnek, nem gyakran az elvállalt kötele-
zettségnek sem. 

Eltekintve az általuk keresztülvinni szüksé-
gesnek látszó kárfelvételek  hosszadalmasságától és 
költségességétől, a megállapittatni szokott össze-
geknek kézhez kapása igen gyakran hosszú időre 
nyúlik. 

De fontos  megjegyzésre méltónak találom az-
ért azon összeg nagyságára figyelmeztetni  minden-
kit, mely a megye területén működő számos bizto-
sító társaságok ügynökségei utján kimegy a me-
gyéből, még az országból is s gyümölcsözetlenül 
elvész — s a mi visszajön is, már kárt, veszte ,é-
get jelez. 

Általában tehát ezen felsorolt  szükségessége-
keni javítás céloztatik jelen javaslati tervezetnél. 

B) Mi a r é s z l e t e k e t illeti: 
Ad 1) Hogy mindenki, ki a megyében bármi 

után adót fizet,  legyen az hivatalnok, szatócs, zsel-
lér, kereskedő, korcsmáros, vagy kézműves, hogy 
befolyjon  az általános jólét előmozdítására, ez igaz-
ságos és méltányos az érdekközösségnél fogva, 
mint viszont igazságos és méltányos, hogy minden-
kinek csak megállapítható kára is helyre pótoltas-
sák, a szegénynek egy malaca, csekély bútorzata 
épen ugy, mint a gazdagnak elég tt marhái, asz-
tagja és kazlai. 

Ad 2) De hogy ezt kipótolni lehessen, még 
pedig lehetőleg azonal : szükséges, hogy bizonyos 
megállapitott összeg mindig rendelkezés alatt is 
legyen, s erre nézve nem lévén más alap, a tör-
vényhatóságok rendezéséről szóló törvénynek azon 
engedélye volna igénybe veendő, hogy „megyei 
pótadó" vettessék ki. — Ezért tehát legelső lépés 
volna: megállapítani, hogy mindenki már ez év 
végéig minden forint  adó után fizessen  10 százaié 
kot, melyből begyülne például: Háromszék összes 
adója teszen (kerek számban 400,000 frtot,  ez után 
begyülne 40,000 forint.  Ezen összeg a két takrrék-
pénztárban helyeztetnék el a szerint, mint a be-
gyült összeg az illető kir. adóhivatal területét ér-
dekli. Hogy mindkét takarékpénztár igénybe vé-
tessék, ez nemcsak méltányosság pénzintézeteink 
iránt, de hitelt emelő bizalom s egyszersmind a 
kettő között megosztott nagy összeg általok is 
könnyebben helyezhető el, mint ha csak egynél 
halmoztatnék össze. 

Ad 3) Ezen pontnak kivételező része azért 
szükséges, hogy mindenki saját érdekében pontos 
befizetésre  köteleztessék. 

Ad 4. és 5) (Lásd fennebb  ad 1.) 
Ad 0) (Lásd ad 1.) 
Ad 7. és 8) az eljárás gyorsítását szándé-

kolják. 
Ad 9) Az első fokban  a helyszínén határoza-

tot hozni hivatott bizottságról szól, mely a mindig 
j e l e n l e n n i t a r t o z ó s z o 1 g a b i r ó r ó 1, 
mint a járás első felelős  tisztviselőjéről „szolgabírói 
bizottságnak" neveztetett s oly tagokból szándé-
koltatik összeállittatni, kik lelkiismeretesen legin-
kább ismerhetik nemcsak a körülményeket, de az 
embereket, viszonyaikat és gazdaságuknak álla 
potait. 

Ad 10) A d) pont alatt felemlített  tárgyaknál 
( g a z d a s á g i e s z k ö z ö k stb) lehetetlen lévén 
megállapítani azoknak állapotát, a ioi|o levonás az 
elhasználtság fejében  történik. Mint pl. egy lordós 
szekér megért 50 frtot,  ebből csak 5 trt üttetik le. 
Egy szegény zsellérnek minden bútora elégett; — 
megérhetett 15 frtot  : kap 13 frt  50 krt. 

e) pont alatt a kereskedési cikkek megbecs-
lésénél azon elv ajánlkozik legelfogadhatóbbnak, 
miszerint minden kereskedésben befektetett  tőke 
egy év alatt megfordul  legalább egyszer s e sze-
rint minden negyedévben annak i5°jo, s leltározást 
pedig minden év végével, vagy annak kezdetén 
szoktak és kell is hogy a k< retkedők tegyenek. 


