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Nem szűkmarkúan, nem is túllőve a
Mikó Bálint célon, de viszont nem csak egynek
és egyért elvből kiindulva. Ha igaz
vármegyénk helyzetéről. az,
hogy a határszél magyarságát erő-

Kósiratok n e » adatnak vissza.

buzgósággal, fáradhatatlan odaadással
teljesítette kötelességét.
Ha Majláth püspök hajlandó lesz a
veszprémi püspöki széket elfoglalni,
inint a királyné kancellárja legközelebb
elnyeri a biborosi méltóságot is. Már
Majláth utódaként is több uevet emlegetnek természetesen mindez csak kombináció. Az azonban bizonyos, hogyha
Majláth püspök felsőbb kívánságra elhagyná Erdélyt, nem lesz könnyű olyan
utódot kapni, aki a nehéz és különleges
erdélyi püspöki székben az legyen, ami
Majláth volt.

Mikó Bálint v. b. t. t., vármegyénk síteni kell s akkor a vármegye összesaok évig volt főispánja kimeritő nyilat ségének gazdasági élete felkarolandó
kozatot telt váj megyénk helyzetéről b (mezőgazdaság, ipar, bányászat, keresazokról a tennivalókról, amelyekre az kedelem) ugy igaz az is, hogy a reorolák invázió által sújtott videknek es ganizálás nagy munkájának az egész
lakósságnak szüksége van.
vármegye területére ki kell terjednie.
Bár a szomorú emlékű menekülés
Mikó Bálint ágyelemmel hallgatta
óta — mondotta — nem voltam otthon megjegyzéseinket s mindenben igazat
a vármegyében s igy csak hallomásból adni látszott, Meg vagyok győződve,
ismerem a vármegye állapotát, — mégis — folytatta Mikó Bálint — hogy a váreléggé tájékozott vagyok az otthoniak megye vezetősége, de maga az egftsz
felöl, mert sokakkal volt szerencsém vármegye készen áii, hogy legtehetséérintkezni azok közíll, akik honn jártak gesebb és legarrahivatottabb embereit
KÜLÖNFÉLÉK.
a vármegyében s igy szemeiyes impresz- sorompóba állítsa. Magam is — talán
— A menekültek visszatérése.
sziókat szereztet.
már a közel jövőben haza megyek,
Tudom — folytatta — hogy Csík- hogy lassam sokat szenvedett várme- Amit a Csiki Lapok legutóbbi számában
szereda, Szépviz és környéke szenve- gyénkét. Bízom a székely nép munka- hírül adtunk olvasóinknak, már beködett legtöbbet a vármegyében, de bízom szeretetében s hiszem, hogy intenzivebb vetkezett. A belügyminiszter táviratilag
értesítette Csik vármegye alispánját,
benue, hogy a segélyakció alapos leend élet fog lendülni mindenfelé.
a ba lassan is, de el fognak tUnni azok
A megprobaitatásokat kiheverjük s hogy a hadseregtőparancsnokság 30946.
a nyomok, ameîyeket a szomorú idők a fegyveres határőrök unokái, teljes és József főherceg urcvonalparancsnokhagytak maguk után. Speciálisan Csík- gazdasági fegyverzetben, de ha szükség ság 1236. számú rendelkezése szerint
szeredára — melynek kulturátlan, nem igazi fegyverrel kezében áll őrt a keieti menekültek visszatérése megengedtetett
az eddig tiltott területre és pedig a)
városias állapotát a háború előtt fájlal- határon.
Háromszék vármegyébe Bodza—Krasznunk kellett — el kell most mondanunk,
na — Zágon — Kovászna — Zabola—Gebogy „Csíkszereda szebb l e s z ,
lencze
— Oadola — Kézdimartonos — Bemint valaha".
recik—Esztelnek
községek által alkoIct megjegyeztük, hogy Csíkszeredátott
keleti
vonalig,
Bereczk, Osdola,
nak azon resze, amely a tüz martalékául
Gelenczo
és
Zabola
községek
kivételéesett, valóságos gátja volt a helyes
Amióta Veszprém ősi püspöki széke vel; b) Csikmegyébe Tusnádíürdó, Láfejlődésnek. A leégett házak 80 száza- megüresedett, a magyar kathoiikusok
lékban értéktelen, egészségtelen viskók nagy érdeklődéssel tárgyalják, hogy ki zárfalva, Kozmás, Csikcsekefalva, Csikvoltak s útjában állottak annak a vá- lesz Hornig biboroB utóda. Sokáig tar- szenimáiton, Caikszebtgyörgy, Ceikmerosfejlesztési programmuak, melyet Uj- totta magát a hir, hogy Mikes gróf lesz naság, Potycnd, Szépviz, Lóvész, Csiküyergyószentmiklós,
falusi dr. polgármester évek óta meg az ősi rezidencia uj ura. Mikes gróf Mzentdomokos,
Szárhegy
községek
és a Laposnyapatak
akart valósítani.
azonban, amint ezt a lapok már meg- eredete által alkotott keleti határvonaEnnek a hivatalnok városnak — írták, az összes illetékes teuyezőket
Kászoh videkére, továbbá Uz- és
mondta Mikó Bálint — egészséges kis arra kérte, bogy a püspöki szélt betöl- lig.
C»obános
völgybe, úgyszintén Gyimes,
lakásokra van szükBége, hogy a lakás- tésénél őt hagyják ki a számításból. Az Békás, Tölgyes,
Borszék, Bélbor vidéviszonyok javuljanak s ebből a célból illetékes körök — budapesti értesülé- kére, valamint gyergyószentmíkléai
jáaz állami beavatkozás, a mérséklet és sünk szerint — Majláth püspökkel óiiuj- rásnak Gyergyóremeté'iől északra fekvő
célirányosság elvén haladva el fogja tanak betölteni a veszprémi püspöki községeibe a menekültek visszatérése
érni azt, hogy a helyi kívánságok is staliumot, mely javadalom szempontjá- nincs megengedve, c) Marostorda vármeghallgattassanak s a kivitelben a ból az ország legjobb püspöksége;, azon- megyébe a felsőrégeni járásba a visszahelyi erők is igénybe vétessenek.
kívül adminisztráció szempontjából sok- térés meg van engedve. A visszatérés
Megjegyeztük, hogy a vármegye re kal nyugalmasabb, mint az erdélyi egy- egyelőre osak azoknak engedtetik meg,
organizációja valóban igényli a helyi házmegye.
akikre tavaszi munkálatok szempontjáerőforrásokat és erőkét. Ebből acélból
Katholikus vezető körök nagymeg ból mint földbirtokosokra vagy mezei
nem elégséges szomorkodnunk és két- nyugvással látnák, ha a nagy jövedelmű munkásokra, otthcL szükség van. Nem
ségbeesnünk a történtek felett, hanem veszprémi püspökség Mijüth püspök munkaképee egyének, aggastyánok ceszervezetten kell hozzálátnunk a romok személyében olyan főpappuí töltetnek teg vagy gyönge fa'.nőttek ugyssicíén
eltakarításához s az ujjáterejntés nagy be, aki 22 évi erdélyi püspöksége alatt apró gyermekok is visszatelepítésből
munkájához.
nemcsak egész püspöki jövedelmét, ha- lehetőleg kizárandók.
Bár a községi és vármegyei közigaz- nem sajátjából is százezreket költöttel
gatási élet nem szünetel teljesen, mégis a szegények, szenvedők gyámolitására
— Munkásosztagok érkezése
bőségesen kinálkozik idő arra, hogy a és kulturális célokra.
Csíkba. A belügyminiszter táviratilag
reorganizálás módjai megvitattasanak.
Azonkívül a veszprémi püspök köz értesítette a vármegye alispánját, hogy
Az évtizedes improduktív bizottságosdit jogi szempontból is a prímás és a ka
komoly munkának kell felváltania. — locsai érsek után az ország első főpapja, 10—14 napon belől nagyobb számú
Állam, vármegye és társadalom, mint a királyné kancellárja s méltó volna, munkásosztagok és menekültek érkezalaptényezők adva vannak s csak jó- hogy ezt a méltóságot azzal a püspök- nek Csik vármegyébe, kiknek ellátásáhiszemű, dolgozni akaró és tudó embe- kel töltsék be, aki gyenge egészsége ról, elhelyezéséről és szétosztásáról már
rek kellenek s minden kérdés meg- dacára huszonkét éven át igazi apostoli most gondoskodás történik.
Oldható.

Majláth gróf lesz
— a veszprémi püspök.
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-rr • Troppaui Földhitelintézet
— Az árdrágítók büntetése. A közélelmezési
hivatal
elnöke
de
Place
Jézsef
(Bodenkreditanstalt
in Troppau)
b6D. Az orofEok fsabadatlt» kafearcai
vicomte, C9ikssaredai gazdasági felügyelőt figyelmezteti a közönséget, hogy óvaa vármegyénk határán az U«- ég Cso- megbízta a maximális árak betartásának ellenbános-völgyekben ojabb éa ujabb töineg- érzésével. A gMdasági felügyeié mindjárt az kodjék a narancssárga bélyegzővel ellátámadások» sértegetik az ellenséges első napon azzal kezdte, hogy 2 tejes asz- tott 4- százalékos záloglevelei vételétől,
hadvezetfiféjgot. A muít héten is állan- Bzonyt feljelentett a csíkszeredai rendőrkapi- melyek 1917. julius 1,— 1917. julius 1-iki
dóan élénk veit a barei tevékenység, tánynál, 4 et pedig a felcsiki főszolgabírónál. esedékességüek, mert tízezer darab el1 koronáért és még magasabb veszett és megsemmisítési eljárásba
de e héten már tetőpontját érte el. Valamennyi
árért adta el a tejet és ezenkívül cukrot kö- került.
Tegnap hét kilóméter szélességben höm- vetelt és kapott. Sajnos, kik ezen horribilis
— A fémbeszolgáltatás utolsó
pölyögtek előre az orosz tömegek, de árakatfizetik, tisztviselők, kik maguk is ezzel
mir ágyntűzünkben óriási veszteségeket kihágást követnek el és lehetővé teszik, hogy terminusa- április 30 ika. Minden ké
seeavedve, kellett árkaikba visszame- az élelmiszeruzsora az égig nőjjön. Ismételten sedolmező, akinek még beszolgáltatásra
nekQlniÖk. A nagy veszteségeket az hangsúlyozzuk, hogy az is büntetendő, aki kötelezett fém van, a saját érdekében
vesz, nemcsak aki elad, ezért nyomatékosan
oroszok az elvesztett Magyarosért és a figyelmeztetjük a közönséget, hogy a maxi- és a honvédelem érdekében cselekszik,
többi elfoglalt határhegygerincért hoz- mális árakat tartsák be és azt, aki ennél ha féméit mielőbb beszolgáltatja a hizák, de hasztalanul, mert minden kisér- többet kér, haladéktalanul jelentsék fel. Egy vatalos fémbeváltóknál, amelyek az
Ietttk meghiusul hős katonáink acélos neháhy eset elegendő, hogy e téren is rend ellenértéket rögtön, készpénzbeli a halegyen. Másfelől pedig érthetetlen, bogy magas tóságok által ellenőrzött áron tartoznak
erején.
állású tisztviselők, kik a közrendet és igaz- kifizetni.
— Személyi hlr. Dr. Kováts Al- ságot
szolgálják, kihágást kövessenek el és
— A vetőmagkereskedök vabert Qgyvódi irodáját újból megnyitotta. azért büntetésnek
tegyék ki magukat. A tej
sárnapi
munkaszünetének felfügKinevezés. Gyalókay Sándor maximalis ára 80fillér és már' a legközelebbi
fóíspán a gyergyói részekre alakított napokban 54fillér lesz. Ugy ezt, mint a többi gesztése. A kereskedelemügyi miniszhadlkárfelvevÓ bizottságba a törvóny- maximális árakat szigorúan betartani mindenki- ter megengedte, hogy a kizáróan vetővényhptóság részéről dr. Szini János nek, annál inkább a tisztviselőknek köteles- magkereskedéssel és elárusitással fogLegközelebb közölni fogjuk a tejdrágitó lalkozó vállalatok, illetve üzletek irodai
lemondása folytán dr. Nóvák Albertet sége.
asszonyok neveit és a kiszabott súlyos bünós üzleti helyiségei május l-ig az ornevezte ki.
tetéseket.
szág egész területén vasárnap déli 1*2
— Kitüntetés. A király dr. Élthes
— Meghosszabbították az er- óráig nyitva maradhassanak.
Béla m. kir. 24. honvéd népfelkelő fődélyi
moratóriumot. A hi'vatalos lap
— Panaszok a hadbavonultak
orvosnak a harctéren teljesített kiváló
családjainak
államsegélye ügyé
szolgálatai elismeréséül a signum laudist kormányrendeletet közöl, amely szerint
ben.
A
honvédelmi
miniszter tekintettel
a kardokkal adományozta, kinek ez az erdélyi moratóriumot ez évi junius
arra,
hogy
a
hudbavonuítak
családjai
hó 30. napjáig bezárólag meghosszabbímár a negyedik kitüntetése.
részéről az államsegély ügyében renge— Halálozás. Cseh Vilmos az Al- tották.
teg panaszt adtak be a minisztériumnál,
cslki Bank és Takarékpénztár Részvény— Az erdelyi menekülteknek. eddig 200.000-nél többet adtak, melyek
társaság igazgatója Székelyudvarhelyen Az erdélyi menekültek Begitésére a közül azonban csak elenyésző kevés
elhunyt.
belügyminisztériumhoz az eddig kimu panasz bizonyult be valónak, körrendű— Választás. Cuikmindszenten Kö- tátott 3,151.703 korona 73 fillérrel ietet intézett a közigazgatási hatóságokvéén Béla eltávozása folytán György együtt összesen 3,164.037 korona 78 hoz, amelyben felhívja ezeket, bogy az
államsegélyre vonatkozó panaszok dolElek tusnádi segédjegyzót egyhangúlag fillér adomány gyűlt össze.
gában adandó alkalmakkor megfelelő
körjegyzőnek választották meg.
— A május elsején bekövetkező előlép-kioktatásban részesítsék a feleket. —
— Házasság. Dr. Nagy Lajos gyer- tetések várható terjedelmét a .KÜLÜGY- Azonfelül tegyék a hatóságok azonnal
gyószéntmiklósi városi főorvos március HADÜGY" mai száma közli.'A közlemény Bze- közhírré, hogy az állami segélyre, ideighó 24-én tartotta esküvőjét özv. Bogády rint M előléptetések agy a cs. és kir. hadse- lenes évi segélyre vagy ezek fölemereg, mint a m. kir. honvédség és a m. kir. lésére igényt tartó felek kérelmeikkel,
Gábornéval.
— Szerbiai lovak a székely- népfelkeléB állományában a szokott mértékben vagy panaszaikkal ne a felsőbb hatótörténnek meg. A „KÜLÜGY-HADÜGY meg- ságokhoz, hanem kizárólag caak az
ségnek. A Visszatelepítő bizottság ké rendelhető
a kiadóhivatalban, Budapest, IX., ezekben az ügyekben végérvényesen
résére a hadügyminiszter 200 Bzerbiai Üiiői-ut 11—13. szám alatt. — Előfizetési ára határozni hivatott föszolgabirákhoz és
ló átadását engedélyezte az erdélyi ha- negyedévre 6 korona.
városi polgármesterekhez forduljanak,
társzéli vármegyék gazdaközönsége ré
— • csíkszeredai fürdő megnyitása. mert a felsőbb hatóságokhoz benyújtóit
Síére. A lovak átvételét dr. Kovács A Helwig G. János tulajdonát képező pom- kérvények és panaszok illetékes elbíDezső gazdasági felügyelő eszközölte pás csíkszeredai fürdő katonai kezelésben már rálás végett úgyis ezeknek adatnak le.
több mint egy hónap óta átadatott a forga- Tekintettel végül arra a tapasztalatra,
Belgrádban.
hogy a segélykérvényeket és panaszo— Katona-otthonok. As Üdülő és had- lomnak. A mai kor igényeinek mindenben meg- kat sok esetben hívatlan egyének Üzlettáp-voaalon bellii működő katonák számára felelő téli fürdőt a katonaság nagyszerűen szerűen gyártják, a kik rendszerint kieddig la állítottak fel községi elöljáróságok berendezte és karba hozta. A fürdőnek vize használják a felek jóhiszeműségét, a
vagy magánosok úgynevezett otthonokat. Da télen is 18—20° és annyira kellemes, hogy rendelet — igen helyesen — arra is
ez csak ötletszerűen, rendszertelenül történt. párját messze földön nem lehet találni. A felhívja a közigazgatási hatóságok figyelMost egy Bágy társadalmi szervezet vette a tisztaságra a legszigorúbb gond fordittatik, ami mét, hogy az ilyen zugirászokkal szemkoiébo az ügyet. Országos bizottság alakult, azonnal feltűnik, amint az ember a fürdőbe ben a törvény egész szigorával járjaamely Cseraoch János hercegprímás elnöklete belép. A fürdő látogatottsága rendkívülinek nak el.
alatt megkezdte működését az országház de- mondható. Polgári személyek délután 3—5 lg — Oazdasági gépek. A csíkszeredai m.
legációs termében, örvendetes bejelentés volt használhatják a fürdőt, mig vasárnap és csü- kir. gazdasági felügyelőségnél a máv. gépgyáráaz alapja a működés megkezdésének, hogy törtökön délután a fürdő a hölgyek részére ból való mezőgazdasági eszközök készpénzZita királyné százhúszezer korona adománnyal van fenntartva. A fürdő két nagy medencére fizetés ellenében önköltségi árou kiosztatnak.
megvetetto az intézmény pénzügyi alapját. Mostvan berendezve, melyek egyikében szappant Eke darabonként 100 K. 160 cm. széles boa magyar társadalmon a sor, bogy az ottho- is lehet használni. A fürdő helyiségei állandóan rona darabonként 85 K. 180 cm. széles bonokat felszereljék. Mindjárt az ülésen nagyobb fűtve vannak. A konyhát Helwig G. János rona darabonként 95 K. 250 cm. széles borona
«dométjt jelentett be Baltbevár ref. püspök fürdótulajdonos látja el, mely ugyancsak nagy darabonként 120 K. A kérvényező igazolni
és gróf Apponyi Albert, akiknek példáját bi- látogatottságnak örvend, annál is inkább, mert tartozik bélyegmentea hatósági bizonyítvánnyal,
zonyára hamarosan követik a társadalomnak konyhája igen jól felszereltnek mondható. A bogy a gazdasági eszközt kizárólag mezőgazfürdőt ajánljuk közönségünk figyelmébe. Omni dasági munkálatokra fogja használni.
flma tagjai, akiknek módjuk van minden áldozathoz hozzájárulni. A hölgyek országszerte bus ugyan nincsen, de a fürdő a várostól gya- — A Caikmegyei Sxékelybank
Részhangversenyeket fognak rendezni e eélra s Így log is mindössze 15—20 perc, kitűnő, száraz vénytársaság megkezdette működését, az
a társadalom minden rétegének midja lesz uton. A fürdés dija 1 korona. A kl csónakázni Albert Balázs-féle házban, Csíkszeredában,
akar, azt is megteheti.
Kossuth Lajos-utca 10 szám alatt.
wtfét erejéhez mérten a hozzájárulásra.
— Nagy Jiarcek az Ps-vdlgy-

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában.

