
* A magy. bnnkflóliok  felállításának  munkálata 
erőteljesen halad előbbre. Igy Denk Antal, az osz-
trák-magyar bank felügyelője  tegnapelőtt érkezett 
Pozsonyba, hogy ott a fiók  számára helyiséget 
szemeljen és vegyen fel  s ugyanő azzal is meg van 
bizva, hogy az ottani üzletviszonyokkal  részlete-
sen megismerkedjék s azokról az elnökségnek elő-
terjesztést tegyen A fiók  helyiségcül valószínűleg 
az iparbankr.ak Ventur-utczai háza fog  választatni 
s ahhoz képest, szállás ott vehető, a fiók  julius vagy 
október i-én kezdi meg működését. — A kolozs-
vári lapok is arról értesülnek, hogy a felállítandó 
bankfiók  ügyében a bank kiküldötte legközelebb 
meg fog  jelenni Kolozsvárt. 

Hát hiszen ez mind nagyon jól van s örven-
dünk e mozgalmaknak. Igen kellemetlenül hat 
reánk azonban, hogy mindazon kiküldöttek, kik a 
kiszemelt magyar bankheiyeken a fiókok  beszerve-
zésére megjelennek, egytől egyig Bécsből és pe-
dig, a mint látszik, nem is a főtanács,  hanem az osz-
trák főintézet  személyzetéből küldetnek ki. Hát a 
magyar főintézet  csakugyan még mindig nem'egyéb 
fióknál,  melynek csupán czime változott, de a 
melynek magyarországLszervezéséhez épp ugy sem-
mi köze most, mint nem volt azelőtt ?J 

Arab fabiát  csakugyan megszállották az orosz 
csapatok. A pétervári távirat azt irja, hogy a ber-
lini szerződés értelmében az oroszok lerombolják 
az erődöt. Ebben egyelőre kételkedünk; Az oro-
szok eddig minden követ megmozdítottak, hogy 
nélkülőzhetlenek legyenek a Balkák-félszigeten. 
Még ki sem tavaszodott, már is mozognak e sze-
rencsétlen föld  minden zugában a békétlen elemek. 
A bolgár nemzetgyűlés muszka főbiztosával  együtt 
még nagyobb izgatottságot fog  okozni. Azt elhisz-
szük, hogy a bolgárokat meg fogják  fékezni  orosz 
testvéreik, és épen azért nem fognak  hamarjában 
kitakarodni. Ürügyök lesz reá. Drináoolyi távira-
tunk szerint e városban tömeges tüntetésekre ké-
szülnek a bolgárok, és fel  akarják gyújtani a vá 
ost. Ez eset pedig aligha marad egyedül. 

A bolgár nemzetgyűlés mig mindig nem ju-
tott el az elnökválasztásig. Táviratok szerint nem 
Zankov, hanem Anthimos exarcha fog  megválasz 
tatni, ki egyrészt, mint az önálló bolgár egyház 
megalakítója, nagy népszerűségnek örvend, más 
részt az orosz kormánynak feltétlen  híve s a szám-
űzetésből, hová a porta által küldetett, Sándor cár 
személyes közbelépése folytán  szabadult meg. — A 
bolgár nemzetgyűlés nem akar belenyugodni a 
berlini szerződésbe. Husz tagu bizottságot válasz-
tott, hogy véleményt mondjon a berlini kongresz-
szus azon határozatáról, a melyben szétdarabolta 
Nagy-Bolgárországot. A nemzetgyűlés addig szü-
netelni fog. 

A mérséklet, melyet az oroszok és bolgárok 
tanusitanak, nem igen vezeti tévútra a viszonyok 
és az orosz politika ismerőit. — Mint Tirnovából 
távirják, orosz ügynökök minden oldalról szenve-
délyesen izgatcak az ellen, hogy török helyőrség 
szállja meg a Balkánt ; Drinápolyból pedig irják a 
„Pol. Corr."-nek február  végéről : 

„Az oroszok készületei Rumélia kiürítésére 
zavartalanul folynak,  — csak az feltűnő,  hogy az 
orosz cs patparancsnokok „aggodalmat" mutatnak, 
hogy távozásuk után a bolgárok és törökök közt 
ismét véres összeütközésre kerül a dolog, a mi új-
ból „megakadályozhatná'' az orosz csapatok távo-
zását. Az is tény, hogy az oroszok minden lehetőt 
elkövettek a bolgár népesség fölfegyverzésére.  Hi-
teles adatok szerint 130,000 drb szuronyos Kruka 
puskát és mintegy 10 millió töltényt osztottak szét 
s ha a bolgár nép harciasabb faj  volna, mint ami-
lyen tényleg, akkor az oroszok elvonulása dacára 
Kelet-Rumélia és Bulgária egyesítésének kérdése 
csakhamar el volna döntve. Szerencsére azonban a 
bolgárok, kitűnő fegyvereik  dacára, — épen nem 
montenegróiak s igy legalább egyelőre még talán 
nem lesznek elég erősek a berlini kongresszus al-
kotásának megsemmisítésére." 

Az orosz-romín viszály kialvóban ^an. A „K-
Z." értesül ugyanis; hogy Campipeau román kül-
ügyminiszter jegyzéket intézett a hatalmakhoz, 
melyben elmondja Arab-tábia kiürítésének és meg-
szállásának egész történetét. A jegyzék nagyon 
békés szellemű; semmiféle  szemrehányást vagy 
panaszt nem tartalmaz Oroszország ellen, sőt hatá-
rozott alakban a biztosító hatalmakat sem hívja föl 
bíráskodásra. Az angol lapok már néhány napja 
jelentették, hogy egyelőre nem ülhet össze a kon-
tantinápolyi nagykövetek conferenciája,  de a ro-
mán kormány jelen jegyzéke fölöslegessé  is teheti 
a hatalmak közvetítését. Még az is megtörténhetik 
u nagy zaj után, hogy Románia közvetlen Orosz-
országgal egyenlíti ki e kérdést. 

A nihilista mozgalom Oroszországban, mint a 
karchovi véres eset bizonyítja, nem hagy alább, 
sőt szentpétervári tudósítások mind sötétebb szín-
ben festik  az orosz belviszonyokat. Az erőszakos 
elfojtás  rendszere, — melyet a kormány jónak lát 
követni az alkotmányt követelő törekvések ellen 
mindinkább szaporítja a nihilisták sorait, akik vé-
res eszközökkel és fenyegetésekkel  ugyan, de még 
s nem cseicély diadalokat aratnak. Követelték Me-
iencsev, Trebov, Pohlen igazságügyminiszter, Ti-
z asev belügyminiszter eltávolítását, s alig két év 
mtolyása alatt e térfiak,  a nihilisták legveszedel-

mesepb üldözői, kénytelenek voltak elhagyni he^, 
lyeiket, s ki nem enged, mint Krapotkin. az élet 
vei lakol. A hatalmas cár ereje gyöuge e titkos 
mozgalommal szembey, s a válságos belküzdelem 
Oroszországban mindinkább fenyegető  jelleget ölt 

A szamarkandi orosz kormányzó jelenti, hogy 
az afgán  emir halálának hire érkezett hozzá a ha-
tárról. Lehetséges, hogy ez elkésett és kósza hír, 
mert már azt is jelentették, hogy az emir tul van 
minden veszélyen. 

Haromszékmegye közig, bizotts. 1H79 
március 4-én tartott gyűlése. 
A m e g y e i a l i s p á n rendes havi jelenté-

sében előadja, miszerint a jan. 15-én megkezdett 
sorozás febr:  p-én lett bevégezve. E megye terü-
letén lévő 13 sorozójárásból kiállítandó volt 522 
újonc és 149 póttartalékos; ezen számból kiállítta-
tott tényleg 427 újonc és 46 póttartalékos, tehát 
maradt hátralékban 95 újonc és 103 póttartalékos. 

Égési eset febr.  hóban volt 6. 
Az oroszországi pestis behurcolása ellen a ma-

gas kormány által kiadott óvintézkedések fogana-
tosítása iránt szükséges rendeletek ugy a városi 
tanácsokhoz, mint a járások szolgabiráihoz ki-
adattak. 

M i h á l y István kir. adófelügyelő  jelentése 
szerint a mult febr.  hóban e metrye területén lévő*2 
királyi adóhivatalhoz egyenes adóba bejött 45.751 
frt.  83 frt. 

A z á r v a s z é k i elnök jelentése szerint ár-
vaeset volt 3877, gondnokolt eset 89, ügyforga-
lom 1659 

E g l m a y e r Adolf  kir. mérnök az utak ál-
lapotáról referált.  A mult évről felmaradt  1029 ha-
lomnyi kavicskészletből február  hóban elterittetett 
141 halom. A mult nyáron árvíz által részben el-
rongált kökösi híd helyreállítása a minisztérium 
által 4020 frt  74 kr. erejéig engedélyeztetvén, ezen 
munka beosztása iránt 27-én a szabályszerű árlejtés 
kedvező eredménnyel megtartatott és a munka ki-
vitele 3880 frtért  vállalatilag biztosíttatott. 

A k i r . ü g y é s z és posta hivatal jelentése 
semmi megemlítésre méltót nem foglal  magában. 

Dr. A n t a l M i h á l y megyei főorvos  jelenti 
miszerint a mult két hónapban semmi nagyobb 
mérvű s magában véve uralkodó betegség nem 
volt, kivévén a veres himlőt és höghurutot, A ron-
csoló toroklob ez idő szerint nem uralkodik, mind-
az által az aggodalmat megszüntetni nem lehet, 
hogy újra meg újra visszafog  térni és több áldo-
zatot szed ismét s ezért igen helyesen jegyzé meg 
a főorvos  ur s mi sem győzzük azt ismét a köz-
ségek figyelmébe  ajánlani, hogy a közigazgatási 
közegek, a községi elöljárók valahára már lelkiis-
meretesebben hajtsák végre az egészségügyi tör-
vényeket. 

A pestis behurcoltatása megakadályozására 
kiadott rendszabályokat illetőleg különösen a tisz-
taságot ajánlja a községek figyelmébe  s általában 
az elöljárók felelősség  mellett lennének utasitan-
dók az egészségügyi viszonyok pontosabb felügye-
letére. A mi a tisztaságot illeti, ezen jelentés kap-
csán különösen panaszos hangok hallszottak Kézdi-
Vásárhely és Sepsi-Sztgyörgy várost illetőleg. Fel-
jegyezzük e körülményt, mely nem nagy dícsére-
téze szolgál egyik városnak sem. 

V a j n a S á n d o r kir. tanfelügyelő  jelentése 
csekély módosítással tudomásul vétetett. 

E jelentés szerint a különböző járvány beteg-
ségek miatt orvosi vélemény folytán  elrendelt is-
kola szünetelések lettek bejelentve Zágon, Baróth 
és Altorja részéről. 

S e e t h a l F e r e n c (most talán negyedik) 
interpellációja folytán  végre valahára megtudtud-
tuk a postaigazgatóság helyetese által adott vá-
laszból, hogy a s.-sztgyörgyi távírda és postahi-
vatal egyesítése f.  év. ápril 2-án megtörténik. 

Bejelentetett K u p f e r s t i c h  József  szesz-
gyárának ma reggel törté»t szétrobbanása. Ott a 
kazán, mely a tavalyi vizsgálat szerint teljesen 
használható állapotban volt, hihetőleg vigyázatlan-
ság következtében robbant szét s ennélfogva  a 
vizsgálat megindítása törvényszéki uton meg fog 
történni, addig is azonban intézkedett a közig, 
bizottság, miszerint minden további épités betiltav 
sék a vizsgálat megejtéséig. 

Tárgyalás alá vétetett a Kupferstich  József 
szeszgyárát illető felfolyamodás.  Erre nézve tudva-
levőleg az egészségügyi bizottság véleménye alap-
ján egy határozat már hozatott volt, mely szerint 
a szeszgyár eltávolítandó lett volna ; most a köz-
igazgatási bizottság megtűri tovább is a szeszgyárt 
a jelenlegi helyiségen, kikötvén Kupferstich  J-nek, 
hogy csátornát vezessen udvarán keresztül, a régi 
postautcán át a patakig. Az ezzel járó költségeket 
a város és Kupferstich  József  egyetemlegesen hor-
dozzák. 

Alapszabály-vázlata 
A „magyar kisbirtokosok  országos /öld  hitelegyes  ü-
Ide'-nek  és  az ezzel  szövetséges  , mezőgazdasági  elö 

legeggle(eku  nek 
(Vege.) 

Az alapítók által letett alapítványi kötvények 
visszaadása azon időpontban fog  kezdődni, a mi-

dőn az egyesület tartaléktökéjének saját értékei az 
az országos alapból adományozott 500,000 frtnyi 
összegen kivül 500,000 frtot,  vagyis összesen egy 
millió frtot  értek el és ezenfelül  az eredetileg jegy-
zet alaptőke 10" ,,-ának megfelelő  növekedés állott 
be. Ez esetben azon alapítók, kik alapított össze-
gük '/.„-ed részét kötvényileg biztosították, alapít-
ványi összegük egy tizedrészét illető kötelezettség 
terhe alól szabadittatnak fel,  azon alapítók pedig, 
kik alapitványaikat teljesen befizették,  befizetett 
összegük egy tized részét kapják vissza, s ezentúl 
minden további io"[ -nyi növekedés után ugyané 
zen mértékben mentetnek föl  kötelezettségük alól, 
illetve befizetett  alapítványi összegeit ugyanily 
mértékben szolgáltatnak nekik vissza. A részala-
pitványok visszafizetése  az éppemlitett egész ala-
pítványok visszafizetésével  egyidejűleg veszi kez-
detét és szintén 10 | ,-os részletekben történik. 

Az összes egész alapítványok egy tizedrésze 
(io°0-a) és a részalapitványok fele  (50 |0-a> állan-
dóan a tartalék-alapban marad. A közgyűlés azon-
ban jogosítva van, még ezen visszatartott része-
ket is az egyes alapitóknak kiadni, a mit az a 
tartalékalap növekedéséről leli. tövé v .lt. Az ily 
alapitóknak jogai s kötelességei az egyesület irá-
nyában megszűnnek. 

Az alapítványok csakis az egyesület hozzájá-
rulásával ruházhatók át másra. Az alapítók jogai 
és kötelességei az alapítványok átruházása esetén 
azok ui birtokosaira, elhalálozáskor azon örököse-
ikre származnak át, kiknek birtokába az alapít-
ványi kötvényekkel  terhelt ingatlan vagyon jutott, 
vagy kik a befizetett  összegek után járó kamatok 
élvezetére vannak jogosítva. 

Az alapítók az egyesületi működés vezetésére 
a közgyűlésen gyakorolnak befolyást.  Minden ala-
pító tag, tekintet nélkül az általa jegyzett (egész 
vagy rész-) alapítványi összeg nagyságára, ameny-
nyiben az alapítványa természetének megfelelő 
első részlet-befiizetést  teljesítette, saját személyére 
nézve egy szavazattal bir s e szavazati jogát ugy 
az egyesület alakuló közgyűlésén, mint annak 
egyéb (rendes és rendkívüli) közgyűlésein akár 
személyesen, akár pedig írásbeli megbízás után 
egy különben is szavazati joggal biró alapító tag 
által gyakorolhatja. 

A központi egyesület alapszabályai, ugy az 
alapítók jogaira és kötelességeire nézve, mint egyéb 
tekintetben, csak a közgyűlés által az alapító ta-
gok t7bbségének elhatározásával móddsithatók, 
mely elhatározás kötelező erővel bir valamennyi 
elapitó tagra nézve. 

Az alapító tagok a központi egyesület 
jelzálogkölcsöneire nézve els5bbségben része-
sülne. 

Az alapítványt tevő községeknek a központi 
egyesület hatósági engedély mellett hosszú idejű 
törlesztési és rövidebb lejáratú kölcsönöket ad. 
inség, elemi csapások által sújtott lakosaik felse 
gélésére, takarékmagtárok létesítésére, mezőgazda 
sági érdekeik előmozdítására, népiskolák épitésér 
vagy egyéb közcéljaikra; továbbá a központi egye 
sülét a mezőgazdasági előlegegyletek alakítása tee 
kintetében kiváló figyelmet  forditand  az ily köz 
ségekre és nekik saját helybeli egyletük vezeté 
sére alapszabályilag meghatározott befolyást  bizto 
sitand. 

Egy vagy több 1000 frtos  kamatmentes ala-
pítványt tett alapítók az egyesület „örökös alapi-
tói " s e kiváló joguk — még ha befizetett  alapít-
ványi összegük teljesen vissza is fizettetett  — ér-
vényben marad és örökletes mindaddig, mig ma-
ga az egyesület fennáll. 

Az alapszabályokban megállapított módon 
visszatérítendő alapítványi összegen kivül az ala 
pitók az egyesületi Vagyonhoz, üzlethez vagy üz-
letrészekhez soha és semmi szin alatt igényt nem 
támaszthatnak. 

VIDÉKI ÉLET. 
líercck, 1879. febrnár  28 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Bár nincs természetemben egy társváros jo-

gaiban fürkészni  s azt kutatni, hogy minő szabály 
rendelettel rendelkezik az állami vagyon egy ré-
szét képező piaci vásárvám haszonbérbe adása le-
lett, mindazáltal megenged nekem Kézdi Vásárhely 
város, ha egy oly tényt juttatok tudomására a kor 
nyéknek, mely szabályrendelet köpenye alatt sze-
repel ugyan, de útonállási tényt gyakorol a Kézd-
Vásárhelven keresztül utazók fölött.  1 

Ugyanis közelebbről divatozik Kézdi-Vásár 
helytt egy olyan bánásmód, mely szerint a piactól 
távol az országúton áthaladók megállíttatnak — s 
vám erőszakoltatik tőlök. 

Eset történt e hó 27-én, hogy több berecki 
szekeres Brassóba menvén l e n m a g g a l , egy egy vá-
mos által a Saska Antal háza előtt feltartóztattak 
s mindegyiktől 13-13 kr vám vétetett. — Ezeket 
követte egy más berecki szekér, mely Udvarhelyre 
cserépedényért utazott. Es ezzel mi történt ,J Azért 
mert hirtelen kijelentve, hogy hová megy, a fize-
tés megtagadásáért verést szenvedett ; nem hasz-
nált semmit azon ellenvetése, hogy az országúton 
meg se állott. 

Ez mellékes, ámbár a vidék roszalasával, se-
relmével s a város jogai bitorlásával foly  tobo 
nap óta; - történt ennél saját családomat közel 
érintő szomorúbb eset. Ugyanis nőm egy fiát  isko-


