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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Szerkesztőség i s kiadóhivatal:
Vákár IJ. könyv- éa paplrkereskedóae Csíkszereda,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
=
Telefon hlvósz&m 20. = =

Az orosz forradalom.
Tudtuk, hogy Oroszország belső láztól ég, hogy állandó belső zavarai vannak; bogy bár a világ legnagyobb gabonatermelő állama, a népnek még sincs
Kenyere. Valljuk meg, hogy ez okok bol
régóta várjuk az orosz forradalom vagy
az orosz különbéke hirét, mint természeteseknek látszókat, bármelyik is jön
a kettő közül.
Hallottunk már mindkettőről bireket,
de valónak egyik sem bizonyult, mert
ha a csirája meg is volt, egy par száz
ember életével vagy ólombányába zárásával elfojtotta a cari zsarnokság.
A tavaszi szellő végre meghozta az
igazi forradalom hirét. Napokig kergettek egymást a legelientmondóbb hnek,
melyekből következtetést vonni uüui
leheti. Oka terroéüzeteseii az volt, hogy
amint ahhoz hozzá vágjunk szokva, a
legsötétebb Oroszországból seminale
hirt nem engedtek napokig ki a küivilág számára. Meg ma is kergetik egy
mást a hirek, de a pétervári forradalom
céljai és következineuyei, legalább kör
vonalakban, már kibontakoztak.
Itt is ez emberirtó világháború legfőbb readeaőjének, az angolnak keze
működött, mely rettegett az orosz külön
békétől és elegedetlen volt az orosz
gőzhenger teljesítményei miatt, mely
három év óta Berlinnel ellenkező irányban gurul, nem amint az angolok gondolták. Uj cár, uj emberek kellettek a
háború győzelmes befejezésének jelszavával és az angol gondom előkészítés-
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pénzből Bsokoti áiiani, hogy sikerült rí
csapni a cárt és miciegíeriuuaáí. II Miklós manifesztumot adott ki népéhez,
melyben lemondott a trónról éa fiának
öröklési jogáról. A trónörökösödé» jogát öcscdére. Alexandrovics Mihály nagyhercegre ruházta. Közben Pfttiíivárott,
es Moszkvaban hatalmas tömegek feltörték az éhség miatt az é^lcni^erárusitó üzleteket, megrohanták a nagy ipartelepeket, egy pár lőporgyárat a levegőbe röpítettek és a megfékezésükre
kirendelt fegyveres haderő parolázott u
néppol, ahelyett, hogy parancsnokainak
rendeletére beleje lött volna.
Ugy tűnik fel az egész, mint a mikor a haldoklónak végső injekció:, &dóí.k, fcogy eí^ Tít egy pár perccel meghosszahbusaii. Mert ez *z injekció aeoj
fogja Oroszci-őzá^ban m chc.gt-t ti
nyomi vagy iaognaü.atctrj, &>.i;nug,Y neai
a bikevágyat sete, :xi,vlyn a szotivtvlesek hosázu sorozata az orosi. népietekből ruár rég':u kiváltott.
Ez az angolok csinálta pétei-vári
forradalom cinket egy cseppet sem tesz
idegessé. Nem lett ezáltal rrőeebb az
orosz LaJserog és nem le^í elintézve
Oroszország belső ügye sem. A cárok
nem szoktak önként lemondani trónjukrór és ami most nem boricotta lobogó
lángba a cári birodalmat, az megtörténhetik holnap, holnapután, ri? bizonyosan
el fog következni és meg fogja hozni
mielőbb a népeknek á várva-várt békét.

mindíT ass^rdáa.
, Blotizetsjţl ar. lOgf^z évre 12 kor. (KtUfö'.die 16 K.)
1-élr-vre t kor. Nögyűáétfi-e 3 kor.
3ird6tési dijak a !egolo:<óbban azsmiUatnak
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— A király köszönete. Ö császári és
aiiootoii királyi Fels^e Csík vármegye közönségé részéről, tr uralépése alkalmából nyilvánít ott hódolatért, valamint Ő cs. és apostoli
kir. Feisege, I. Ferencz József elhunyta alkalmát.;;! ryilwiiitoi: részvété»; legmagasabb köszönetét nyilvánította.
— Kitüntetés. Gál Imre m. kir. 24. honvódgyalogezndbeli századost az ellenséggel
szemben lanuaitru vitéz és eredményes magatartásáért a III. osztálya vaskorona-renddel
tüntették ki. Az ifjú és vitéz százados csak
nem régiben kapta meg a III. oáitályu hadidiszitmenyes katonai érdemkeresztet.
— Halalozás. Caikdelnei özv. íneze
Andrásr.o szül. Kovács Terézia 73 éves korában folyó hó 16 án Csikszentgyörgyön elhunyt.
Elhunytban Incze Domokos országgyűlési képviselő édes anyját gyászolja.
— Csiki „menekült gy ermekek felruházása. Az 0 Felsége Zita királyné legmagasabb védnöksége alatt állo „Pro 'JPranssyl.iy.Vi" WAy-zi* pfgU-5 bizottság a Csikmegyébe
viásaatiít gyermekek felruházására és cipővel
va!5 tliat.aiai.ak biztosítására 6250 darab gyerSip'iidbRi éb 6603 pár cipót külüJtt Gyalókay
fi-kp&i v.Miuk kiosztás vegeit. A nagy értékű
sxáiiLniauy a tegnapi napon a csíkszeredai
vfíi.-i álloniásra két kocsiban m- g is érkezett
és kiva^onirozasa folyamatban van. Az adományokból lt> é^ts korig bezarólng részesülnek hz igényjogosultak. A kiosztae kówifcbbről
mtglörtenik, az előkészítő intézkedések folyamatban vannak. A kioszkon résztvesznek a
„IVo Transsylvania'' kiküldöttei is.
— Kitüntetett erdőtanácsos. Krajcsovics Bela marosvásárhelyi fóer.iótanácsos erdőfelügyelőt a király nyugalcmbavonulási alkalmából a 111. oszt. vaskovonarenddel tüntette ki.
— A 20 lilieres nikkel érmeket folyó
ivi április hó 30-án tul sem Ausztriában, Bem
pedig Magyarországon Htm fogják beváltani
többe az ailainpénztárak.

és önmaga előtt is meggyalázva, gaval cipőit aprójószágait eladta hitvány garaA „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.megtizedelve
véres fővel tántorodik vissza nyomorult hazá- sokért, Cáak azért, hogy alamizsuatillérekre

jába, hogy Ahasvér módjára onnan is kkc-r-. e, ra ue szorusjoii!
száműzve és legázolva, vándoroljua úttalan
Akik elmenekültek, ma már nagyrészt ottutakon a legaötetebb bizonytaíansagba tovább, hoD vannak a kiégett, kitaposott, csonka kéSisteregve, pöfögve fúródik bele a sötét mindig tovább I . . .
mát;yes, dúvadaktol és sátáni kezektől felpcr*
éjszakába a vonat B mint egy tüzes kigyó csakölt Jvakban ; ; k:ic görcsösen ragaszkodtak
varodik a lankás hegyhátak alján, mintha félő
a viskóhoz, martalékai lettek a hitvány rablók
A Székelyföldnek valóságos Bertalan-éjsza- tíiiibsttelenjségéaek.
óvatossággal tapogatodznék ott, ahol néhány
hónappal ezelőtt még szüaj vágtatással iramod- kája volt a szomorúan emleke/eus augusztus
A mai napok niég ntm alkaimaeak ae ckhatott a nyugalmas csiki mezőkön keresztül. 28-íki ejjel. Ott piroslott a földeken a nehéz nyomezó iüstoiip ip,a/ságos biiálatára; még
Változnak mostanság az idők, a háború forga- kalász, alig birn a gyöago lab a magúu-.
nem nőitek ki hí események a fekete nilieutaga percek alatt szazadok eseményeit érleli bonafejet; rengeU-bu.uanzott az ele' a tik-1 ból, iadg raj;uk vau az alig kihűlt objektumoB ahol a jó, békéB magyarok — Magyarországkaazto nyári éjszakában, egy esztendei vi rej-í kon a hnborus zűrzavar pora, de annyit máris
keleti kapuinak biiizke es hivatott védői — ték remenye vart teljesedést; kitakarított mug-1 taeg lehet álsapitaoi, hogy égbekiáltó gazságok
énekszó mellett forgattak meg az istenáldott tárak, feüer csűrök mosolyogtak a draga tar ! történték az oiahok részéről, araikért eléggé
televényt és csiholták ki a meleg, párás föld- talorn felé, s amikor igy minden-iu iuden jbünuöd.iiok, lakolniok sohasem lehet!
* * *
ből az arany életet: ma haláltokadó ágyu- ünnepi, lakodalmas hangulatbau egett, — megóriások véres fogakkal harapdálták fel az ugart, indult az asszonyokkal, gyermekekkel folpak | Lankás hegyek lábai aiatt épült Csíkszetanúságot téve arról, hogy ez a rettenetes, kolt szekértabor es nekivágott a legketségtsebb reda, három vármegye kulturális empóriuma.
sohasem látott katakliszma az ország eme bizonytalanságnak, Feszty honloglaló kepe, a'
a szive a székely határnak, benne lüktet
históriai atmoszférától fűtött részén Bem vo- „Magyarok bejövetele" jut eszlmkb%, azzal a Ez
az
egé'jz
körzet gazdasági, ipari és kereskekülönbséggé!,
hogy
ez
»
BZOUIOIU
processziú
nulhatott át anélkül, hogy véres tartalmát ki
delm:
elete,
itt fut ösaí.e minden, ami össze—
visszafelé
zarándokolt.
Hogy
mit
szenvedne öntse, megpermetezven a szikkadó földet
tartja,
egygyefonuztja
%
; határszéli érdcUekc..
és hirdetvén az uj, a legszentebb, a legigazibb tek, mennyire leromlottak, mifceci lougyolód- •Virágzó város, eleven, e^szségee
és i6:«-:tbeu
tak
le
és
vesztettek
el
mindenüket
útközben,'
kötelességet, ami Attila büszke leszármazottúszó tarsadük'^iíí^i
"még nébásy hásap
jait az ősi örökBég védelmére parancsolja. Es arról legjobb nem -is ecilokezni; de aít igenis előtt;
ma feipörkölve, teljesen kirabolva ás a
megindult ez a ragyogóan ékes tulajdonságok- ie kell szögezni — mert ez a históriara tar- szó legteljesebb
értelmében legázolva álmodotozik
már
—
hogy
jajtalanabbul,
méltóságokal feldíszített Bzékely nép a kapuk fele, a
zik
a
feltámadásról.
honnan a lesből rácsapó bocskoros horda az sabban és büszke önerzettel gazdagabban nem
Itt alapos munkát végzett a Belzebub ellenéjszaka Bötét leple alatt belopakodik s csontos, viselhette volna nép a reá mert sorscsapást,
egészséges öklével a legelsőt méri a haramia- mint a székely-magyarság 1 Odaadta lassan- ség. A kilóméterea hosszú főutakon alig látni
^ ^ p n , mely megszégyenülve, megalázva, ként mindenét útközben; kocáit, lovat és ma- falakat b ami van. azt is 1« kell bontani mi
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— Sándor napja. A közeledő tavasz gősebb életszükséglet cikkek beszerzésére már kiadott rendelőt elvei szerint bírálják el a hadiküszöbé a, Şândor najâfa a vármegyei és most kérelmezhetik. Egyben felhatalmazta « segélyt kérő folyamodványét*.
állami tiszlviffijők
s$$tncaajt jelenlak meg főispánt, hogy ezen előzetes kártérítési segé— Papírgyár Csákban. A^Csii vármegye"
Gyalókay Sáodpr főispán urnái, hogy jó
irja:
Béke időben hangoztattak, ho^y sehol
lyeket
a
közvetlen
hivatalfónökök
javaslatára
kívánságaiknak kifejezést adjanak. A váralkalmasabb
helye nem volna egy papirgyarmár
most
utalja
ki.
Ha
padig
egy
félévi
fizemegyei tisztviselők részéről Szász Lajos
nak,
mint
Gyargyószentroiklósen.
Megírtuk,
főjegyző üdvözölte a főispánt, majd sze tés sem elegendő a legsürgősebb életszükség- bogy a f«;|>ari telepek mily rengeteg mennyimélyesen gratuláltak Bausmaninger Albert let! cikkek beszerzésére, az esetben a károsult ségü nyersanyagot szállítanak el papírgyárak
őrnagy, Bigner József kir.
törvényszéki
elnök, dr. Berze N. János kir. tanfelügyelő, közalkalmazott bivalulfönöke javaslatára a részére s elsírtuk, hogy a letarolt erdőkben
Kassai Lajos főgimnáziumi igazgató, Vá- vármegye főispánja utján az illetékes szakmi- mennyi hullafa pusztul el évtizedek óta. Most
rady Zsigmond posta- is távírda felügyelő nisztertől kérelmezheti egész évi fizetésének a papirhiány beigazolta azt, bogy Magyarorés még számosan.
engedélyezését. Ez a rendelet valósággal meg- szágon még több papírgyárnak volna létjogo-

sultsága. Mint fakereskedői körökből értesülünk
— Vetőmagvak kiosztása. Az Erdély- váltásként érkezett a tisztviselők részére, kik az erdélyi puhafa termelők komolyan foglalrészi VisBzatelepitó Bizottság Csik vármegye eddig csak nyomorogtak a szó szoros értelmé- koznak a tervvel, hogy háború után egy parészére a vármegye alispánja kezéhez 100 mépírgyárat létesítenek, mely alapításban az ösztermázsa tavaszbuzát, 8000 métermázsa zabot ben és nélkülözni voltak kénytelenek a leg- szes vállalatok találkoznak. Csikvármegye m.iés 8000 métermázsa árpát küldött a vetőmag szükségesebbeket ÍR. Bár nagy megnyugvással sánjavainak, a községi közbirtokosságoknak és
szükségletek kielégítésére. A tavaszbuza, va- vették a tisztviselők a miniszterelnök humánus GycrgyószentmiklŐH
e terv kivitelamint a zab és árpa vetőmagvak ára ab leadó intézkedését, mindazonáltal az előzetes segély lenéi ki kell vennie városának
részét
és
e területeken
állomás métermázsánként zsák nélkül 50 ko- oly kevés, hogy a mai árak mellett a legsür- közr.3 kell munkálniok.
rona. Intézkedés történt luczerna, lóhere, bar
— Pénzintézeteink köréből. A Székely
gonya, bükköny és tengeri küldése iránt is. gősebb életszükséglet! cikkeket sem lehet beTavaszrozs, kendermag, lenmag, bab, borsó, szerezni, mivel Csikvármegyében a tisztviselők Népbank Csikszentraártonoa és a Központi
lencse és feketeborsó magvak nem lesznek vagyonának 70—100 százaléka elpusztult. Ez Takarékpénztár Csíkszeredában miiködésüket
egyáltalában kaphatók.
okból a tisztviselők kérelmezték, bogy általá- már korábban megkezdették és ügyfeleik ren— Ekék ós boronák beszerzése. A ro ban ott, ahol a károsodás sokkal nagyobb, egy delkezésére állanak.
mán betörés következtében a lakósok egy része évifizetés engedélyeztessék főispán által elő— Olvasóinkhoz Tisztelettel kérjük laeivesztette gazdasági felszerelését, többek kö- zetes kártérítési Begélyül.
punk olvasóit, hogy az előfizetési díjakat, bezött talajmlvelő eszközeit — Tekiotettel arra,
küldeni szíveskedjenek, mert ellenkező esetben
hogy ezen gazdasági eszközökre a termelés
lapunk küldését beszüntetni vagyunk kény—
Uj
rendelet
a
hadisegélyről.
Eddigi
szempontjából elkerülhetetlenül szükség van
telenek.
gyakorlat
szerint
nem
kapott
hadisegélyt
az
és tekiotettel a beszerzés mostani nehézségeire, az Erdélyrépzi Visszatelepítő Bizottság, olyan bevonult katona családja, aki az állam
Nyilvános köszönet.
módot nyújt a lakosságnak, hogy mindenek- vagy egyesek részéről' a hadiszolgálat teijesielőtt jó szerkezetű ós minőségű ekékhez és teae idejénfizetésben részesült. A honvédelmi Mindazoknak, kik boldogenilékü drága feboronákhoz jutányos áron hozzá juthassanak.
leségem halála feletti mély bánatomban részAz e célra beszerzett, ekékből és boronákból miniszter most valamennyi vármegye alispani vétüket voltak pzivesek kifejezni, ezúton monmegfelelő mennyiséget küldött a bizottság vár- hivatalához rendeletet intézett, amelyben uj, dok érte hálás köszönetet.
megyénkbe és azokat a csíkszeredai gazdasági méltányos elvek szerint szabályozza a hndise
Ikafalvi Farkas Imre.
felügyelőség önköltségi árban adja ki. Eke gély utalványozását és az arra való jogosultság
darabonként 100 korona, 160 cm. széles borona 85 korona, 160 cm. széles borona 95 ko- megállapítását. A rendelet alapján az a körülmeny, hogy a hadszoigálati törvény aiapján
rona, 250 cm. széles borona 120 korona.
— Városok és községek segélyezése bevonult egyén az állam vagy egyesek re^z<iMily tisztelettel van szerencsém
A belügyminiszter rendeletileg intézkedett a röi díjazásban vagy térítési díjban részesül:
román betörés folytán károsult «rendezett ta- a segeiy megaliapitasakor csak akkor lehet értesíteni az igen tisztelt vevő közönnácsú városoknak és községeknek állami se- akadaly, ha ennek a díjazásnak egy uapra esó
séget, hogy folyó évi március 26-án
gély utján való támogatásáról, mennyiben a
vármegye főispánja utján felhívta a városokat összege nagyobb, mint amennyi volt az iiletö
és községeket, bogy 1917. évi költségvetési egyénnek bevonulása előtti atlagos napi keretervezetüket terjesszék íel az állami segély sete. Ellenben ha ez a1 díjazás kisebb az átlamegállapitaaa és kiutalása végett A miniszter
újból megnyitom s minden igyekehangsúlyozza, hogy az állami segítség csak gos napi kéréséinél, akkor a két összeg között
1917 évre szól és célja a közBégi pótadó és levő küiöubuzet ereje ig a segély megallapi zettel azon leszek, hogy a lehetőség
jövedelem nélkül maradt városok és községek tnadó. Abban az esetben pedig, ha a oevonu.t szerint vevőimet pontosan kiszolgálműködésének és ügymenetének biztosítása.
egyen nem ugyanabban a varosban, községben hassam.
— Előleges kártérítési segély. Gróf teljesít szolgálatot, ahol a családja lakik: a
Az m. t. közönség szives pártfoTisza István miniszterelnök értesítette Gyalókay család részire segely meg akkor is megállagását
kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Sándor főispánt, hogy a román betörés által pítható, ha a jelenlegi díjazás nagyobb vploa,
sújtott közalkalmazottak, mivel Csikmegyében mint a bevonulás előtti átlagos napi kereset.
VÁKÁR L.
igen sokan minden ingó és legszükségesebb A miniszter utasitja a vármegyék alispánjait,
vagyonukat elvesztették, egy félévi fizetésükethogy az eddig elutasított ilyentárgyu kérvé- könyvkereskedő és nyomdatulajdonos
előleges kártérítési segély gyanánt, a legsür- nyekét vizsga jak felül, a jövőben pedig a most Csíkszereda, Apaffi Míhály-utcza 13.

üzlet megnyitás.

könyvkereskedésemet

Elbeszélgetünk a jövőről az euédlóuek kiham^bb, hogy ne veszélyeztesse a járókelők
életét. Megborzong az ember, a mikor ezt az nevezett szereny hajlékban, ahol a magasabb
istentelenséget nézi s mintha szeges kefékkel hivatalnokok kozos konyhát vezetnek, Gyalókay
tépdesnék a szemlélő lelkét, felsóhajt: ime, főispán ül az asztalfőuél, körülötte Fejer alisez a háború tipikus mnnkájal Akik ezt meg- pán, a tisztitőügyasz, bírák, a polgármester.
csinálták, akik ezt a védtelen várost így szet- Egyiken sem latszik a csüggcdesnek nyoma
rongyolták, elmondhatják magukról, bogy az sem. Borsó főzelék, egy tojás feltéttel es kiördög cimboraságában járták el a kultura te- vételesen két darab kenyér: ez az ebéd 1 A
jóféle borvíz hiányzik az asztalról; ki tudja,
temén a demoni táncot.
merre jár, hol kullog a borvizes ember, aki
Vannak helyek, ahonnan eltűntek az eme- egykedvűen
letes házak is a földszínéről. Itt nem maradt az üdítő italt.szállította a béke aranynapjaiban
egyéb, mint az oldalsó tűzfal; ott egyetlen
Nem siránkozik itt senki, a homlokokat
csonka, füstös kémény hirdeti, hogy tartozék^
volt valami építménynek; amott pedig derék- sem üii meg a ború, bizik mindenki a végső
ban kettészelve meredezik égnek egy szép diadalban s a biztos feltámadasban. A vaios
magánház, amit egy csomó kézigránát tüze fel fog taiuadni i Jólesik a résztvevő szó, meg— valószínűleg az oláh katonaság vezényszóra köszönik a fajdalomban való osztozkodást, de
a maguk erejéből akarnak újra feltápászkodni
dobta bele — pörkölt fel.
Három hétig égett a város és még akkor ezek a kiváltságos lelkierőtói fűtött emberek.
is filstöltek az üBzkök, amikor a visszatérő első Még várnak; a köd meg ott borong az Uz és
fecskék, a közigazgatás emberei hazaérkeztek. Ojtoz szakadékaiban, de jól tudják, hogy székely gyerekek állanak őrt a kapuknál, azok
Ma jnár szorgosan folyik a reorganizáció fegyvereinek
villogó tüze hasit bele a komor
munkája. A közigazgatási gépezet Bérényen parába s nemsokára ott is felcsillan az újra
dolgozik, a bíróságok a törvény kérlelhetetlen felkelő Nap melege.
szigorával sújtják a bűnösöket b itt-ott felvil?
Tarcsafalvi Pálffy uram, aki légiót szerve^
lan már az első szerszám is, amely az elárzett,
de mikor maga is be akart állani az árvult rögökbe belebasítja az alapvető csapásokat. A feldúlt fészkekhez cipelik már a szaK mádiába koinbattánsként, nem talált sorozó
maszálakat 1 Ilyen es a jó magyar nép: bité- bizottságot, mely alkalmasnak fogadta volna
beu, akaraterejében, élnivágyásában, létösztö- a katonáskodásra, dideregve húzza beljebb
nében ez a teljes lepusztulás Bem képes meg- sápadt aroát a felöltőbe, a Hargita felől éles
szel vágja az ember arcát s ez a láthatólag
íngatni.
______

beteges ember egy vékony felsők ahátban húzta
ki a csiki telet Nem beezél a vagyoni lepusztulásról, csak Rákóczi kelyhét, a Nagysagns
FejedeLm lotiogóját siratja, amit hat generáción keresztül őrzött, mint őseitől reá hagyott
relikviát.
Ilyenek ók, a kiválasztott magyarok!
A vonat ür. sen indul visszafelé. Az apró
állomásokon danoló, jókedvű gyerekek búcsúzkodnak édesanyjuktól, lévén ma a bevonulás
ideje. Tejfehér arcú sihfdorek fújják rendületlenül a bakanótát; megtanulták otthon, három
esztendő óta hallják; e tekintetben már nem
lesz baj velük a kaszárnyában.
Útközben felszáll a kocáinkba egy daliás
82-es hadnagy, aki a háború elsó napjától
kezdve járja a rendes utat: „harctér, kórház,
káder, — káder, harctér, kórház".
A vonat Brassóba ér. Elbúcsúzom Fejér
alispántól, sok kitartáBt kívánok neki a feltámasztó munkához; aki maga is vissi a fiát
katonának. Egy nagy, emeletes háza, 6 gMdasági épülete égett le s most elmegy illő
tisztelettel egy lovat kérni a Béla gyerek számára. Talán megadják nekil
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