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A tisztviselők gyermekei. 
Csikszereda, 1918. április 10. 

(ot.) A Pro Traussylvánia szervezet 
elhatározta feloszlását,  s a Zita királyné 
ü Felsége által az ö coljaira ajándé-
kozott 50.000 arauy koronázási ajándé-
kot az „Erdélyi gyermekekért" cím 
alatt ujonnaii alakult egyesületnek jut-
tatta. 

Meg kell ennél a ténynél állnunk. 
Egy nagy vagyon miként való felhasz-
nálásáról van szó. Természetesen, első-
sorban a hadiárvák kell hogy az alap 
jövedelmében részesedjenek, de jutnia 
kell abból mindazoknak, a többi rá-
szorultaknak is. A társadalmi szerveze-
tek, melyek e célt szolgálták, már eddig 
is túltengtek e hazában; az értelmiség 
eddig sem birta s a rengeteg tagdijhát-
rálék folytán  szinte teljesen illuzóriussá 
tette azt a társadalmi adót, amely hi 
valva lett volna ezeket a tásadalmi 
szervezetekel életképes színvonalon 
tartani, — azonban mindammellett sem 
tudott gyökeret verni az az uj irányzat, 
melyet a magyar gyermekvédelmi tör 
vények s az ezek végrehajtása uyomán 
felmerült  társadalmi akciók lebonyolí-
tására alakult OrszágosGyer/uekvédelmi 
Liga képviseltek, mert a társadalom — 
talán éppen a Liga leginkább látható 
működési nyomai alapján — a gyer-
mekmenhelyeket s a Liga javára tör-
tént adakozásokból fenntartott  többi in-
tézményeket inkább csak menedékhe-
lyeknek, a társadalom páriái közül meg 
menthetőknek tetsző egyedek istápolá 
sára hivatott intézményeknek tekintette 
3 neveltjeitől is — mondhatni — ösz 
tönszerü borzongással igyekezett magát 
lehetőleg távoltartani, az illetőket bizo-
nyos tekintetben a nem ezen az uton 
neveltetnél alsóbb rendű társadalmi 
lényeknek tekintette. 

Éppen ebből folyólag  aztán ösztön-
szerűen húzódott is attól mindenki, hogy 
saját, vagy hozzátartozói gyermekeit a 
Liga vagy a menhelyek gondozása alá 
jnttassa s mindent elkövetett, hogy azt 
lehetőleg kikerülje, nem is vévén észre, 
vagy talán egyenesen nem is törődvén 
azzal hogy ezáltal az illető gyermeke-
ket éppen a nekik legmegfelelőbb  anyagi 
ellátástól és erkölcsi és szellemi gon 
dozásiól fosztja  meg. 

Pedig a dolog nem igy áll. A ma 
gyár gyermekvédelmi törvények elvül 
mondták ki — elsőnek az egész vilá-
gon! — hogy minden gyermeknek, 
akit saját hozzátartozói — bármely 
okból — • köi igényeinek megfelelő 

módon eltartani és felnevelni  nem ké-
pesek : igénye van az állami ellátásra! 
Notn kell clihez az illető gyermeknek 
sem árvának, sem törvénytelennek 
lennie, csak bizonyítva legyen hogy a 
legjobb akarat mellett sincs ellátása 
biztosítva: elhagyottnak nyilvánítható. 

Az elhagyottságnak ezt a szabad 
szellemű értelmezését még jobban ki 
terjesztette az a rendelkezés, mely a 
háború elején a hadba vonult apák gyér 
mekeit részesítette a menhelyi gondo-
zás áldásaiban s amely a világháború 
eddig lefolyt  negyedfél  éve alatt ez 
rekre menő, az apai keresettől meg-
fosztott  magyar gyermeket mentett meg 
a hazának. 

Éppen ezért csak támogatásra és 
fejlesztésre  méltó az a törekvés, mely 
a gyermekvédelemnek lehető közpon-
tosításával annak minél általánosabbá 
tevését előmozditja s különösen kiter-
jeszti azt azokra a körökre te, melyek-
ben eddig attól bizonyos álszemérem 
folytán  tartózkodás mutatkozott. Értjük 
ez alatt kü.önösen a szemérmes szegé-
nyek : a magyar kistisztviselő osztály 
gyermekeit. 

Észrevette ezt az állam is már és 
valami segitséget igyekezett nyújtani 
a családi pótlék rendszerének beveze 
lésével majd valamennyi gyermekre 
kiterjesztésével, végül a pótlék össze 
gének az eddigi kétszeresére való fel-
emelésével, — ugy hogy a fiatalabb 
tisztviselők, akiknek csak kis gyerme-
keik vannak, e tekintetben most már 
eléggé cl lesznek látva, amint a mai 
háborús drágaság valamit enged, — 
azonban uz idősebbek, akiknek idegen 
ben neveltetni való gyermekeik vannak, 
két-három ilyen gyermek házon kívül 
való ellátására nemcsak összes családi 
pótlékaikat, hanem mellette egész fize-
tésüket is kénytelenek rááldozni. Miből 
él meg ilyen körülmények közt a csa-
lád otthon?! 

Igaz, az uj tisztviselői nyugdíjtörvény 
állal behozott évi lVs ,'o os nyugdíj-
járulékból összegyűlő alapból a tiszt 
viselők idegenben tanuló gyermekej 
ösztöndijakat kaphatnak. Ámde ez is 
olyan nesze semmi, fogd  meg jól. íme: 
Először is az ösztöndíj — szabályzat 
(s ugyan ez áll a hadigondozó hivatal 
által a hadiárvák részére biztositott 
ösztöndíjakra is) csakis a másodrendű-
nél jobb előmenetelt tanusitó gyerme 
kek részére biztosit ösztöndijat, már 
pedig nyilvánvaló, hogy netn lehet min 
denki kitűnő tanuló, bár amellett eléggé 
alkalmas arra, hogy akár a középisko 
láb&o, akár különösen ass ipari ée ke-

reskedelmi szakiskolákban szerelhető 
ismereteknek birtokába ju'va az életben 
teljesen megállja a helyét a bizony u 
tömeg az ilyenekből kerül ki. Ehhez 
járul hogy az ösztöndíj szabályzat ér-
telmében, aki ilyet kap, annak személye 
után atyja a esaiádi pótlékot elveszti, 
— tehát SulajdoDkc-ppen az a helyzet 
hogy a ki nem tanul, v-igy nem keres, 
az kap családi pótlékot az államtól, aki 
azonban kitűnő tanuló, attól az állam 
megtagadja a segitséget s áthárítja azt 
magára a tisztviselőre, mert hiszen nem 
jelent egyebei az, hogy a tisztviselők 
által eddig nem fizetett,  tehát az ő 
egyenes ujabb megterhelésükkel létesí-
tett ösztöndíj alapból nyújt a kitűnő 
tanuló tisztviselő-gyermekek részére 
csupán segitséget. 

Ezen okvetlenül változtatni kell. De 
ez még nem elég. Ösztöndíjat nem kap 
hat mindenki, ezenkivül betegség is 
van — sajnos — a világon, ruházni is 
kell a gyermekeket, akiknek száma 
nem függhet,  nem szabad hogy függjön 
a tisztviselő fizetési  osztályáról. Most 
tárgyalják az adó javaslatokat, abba 
már felveszik  a gyermek — paragra-
fust,  — bele kell venni a munkásbiz-
tositási törvénybe is a tisztviselők kö-
telező munliáspénztári tagságát. Lehe-
tetlen kívánság, hogy a mai gyógyszer-
árak mellett a kisebb tisztviselők na 
gyobb család esetén gyermekeiket gyó-
gyíttatni Képesek legyenek. Ma is meg-
van a belfpés  jogosultsága, a kormány 
azonban azzal az indokolással hogy neki 
olcsóbb, ha a tisztviselőt betegsége 
esetén 20 héten át fizeti  és helyette-
síti, mintha valamennyi az értékhatáron 
alul levő tisztviselője, altísztjo és szol-
gája után fizeti  a munkáspénztári járu-
lékok felerészét,  — kivonta az állami-
alkalmazottakat a pénztár köréből. De 
ezzel nem segített ám a gyermekeken. 

Szóval, akár mint forgatjuk  a dol-
got, oda jutunk, hogy a magyar tiszt-
viselői kar gyermekei egyáltalában 
nincsenek ellátva s különösen a kisebb 
tisztviselőkéi egyenesen elhagyottal.nak 
tekinthetők s igy igényűk van az állami 
ellátásra az állami gondozásra. 

Hogy miként gondoljuk ezt?! Igen 
egyszerűen. Minden tisztviselő, altiszt 
és Bzolga, aki kimutatja, hogy otthon 
eltartott gyermekei részére jövedelmé-
ből nem ju?. az a minimális összeg 
amely egy személynek lakására, élel-
mére, és ruházatára nélkülözhetetlen, 
16 éven alul levő gyermekei részére 
jogos igénnyel bírjon az állami gyer-
mekmenhelyek által gondozott gyerme-
kek javára biztosított táppénzre és ru-
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házaira, betegség esetén a menhelyben 
való elhelyezésre stb. 

Hogy mi az a minimális Összeg? 
könnyű kiszámítani, különösen most, 
az ármaximálások és kiszabott étel 
adagok korszakában: évente 84 kg. 
liszt 6 kg. zsir 260 kg. főzelék  stb. 
árát számba véve könnyen kiderül, 
hogy az elöállitáa munkáját egyáltalá-
ban nem is tekintve legalább napi 4 
korona az, ami egy egy családban min-
den személyre szükséges, 4—6 gyer-
mek esetén tehát — a szülőkkel együtt 
— napi 26—30 korona. Melyik tiszt-
viselő képes ezt a jövedelmet kimutatni ?! 

Nyilvánvaló ezekből, bogy a kérdés 
ilyen megoldása sürgős, mert különben 
a tisztviselő gyermekeket, az éhhalál 
fenyegeti,  azt pedig akkor, mikor a 
gyermekvédelem a nemzet fennmara-
dásának főfeltételeként  kormány prog-
ramúiként szerepel, — nem lehet meg-
engedni 

A román határkiigazitás. 
A csiki országhatár kitolása. 

Csíkszereda, április 10. 
Hasvét harmadnapján gróf  Czernin Ottokár 

külügyminiszter nyilatkozott a román béke fel-
tételeiről. Ezek szerint Románia határai ezen-
túl Csernovitztól Orsováig keletebbre, illetve 
délebbre tolódnak s az igy jelentkező kígyózó 
területnek északkeleti vége, Csernovitztól Csik-
vármegye mai legészakibb sarkáig Bukoviná-
hoz, innen pedig Orsováig Magyarországhoz 
fog  csatoltatni, vagyis Csikvármegyének egész 
keleti határa ki fog  tolódni a mai Romániába. 

A békekötésnek ez a pontja mindenesetre 
sok vitát és gondot fog  okozni. Lesznek — és 
már vannak is, — akik keveslik s lesznek 
bizonyára, akik aggodalommal fogják  tudo-
másul venni, hogy a megnagyobbított Magyar-
ország egyúttal megnagyobbított román nem-
zetiségű lakóstömeget jelent s némely helyed, 
mint pl. éppen Ceikvármegyében is, az eddi ' 
jelentéktelen román kisebbséget számottevővé 
fogja  változtatni, más helyen pedig, mint p . 
Brassó vármegyében a már-már jelentékennyé 
növekedett magyar kisebbséget le fogja  töi-
piteni. 

Mi e kérdésben a békeszerződés teljes sza-
vegének ismeretéig nem akarunk állást fog-
lalni: ki tudja, nincs-e itt is kapcsolatban h 
határkiigazitás a népesség kicserélésével is, 
mint az pl. a bolgár-török békekötésnél tör-
tént?! 

Mindenesetre fontos  volna mielőbb ismer-
nünk ezeket a részleteket, mert hiszen a ha-
társzéli lakósság visszatelepítése már el is van 
rendelve, talán nem volna felesleges  az uj 
elhelyezkedést nemzetiségi szempontból már 
az uj alattvalóknak is figyelembevételével 
végrehajtani, mert hiszen az a megjegyzés, 
amivel a külügyminiszter kijelentéseinek a ha-
tárkiigazitáBra vonatkozó részét kisérte, hogy 
t. i. legnagyobbrészt lakatlan területekről van 
szó, éppen pl. aibi határainkat illetőleg nem 
igen áll meg. 

Csikvármegye a mult hóban. 
.4 közigazgatási  bizottság  ülése. 

A csiki marhatenyésztés ügyének rendezése. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága f. 

hó 8-án tartotta április havi rendes ülését Fe-
jér Sándor alispán elnöklete alatt, mivel Tol-
nay Lajos dr. főispán  még nem érkezett haZa 
Budapestről. Jel ín voltak az előadókon kivttl 

Bálás Elek, Bálint Lajos, Orbán János, id. Pál 
Gábor, ifj.  Pál Gábor, Szabó György ós T. 
Nagy Imre bizottsági tagok. 

Az ülésről szóló tudósításunkat a követ-
kezőkben adjuk: 

Alispáni jelentés szerint a közigazgatás 
rendes menetét nem zavarta semmi s jelentős 
esemény nem történt. 

Árvaszéki elnök jelentése szerint az ügy-
menet a viszonyokhoz képest kielégítő volt, 
bár a személyzet még ma is hiányos. A hadi-
gondozás és gyermekvédelem tekintetében nem 
volt jelentős esemény. 

Tiszti főorvos  jelentése szerint az egész-
ségi állapotok örvendetesen javultak, az ösz-
szes járványok megBzüntek. A kórházak ügyé-
ben jelentheti, hogy a kórház alap nagyobb 
államsegélyt kapott, jövőre pedig átalány állam-
segélyt fog  a kórház kapni. Ezenkivül remény 
van rá, hogy a kórház a közel jövőben vissza-
adható lesz rendeltetésének. 

Gazdasági felügyelő  jelentése Bzerint a mi-
niszteri kirendeltség kevés vetőmagot küldött, 
de ő a földmivelési  minisztertől ujabb mennyi-
séget eszközölt ki. A kormánybiztosság 850 
tenyészállatot közvetített a kárvallott lakós-
Bágnak. Az apaállatok beszerzése ügyében si-
került a földmiveléBi  minisztertől 700000 ko-
rona államsegélyt kieszközölni. 

Orbán János bizottsági tag ezzel kapcso-
latban felvetette  azt a kérdést, hogy az apa-
állatok beszerzésénél van-e gond forditva  az 
erdélyi fajta  Bzarvasmarhaállomány fenntar-
tására, mert szerinte gazdasági szempontból 
Csikvármegyeben csak ez válik be. 

De Place József  vicomte gazdasági fel-
ügyelő azt válaszolja, hogy a lakósság maga 
óhajtja a piros-tarka marhaállomány beszer-
zését, mert azt előnyösnek tartja s ő ennek a 
törekvésnek nem állhat útjába. 

T. Nagy Imre bizottsági tag hivatkozik 
arra, hogy a vármegyei szabályrendelet az 
erdélyi fehér  marha tenyésztését teszi köte-
lezővé, amelytől csak a mai rendkívüli viszo-
nyokra tekintettel lehet eltérni s ez helyes is, 
mert az itteni viszonyokat a piros-tarka tehe-
nek nem állják ki, nem bírják ki a naponként 
való legelőre járást és pár nemzedék alatt el-
satnyulnak. De gazdasági szempontból sem 
hátrányos a fehér  marha tenyésztése, mert 
közismert, hogy igavonó állatnak sokkal töb-
bet ér a píros-tarkánál s mint ilyen sokkal 
nagyobb piaci árat képvisel. A vármegye a 
mult század végén ezt teljesen kipróbálta, kéri 
tehát a gazdasági felügyelót,  hogy a várme-
gyei szabályrendelet álláspontjától ne térjen el 
az apaállatok beszerzésénél. 

Szász Lajos főjegyző  indítványozza, hogy 
ahol a két fajta  vegyesen van, legalább gon-
doskodni kell arról, hogy a tiszta tenyésztés 
fenntartassák. 

De Place József  vicomte gazd. felügyelő 
különös figyelembe  ajánlja a gazdaközönség-
nek, hogy ne elégedjék meg azzal, hogy mar-
hája csak a legelón egyék, hanem igenis gon 
doskodjék neki takarmányról. 

Révész Gyula állategészségügyi felügyelő 
és Szabó György főeBperes  megnyugtatja a 
bizottságot afelől,  hogy a lakósság ragaszko-
kodik az erdélyi fajtához,  annak kiveszésétől 
tehát nem kell félni,  viszont azonban vannak 
helyek, ahol a piros tarka tenyészet fejleszt-
hető volna, mert a viszonyok annak megfelelők. 

Id. Pál Gábor elismeri azokat az indokokat, 
amelyek a fehér  fajta  fenntartása  érdekében 
felhozhatók,  de ime éppen a gyakorlat tanú-
Bitja, hogy a gazdák ott, ahol annak talaja 
van, a piros-tarka marha tenyésztésére térnek 
át, ezt tehát szabályrendelettel eltiltani nem 
lebet, hanem igenis gondoskodni a tiBzta faj 
tenyésztésről. 

A bizottság megállapítja, hogy a közte-
nyésztés fenntartása  tekintetében a szabály-
rendelet betartaesék, tehát gondoskodni kell 
arról, hogy a csordákra csakis a tehenek több-
ségének megfelelő  bika legyen kibocsátható s 
a nem olyan apaállat csak kézből fedeztetésre 
legyen használható, ahol tehát mindkét fajta 
nagyobb Bzámban található, ott külön csordák 
legyenek szervezve. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése Bzerint az is-
kolák rendesen működtek s a tauitás annyival 

Intenzívebbé vált, mert néhány uj tanító ls 
elfoglalta  állását, a szabadságoltak helyette-
sítéséről pedig intézkedés történt. Ugyancsak 
elfoglalták  állásaikat a kir. tanfelügyelői  hiva-
talba berendelt uj tanitók, Vadász József  és 
Adorjánné Dajbukát Lujza, minek folytán  a 
kir. tanfelügyelő  megkezdte az iskolalátogatá-
sokat. Előadása alapján tudomásul vette a 
bizottság a felcsiki  Járás községeiben az elemi 
iskolai gazdasági oktatás részére szükséges 
gyakorló területek biztosításáról szóló intéz-
kedéseket. 

Az államépitészeti hivatal főnökének  jelen-
tése szerint a gyergyótölgyesi járásban a há-
ború a közutakat nem nagyon viselte meg. 
Helyrehozásuk érdekében az intézkedés meg-
történt. 

A kir. UgyéBZ és az állategészségügyi fel-
ügyelő jelentését a bizottság tudomásul vévén, 
az ülés végén ifj.  Pál Gábor indítványozta, hogy 
hirdetmény tétessék közzé a hadszintért képe-
zett területeken nagy tömegben elhullva levő 
robbanó lövedékek érintésének tilalmáról meg-
felelő  ismertetések kíséretében, bogy ekként 
a már is megindult szerencsétlenségek meg-
gátoltassanak. A közigazgatási bizottság az 
indítványt elfogadta. 

Id. Pál Gábor indítványozza, hogy a balán-
bányai rézbányából kifolyó  cementviz perme-
tezésre felhasználtassák,  illetve az ez irányban 
már 1915-ben tett inditványa alapján hozott 
határozat hajtassék végre. A bizottság annak 
megállapítása mellett, hogy az indítvány alap-
ján annak idején a felterjesztést  megtette, to-
vábbá, hogy tudomása szerint a rézbányát je-
lenleg a katonaság tartja üzemben, elhatározta, 
hogy az 1916-ban e tárgyban a földmivelési 
minisztériumhoz tett felterjesztésének  elinté-
zését megsürgeti. 

A teljes ülés után az albizottságok és a 
fegyelmi  választmány tartották meg üléseiket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetések. Ő Felsége a király 

Révész Gyula állategészségügyi felügyelői  cím-
mel és jelleggel felruházott  m. kir. fóállator-
vosnak, Csikvármegye állategészségügyi elő-
adójának és Vitályos György csíkszeredai m. 
kir. áll. földmives-iskolai  igazgatónak a há-
ború folyamán  kifejtett  különösen buzgó és 
eredményes kiváló működésűk elismeréséül a 
Il-od osztályú polgári hadiérdemkeresztet ado-
mányozta. Örömmel jegyezzük fel  várme-
gyénk két kiváló köztisztviselőjének jól meg-
érdemelt kitüntetését. 

— Április 15 én kezdődik a nyári 
időszámítás. A hivatalos lap kormányrende-
letet közöl, mely szerint az idei nyári idő-
számítás — miként a németeknél — április hó 
15-tól szeptember 16 napjáig tart. Az uj időszá-
mítás pontosan április 15. napjának — a je-
lenlegi időszámításban kifejezett  — reggeli 2 
órájától kezdődik, amely ehez képest már 3 
óraként jelölendő meg. — A Magyar Állam-
vasutak igazgatósága is adott ki rendeletet, 
mely szerint a vasutvonalakon április 15-én 
reggel két órakor kezdődik a nyári időszámítás. 

— Péter Pál nap az idén. A mult év-
ben oly fényesen  sikerült Péter Pál napi 
gyűjtést, a vöröskereszt CBikszeredai választ-
mánya az idén is megtartja. Amint értesülünk, 
a vöröskereszt kp. igazgatósága a napokban 
már leirt és kérte a választmányt hogy a 
gyűjtésből az idén ÍB vegye ki a maga részét. 
A választmány titkára a gyüjtőperselyeket, 
plakátokat és a megváltási jelvényeket már 
megrendelte és az előleges intézkedeseket a 
siker érdekében megtette. A választmány el-
nöksége nagy súlyt helyez erre a gyűjtésre, 
mert a helyi viszonyok miatt tevékenységé-
nek legnagyobb része a Péter Pál napi agi-
tációra zsugorodott össze és igy helyén való, 
bogy ez a nap pótoljon minden más tevékeny-
séget. Az is latba van véve, hogy akik a gyűj-
tésben legszebb eredményt érnek el, a vá-
lasztmány részéről értékes gyűjtési plakettel 
tüntessenek ki. 

— Házasság. Klein Jeny Csikszentsimon 
és Hacker Hermann Pottenstein házasságot 
kötöttek 1918 évi április hó 7-én. (Minden kü-
lön értesítés helyett). 



16. á . 

— Elesett hősök 

fitódi  határban nyugvó 
sírjánál kegyelettel em 
katonáinkról, AZ eleset 
Lajos fóglmn.  igazgató 

C S I K I L A P O K -ik oldal. 

emléke és aa ifjú-
aág. A mult év október havában a helyi fő-
gimnázium ifjúsága  a 1 anári kar vezetése mel-
lett városunk felszabi  ditása évfordulóján  a hősi halált halt huszár 

ékezett meg honvédő 
hős siijánál Kassai 

rámutatva a magyar 
nemzetnek a világhábo uban tanúsított párat-
lan teljesítményeire, ltlkes szavakban buzdí-
totta a jövő nemeedéi et hazafias  kötelessé-
gére és felbivta  az ifji  ságot, hogy nélkülöz-
hető filléreinek  összeai ágával teremtsen egy 
alapot a város határáb an elesett és eltemetett 
két hős sírjának kellő gondozására. A lelkes 
azavak megtermékenyi ;ették az ifjuBág  tevé-
keny lelkét. Helybeli családok gimnáziumba 
járó (I—IV. osztályosol) fiai  szövetkezve leány-
testvéreikkel intim CSJ ládi körben jan. 27-én 
én ápr. l én kis színdarabot játszottak a ki-
tűzött Kegyeletes cél javára. A két előadás-
ból 270 K jövedelem terült ki B az összeget 
a lelkes kis gímnázist ik a főgimn.  igazgatója 
utján gyümölcsözés végett takarékpénztárba 
helyezték el. A kedve) kis hazafiak  és hon-
leányok kezdeményezi se bizonyára nem ma-
rad folytatás  nélkül b igy remélhető, hogy a 
nyugvó hősök sírján, nemcsak a kegyelet 
gondosan ápolt virágai 
tani. banetn rövid idő 
emlékjel is fogja  hírt 

fognak  állandóan viri 
alatt egy-egy szerény 

Jetni honvédőink áldoza-
tát és az utódok mélys éges kegyeletét. Lesz hát 
gyümölcse a fának,  an elynek ilyen virága van. 

— A döntő harc ok a nyugati fronton 
immár megkezdődtek 
feszült  érdeklődéssel 

A békét áhítozó világ 
várja a harctéri híreket. 

Van e, lehet-e intelügjens ember, aki ily idő-
ben nem olvas újságot? Azért figyelmeztetjük 
a tisztelt olvasóközöl séget, hogy a Pesti Hir-

40-ik évfolyamának  má-
lis—junius). A Pesti Hír-

lap uj előfizetést  nyi 
aodik negyedére (ápr 
lap a magyar olvasó :özönség kedvenc lapja, 
mert kormányokkal 
évtizedeken át szab 
nemzeti irányú volt. 

figyelmébe.  A Pesti 
gyedévre 13 korona 
Az előfizetési  össze 
utalványon a kiadóh 

és pártokkal szemben 
mindig megőrizte füj  getlenségét és politikája 

delvU, demokratikus és 
Melegen ajánlhatjuk ma-

gunk részéről is a Festi Hirldpot t. olvasóink 

(Budapest, V., Vilmo császár-ut 78.) 
— Tisztviselő 

Balogh Károly váró 
Hivatal vezetője, a 
nép részére népkon] 

föl,  a hol naponta 
vacsorát kaphatnak 

Balogh tanácsos ez 
érzéssel találkozott 

Hírlap előfizetési  ára ne-
egy hóra 4 kor. 60 fill. 

;et legcélszerűbb posta-
vatal címére küldeni. — 

konyha. Szegedről irják: 
i tanácsos, a Közélelmező 
ii a mult évben a szegény 
hát, a polgárság részére 

városi polgári vendrglőt létesített, április 1-én 
a tisztviselők részéije tisztviselő-konyhát állit 

iát koronáért ebédet és 
a tisztviselők. Az ebéd 

három tál étol, a v tcsora pedig egy hus-étel. 
ujabb terve nagy rokon-
a tisztviselők körében, s 

már számosan jeleni keztek előfizetésre.  Balogh 
tanácsos a közélel nezési hivatal kebelében 
Rákos Árpád vezet isével bőripari osztályt is 
létesitett, a mely s télen különösen és első-
Borban a szegény í éposztályt látta el lábbeli-
vel. A hivatal egés s ügymenete beleilleszkedik 
a gyakorlati életbe, B a közönség a legkeve-
sebb fáradsággal  j it mindahoz a cikkhez, a 
mi megiileti. — H isonló mozgalommal Csík-
szereda város polgármestere is megpróbálko-
zott, — azonban t em sok eredménnyel, ami 
természetes ÍB, m >rt itt nincs annyi nőtlen 
tisztviselő, bogy a közös konyhát eltarthatná, 
családos tiBztvisek pedig nem adhat ki sze-
mélyenként ós ni ponkint csupán kosztra 6 
koronát, — mint ízt mai vezércikkünkben is 
részletesen kifejtei  tük. 

— A magyal villám ostörvény. Meg-
emlékeztünk már irról, hogy a kereskedelmi 
miniszter meghizi űából uj villamossági tör-
vény készül. Ért 9sUlésUnk szerint az uj tör-
vénytervezet alapi Iveire nézve már teljesen 
kialakult a felfog!  s, amennyiben az uj tör-
vényt előkészítő >izottság a villamosság ál-
lami monopolíumát tervezi. A tervezet csakis 
a nagy elektromo i müvek jövőjét akarja biz-
tositani és a 260 magyar villamostelep egy 
részét azzal az érveléBBel, hogy fennállásuk 
Bzónpazarlást jele it, megszüntetni kívánja. Az 
ujabb telepek lét< sitését állami hozzájárulás-
hoz fogják  kötni. Ezt Írják a budapesti lapok, 

azt hisszük azonban, hogy ez a korlátozás 
csak a szén felhasználásával  működő villamos 
áramfejlesztő  telepekre vonatkozhatik, mert 
hiszen a természetes energiák felhasználását 
nem korlátozni, de fejleszteni  kell s talán 
éppen a szenet fogyasztó  telepek korlátozása 
fogja  ezt a célt előmozdítani, hiszen Magyar-
országon 10 millió lőerőnyi természetes vizl-
erő folyik  el kihasználatlanul s mint azt leg-
közelebb Itt nálunk, az Olt vizénél is láthatjuk. 

— A hadifoglyok  érempótdija. Most, 
hogy a hadifogságból  kezdenek visszatérni ka-
tonáink, felmerült  annak a kérdésnek az el-
döntése is, hogy a már megelőzőleg elnyert 
vitézségi érem után a pótdíj felszámitható-e 
a hadifogság  tartamára is. Erre vonatkozóan 
most a hadügyminisztérium 6067/Abt. 11—18. 
számú rendeletével ugy döntött, hogy, mivel 
az A 43. sz. utasításnak ll.§-ában erre vonat-
kozólag intézkedés nincs, a hadifogság  idejére 
a vitézségi érem után a pótdíj nem számit-
ható fel. 

— A béke és a háború eseményei, a 
mai mozgalmas idők szenzációi és mindaz, a 
mi ellenségeink táborából bennünket érdekel, 
mind pompás mélynyomásu fényképekben  vo-
nulnak fel  Az Érdekes Ujság-ban. Ez a képes 
lap ma versenyen kivül áll a magyar illuszt-
rált lapok sorában. Szépirodalmi rovatában a 
legjobb magyar irodalmat hozza, kedvezmé-
nyei és ünnepi számai páratlanok. A ki ápri-
lis 1-től egy negyedévre előfizet  7 korona 80 
fillérért,  ingyen kapja meg a húsvéti és pün-
kösoi ünnepi számokat összes mellékleteteivel. 

— Három millió agrár célokra. A 
Hangya mult héten tartott közgyűlésén az 
igazgatóság javaslatára elhatározta, hogy az 
idei nyereségből 3 millió koronát mezőgaz-
dasági célokra adományozzanak. A 3 millióból 
egy milliót kap a Magyar Gazdaszövetség, két 
milliót a többtermelés előmozdítására szántak. 

— Halálozások. Gyászlap tudatja, hogy 
Nagy Ferenc kereskedő életének 38-ik, boldog 
házasságának 5-ik évében, a háború alatt 
szerzett betegségében f.  hó 9-én d. u 7 óra-
kor hősi halált halt. Temetése 11-én d. u. 4 
órakor lesz a 609. sz. tábori kórházból. Halá-
lát neje özv. Nagy Ferencné sz. Márton Anna 
és gyermekei Ferenc és Gábor gyászolják. 

Özv. Balogh Józsefné  sz. Bocskor Viktória 
f.  hó 7-én d. u. 3 órakor életének 85-ik évé-
ben Csikszenttamáson elhunyt. 

Varga Ferenc nyug. csendőrörmester f.  hó 
6-án 51 éveB korában boldog házasságának 
9-ik évében Csikbánkfalván  meghalt. 

— Kiutalták  a kársegélyeket.  Lapunk 
zártakor  érte-ölünk  hogy a csikv ár megyei 
összes közalkalmazottak,  valamint  a csík-
szeredai  és  gyergyószentmiklósi  összes la-
kósok kársegélyei  kiutaltattak  s a jelen 
hét  folyamán  azoknak postatakarékpénztári 
csekk utján való kézbesítése  is megkez-
dődött  s a jövő  hét  végéig  mindenkinek  a 
kezéhez  fog  jutni.  Őrömmel  hozzuk ezt ol-
vasóink tudomására  1 

— Felhívás előfizetésre.  A Budapesti 
Hírlap előfizetési  ára negyedévre 13 korona, 
egy hónapra 4 kor. 60 fill.  Előfizetések  Buda-
pest, VIII. József-körut  5 szám alá küldendők. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
O. B. Komárom. Előfizetése  1919. évi 

máicius hó 31-én jár le. Üdv. 

•VIZSGAKRA 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 

. DohW- 8 4 
B«dapeSÎ'e^oo32 2—40. 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat mi-Vásárhelyre és tekintse meg 

SZÉKELT és RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlők, uri és hálószobák, szalonok, vas- is 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
hatalmas választékban, Jutányos árak mellstt. 

19— 

Eladó ház 
Csíkszeredában, Mikó-utca 15. sz. 
alatti, mely áll 5 szép szobából, 

ÜZLETHELYISÉGNEK 
is könnyen átalakítható, kitúnő 
forgalmi  hely. Bővebbet lapunk 

kiadóhivatalában. 9_ 
IBlBl51IBI5lBţ[g"EnPi|Faî PniBlBl51fBlBl51lBl 

FflJBOROtţ 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

2— 

Eladó vendéglő. 
Qyimesbükkön özv. Vizoly Albertné-

féle  vendéglőhelyiség italmérési joggal, 
vegyeskereskedéssel, a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel és belsőséggel ha-
lálozás folytán  örök áron eladó. 

Értekezni lehet Hargitai János 
ny. m. kir. pénzügyőri biztos, műszaki 
tisztviselővel, Marosvásárhely, Deák 
Farkas-utca 17/a szám. 5-5 

Eladó tenyészbikák. 
8 darab 2—21h éves magyar—erdélyi 
fehér  fa j ta  és két darab 2 éves 
simmenthali kiváló elsőrendű legelős 

hágóbika 
eladó, Nagy Simon birtokosnál, 
Szotyor, u. p. Illyefalva,  vasút: 

Sepsiszentgyörgy. 2-3 

piaMiaMSMElBiaiBJB^tBlHl51|H| 
ÉRTESÍTÉS I 

Tisztelettel értesítem a n. é. közön-
séget, hogy Brassóban a Bétatéri 
vendéglőt újból átvettem és min-
den törekvésemmel azon leszek, hogy 
már ismert jó konyhámmal, kitűnő 
boraimmal és állandóan frissen  csa-
polt kőbányai sörrel általános meg-
elégedését kiérdemeljem. Továbbra is 
kérem a nagyérdemű közönség becBes 

pártfogását.  Kiváló tisztelettel 

SCNUSTER MÁRTON 
Bétatéri vendéglős, Brassóban. 

Nyitás március 16-án, szombaton. 
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4-lk oldal. C S I K I L A P O K 15. szám. 

ÜZLET MEGNYITÁS! 
Van szerenca 
bogy a romái 
temet a 
módon áruvá 

FÉR 

Éni u ii. é. közönség b. tudomására hozni, 
betörés következtében tönkrement llzie-

leheljőség szerint a inni viszonyoknak mogfele'ő 
újból felszerelve  megnyiiottnm s nzt mint 
I- ÉS NŐI-DIVAT-ÜZLETET 
vezetni Miuiku igyekezetem, hogy az 

evőközönség teijes bizalmát kiérdemeljem, 
pártfogásukat  kérve, kiváló tisztelettel 

ÉKELY Ö D Ö N N É 
férfi  és nőMivat üzlete, C s í k s z e r e d á b a n . 

1—2 

fogom  tovább 
igen tisztelt v 

Szíves 

Eladó tenyészbikák. 
Három 
bika eladó. 

MALOM ÜZEMBENELYEZES! 
A román b törés folytán  malmomat teljesen összerongál-
ták voit, u< y, hogy mostanig cs»k sima őrlést csinálhat-

tam, most azonban újból felszereltem 

s igy abbad a helyzetben vagyok, hogy darálAst, sima 
A őrlést valatiint szitálást. is elvállalhatok. Amidőn ezt a ^ 
• n. é. közön lég tudomásáru hozom, egyben kérem szives • 
Ă megbízásuk it s viszont nekem is főtörekvésem,  hogy a 
• közönség bizalmát kiérdemeljem. Tisztelettel 

BÁCS IÁ BOLY malomtnlajdonos, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Ktiküllőmenti tájborok 
kisebb r agyobb mennyiségben kaphatók 

Az Első Kisküküllővölgyi Hen-
germűmalom Borraktáránál 
2—5 Di 

Szám: 1— 
sőszentmártonban. 

1918. 

Hirdetmény. 
Csikszenidomokosi I. rész közbirtokosság ezennel 

közhirré teszi, hogy a t u l a j d o n á t képező és az 
első határrészben fekvő  s már a korábbi években is 
haszonbérbeat ás u'ján értékesített kaszáló területeit a 
birtokossági Tiálaazímánynak határozata folytán  folyó 
évi április ló 14-én d. e. 8 órakor kezdődő nyílt, 
szóbeli árverezésen egy, illetve 3 évre a legtöbbet Ígérő-
nek haszonbé"be adja. 

Az árver szén és szerződési feltélelek  a csikszent-
domokosi közbirtokosságnál megtekinthetők. 

Csikszenldomokoaon, 1918. évi április hó 3-án. 
Márton Ágoston, Györpál Árpád, 

darlab 2—3 éves siementhali tenyész-
Cio>: Benkő János birtokos Iíyefalva 

(Háiomszékmepye). 1—3 

V 

I 

b. eln >k. 
Szárny J — 

bírt. 

Alulírott 
hogy a 
1918. évi 
bérbe ariatnal 
házánál taríai 

A ha!ász-
időre bérbe ad ütik 

Karczfalv 
Potovszk; r 

b, 

b. jeşyzo. 
918. 

Hirdetmény. 
birtokossági elöljáróság közhírré teszi, 

közbirtokosság tulajdonát képező ingatlanok 
április hó 15-én d. e. 10 órakor haszon 

n havaei legelőkkel rgyütf,  a község 
dó árverésen. 
és a vadászterület is ugyanakkor 6 évi 

a, 1918. évi március hó 27-én. 
Ferencz, Gidró Alajos, 

b. bírt. elnök. je gyző 

V I L A G R A - 5 Z O L O - U J D O N S Á C i * 

non^ 
CI P Ő K R E M - V í A S Z K 

Ötperczalatt 
egyadaq Lurion cipökrem-viasíkbol 
bbrki-eqy-nsgyed-Ki lö- íeq fi  nomabb 
x cipőcrémebfözhei: 
ARA2-K. MINDENÜTT KAPHATÓ! 
M o r i o n v i a s x k - M ö v c fc-Rcszvény  t á r s a s é g • 

ÜUIV-.PL • • V, /•• .. ;<;w,v .. / 74. 

Sz. 4631 — 1918. 2 - 3 

ui. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatóságánál lemondás folytán  meg-
üresedett s választás utján betöltendő szolgabírói állásra a X-ik 
fizetési  osztálynak megfelelő  javadalmazással, 

továbbá egy, kinevezés folytán  betöltendő XII ik fizetési 
osztálynak megfelelő  javadalmazással egybekötött járási iroda 
segédtészti állásra a vármegyei Ügyviteli szabályzat 2. §-a alap-
ján ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik az itt felsorolt  állások valamelyi-
két elnyerni óhajtják, az 1883. évi I. t. cikkben előirt minősité 
süket, eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
és szabálysaeiüen felbélyegzett  pályázati kérvényüket a várme-
gyei ügyviteli szabályzat 4. § ában megjelölt uton Csikvármegye 
főispánjához  címezve, de hozzám legkésőbb folyó  évi május 
hó 13 án déli 12 óráig annál is inkább nyújtsák be, mert 
a később beérkező pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszereda, 1918. évi április hó 1-én. 
Fejér Sándor, 

alispán. 
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Bort és borpárlatot (eognaeot) 
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Szöllősi Samu, Székelyudvarhely. 
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