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Késiratok nem adatnak viaaaa. 

Előfizetőinkhez. 
A hat hónappal ezelőtt vármegyén-

ket ért alattomos orvtámadás arra kény-
Bzeritett, hogy a Csiki Lapok megjele-
nését időlegesen beszüntessük. Bár a 
normális életnek még sok feltétele 
hiányaik és egy lap fenntartása  nagy 
nehézségekbe és akadalyokba ütközik, 
mindazonáltal állaadó törekvésünk volt, 
hogy a Csiki Lapokat mielőbb isaiét 
hűséges olvasóink kezébe adjuk. 

Buzdításul szolgált az a szám alán 
levél és megkereses, melyet szerkesz-
tőségünkhöz intéztek es amelyekben a 
Csiki Lapokat reklamálták. Tudjuk és 
érezzük, hogy a megpróbáltatás e nehéz 
napjaiban fokozottabb  kötelességünk a 
köz érdekét szolgálni és a megszakadt 
érintkezést sajtónkkal is közvetíteni az 
ország minden részébe szétszórt honfi-
társaink között. 

De számtalan mÁJ fontos  közérdek 
egyenesen megkivánja e nehéz napok-
ban, hogy a hat hóuapon át teljesen 
nélkülözött helyi sajtót a Csiki Lapok 
megjeientetébével pótoljuk. Kiég talán 
ezúttal röviden rámutatnunk a vissza-
telepítés, közélelmezés és hadikárok 
felvetőiének  kérdéseire, melyekben már 
eddig is igen sok megkeresőnek szol-
gáltunk a szükséges felvilágosításokkal. 

Eekrimináini nem fogunk,  mert arra 
nem alkalmas az idő és terünk sincsen 
rá. Egyszerűen beleilleszkedünk a napi 
esemenyekbe és igyekezni fogunk  lapunk 
szűkre szabóit terjedelinehez képese kö-
telességünket teljesíteni ugy, amint az 
lehetséges. A fővárosi  lapoknak éppen 
mo3t újból korlátozniok kellett terjedel-
müket az országos papirhiácy miatt, 
természetes tehát, hogy a Csíki Lapok 
már ez okból sem jelenhetik meg ren 
des terjedelemben. 

Az ellenség vad pusztításait némileg 
helyrehoztuk és bár nagy nehézségek 
és anyagi áldozatok árán, de lehetővé 
tettük, hogy a Csiki Lapok uj életre 
keljen. Élete azonban megkivánja régi 
olvasóközönségünk meleg támogatását, 
mely a lap további fenntartásának 
anyagi eszközeit biztosítja és létének 
megadja az erkölcsi alapot. 

Tisztelettel kérjük ennélfogva  olva-
sóinkat és előfizetőinket,  hogy a Csiki 
Lapokra előfizetni  szíveskedjenek, mert 
lapunkat csak annak küldhetjük, ki az 
előfizetési  dijat kiadóhivatalunknak már 
most beküldi. Akinek mult évi előfize-
tése oem járt le, annak az előfizetés 
naptárszerü lejártáig a Csíki Lapokat 
küldeni fogjuk. 

A „CSIKI LAPOK" 
szerkesztősége:: 
és kiadóhivatala. 

A hadikéi felvétele 
— Csikmegyében. 

Csíkszereda, 1917. í'ebr. 26. 
Az erdélyrészi ellenséges betörés kö-

vetkeztében beáilott hadikárok felvétele 
iránt a minisztériumnak 4471—1916. 
M. E. számú rendelete intezkedett, a 
kárfelvétel  körül követendő eijúraai pe-
dig a 40,880—1916. ela. B. M. rendelet 
szabályozza. 

Miután tapasztalatból tudjuk, hogy 
neo miaderuu vaa tisztában & követendő 
eljárással, röviden összefoglalva  aa aláb-
biakban táj éko2tatjuk & közönséget. 

Kirfelveteli  bizottságok Osikvár-
megye minden járásában es a két vá-
rosban a főispán  altul alakíttatna»:. A 
bizottság miuden egyes járásban és vá 
rosban a járási főszolgabíró,  illetve pol-
gármester elnöklete alatt a loíiiinivfcies-
ügyi, a kereskedelemügyi es a pénzügy-
miniszter egy-egy kikuidütteböl, vala-
mint a -főispán  által kijelölt egy-egy 
törvényhatósági bizottsági tagból all. 
Caikvarmegyeben két bizottság fog  mű-
ködni, egyik a cdiki, a másik a gyergyói 
részekben. A bizottságok megaiakitasa 
küszöbön vau. A meg îakitas ezideig 
azért késik, mert a pénzügyminiszter 
még nem jelölte ki a maga kiküldöttjét, 
de ez már nem kesheiik sokáig. 

A megalakítás megtörténte után a 
bizottságok azonnal elkezdik működé-
sükét. 

A kibocsájtott rendelet hangsúlyozza, 
miszerint a kárfelvétel  célja, hogy a 
gazdasági élet megza'.art readjenek 
helyreállításánál és a redszeruio lakós-
sag segélyezésénél tájékozásul szolgalo 
megbízható és részletes adatok szerez-
tessenek. Ez a kárfelvetel  azonban sem 
a kincstárral, sem irtással tszembe» nem 
ad jogot kárientés követelésére <ss nem 
pótolja a magánjogi igények ervéüys-
bitésehez szükséges bizonyítást. 

Hadikárok e rendsiet elteimében 
azok a karok, amelyeket a lakósság 
hadimüvsíetek és az ellenséges betörés-
sel kapcsolatos tűzvész, íjusaiitás, lupáa 
vagy rombolás követkeüiéoen, avagy 
ugyanarról a területről va'.ő menokUiébe 
vagy elhurcoltatása következtében ingó 
vagy ingatian dolgaiban szenvedett. 

Hadműveleti károk tekintetében nem 
tesz különbséget, hogy azokat ellensé-
geink vagy azövetsegeseink hadereje, 
avagy eajat haderőnk okozta e. 

Minden hadikár kimutatásba fogla-
landó és a községi elöljárósághoz avagy 
városokban a polgármesterhez írásban 
beadandó. A Kárt azonban a községi 
jegyző vagy az e célra kijelölt városi 
tisztviselő előtt szóval is be lehet je-
lenteni, aki a bejelentést díjtalanul kö-
teles jegyzőkönyvbe foglalni.  A kárbe-
jelentés átvételére annak a községnek 

jegyzője vagy városnak tisztviselője hi-
vatott, ahol a kárbejeientó a bejelentés 
idejen tartózkodik, ki azonban, ha a 
bejelentés nem a kárfelvétel  helyén 
történt, köteles haladéktalanul a kárfel-
vétel helyének községi elöljáróságához 
elküldeni. 

Kárbejelentést tehet a tulajdonos, 
továbbá az, akit a kár tárgyában do-
logi jog (pl. zálogjog, haszonélvezet 
vagy más szolgalmi jog) illet vagy ille-' 
tett vagy akire a károsodás közvetlenül 
vagy közvetve kiterjed. 

A károsult akadályoztatása esetében 
a kárbejelentést helyette a kárfelvétel 
nelyen a község bármely lakosa meg-
teheti. 

A köztudomásu kárt, ha azt sem a 
károsult, sem más nem jelentetté be, a 
községi elöljáróság véteti fel. 

A bejelentésben a kárt részletesen 
meg ken jeiölni. Különösen meg kell 
jelölni a karosultat — foglalkozásának 
es rendes lakóhelyének feltüntetésé-
vel, — a kár tárgyát, nemét, keletke-
zését (idejét, helyet, körülményeit, okát, 
okozóját, a károkozás módját), továbbá 
a kár összegszerű mennyiséget. 

A kárt az egyes vagyontárgyakra 
nézve külön-külön kell megjelölni, az 
elpusztult vagy megrongált egynemű 
tárgyakat azonban, ha a kár egyidejűleg 
történt, csak szám szerint koll felsorolni 
és a kár mennyiségét egy összegben 
lehet feltüntetni  (pl. az ellenség a házi 

; bútorokat, u. m. 2 asztalt, 5 széket, 
3 agyat síb. felégette,  értekük — K 
— lillér). 

A hadikárfelvótelnek  ott kell tör-
ténni, ahol az elpusztult vagy megron-
gált dolog az ellenséges betörés idejé-
ben rcndeitetesénél fogva  áilandóan volt. 

A haaikár-felvevö  bizottság elnöke 
a bejelentett károknak felvétele  végett 
a helyszínére hataridőt tűz ki ós intéz-
kedoi kcieloa, hogy erről a távollevő 
lakósság is tudomást szerezzen. A bi-
zottság a bejelentett kárt akkor is fel-
veszi, ha károsult nem jelenít meg. 
Kárbejelentést a bizottság mindaddig 

; köteles elfogadni,  amíg működését az 
illető községben vagy városban b&nem 
fejezte.  — Szükség eseten heiye lehet 
helyszíni szc-vlén.» is. 

A.kár .megíí. f i ié inál 
azt az értedet keil alapul venni, mely 
a dolognak a kárfelvetel  idejében leg-
magasabb áraként, vagy hadiszoigálta-
tás címén való igénybevétel esetén té-
rítési áraként, vagy egyéb okból ható-
ságilag meg van ailapitva. 

Ilyen ármegállapítás hiányában a do-
lognak a kár bekövetkeztekor volt kö-
zönséges értékét kell alapul venni és 
a kárt ennek alapján, a dolog hasraált 
voltára való tekintettel, kell megátfo. 
pitani. 



a. oldal. C S Í K I L A P O K 

Ha a dolog csak megrongálódott, a 
helyreállításhoz szükséges költséget kell 
a kár Összegéül felvenni. 

Az Qzem, kereseti foglalkozás,  stb. 
szüneteléséből eredő kárt és általában 
az elmaradt hasznot a kár megállapitá 
sánál figyelmen  kívül kell bagyni. 

• kárfelvételi  kimutatásba fel  kell 
venni a hadiszolgáltatási törvény alap 
ján támasztott igényeket is; ezeket 
azonban — az 1012. LXVIII, tc. 33. 
§ának megfelelő  eljárás végett — ha 
ladéktalanul az Ilyen igények megvizs-
gálására hivatott és a hadikár-felvevő 
bizottsággal együttesen mUkődő községi 
bizottsághoz kell utalni. Ide tartoznak a 
személyes szolgálatok címén támasztott 
térítési igények is. A német katonák 
okozta károkat meg kell jelölai, mert 
ezek külön kimutatásba vétetnek a bi 
zottság által. 

Ezzel végeztünk is az eljárás sza-
bályaival. Tájékozásul még megjegyez-
zük, hogy a kárbejelentések már most 
akadálytalanul beadhatók a községi 
elöljáróságokhoz vagy polgármesterek 
hez. Aki valótlan bejelentést tesz, azi 
goru büntetés alá esik. 

Értesülésünk szerint a kormánynak 
elhatározott szándóka, hogy az eljárás 
befejezése  után a kártalanítás kérdé-
sében a lehető méltányosan járjon el 
és mielőbb lehetővé tegyo a gazdasági 
és normális élet helyreállítását. KUlü 
nősen indokolt ez vármegyénkben, mely-
nek hazafias  székely lakósságát a leg-
nagyobb károsodás érte, 

Dr. Elthts  Gyula. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A hadikár-felvevó  bizottsá-

gok megalakítása. Az erdélyrészi 
ellenséges betörés következtében be 
állott hadikárok felvétele  céljából szer-
vezett hudikár felvevő  bizotlHágukht 
(lyalókay Sándor főispán  Csikvárnugye 
területére a tegnapi napon megalakitoda. 
Két bizottság alakíttatott én pedig egy 
a gyergyói és egy a cyiki részeket ille 
tőleg. A bizottság elnökei járásokban 
az illetékes iőszolgabirák, városokban 
a polgármesterek. Mindkét bizottságnak 
tagjai a földmivelésílgyi  minisztérium 
részéről, mezőgazdasági kérdésokben 
de Place József  vícomte csikszf-rudai 
gazdasági felügyelő,  erdőgazdasági kér-
désekben Bodor (Jyuli csíkszeredai kit. 
fóerdőtanécboc,  a kereskedelemügyi mi 
niszterium részéről Djnner Kornél ma-
rosvásárhelyi iparfelügyelő,  a pédzügy 
minisztérium részéről I l j ics Lujos csík-
szeredai pénzügyi segédtitkár és föld 
adónyilvántartási biztos, a türvónyható-
ság részéről a c.iiki bizotiság tagja Gál 
József  csíkszeredai földbirtokod  és ke-
reskedő, akadályoztatása esetén Kassai 
Lajos csikszeredai főgimnáziumi  igaz-
gató, a gyergyói bizottságnak pedig a 
törvényhatóság részéről tagja dr. Szini 
János gyergyószárhegyi községi orvos 
és földbirtokos,  akadályoztatása esetén 
Szabó OyOrgy -gyergyószentmiklósi r. 
kath. plébános, fóespereo.  A bizottságok 
már a napokban elkezdik működésűket, 
elószOr is a bejelentett károk felvéte-
lére hosszabb határidőt tűznek ki és ezt 
széles kOrben publikálni fogják.  Az ér 
dekeltek figyelmébe  ajánljuk tehát, hogy 
kárbejelentéseiket a polgármesterekhez 
és községi és községi elöljáróságokhoz 
mielőbb adják be. A beadásra hosszabb 
határidő fog  rendelkezésre állani és a 

bejelentések mindaddig beadhatók, mig 
a bizottság működését az illető község-
ben be nem fejezte. 

— A virilisek névjegyzékének oşsze 
állítása. Az ellenséges botörés következtében 
még ma is csak a tisztviselők: működhetnek, 
a törvényhatósági, közigazgatási és egyéb bi-
zottságok megalakíthatok ezídeig nem voltak, 
ami igen fontos  közügyeknél számtalan nehéz-
séget okoz. A vármegye legtöbb adót fizetői-
nek 1917. évi állandó névjegyzékét Szász La-
|oa íőjegyzp elnöklete alatt január 29 én és 
30-án állította össze az igazoló választmány. 
Csik vármegye legtöbb adót fizetője  a névjegy-
zékben U'.'áky Vidor gyímesbükki kerekedő 
14,157 korona 13 fillér  egyenes állami adóval, 
a sorrendben utolsó Bigner József  kir. tör-
vényszéki elnök 483 korona JŰ fülér  egyenes 
állami adóval. A névjegyzéiplevés elterébt 
mutat a mult éviiül. Fdebbezní ellene már 
nem lehet, mert a felebbezési  határidő már 
letelt. 

— A honvédség köréből. Dr. Kithes 
Béla népfelkelő  honvéd segédorvos főorvossá, 
líecze üábor honvéd hunzárhadnagy főhad-
nagygyá kineveztettek. 

— A hadifogoly  ügyeleti tiszt mükö 
déflO.  Förcs János honv.-d főhadnagy  csíkvar-
megyei hadifogoly-ügyeleti  tiszt vi-iszaérkezetl 
eH működését a vármegyeházán megkezdette. 

— Halalozás. Hajko Forencz kaszouaitizi 
körjegyző tüdogyuladasban hirtelen elhuny t. A 
fiatal  jegyzőt csaladján kívül apósa, Tompos 
Jáuus cHikszentgyÖrgyi foidbirtoKOU  gyaszoija. 

— Az országgyűlési kopviaolö-váiasz-
tok ösBzoirasa. -V varmegye kozporili vaias/.i-
manya lolyo hó 27-én (Jelölőit Fejer Nándor 
aliupan elnöklete alatt üleut tartott; melyen a 
valasztmány az országgyűlési képvia ;lok 1918. 
évi állandó névjegyzékének ödazeailitása col-
jából a szükséges elökcszitő intézkedéseket 
megtette és az ö.iHzeiró küldöttségeket kije-
lölte. Az összeirás április havabau fo^anato-
sittatik. 

— Igazságügyi kinovozesok. A király 
Kitzonbauni Viktor csiki>zeredai jarásbiru.jagi 
jegyzói a cniksy.crt;dai törvényszékhez albiru-
(jak, Aiárton Nándor csikHZi.ium.irtoni jurafibi-
roaagi es Kovács Károly, a szegedi iielóúlna-
nal alkalmazott bírósági jegyzőket a c.-iknzo-
redai ligyes-ís'jghez alügye.-zekké kinevezte. 

— Hirtolea halai. Antal Áron törvény 
ti/itoriHgi uibiztoü február  hó 8 au fegyverevei 
öngyilkosságot követett el éa meghuit. Öngyil-
kossága iniuü*nfc!ó  nagy í'eltün -st éa egyuen 
igaz reHZvelet keltett, mert a 48 eves eletjiős, 
egészségen ferlit  mindenki pontos, mcgbi/.hatu 
tisztviselőnek és igen józan eietü férfiúnak  w-
meile. H ilala annai nagyobb csapás, mert fe-
leségét es hét gyermeket, valamint igon kitér 
jedt rokonságát dónlölte gyászba. Tect-jnek oka 
ismeretlen. Temetése februar  ho IU en igen 
nagy részvét melleit ment végbe. 

— Az 1872-1891. években Bzülotott 
népfelkelők  bemutató potazemleje. Az 
1872 1891. években született nepfelkelok  IV. 
pótszL-mléjének napjai Coikiármegyeben ia mar 
megállapittattak. A bemutató szemlek napjai: 
Gyergyoazenlmiklórfon  februar  hó 2ü-an, a 
gyergyószentmiklósi járás kozsegeiben l'i.bruár 
20, 27, 28-án es március l-eu, a Rzi-pvízi 
jaraa kózHtgeiben március íj. ea 5 én, Caikaze-
redábau inaiciua 7 eu, a felc.j,iki  jarau közsé-
geiben márc.uri 8. éa ü-en es vegd! a káazon-
alcriiki jaráa közaégeiben március 12 ea líl-an. 
A bomutató szeinlbkbn Krőbs Juzauf  vm. al-
jegyző, kalonaügyi relerena elnököl. 

— Ilalálozas. A menekülés okozta ezernyi 
baj és uzenvedes egymásután szedi á'dozatait 
Amint mély reszvéttel ertesülünk, ikafalvi  Far-
kas Imrenu BZUI. Novoiny Mariska, F«trki.s 
Imre kir. pénzügyi számvizsgáló neje, a csík-
szeredai polgári leányiskola roiidaa tanítónője 
februar  11 én 58 éven korában hirtelen meg-
halt. Elhunyt legrégibb tanitónője volt a caik-
szaredai leányiskolának, melynek katedráját 
33 evvel ezelőtt foglalta  el. Hoaazu közpályá-
ján ugy az iukolábau és a nőnevelés teren 
mint a társadalomban maradandó érdemeket 
ea elismerest Bzerzett magának. A halál ott-
honától távol akkor ragadta el, mikor mar a 
jól megérdemelt nyugalom ideje közelgett ás 
amikor a caaláüban alig pótolható Urt hagyott 

hátra Halálát féije  éa m o s t o h a gyermekei , 
íonk» Jolánka, Klárika éa Gvunka gyáwol-
iák Temetése Lévén íebrtiár 13 án meot végbe. JA család S mindenfelé  őszinte részvét ny.l-

Ödön 

Nyomatott V r L könyvnyomdájában, Csikeredáao 

váüult mag. 
_ Kitüntetések. A király Aczél 

csíkszeredai máv. osztályvezető főmérőknek 
a háború alatt tanúsított kiváló szolgálata 
elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet 
a vitézségi érem szalagján adományozta. 

— A király Ferenczy Gézi mav. felügye-
lőnek a Ferencz József  rend lovagkeresztjét 
adományozta. 

— Téli masék Csíkról. Hozzá vagyunk 
Hzokva, hogy Csikmegyéról a fővárosi  Bajtó 
egy része időnként a valóságnak meg nem 
felelő  ferd-;  vilázitásu és boszanto tudosita-
Kokat közöljön. ígaz ugyan, hogy egy kicsit 
messze vagyunk a világtól, de viszont azt sem 
tudjuk megérteni, hogy hol, tőlünk idegen-vi-
dékén szedi örinze a íővárosi sajtó csíki tudó-
sítóit? Az ujabbi mesékből „A Xap" január 
20 íki számában kettőt is talaliunk. Amint a 
lapnak „saját tudósítója" jelenti: Csikvárme-
gycb':n Csikmária községben a református  lel-
kész a román ajkú gör. katholikus lakosságot 
egytől-egyig áttérhette a református  valláBra, 
ami. a románok szívesen és hálálkodva csele-
k< rjt.ek meg. Ha most már a térképet tekint-
jük-, C ;i!íinariat C«jkmegyébön lehetetlen fel-
fedezui,  de térkép nélkül, legjobb tudaBunk 
.ízer.nt sem khet ilyen cEodahogarat találui. 
A néhány ez';r görög katholikus románon kivlil 
a lakosrfag  tiszta szekely és róm. katholikus. 
Kiiforiuátus  az egész vármegyében alig van 160, 
azaz egy-százhatvaii lélek. Egy lelkészük van 
C.iiknzeredaban, Takács Karoly, ki régen el-
menekült, tudomásunk szerint állandóan Debre 
eunben tartozkodik, Caikban térítési munkát 
nem veg/.ett és nein végez. 

L'̂ yanciak „A Nap" január 20 iki számá-
ban írja, Ciikszeredában leegett 153 lakuhaz 
és 278 gazdasági épület. Lám, itten teljesen 
fígyező,  poutos adutokat kapunk, mely a hiva-
talos íolvalellel is megegyezik. DÓ hogy a lap 
milyen mértékkel m'íri Csíkszereda összes ka 
rát egy millió koronára, azt már igazán nem 
érijük. Mi becsléseket uem végeztünk, de csak 
nem gondolja ;,A Nap'1, hogy több mint 400 
i'piilet a mai világhin egyenként és átlagban 
2öOU koronaért feiépithutó  volna V! Hát a tel-
jesen megsemmisült ingóságok, szarvasmarhák, 
tükarmáuy, gabona, sertések, baromfi,  öss/es 
áruraktárak, lakásberendezések stb. stb. Hisz 
a m'igseP'iriiisüU ingóöag érceke is hozzávető-
lig több milliót teáz ki. Tudomásunk szerint 
egyedül a Kuj/Os L>;0 fatermeló  cég kára 
800.000 koroiia. Szóval ha mar irunk, Írjunk 
ilyen fontos  kérdeseknél aiapoaan es tárgyila-
gosan. 

A „Budapest" február  2l-iki számában pe-
dig olvasHUic az alábk>i hátborzongató históriát 
a Icgsöléreub CbiLból: 

— „A csíki babona". Lup ZsuzBánna fcoa-
dáti lakos, akinek az ura orosz hadifogságban 
van, nemrégen nagyon megbetegedett. Lázas 
áüápotában láiomasai voltak, amelyekben min-
dig megjelent egy nemrégen meghalt nőrokona. 
Az asszony elmondta látomását rokonainak is, 
akik azt hitték, hogy a meghalt asazony vissza-
jár kiserteni. Csíki babona szerint ezert elha-
tározták, hogy a holttestet kiássak és a szivét 
keresztülszúrják. Mikor ezt megtették és az 
asszonynak elmondták, néhány napig nyugod-
tabban viselkedett, de azután ismét megjelent 
látomásaiban a meghalt asszony. Rokonai erre 
újra kiásták a hullat, kivágták a szivét és el-
vinek a beteg asszonynak. A csendőrség meg-
tudta a dolgot és letartóztatta a hullacsoaki-
tókat, akik azután a bíróság kezébe kerültek. 
A vádlottak azt vallották, hogy a szemfedő 
össze volt rágva éB egyea foszlányait  a halott 
szájában találták. A birésag még folytatis  a 
vizsgálatot. — 

Az érdekes csak az, hogy ezekből a hírek-
ből egy árva betli aem igaz és csodálkozik az 
ember, hogyan kerülnek ezek a fővárosi  saj-
tóba, melyek Csíknak olyan hírt szereznek az 
ország közönsége előtt, mint a virgács vagy 
az ördög a gyermtkszobában. Ez utóbbi hír-
hez még csak annyit jegyzünk meg, hogy 
amint Csikmária nincsen Caikmegyében ugy 
Hosdát sincsen. 8em falu,  sem varos, sem ü-
ziíh, sem puszta. Keressek meg máBholsírják 
oda a megyéjét. Az utóbbit megkapják Hunyad-
megyébeu, a másikat sehol sem az országban. 

— Laptársainkhoz I Tisztelettel kérjük 
laptársainkat, hogy a megszakadt caereviazo-
nyunkat felújítani  stiveskedjenek. 




