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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n ssámittatnak
Kósiratok nem adatnak vissza.

Dr. ÉLTHESÉS
GYULA
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI
TARSADALMI HETILAP.

fővel állhatok Önök előtt, mert ha
Gyalókay Sándor főispán búcsúja.Felemelt
hét évi főispánságom ténykedéseit és lelkiis-

főispánnak a tisztviselőkarral együttérzó igaz
és őszinte rokonszenvéről, számtalanszor megCsíkszereda, junius 25. meretemet kutatom, nyugodt, önérzetes és tiszta nyilvánult jó indulatáról és hathatós támogaCsikvármegye törvényhatósági bizottsága az, mint a színarany, mert kötelességem tel- tásról és arról a nagy veszteségről, mely táhétfőn tartotta meg a román betörés óta első jesítését szándékosan el nem mulasztottam soha vozásával a vármegye tisztviselókarát éri.
közgyillését. A közgyűlésnek nem volt sok ugy, hogy ezzel akár a köz, akár a jogosult Nap-nap után tapasztalta, hogy a tisztviselőknek nemcsak hathatós támogatója, érdekeikanyaga, mert a legutóbbi időig csupán a közi- magánérdeket megsértettem volna.
gazgatási administráció működött. A közgyűMinden ember bensejében van egy hely, nek védelmezője, de egyben melegen érző jó
lésen Gyalókay Sándor főispán elnökölt, ki egy titkos hely, a hová lerakja benső érzéseit, barátja is, ki nem ismert fáradságot és akadályt,
állását a király rendelkezésére bocsájtváo, a legszebb, legkedvesebb emlékeit, ebben a szen- ha jogos érdekeik megvédéséről és helyzetük
törvényhatóság legmelegebb elismerése és ová- télyben oltárt emel, amelyhez járul jó és rossz javitásáról van BZÓ. Távozásakor magával viszi
ciója között bucaozott el a vármegye közön- napokban és a hová visszavonul, hogy onnan a tisztviselők hálás elismerését és köszönetét,
kik mindig a legjobb emlékükben őrzik meg
ségétől.
vigasztalást, erőt merítsen.
Meleg érzéstől áthatott beszédét az alábEbben a szentélyben él most is> bennem a nevét.
A közgyűlés T. Nagy Imre és Fejér Sán*
biakban közöljük:
poézis egész zománcával. Bennem él kiolthador
alispán elismerést és köszönetet szavazó,
tatlanul és kitörölhetetlenül a hála, a ragaszTekintetes Törvényhatósági Bizottság!
szívből jövő szavait zugó éljenzéssel kisérték
kodás
és
szeretet
Önök
iránt,
kik
legnagyobb
Van szerencsém tisztelettel bejelenteni,
jó és ba'sorsban, öröm és bánat, nyo- és látható volt, hogy a közgyűlés meleg Ováhogy a bekövetkezett kormányváltozás folytán részben,
morúság
között, osztályos és hü bajtársaim, ciója mélyen meghatották a távozó főispánt.
állásomat rendelkezésre bocsájtottam s éppen igaz jó barátaim
Az éljenzés megszűntével Gyalókay Sándor
és bizenyos vagyok,
ugy, mint az ország összes főispánjai, a le- azok maradnak a voltak
főispán néhai Ferencz József király elhunytájövőben
is.
mondás feletti döntésig, királyi resolutióval,
Nem gyávák gyengesége, nem a jövő küz ról kegyeletes szavakkal emlékezett meg és
az Ügyek további vitelével bizattam meg.
delmeitől
aggodalom az, mi engem elér- a tőle megszokott, rendkívül emelkedett hangú,
Nem tudom lesz-e alkalmam még az ideig zékenyit ésvaló
meghat, de megsajdul a lelkem, történelmi vonatkozásokban gazdag beszédben
elnökölni, mig állásomtól felmentetem, ezt ki- a midőn megválók
attól a sok jó emberemtől, méltatta a nagy király érdemeit. Indítványára
zártnak tartom és éppen ezért megfelelőbbnek igaz barátomtól, akik
mindenkor méltányolták a közgyűlés elhatározta, hogy felejthetetlen
tartom ez alkalmat arra, hogy a törvényható- és megbecsülték bennem
jó szán- kegyelettel őrzött emlékét .jegyzőkönyvileg
ság és ennek közgyűlésétől hét és fél évi fóis- dékaimat, munkásságomatbecsületes
— mert én örökíti meg éB a mély gyász feletti részvétnek
pánságom megszűntével, személyesen élőszó- is csak gyarló ember vagyokés—akik
elnézték,
meg- hódolatteljes feliratban ad kifejezést.
val búcsúzzam el, mintha azt bucsuirattal bocsátották gyengeségeimet.
Elnöklő főispán bejelentette, hogy az L
tenném.
Ferencz József király halálával megüresedett
A
legnagyobb
elismerés
hangján
kell
megHogy tettem-e B ha igen, mit és mennyi
magyar trónt Károly Ferencz József trónöröérdemes dolgot hét évi főispánságom alatt, emlékeznem a vármegye, központi, járási, vá- kös és neje Zita főhercegnő elfoglalván, miurosi
és
községi
közigazgatási
tisztviselőinek
annak elbírálására Bem én nem vagyok illetétán a harcteret képező vármegye súlyos helykes, Bem pedig a mai időszak nem alkalmas hét évi főispánságom, de különösen a háború zete miatt sem ő, sem a vármegye alispánja
alatt
tanúsított
és
kifejtett
rendkívül
odaadó
arra. Ez annak a feladatát fogja képezni, aki
a koronázáson nem vehettek részt, a közgyűévek múlva, midőn nem zavartatva személyek működéséről. A legnehezebb napok virradtak lés utólagos jóváhagyása reményében, a négy
ránk
és
e
súlyos
időkben
becsülettel
megállta
bírálatától való tartózkodás, sem pedig a párttagu küldöttség tagjaiul dr. Fodor Antal, Görög
politikai ellentétek által könnyen felidézni helyét a közigazgatás apparátusa. Lelkes és Joakhim, dr. Sándor László és dr. Élthes Gyula
eredményes
támogatásukért
fogadják
legmeleszokott animositastól, a vármegye történetét
bizottsági tagokat kérte fel, akik a vármegye
akarja megírni B aki a szigorú tárgyilagosság gebb elismerésemet és köszönetemet.
megmaradt ősi zászlója alatt résztvettek a
igazságos szemüvegén át fogja az egyes várÉ3 most, a midőn ezzel elbúcsúzom Csik- koronázási ünnepségeken.
megyei vezetők hivatalos működésének ered- vármegye nemes törvényhatósága és annak
E bejelentés után Gyalókay főispán a legményét mérlegelni.
érdemes bizottságától, fogadják legmelegebb, melegebb, hódolatteljes szavakkal emlékezett
Sohasem volt kenyerem az öndicsőités vagy hálás és őszinte köszönetemet ugy személyem, meg az ifjú királyi pár trónra)épéséról, kiknek
a népszerűség és ünnepeltetés hajhászáaa. Ez mint közéiéti működésem iránt mindenkor uralkodása a magyar nemzet szebb jövőjét
általam szigorúan követelt elvekkel és a jó- tanúsított hatalmas és jóindulatu támogatásu- jelenti éa akik már eddig is számtalanszor
ízléssel jönnék ellentétbe akkor, ha most fel- kért és a midőn arra kérem Önöket, hogy ezen bebizonyították a magyar nemzet iránt érzett
sorolni akarnám, minő közügyekért és kikért jóindulatu barátságukat részemre a jövőben igaz elismerésüket és szeretetüket. Indítványára
mit tettem. Meg vagyok győződve arról, ha is megőrizni és engem baráti szeretetük és a közgyűlés lelkes hangulatban kimondotta,
eltávozásom után már egy-két év eltelik, min- emlékezetükben megtartani méltóztassanak, a hogy trónra léptük és megkoronázásuk alkaldig jobban éB igazságosabban fogják értékelni magam részéről igérem Önöknek uraim, hogy mából Csikvármegye törvényhatósága hagyoközéleti ténykedéseimet, móg azok is, akiket a távolban is nemes Csikvármegyének halá- mányos, öröklött dynastikus hűséggel hódoló
netán személyi vagy politikai ellentétek válasz- lomig mindenkor hÜBégesfia és polgára mara- és üdvözlő feliratot intéz Ö Felsége IV. Károly
dok, akit bárhová vessen vagy bárminő posi- király és Ő Felsége Zita királynéhoz, amelytanak el tőlem.
Egész életemben a kötelességteljesítés és tióba állítson a sors, mindenkor a legmelegebb ben alattvalói hűséggel üdvözli őket, biztosítja
a munka embere voltam, a főispáni állás kö- jóindulattal fogok viseltetni Csikvármegye köz- törhetetlen hűségéről, ragaszkodásáról és szetelességeit is akként fogtam fel, hogy nem ügyei és előhidadása iránt, kinek legteljesebb retetéről és arról, hogy e vármegye közönsége
érdemeket szerzek, hanem kötelességet telje- támogatására mindenkor számíthatnak és aki épp ugy, mint vitéz ősei, készek a királyi
Bitek akkor, ha minden közérdekű, közhasznú sorompóba állani felhívásukra bármikor kész pár, a trón és haza védelmére életüket és
ügynek előmozdítását befolyásom teljes Bulyá- leszek. ígérem Önöknek Uraim azt is, mert vérüket feláldozni.
nak latbavetésével támogatom s ha a kor- én soha megváltozni nem fogok, hogy minden
A tárgysorozat legfontosabb pontja Fejér
mányzatomra bízott vármegye lakosságának jóemberem éB barátom méltányos és jogosult Sándor alispánnak az oláh betöréssel kapcsominden jogos éa méltányos kérését támogatom kérelmét jövőben is szíves készséggel fogom latos jelentéBe volt, mely mindvégig teljesen
támogatni, akik hozzám fordulnak.
és amennyiben rajtam múlik, teljesítem is.
lekötötte a közgyűlésfigyelmét. A jelentés bő
Isten Önökkel Uraim I Kívánom, hogy ke- részletességgel ismertette az orvul támadó
Hogy ezt a felfogásomat becsületesen és
mindenkor szíves szolgálatkészséggel a leg- rülje Csikvármegye nemes közönségét éa tár- alávaló ellenség éjjeli támadását, a kiűrtttés
teljesebb mértékben megvalósítani iparkodtam, sadalmát minden balBors, minden veszély éB a elrendelését és végrehajtását, a menekülés
ezernyi szenvedéseit, a magán éB közvagyon
azt Bok-sok ezren fogják igazolni e vármegyé- mindenható kegyelme áldja meg Önöket I
ben, úgyszintén azt is, hogy ajtóm, miként
A főispán búcsúszavait a közgyűlés lelkes mentését, az oláh ajkú lakósság hűtlenségét,
főispáni székfoglalómban Ígéretet tettem, gaz- éljenzése követte, majd T. Nagy Imre bizott- az itthonmaradottak egyrészének pusztításait
dag és szegény előtt minden időpontban egy- sági tag emelkedett szólásra és visszatekintve és lopásait, végül a menekülésben levők kiformán nyitva volt, hogy soha panaszt meg- a főispán hét éves, érdemekben gazdag közé- uzsorázását és megmentett vagyonuknak elhallgatatlanul nem hagytam és mindenkor leti működésére, élénk Bzinekkel ecsetelte a harácsolását. Lapunk szűk teijedelme nem.
kötelességemnek tartottam gazdag és szegény főispán páratlan igazságszeretetét, koncilians engedi meg a terjedelmes nagyérdekü jelenembert egyaránt, minden jogosulatlan önkény egyéniségét és melegen érző Bzivét, mely ne- tés közlését, de legközelebb, ha kivonatosan
vagy igazságtalanság ellen megvédelmezni.
vét a vármegye közönsége előtt tiszteltté, szere- is, még visszatérünk rá.
A jelentésből kiemeljük, hogy az ellenséMa lelkemben inkább mint valaha, vissza tetté éB becsültté tette.
Fejér Sándor alispán a legmelegebb sza- ges betörés miatt leégett 410 lakóház, 400
száll a mult, az Önök között, rokonszenvük és
barátiáguk közepette eltöltött két év emléke vakkal emlékezett meg a távozás előtt álló QflOr és istálló, 46 havasi épület és 818 mel-

. oldaL

fciám.

Írással irt szöveg ós ez alatt az átadó
léképület. Ehhez jön még a gyergyótölgyesi
Az átadás időpontjául folyó hó 24-ikének takozó
bizottság tagjainak sajátkezű aláírása.
járás, melynek adatai e számokban sem fog- d. u. »/4l órája tüzetett kl.
Hogy őexcellenciája valóban tud magyarul
laltatnak benne.
Az átadó bizottság tagjai Vil órakor gyüA lakósBág körülbelül 90 százaléka már lekeztek a főispáni irodában s onnan a főispán hogy azt, amit hozzá intéznek, legalább főbb
visszatért és a normális élet mindenütt folya- vezetésével a hadseregcsoport parancsnoksá- vonásaiban megérti, hogy annak értelme felől,
matban van. A visszatérés óta kétszer volt gához beosztott Márffy főhadnagy, egyetemi amit ő mond, teljesen tisztában van s hogy
népfelkelői bemutató szemle és kétszer rekvi- tanár kalauzolása mellett átvonult a tábornok szellemébe be tudott hatolni, a magyar szó
rálás.
hangzását el tudta sajátítani, azt nem csak
lakájába.
A gazdasági kilátások igen jók, a folyó
Őexcellenciája a város küldötteit alegsze- abból Ítélhettük meg, a hogyan az átadó szóévben bevetett terület a mult évit meghaladja. retetreméitóbb szivélyességgel, magyar köszön- noklatot fogadta, annak fontosabb részeinél
Az alispán a hála és elismerés hangján téssel fogadta s már ekkor egész lényén, ma bólintgatott, a hogyan saját válaszának szöemlékezett meg Koós Mihály ministeri taná- gaviseletén, kedély hangulatán tapasztalhattuk, vegét értelmének megfelelőleg hangsúlyozta,
csosról, ki előbb mint a földmivelésügyi mi- hogy a városfigyelme őt kellemesen érintette hanem főképpen abból, amint a díszpolgári
nister kiküldöttje, utóbb mint a Visszatelepítő s hogy a bekövetkezendőknek őszintén örül. okmány Bzövegét az utolsó aláírás legvégső
Bizottság elnöke, meleg szeretettel és jóságos
A bemutatkozások megtörténtével Ujfalusi betűjéig a betűk és szavaknak kifogástalan
lélekkel minden lehetőt elkövetett a vármegye Jenő dr. polgármester a következő beszéddel magyar olvasási módjával és hangsúlyozásával
érdekében.
B a szöveg megértésével hangosan felolvasni
üdvözölte Ő excellenciáját:
szíves volt.
Szabó István bizottsági tag indítványára a
Xagyméltóságu Tábornok Ur!
közgyűlés kimondotta, hogy a tartalmas és
Kegyelmes l'ram.'
Az átadás ünnepélyes színezetű mozzanatát
magas színvonalú jelentést kinyomatja, minMagyar fajunknak, nemzetünknek veleszületett talaj- követett rövid barátságos német és magyar
den bizottsági tagnak megküldi és a vármegye donsáya, hogy a legkisebb figyelmet és megbecsülést is a társalgás után Őexcellenciája a magyar s küalispánjának a háború alatt tanúsított fárad- legnagyobb háláral és szeretettel viszonozza. Ez érzelmek lönösen erdélyi hires vendégszeretettől semmialatt volt képviselőtestületünk is folyó hó 20-án, ben el nem maradó szivélyességgel hívta meg
hatatlan és eredményes muukásságáért jegy- ahatása
mikor Nagyméltóságodat a velünk szemben tanúsított
zőkönyvi köszönetét fejezi ki.
barátságos és szirén magatartásáért a város díszpolgárává a bizottságot ebédre B vezette át az épület
déli szárnyában levő étkező helyiségekbe.
Orbán János, bizottsági tag az evakuálás választotta.
Alkalmunk volt itt a hírneves tábornok
Mi, kiket képviselőtestületünk megbízott, hogy Nagyelrendelése tárgyában kiadott rendeletek is
méltiságodnak az ezen választásról szóló díszoklevelet munkatársaival, a hadseregcsoport vezérkari
mertetéseért interpellált, melyre a főispán és kézbesítsük,
csak kedves kötelességet teljesítünk, hiszen tisztjeivel megismerkedni.
alispán válaszolt. Az evakuálás a kormány tudatában vagyunk
annak, hogy Nagyméltóságod fajunkA jelenvoltak közül a következőket sikeáltal kiadott rendeletek értelmében hajtatott nak, nemzetünknek, vámosunknak igaz, őszinte barátja, a
végre, a kormány azért a parlamentben fele- mint erről itt tartózkodása alatt sokszoros tanúbizony- rült összeírnunk.
Litzmann tábornokon kivül a mi Hausmalősséget vállalt, annak lefolyását ismertette ságot tett.
tehát arra kérjük, szíveskedjék kegyesen fo- ninger alezredesünk, azután Róthberg báró
és a helyi közigazgatási szervek mindenben gadniMidőn
város díszpolgárává történt megrálasz. őrnagy, vezérkari főnök, Laporte és Waenker
a kiadott rendeletek szerint jártak el. A vár- tatását Csikszereda
s az erről kiállított okiratot, legyen szabad egyútmegye alispánja utalt e tekintetben a jelen- tal arra is kérnünk, hogy szíves jóindulatában és barát- őrnagyok, Förster hadbírósági főtanácsos, Luyságában nemzetünket, városunkat továbbra is részesíteni ken, Jakobsen, Orthner, Plehn századosok,
téseben foglalt erre vonatkozó bő és részletes kegyeskedjék,
ez által is szorosabbra fűződjék azon Kloeden százados segédtiszt, Kreutzfeld és
adatokra is. A közgyűlés a választ tudomásul kapocs, a melyhogy
a hősies német népet és nemzetünket e
Márffy főhadnagyok, Hertl, gróf Hardenegg és
vette.
borzalmas világháborúban összefűzte.
Litzmann hadnagyokat.
A külömböző bizottságok mandatumukat
Adjon az ég Ura Xagyméltóságodnak erőt, egészséget,
A vármegyeháza fényképével díszített izvesztett tagjai közfelkiáltással újból megvá- hogy továbbra is oly kiváló eredménnyel teljesíthesse hiléses étlap a következő jókkal kecsegtetett,
lasztottak. Egyedül a közigazgatási bizottság vatását, mint eddig.
Isten éltesse Xagyméltóságodat, ami szeretett díszpol- u. m.: ökörfarkleves s hozzá pezsgő, azután
öt tagsági helyére ejtették meg a törvény álhogy majd az eljövendő béke mtpjaiban is mi- marhacomb vadlével, karaj és pityóka főzelék,
tal előirt titkos szavazást. Újból megválasztat- gárunkat,
nél több áldás fakadjon városunkra abból a frigyből, a piskóta göngyöleg (a hogy a csikszeredaiak
tak az összes szavazatokkal Mikó Bálint, dr. melyet a mai napon Nagyméltóságod és Csikszereda vámondják: rolát (a roulárd-ból) ízzel; fekete
Fodor Antal, Pál Gábor, dr. Bocskor Béla éB rosa kötöttek.
kávé. A hus és főzelékekhez fehér „Knkircher"
T. Nagy Imre.
A fentorgó körülményekre való tekintettel nevezetű
bor szolgáltatott fel, a fekete kávéÉlénk vita indult meg a vármegyei árva- lassan és, tagolva elmondott magyar beszédet
széki elnökhelyettes kijelölése ügyében, mely követő „Éljen'-ek elhangzása utan 0 excel- koz különböző pálinkafélék.
Az ételek egyszerűek voltak, de ízletes eltiBztet, Csiszer Imre rangidősebb árvaszéki lenciája magyarul a következő szavakkal köülnök hadbavonult lévén, eddig Botár Béla szönte meg a választást s fogadta el a fel- készíttetésük 8 Ízléses felszolgáltatásuk ae étkező vezető tisztjeként működő Hertl hadnagy
látott el. Csiszer Imre a katonai szolgálat alól ajánlott diszpolgárságot.
dicséretére váltak.
időközben felmentetvén éB szolgálattételre DebIgen tisztelt Urnim!
A leves után Gyalókay Sándor főispin poreczenből visszarendeltetvén, ismét aktuális
Meglepetésem és örömem igen nagy harát emelve német nyelven következőképpeu
lett kijelölése elnökhelyettessé, mely tisztet volt,
midőn a Csiki Lapok-ban Csíksze- köszöntötte fel a szíves vendéglátókat:
évek óta ó töltötte be. A választás a három reda díszpolgárává
való megválasztásoülnök Jwözül voit megejtendő, mivel azonban mat olvastam.
Kegyelmes Uram !
dr. Elthes Gyula nem reflektált kijelölésre, a
Tisztelt Uraim!
Persze, meg kell vallanom, hogy talán
Engedje meg Nagy méltóságod, hogy azon felette beközgyűlés Csiszer Imre és Botár BMa között
ezt a magas kitüntetést teljes joggal nem cses megtiszteltetésért, hogy Nagyméltóságod Csíkszereda
döntött volna, de kisült, hogy mindkét félre
ráros diszpolgárságát elfogadni méltóztatott, a magam, a
13 szavazat esett. A kis ügyből nagy ügygye érdemeltem meg.
vármegye, a város képviselőtestülete és küldöttségé netében
A
szónok
ur
nagyon
megdicsért
engefejlődött ügyet végül is Gyalókay főispán döntiszteletteljes és szívélyes köszönetet mondjuk.
tötte el Csiszer Imre javára. Egyébiránt ugy met: csak kötelességemet igyekeztem telSzünet nélkül törekedni fogunk arra, hogy Nagy mélértesülünk, hogy a több mint egy év óta meg- jesíteni.
tóságodat és munkatársait nehéz és felelősségteljes feladaDe — önök megválasztottak — és én tuk teljesítésében minden rendelkezésünkre álló eszközöküresedett árvaszéki elnöki állást augusztusban,
támogassuk s kérjük, hogy Nagyméltóságod is tartson
de legkésőbb októberben betöltik, melyre mind választásukat szívből köszönve, elfoga- kel
meg ugy minket, mint városunkat továbbra is szives jóindom.
a három árvaszéki ülnök pályázik.
dulatában és kedves emlékezetében.
Igazán örülök, bogy polgártársuk letA közgyűlés tárgysorozatából felemlítjük,
Magam is mindnyájan kívánjuk s hisszük, hogy
hogy dr. Csiky Józsefnek, a vármegyei magán- tem és biztosítom önöket, hogy városunk Nagyméltóságod a jövőben is oly nagy eredményeket érjen
ér el, a milyeneket eddig felmutathatott s kérjük a
javak igazgatójának helyettesítésével Szász boldogulását szivemen fogom viselni. és
Mindenhatót, hogy Nagyméltóságodat nagy nemzete s haIsmétlem: nagyon köszönöm Önöknek, zája, valamint saját hazánk és nemzetünk javára is diLajos főjegyző bízatott meg. A törvényhatóság
a tisztviselők részére, kivétel nélkül, a napi- kedves Uraim!
csőségére még számos íven át élteste.
dijak folyósítását kérte a belügyminisztertől
Litzmann tábornok ur őexcellenciája, a nagy hadveA beszédet követő éljenzés után a város
mindaddig, mig a vármegye belső hadszintért polgármestere átnyújtotta a díszpolgári okle- zér, városunk díszpolgára éljen, iljen, iljenl
Hát esak mellékesen meg kell jegyeznem,
képez.
velet.
A törvényhatóság határozatilag kimondotta,
Az oklevél maga valóban remek és ízléses hogy Bzépen szól a magyar „Éljen" is, de mahogy a kárpáti falvak felépítésére megszava- kiállításával dicséretére válik az alkotó mű- gas és ékelt hangú magánhangzóinak hatása
a mély magánhangzós
zott 200,000 koronát, a megváltozott viszo- vésznek, akit a városnai sikerült megnyernie. meg nem közelitheti
u
nyok folytán, maga kívánja felhasználni a
Sürü eperlevéllel borított oszlopok halad- német „Hoch -ok falrengető dörgedelmével.
vármegye elpusztult tűzhelyeinek felépítésére. nak fel két oldalt s keresztezik a fehér lapot
Kedves ésfigyelmes szokásnak tartom, hogy
Végül a közgyűlés Fejér Sándor alispán alul és felül.
a németek állva hallgatják végig a köszöntőrészére, október 1-től kezdődóleg, öt havi
Az oszlopok egyenletesen szürkének tetsző ket, amivel gyökeresen elibe vágnak annak a
szabadságidőt engedélyezett, melyre az alispán alapszínén remekül ÓB valóban ízlésesen veszi nálunk sajnálattal elég gyakran tapasztalható
valóban rászolgált.
ki magát a rajtuk fel és végig futó, egyálta- tovább evésnek, csörömpölésnek és diskurálában nem rikitó, hanem tompított színekben lásnak, amivel még a hivatalos felköszöntőket
tartott nemzeti szinü szalag.
is, nehéz tisztüket nem méltányolva sértegetik.
A kettős sorban haladó oszlopok helyenUgyanazon felállásban Őexcellenciája néként
és
pedig
a
bekerített
tér
négy
sarkában,
metül
magyarul, azaz ugyanazon német
díszpolgári oklevelének átadása. valamint alul középen is ugy vannak vezetve, mondatátés magyarul
is ismételve, a következő
A mint lapunk mult számában jeleztük, hogy ott felül 2 kisebb, alul 8 nagyobb terü- szavakkal adta meg feleletét.
Csikszereda város képviselőtestülete a folyó letet hagyjanak szabadon.
Uraim ! A díszpolgári oklevelet átadó tisztelt küldötthó 20-án tartott közgyűlésében a határaink
Ezen területekbe valóban Isten áldotta mű- signek kifejeztem már örömemet is köszönetemet.
Most, méltóságos Főispán utj szívből köszönöm im'inti
védelmével megbízott hadseregcsoport parancs- vészi kézzel rajzolta be tollal a művész a vakedves szavait — éppen ugy Önöknek, uraim, szíves élnokát, Litzmann Károly gyalogsági tábornok súti indulóházat, a Kossuth LajoB-utca egy ré- jenzésüket.
urat, Fejér Sándor alispán és társai indítvá- szét, a vármegyeházát, a város általános látRészemről arra kérem Önöket, hogy poharaikat emelnyára egyhangúlag hozott határozatával, disz képét és a főgimnázium épületét, mig felül az jék és üritsik kedves városunk Csikszereda boldogupolgárává választotta s az erről szóló oklevél- indulóház ÉB az utca részletet ábrázoló képek lására.
Városunk derék lakósai — polgártársaim — szép és
nek átadásával Gyalókay Sándor főispán, Fe- között Csikszereda városnak színes cimerpaizs szeretetreméltó
pqlgártársnőim — Éljenek soká! Éljen!
jér Sándor aliBpán, UjfaluBi Jenő dr. polgár- rajza helyeztetett be.
Éljen!
mester, Orbán János éB Veress Sándor dr.
Az igy körülkertelt terület közepét foglalHáromszoros „Hoch" tört elő vendéglátóink
képviselőtestületi tagokat bízta meg.
ják el a helyes magyarsággal, gyönyörUeu vál- hatalmai mellkasából i érezhettük, bogy »

Csíkszereda város —

19. nám.

CSIKILAPOK

3-ik oldal

gaját, valamint hölgyeink javára égnek törő
A midőn őexcellenciája ma a választást adta a vetőmagot, meg fogom vizsgálni és utasítani
hangok őszinte szivekből eredtek ; adná az ég, és a díszoklevelet elfogadni méltóztatott, fogom a részvénytársaságot, hogy a maximális áros
különbözetet fizesse vissza a vevőknek. (Hehogy hatásuk azzal arányban érvényesüljön. csak ujabb tanújelét adta irántunk érzett felüli
Menydörgéaszerllen hangzott egy ujabbi barátságos jóindulatának s egy ujabb sze- lyeslés).
Erdély rekonstrukciójára a szükséges munkásoháromszoros „Hoch*, amidőn őexcellenciája a met fűzött a minket ezentúl egybekötő ka- kat rendelkezésre fogjuk bocsájtani. A honvédéin!
miniszter úrral ez ügyben többször érintkeztem.
2-ik éB 3 ik fogás között felállva lakonikus, de pocsba.
Sándor honvédelmi miniszter egósz rövelős rövidséggel csak annyit mondott, hogy:
Ezek után kívánjuk és óhajtjuk, hogy videnSzurmay
konstatálni kivánja, hogy Erdély ügyel Iránt
Uraim t Emeljük él ürítsük ki poharainkat a hü»éfegyverbaritságban
egymát mellett küzdi központi
hatalmak : Jusztria-Magyarcrezág
U Sémetortzág valamint hü sziretségeeeinh végleget győzelmére. Hoeh !
Jivfh! Hocht

9tt

A 3-ik és 4-ik fogás között került a sor
VeresB Sándor dr. megyei főorvosra, aki a
város küldöttségétől nyert megbízatásának
megfelelőleg németül az alábbi felköszöntővel
adott kifejezéBt megbízóinak s ez által a vármegye és város közönsége érzelmeinek.

a jó Isten szövetséges népeink, nemzetünk,
vármegyénk és városunk díszéi e és áldásául őexcellenciáját az emberi kor legvégső határáig éltesse s adná meg, hogy
a közötte és városunk kőzött a világháború
forgatagában létrejött érzelmi kapocs az
időknek lehető legvégső idejéig tartson.
Ezzel emelem poharamat, felkiáltva,
hogy őexcellenciája Litzmann tábornok ur
Éljenl Éljen! Éljen!

nemcsak a legnagyobb jóindulattal és szeretettel viseltetik, hanem elkövet mindent, an.lt hatáskörében
megtehet Erdély érdekében.
Az interpelláció eredményét bizonyára örömmel
veszik tudomásul a nagyszámú érdekeltek, mert kifizetetlen elismervény százával van és vetőmagot is
vaggonszámra rekviráltak el, melyet később jéval
drágábban fizettek meg.

KÜLÖNFÉLÉK.

— Péter-Pál napi gyűjtés. A Vörös

A dörgő „Hoch*-ok után a parancsnokoló
Kegyelme* Uram ! Uraim 1
Kereszt Egylet helyi fiókja széleskörű intézCsikv ár megye éa Csíkszereda város re- tábornok és vendéglátó gazda volt a legelső, kedéseket tett a Vörös Kereszt Egylet javára
zetősége s közönsége nevében ós megbízá- a ki a szónokhoz lépve gratulált annak tiszta, pénteken rendezendő gyűjtóB sikere érdekében.
sából van szerencsém ez ünnepélyes alka- irodalmi színvonalon álló német nyelvéért, ki- Péntek délelőtt a város különböző pontjain
lommal felszólalni s megbízóim és bonű- fejezést adva egyben annak is, hogy azt igaz hölgybizottságok felállított urnákban gyűjtenek
élvezettel hallgatta, bár szerénysége tiltja, hogy
társaim érzelmeit tolmácsolni.
a humánus cél érdekében, délután pedig HausNem leszek tul hosszadalmas, mert a a felköszöntóben felsorolt érdemeit mind ma- maninger Albert alezredes a várkertben kerti
gának
tulajdonítsa
s
azután
sorra
járultak
sok szó nem mesterségem, de egészen röünnepélyt rendez, melyen a zenekar is közrevid sem lehetek, mert a mi a szivünkből hozzá az asztaltársaság többi tagjai is, alig működik. Belépő-dij 2 és 1 koronában állapítakarván
elhinni,
hogy
a
szónok
sohasem
járt
ajkainkra tolul, az rövid egy néhány szóNémetországban, sohasem látogatott német tatott meg. Ezenkívül délben a vármegyeház
val ki nem fejezhető.
előtt térzene is lesz. A kerti ünnepély délután
A midőn ezelőtt közel 10 hónappal tűz- egyetemet a éppen ez évben telik le 40 éve 3 órakor kezdődik. Ugy a gyűjtésre, mint az
annak,
hogy
a
mindössze
hat
évig
járt
német
helyeinket az álnok és hitszegő ellenség
ünnepélyre felhívjuk hazafias közönségünk
prédájául kellett hagynunk, egyetlen vi- iskolából kikerült.
figyelmét.
Szónoklatának
e
kedvező
fogadtatása
eloszgaszunk és bizodalmunk volt, hogy a ma— A csíkszeredai r. k. Finevelő-ingyarok Istene nem hagyhatja el 1000 éves latta némileg a szónoknak azon aggodalmát, tézet igazgatósága ez uton is közli, hogy
hogy
talán
mégis
rövidebbnek
kellett
volna
népét s nem engedheti meg, hogy azon
az intézethez kötött alapitványok közül 2 köznemzet, a mely bont keresve tőbb száz lennie B egyben annak meggondolása, hogy a alapítvány és 9 családi alapítvány üresedett
szónoklat
váza
már
eredetileg
német
nyelven
éven át a népvándorlás fergetegét, később
meg u. m.: 1. Fogarassy M. 2. Szőcs Ignácné,
a tatár hordák dulását s pusztító viharát, készült s a toldások és kiegészítések a német 3. Dienes Imre, 4. Csomortány A., 5. Tankó
nyelv
szerkezeti
tulajdonságaiban
lelik
magyamajd az egyetemes kereszténység védelM., 6. Fülöp A., 7. Kedves Zsuzsa, 8. Molnár
mében 150 éven át a vitéz tőrök rokonnép rázatukat, remélni engedik, hogy a magyar ol- B., 9. Péterffy I. A pályázók iskolai bizonyítvasó
is
a
német
hallgatóság
példájára
türeltámadásait s azután közel 200 éven kevánnyal, keresztlevéllel, szegénységi bizonyítresztül állami és nemzeti létéért szünet nél- mének tul hosszas igénybe vétele miatt ke- vánnyal és családi alapítványnál a vérrokongyelmesen
meg
fog
bocsátani.
kül folytatott harcait diadalmasan kiállotta,
ságot feltüntető családi kimutatással felszerelt
Az ebéd végeztével a vendéglátó házigazda és
most egy fajilag ugyan SZÍVÓS, de erkölaz erdélyi püspök úrhoz címzett folyamodcsileg degenerált, alig 50 éves állami éle- vendegeit a kerti pavillonba vezette ki, ahol ványukat julius 3-ig nyújtsák be az intézet
is
a
társaság
fekete
kávé
és
édesített
meg
tet élt nép orvtámadásának essék áldozatul.
igazgatóságának.
Az őrök hten reményeinket valóra vál- égetett Bzeszes italok mellett a legjobb kedély— Uj titkos tanáososok. A király a
hangulatban
körül-belül
fél
4-ig
töltötte
el
totta, beléje helyezett bizodalmunkat megközélet
terén kifejtett kiváló és eredményes
az időt.
erősítette.
működésük
elismeréseül Csiktusnádi Betegh
Ezek után jött a szívélyes bucsu s a külAz ő bölcs és kifürkészhetetlen aka- döttség tagjai a vendéglátók által kikísérve, Miklós, Torda Aranyos vármegye főispánjának,
ratából kapott hadvezérek alatt a Niebelun- egy igen kellemes emlékkel gazdagodva tá- az 1. hadsereg működési területére kinevezett
gok utódai, a tagy Németországnak hős voztak német szövetségeseinknek valóban uri, kormánybiztosnak, valamint bajsai báró Vojnich
Sándor országgyűlési képviselőnek a belső
leventéi és Árpádnak harcra termett üai kedélyes és vendégszerető társaságából.
tanácsosi méltóságot díjmentesen adoa szomszéd álnokságát saját vérébe fojtotV. 8. dr. titkos
mányozta.
ták s vérének özönével tisztították meg
Szent István királyunknak általuk bemocsAz uj kormánybiztos kinevezéze. A
Incze Domokos interpellációja.
kolt földjét.
király Széli JózBef fogarasi főispánt a brassói
cs. és kir. katonai parancsnokság területére
Kitörő őrömmel fogadtuk a hírt, hogy A menekültek állatai és a rekvirálás.
és egyidejűleg az ugyanazon területen működő
Brzeziny győzelmes bőse, Kowno vára
Csíkszereda, junius 26.
meghódítója s a volhyniai csataterek keIncze Domokos, a csikszentmártoni kerület or- dbapatok parancsnoksága mellé kormánybiztossá
mény ércfala, a melyen az ellenség rohama szággyűlési képviselője hétfőn az alábbi Interpellá- nevezte ki.
terjesztette elő a képviselőházban :
— Jegyzőválasztás. A Mánya Antal csikmegtört, Litzmann Károly gyal. tábornok ciót Mait
év augusztus hó 27-én Csikmegyében renrákosi
körjegyző tragikus halálával megüreŐexcellenciája lesz a mi paizsunk és kar- deletet hirdettek
ki, mely szerint mindenki, ki medunk.
nekülésre gondol és ezért csomagol, nemcsak a haza- sedett körjegyzői állást a mult héten töltötte
Őexcellenciája reményeinket nemcsak- árulás vádját vonja magára, hanem pénzbirsággal is be dr. Sándor Gyula főszolgabíró. Az állásra
E bölcs intézkedés után még aznap este a Laczkó István, Szabó András, Márton Imre
hogy megvalósította, hanem azokat sokszo- sujtatik.
román betörés bekövetkezett.
rosan felül is multa, mert a midőn hatáIgy történt, hogy a vármegye állatállományának és Gigyi István jelöltettek, kik közül egyhanrainkat a túlnyomó ellenséggel szemben egy része a románok kezére került, nagyrésze pedig gúlag Laczkó István választatott meg.
megvédte, sőt diadalmas fegyvereit meg- a menekülésnél pusztult el. Az állatátvételi bizottállatokról nem adtak elismervényt,
vibatatlannak vélt ellenséges állások elfog- ságok < aza átadott
székely gazdák kértek. A tavaszi munká- Az intelligens magyar uri közönség
lalásával az ellenség területére átvitte s jóllehet
latok végzésénél a menekült és visszatért lakosság
napilapja a
ezzel az ellenség részéről rettegett, barátjai nélkülözte az igásállatokat és igy a földek egy része
részéről szeretve tisztelt, mindkettő által bevetetlen maradt.
A tavaszi vetőmagvakat, nevezetesen a zabot, a
csudált világhírű nevét és katonai hírne37 éves rendületlen és változatlan programmja:
parancsára a maximális
vét igazolta, ismételten tanújelét és bizony- hadseregfőparancsnokság
áron rekvirálták métermázsánként 38—40 koronával A magyarságért. Ezt állja és tartja és küzd érett*
ságát adta annak is, hogy velünk, magya- és a szegény asszonyoknak azt mondták, hogy vissza
idegen áramlatoknak minden rohamával szemközt.
rokkal, az Ázsiából ide szakadt s az indó- fogják kapni. Vissza is kapták, de későn és 33 szá- Programmcikkei egységes politikai gondolat emeláriai tengerben egyedül fenmaradt idegen zalékkal drágábban. A földmlvelésügyi minisztériumkedett megnyilatkozásai.
fordul es kéri, hogy az állatátvételi bizottságotörzsbeli nemzettel őszintén rokonszenvez, hoz
Tárcacikkei,
friss regényei irodalmi értékűek és
kat kötelezze sürgős elszámolásra, hogy gondoskodnemzeti egységre irányult törekvéseinket jon
szórakoztatók.
a kedvezményes áron rekvirált és drágábban
megérti, polgári érdekeinket a lehetőség visszaadott vetőmag árkülönbözetének visszafizeté- Tudósításai frissek, kimeritők és megbízhatók.
határain belül figyelembe veszi, valamint ről. Sürgeti továbbá a hadiszolgálatot teljesítő szé- Sserkesztósében Ízléses, komoly és gondos.
iparosok és mezőgazdák szabadságolását.
A Budapesti Hírlapnak, mely julius elsejével mj
jóságos és igazságos bánásmódjával szi- kelyMezfissy
Béla földmlvelésügyi miniszter: Mindelőfizetést nyit, előfizetési ára: egész évre 38 K,
vünkben magának ércnél maradandóbb em- nyájan legőszintébb
részvéttel viseltetünk azokkal a
félévre 19 K, negyedévre 9 korona 50 fillér, egy
léket állítania sikerült.
szomorú eseményekkel szemben, a melyeket a képhónapra 3 korona 30 fillér. A kiadóhivatal clne":
viselő ur szóvá tett. Ezek sajnálatos tények, amelyeBudapest, VIII., Rökk-Szilárd-utca 4. szám.
A mondottak igazolására kell-e mást ket
a hadi helyzet hozott magával. A konkrét paemlítenem, minthogy őexcellenciája igye- nasz, a melyet felhozott, az, hogy az erdélyi menekezett és igyekszik a saját nyelvérzékének kültek a határszélről, nevezetesen Csikmegyéből oly
olyannyira idegen s emiatt nehéz, egyéb- gyorsan menekültek el, hogy nem adhatták át marhaa hadi állatátvételi bizottságnak, mert
ként szerencsére egyszerű szerkezetű nyel- állományukat
ÉRTESÍTÉS.
ahol átadták, ott kl van zárva, hogy a bizottság kl
Felkérem mindazokat, akik tőlem 1917. évi júvünket megtanulni s rövid néhány hónap ne fizette volna a békeárat.
alatt ezt annyira tudta vinni, hogy nemHa előfordult ilyen eset és a képviselő ur mntat nius hó 17-én sertést vásároltak s aklkiiek ezen vákifolyólag sertéseik elhullottak nálam e hó
zetünk reménye, ifjú éB mégis bölcs ki- olyan elismervényeket, a melyek azt igazolják, hogy sárból
"bizottság nem fizette ki az árakat, haladéktalanul 27-én a vételár visszafizetése céljából a Miklós Járályunkkal jó magyarsággal társaloghatott. aIntézkedni
fogok, hogy az illető gazdák megkapják nosné éttermében jelentkezzenek, akik pedig kés4bb
jelentkeznek, azok követelésüket a csíkszeredai m.
Így tehát hálánknak csak szerény jelét járandóságukat.
A mi a másik esetet illeti, nem voltam arról in- kir. adóhivataltól fogják megkapni.
véltük adhatni, amidőn Csikvármegye alisCsíkszereda, 1917. évi junius hó 26-án.
pánjának kezdeményezésére, a városi ta- formálva, hogy a hadseregfőparancsnokság rekvirálta
Nagygalaod János.
a
vetőmagot,
de
annyi
bizonyos,
hogy
ha
tette,
nács és képviselőtestület egyhangú és lel- kényszerítő szükségből tette, oly okokból, a melyek
kes határozatával őexcellenciáját Csikaze- •lőtt mindnyájunknak meg kell hajolni. Azt a pa*) £ rovat alatt költöttekért nem vállal felefia rina díszpolgárává választottak.
uui, kojy a Badltwniay Rt. «utmáUi irta táttl USaBéget a
iMik,

BUPAPESTI HÍRLAP.

NYILTTÉR.*)

CSÍKI

LAPOT;

Méghivó.
Egy kerékgyártó-segédet AZ ALCSIKI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

keresek, ki önállóan tud dolXXV. ÜZLETÉIÍI REflDES RÖZGYttlrÉSÉT
gozni Ajánlatok Özv. Fereno Csikszentmártonban, 1917. évi JuMuh hó 16 ón d e. 0 órakör Ozletbelyl-

Dénesné, Pálfalva (Csikmegye) 8égXn(CsehhAz) tartja meg, melyre a r ószvény esek 4isi tetette! mogh! vata ak.

cimre küldendők.
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Tárgysorozat:
1. Bizottságok kiküldése a szavazatok számbavételére 6* jegyaőkönyv hltoloBitéséro •

Szám: 1852—1917. vt.

1-2

Hirdetmény.
Csikvármegye alispánjának 4458/917.
számú felhatalmazása alapján, a Csikszereda városnál ü r e s e d é s b e n levő

főjegyzői, műszaki tanácsosi és

2 1916. évről szerkesztett zárószámadások, igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentések előterjesztése, a* évi mérleg megállapítás®, a felmentvények megadása és a nyereség felosztása feletti határozathozatal.
3. Igazgatóság és felügyelő bizottság választása, előbbi öt évi, utóbbi há
rom évi időtartamra.
, „o ^
tJ1
4. Ügyvezető igazgató, pénztárnok választása i s -az alapszabályok 6 i ,
§ának megváltoztatása.
5. Indítványok.

számvevői állásokra, illetve a főjegyzői és számvevői állások betöltése
Alapszabály kivonat.
folytán esetleg üresedésbe jövő al
A
közgyűlésen
minden
részvényes
vagy személyesen, vagy meghatalmazottja által, kinek
jegyzői és adótiszti állásra ezennel azonban szintén részvényesnek kell lennie,
gyakorolhatja saavarati jogit ; köteles' azonban
pályázatot hirdetek.
minden részvényes a gyíilés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elisFelhivom mindazokat, kik ezen állá- mervény mellett letenni.
sok valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy
Szavazásnál minden részvény egy-egy szavalattal bir, de ha valamelyik részvényesnek
pályázati kérvényüket és pedig: a tör- tíznél több részvénye van, minden további 6 részvény esak egy szavazatra jogosít, azonban
vényhatósági szolgálatban állók, az ille- sem saját személyében, sem más által képviselve, sem végre másoknak képviseletében-, avagy
tékes törvényhatóság első tisztviselője, mindhárom módon együttvéve 20 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat.
Az igazgatóság.
máa közhivatali állásúak, hivatalfőnökük
és az alkalmazásban nem állók azon Vagyon.
Mérleg-számla.
Teher.
Részvénytőke
200000.—
járás főszolgabírója, illetve város pol- Pénztár készlet . . . 1600942
Tartalék-alap
96647.06
az Osztr.-M.
gármestere utján, mely járás vagy vá Giró-számla
Betétek . . .
535392.58
banknál
és
folyószámla
ros területén laknak, Csikvármegye alis- .követelés bankoknál . 91768.69
VisBzleszámltolás
122921.—
pánjához címzetten hozzám folyó Értékpapírok (hadikölHadikölcsön előlegek . 48722650
Fizetetlen tőke-kamatévi augusztus hó 15-ig annál inkább csön) .
19195.adó .
110.139344
nyújtsák be, mert a későbben érkező Szelvények . . . .
Letétek
.
. . .
Váltóés
kötvény
köl2761 —
kérvények figyelembe vehetők nem
Folyószámla
tartozás
csönök
.
.
.
.
840462.71
8055lesznek.
Átmeneti kamatok
Folyószámlái adósok (fe1402.12 1455798.70
Az alkalmazásban nem állók kérvé- dezettel)
437207.47
Tiszta
nyereség
nyeikhez születési anyakönyvi kivo- Ingatlanok
8642 66
5860.31
846.65
natot, erkölcsi és hatósági orvosi Előlegek
590.bizonyítványt, valamint képesíté- Felszerelés . .
Káezonaltizi
fiók
tartosűket igazoló okmányokat köte914.18
lesek csatolni.
51476.93 1464441.861
Atmeneti
kamatok
A főjegyzői, műszaki tanácsosi és
1464441.36!
1464441.16
számvevői állás javadalma: évi 2600
korona fizetés, 700 korona lakáspénz és Veszteség.
Eredmény- számla.
Nyereség.
megfelelő háborús segély.
Az esetleg üresedésbe jövő aljegyzői Betéti kamatok
28408.31
Kamatok, jutalékok, keállás a X ik, az adótiszti állás a XI ik Betéti kamat-adó
2840.82
zelési dijak . . . . 66896.61
fizetési osztály 3 ik fokozatába van so- Adók
2470.—
PénzratézetekaélelhelyeBankhelyiség házbére
1000.—
•ett tőkék kamata
2823.1*
rozva.
Értékpapír kamatok
1040.— 70760.69
A főjegyzői és aljegyzői állás elnye- Tartalék-alap kamata . 4657 —
költségek és jótéréséhez az 1883. I. tc. 3. §-ban előirt Üzleti
konycél
. .
3622.41
főiskolai képesités kell (ügyvédi oklevél, Napibiztosi dijak
.
.
596 —
államtudományi vagy jogtudományi szi- Tisztviselők és szolga ilgorlat vagy legalább a jogi 4 évi tan- letményei . . .
7811.16
899:86
folyamnak bevégzése és az államtudo- Folyószámlái kamatok
mányi államvizsgának sikeres letétele). Visazleszámitolási kamatok
. 9810.47 62116.08
A mUszaki tanácsosnak mérnöki ok- Tiszta
nyereség
. .
8642.66
levéllel kell bírnia, mig a számvevői
és adótiszti álláshoz középiskolai érett
70758.69
70718.-69
ségi bizonyítvány és államszámviteli
Csikszentmárton, 1916. évi december hó 31-én.
államvizsga szükséges. Ez utóbbi 2 éven
belül utólagosan is megszerezhető, de
Az i g a z g a t ó s á g :
ebben az esetben a választás csak idéig- Dr. Csiszér Miklós,
A könyvelésért: Dr. Cseh Sándor,
lenes jellegű.
elnök.
könyvelő, ig. tag.
Mégjegyezni kívánom, hogy a fő
jegyzői és adótiszti állást élethosziglan,
Megvizsgálta és rendben találta:
a többit az 1914—1919-iki ciklusra
A felügyeld bizottság.
töltjük be. Az állás a választás után
azonnal elfoglalandó, mit, ha a megválasztott tenni elmulasztana állásáról
lemondottnak tekintődik.
•
•
•
•
•
A képviselőtestület fenntartja magá
nak azt a jogot, hogy a meghirdetett
állások betöltését a beérkező pályázatok esetében is mellőzze és uj pályázat
olcsó árszámitás mellett
kiírását határozza el.
közöltetnek és felvétetnek
Csíkszereda, 1917. május hó 25-én.

Dr. Ujfalusi Jené,
polgármester.
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