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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Létszámemelés. 
A koaliciós lapokban megint nagy 

mllaggodalom és rosszhiszemű izgatás 
járja. A mindenkori ellenzék régen agyon 
játszott és lecsépelt izgatás eszközével, 
u létszámemeléssel rémítgették az ijedő 
söket s arról vad kiáltozások közben 
azt híresztelik, hogy már befejezett  do-
log s a kormány eladta testünket, lel-
künket, vérllnket, vagyonunkat Bécsnek. 

Csodálatos, hogy az ellenzéken soha 
nem unják meg és nem szégyenlik egy-
egy témának ezerszer való variálását. 
8 még csodálatosabh az a rövidlátás, 
amellyel á/.t hiszik, hogy az efféle 
eszközökkel ma még miudig lehet si-
keresen operálni. De nem lehet már. 

Nem mindenekelőtt azért, mert ez a 
létszámemelés nem lesz olyan mértékil, 
hogy bárkit is frappirozna.  Másfelől  meg 
az ellenzéki lapokon és az ellenzéken 
kivül minden újságot olvasó ember el 
volt készülve erre a létszámemelésre. 
Nem meglepetés ez, nem váratlanul 
jönnek vele, hiszen Tisza István gróf 
programmjábau egyenesen bejelentette 
azt. Tehát semmi olyan nem történik, 
ami bárkit is megdöbbenthetne, kivévén 
azokat, akiket kenyerük és mesterségük 
késztet, a megdöbbenésre. 

De ezenkívül mindeu ujságotolvasó 
ember azt is tudja, mi folyik  körülöt-
tünk Európaszerte. Nem látunk egyebet, 
mint fegyverkezést  minden állam részé-
ről. A most lefolyt  balkáni háború bor-
zalmai is arra tanítottak bennünket, 
hogy a háborútól nagyon, nagyon fél 
jünk s hogy egy háborút minden áron 
igyekezzünk elkerülni. 

Voit a régi rómaiaknak, akik pedig 
értettek a hadviseléshez és az államok 
kormányzásához annyit, mint a magyar 
ellenzék és sajtója, egy igen bölcs mon-
dásuk, amely arra tanít, hogy ha békét 
akarunk, kerülnünk kell a háborút. Ez 
magyarra fordítva  annyit jeleut, hogy 
mutassuuk erőt, ha azt akarjuk, hogy 
ellonségeink féljenek  tőlünk és hagy-
janak békében élni. 

Hogy ez igy van, azt senki sem ta-
gadhatja. Hogy jobb lenne, ha nem lenne 
igy, azt is vallja minden ember. De az 
meg viszont egyenesen ostobaság lenne, 
hogy mi akkor, mikor minden állam fegy-
verkezik nem erősítenénk hadseregünket 
s kitennénk magunkat egy-egy rettene-
tes háborúnak, amelyet végül még gyen-
geségünk miatt el is vesztenénk. Irtó-
zatos dolog arra gondolni, mi lenne 
ebből. 

Az ellenzéki sajtó azt is tudja, mi 
lyen ez a létszámemelés. Milyen terhek-
kel fog  járui. El kell ismernünk, hogy 
o tekintetben többet tud, mint a kor-
mány és a hadvezetőség. Mert ezek u 
részletekkel még nincsenek tisztában. 
Csak azt tudják és tárgyalásaik is akö-
rül forognak,  hogy ez a létszámemelés 
ne legyen más, csak olyan, amilyent 
egy ország népo a mai éppen uem ró-
zsás állapotokban el tud viselni. Kész-
leteket azonban uem tudhat még senki 
sem. Kőképpen éppen azért uem, mert 
a kormány minden erejével arra igye-
kezik, hogy minél kevesebb terhet rójjo#n 
általa az egész országra s éppen ezen 
igyekezete miatt nincsen még megálla 
podáa. Egyet azonban tájékozásul mond-
hatunk az ellenzéknek. A kormány által 
tervbe vett 3 az ellenzék által támadott 
létszámemelés okvetlenül és feltétlenül 
sokkal, de sokkal kevesebb terhet fog 
az országnak jelenteni, mint jelentett 
volna az a létszámemelés, melyet a ha-
zafias  ellenzék kínált fel  Bécsnek titok-
ban, csakhogy hatalomra kerüljön a 
provisoriutnmal. Reméljük tehát ezután, 
hogy miután az ellenzék kínálta a pro 
víaoriumot, tehát megvolt vele elégedve, 
hiszen akarta, jónak tartotta, meg lesz 
elégedve azzal a létszámemeléssel is, 
amely olcsóbb és jobb is, mint az övé, 
mint a provisorium volt. Vagy pedig az 
ellenzéknek semmi sem jó, ha még jó 
is, de uem viszi őket a hatalomhoz. 

Ki legyen a színigazgató? 
Tompa Klmán színigazgatónak a petrozsény i 

választmányi üléson hangoztatott, majd a sziiti-
kerület elnökségéhez már konkrét alakban be-
nyújtott azon előterjesztése, hogy a szerződést 
az utolsó esztendőre átkivánja ruházni más 
színigazgatóra, élénken foglalkoztatja  az egyes 
állomáshelyek snjtóját. 

Az összes közlemények megegyeznek ab-
ban, hogy a kerület színészetét meg kell óvni 
a sülyedéstől és esak olyan megoldást tarta-
nak elfogadhatónak,  mely a fejlődő  igényeket 
fokozott  mértékben képes kielégíteni. A 
sziuikerület választmányának és elnökségé-
nek minden olyan törekvéseit, melyek a han-
goztatott feltételek  biztosítását célozzák, már 
eleve jóakaratú támogatásról biztosítják. 

Az eredményre vonatkozó egyöutetü meg-
állapítást kisérő javaslatok és vélemények azon-
ban már meglehetősen eltérők ós a hírlapi 
közlemények tekintélyes részo a különben 
helyes konklúziót az adott helyzet téves meg-
állapításából, helytelenül vonja le. Számos 
cikk a pályázat kiírását követeli, mert csak a 

szabad verseny teljes érvényesülése mellett 
véli színészetünk ellátását megfelelően  bizto-
síthatni. 

Kzen különben egyedül helyes álláspont az 
adott helyzetben keresztülvihetetlen. Tompa 
Kálmán színigazgató ugyanis nem mondott le 
az igazgatásról és a kerületről, csak hozzá-
járulást kért ahhoz, hogy szerződését más szín-
igazgatóra ruházhassa át. A szinikerület ille-
tékes tényezői vagy hozzájárulnak az átru-
házáshoz, vagy pedig Tompától a vele kötött 
szerződés betartását követelik, harmadik expe-
diens jelenleg nincsen. 

A választmányi ülésen Tompa Kálmán Fe-
hér Vilmos személyében mégis nevezte azt 
a színigazgatót, akivel szerződésének átruhá-
zása érdekében tárgyal. A választmánynak az 
volt az álláspontja, hogy Fehér Vilmos kisebb 
területi igazgatót nem tartja alkalmasnak a 
kerület szinigazgatására; de ugyauakkor el-
hangzott azon vélemény is, hogy ha Tompa 
más igazgatót, esetleg Szabailos Lászlót aján-
laná utódjául, a választmány az átruházás út-
jába akadályokat nem gördítene. Minthogy 
Tompa ily iránya konkrét javaslattal előállni 
nem tudott, a kérdés további megbeszéles tár-
gyát az ülésen nem képezte. 

L'tóbb bejelentette Tompa az eluökségnek, 
hogy az üiéseu elhangzottak figyelembe  véte-
lével tárgyalásokba bocsátkozott Szabados Lász-
lóval, akivel az átruházás tekintetében meg is 
állapodott és kérte a választmány hozzájáru-
lását. 

A választmány elnöke közölte az előter-
jesztett kérelmet az egyes állomáshelyekkel ós 
kötelességszerűen javaslatot is lüzött hozzá. 
A javaslat az átruházás mellett foglalt  állást. 
Színészetünk fejlődése  érdekében nem is pro-
ponálhatott mást az elnökség, mert már jövő-
jének biztosítása érdekéhen is jobb erőkből 
szervezné színtársulatát egy uj színigazgató, 
mint Tompa Kálmán, aki tudja, hogy a kerü-
letre, vagy anuak egyes városaira többé nem 
számithat és a választmány erre vonatkozó 
határozeta esetén csak kényszerűségből szer-
vezné társulatát minél olcsóbban csak arra 
ügyelve, hogy a hátralevő esztendőt minél 
csekélyebb rizikóval ugy a hogy kihúzhassa. 

Az elnökség annál inkább ajánlhatta a szer-
ződés átruházására vonatkozó elvi hozzájáru-
lást, mert Szabados Lászlóhan megtalalui vélte 
azon garanciákat, melyeket a kerület meg-
követel ; hét éven át volt, az északmagyar-
országi szinikerület igazgatója, és teljes meg-
elégedését vívta ki olyan városoknak, mint 
Lőcse, Igló és Eperjes. De bárki legyen is az 
igazgató, az elnökségnek főkötelessége  olyan 
szerződést kötni, mely minden tokintetben a 
kerület érdekeit szolgá'ja ; minthogy pedig ta-
pasztalati tény, hogy a szerződés szövegezé-
sét és megkötését a választmány mindég az 
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elnökségre bizza, tisztán azért választmányi 
Illést egybehívni felesleges,  (le ma már el-
késett is. 

Tompa Kálmán kényszerhelyzetet teremtett; 
a fótörekvés  most már csak az lehet, hogy 
belőle szinészeti érdekeink teljes megóvása 
mellett kilábolhassunk ; amellett az idó is 
«lirget, két hét múlva kezdődik az uj színházi 
év, nincs tehát idó pályázatok kiírására, hallo-
gatasra, vagy habozásra, hanem energikusan 
és gyorsan kell cselekednie a választmánynak, 
vagy megbízásából az elnökségnek. 

A közigazgatási bizottság ütése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága aug. 

hó 11-én tartotta rendes havi illését, Fejér 
Sándor alispán elnökletével. 

Az ülésen megjelentek Szász Lajos, T. 
Nagy Imre, Homolay Lajos, dr. Veress Sán-
dor, dr. Daradics Félix, G. Kiss Krnó, dr. 
Fodor Antal, dr. Kovács Gyárfás,  dr. György-
pál Domokos, Birtha József,  Pál Gábor, Len-
gyel ltóbert. A jegyzökönyvet Fejér György 
Irta. — 

Homolay Lajos kir. pénzügy-igazgató jelen-
tette, hogy a mult hónapban egyenes adóban 
befolyt  40965 korona 23 fillér,  a mult év ha-
Bonló havában 51109 korona 32 fillér,  tehát 
több 5855 korona 91 till., hadmentességi dijban 
befolyt  410 korona 80 fillér,  a mult év hasonló 
havában 400 korona 80 fillér,  tehát több 3 
korona 94 fill.,  bélyegdij és illetékben befolyt 
25793 korona 2 fillér,  a mult év hasonló havá-
ban 57728 korona 14 fillér,  tehát kevesebb 
32935 korona 11 fillér,  fogyasztási  és italadó-
ban befolyt  39684 korona 50 fill,  a mult év 
hasonló havában 25729 korona 63 fill.,  tehát 
több 12904 korona 87 fill.,  dohányjövedékbeu 
befolyt  84056 korona 52 fill.,  a mult év ha-
sonló havában 93U49 korona 50 fill.,  tehát keve-
sebb 9892 korona 98 fillérrel.  A bizottság a 
jelentést tudomásul vette. 

Lengyel Róbert kir. tanfelügyelő  jelentette, 
hogy a szünidő folyamára  Csikpálfalván  az 

állami olemi iskolával kapcsolatban nyári 
menedékház létesült. — A meuház vezetője, 
László líóza részérő a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 15(1 korona tiszteletdijat utalt 
ki. A jelentós többi része fóleg  személyi ügye-
ket tárgyalt, melyeket n Csiki Lapok annak 
idején már közölt. 

A főjegyző  árvsz. elnök, tiszti főorvos,  kir. 
műszaki tanácsos, kir. ügyész havi jelentéseit 
a bizottság tudomásul vette. 

Kévész Gyula m. kir. állategészségügyi 
felügyelő  jelentette, hogy a vármegye állat-
egészségügye valamivel rosszahkodott. Fellé-
pett a sertésvéss Tusnád, Várdotfalva  és Csík-
mindszent községekben, a sertésorbánc Vár-
dotfalván,  az ivarszervi hólyagos kiütés Gyi-
mesbükk községben, a veszettség Gyergyó-
csomufulván.  Juliusban megszűnt a sertés-
vész Gyergyószentmiklóson ésQyergyóujfalu-
ban, a sertésorbánc Gyergyótölgyesen, Bor-
széken és Csiktaplocán, a bivalyvész Tusná-
don és a rühkor Gyimesbükk községben, mely 
helyeken a betegség megállapítása alkalmával 
elrendelt zárlati intézkedések és forgalmi  kor-
látozások is feloldattak.  Fertőzve maradt a 
hó végén sertésvésszel 11, sertésorbánczczal 
2., bivalyvésszel 1, veszettséggel 4 és ivar-
szervi hólyagos kiütéssel 2 község. A bizott-
ság a jelentést tudomásul vette. 

Az ülés 11 órakor véget ért. 

Borszékfürddi építkezések 
engedély nélkül. 

Borszékfürdőt  ezelőtt 10 évvel Fe-
kete Mór Ditró és Szárltegy községtói 
bérbe vette. Az akkor kötött szerződés 
•w- amely azonban már legalább a ne-
gyedik gazda kezében van — értelmé-
ben bérbevevő köteles 500.000 koronára 
a fürdő  fejlesztése  és modernné tétele 
érdekében befektetést  eszközölni. Az 
esztendők elteltek, a bériőség azonban 
a várva várt befektetéseket  nem léte-
sítette, a gyógyterem, a modern szál-

loda, a híres meleg fürdő,  s sok min-
den más ígéret csak ábránd maradt. A 
két község birtokosságának vezetősége 
két évvel ezelőtt látva, hogy az első tíz 
év csaknem letelt és még semmi komoly 
építkezési szándék nincsen, erélyesen 
szóllitotta fel  a vállatot a szerződés 
idevonatkozó pontjának teljesítésére. A 
felhívás  egyelőre eredménytelen volt, 
később az elképzelhető legnagyobb ra-
finériával  akarta a vállalat építkezési 
kötelezettségét kijátszan , mégis a bir-
tokosság helyes magatartásának, ma 
abban a helyzetben vagyunk, hogy a 
szemünk előtt épül fel  a borszókfUrdői 
gyógyterem, meleg fürdő,  egy 84 szo-
bás szálloda, födött  sétány és zene-
pavilon. 

Hogy ez az építkezés azonban mi-
lyen, azt csak azok tudják, akik a saját 
szemeikkel látják. Minden fából  épül és 
a favázat  üvegfalak  tölti ki. Három 
emeleten keresztül, favázon  áll egy 
óriási nehéz cserépfedél,  ugy hogy va-
lósággal fenyegeti  a benne járók életét. 
Pedig ennek nem volna szabad igy 
lennie. A vármegyei építkezési szabály-
rendeletünk azt moudja : (19. §. 3. be-
kezdése) „fa  vázas téglafal  csak 
földszintes  épületeknél,  vagy ha eme 
letes  épületre  kívánna  alkalmaztatni, 
ezek a legtelsü  emeletre  engedélyez-
hető  legalább  '/«•  tégla  hossz vastag-
ságban". És itt három traktus épült 
fel  egyetleo kiló vasgerenda nélkül 
egymásra. 

Rögtön előtérbe kerül a kérdés. Hol 
va i erre az építkezésre az engedély'/ 
Avagy ki adhatott ki ilyen törvényei 
lenes engedélyt. És aki belenéz a kár-
tyák közé, csakhamar megtudja, hogy 
az építkezésre jogerős  engedély  ma 
nincsen. Mert az I. fokú  főszolgabírói 
engedélyt, amely bizonyos pótlások 
foganatosítása  után az engedélyt kilá-
tásba helyezi Küllő János birtokos meg-

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Törley mellett. 

.Törley" mellett vigan mulattak 
És óh! összecsengett száz billikom 
Vígság, kacaj, orom sugározott 
A várva-várt kedves szép napon. 
Tán száz üveg volt és ki tudja már... 
Bút, bánatot feledve  mind a hány 
Vigan koeintott ide és tova 
Ömlött a dal s az istenek bora. 

Vén  diák. 

Nász előtt. 
Mindent egyért. 
Irta: Sas László. 

Az Oraouok nagy tüzet raktak és oda bele-
hajítottak mindent, ami a legkedvesebb volt 
nekik, mert igy hoztak áldozatot a haragos 
Brahma-istennek, aki a legvitézebb fiaikat  vá-
gatta le, véres, kemény csatákon, a Tippera-
hok által. Szomorú gyászdalt énekeltek az el-
hunytakért, akiket nagyon megsirattak. Nem 
fogadkoztak,  nem esküdtek boszut, mert az 
Oraonokok békeszerető emberek voltak és 
okosak, aki nem akartak több vért ontani. 
Meghozták áldozatukat Brahmanak, hogy for-
dítsa el felőlük  haragos tekintetét ós ne há-
borítsa őket nyugalmas életükben. A füst  ka-
rikák pedig szépen, szabályosan, egyenletesen 
szállották az ég felé,  ami azt jelentette, hogy 
az isten kiengesztelődött, meghallgatta kéré-
süket Pedig tulajdonképpen nem is igy volt 
a Brahma-isteu nyugodtan aludt és nem tö 
rődütt az Oraonokkal, még á Tipperehokkal se. 
De azért a jámborok, akik körül Ülték a nagy 
tüzet, csak énekeltek hálálkodó zsoltárokkal, 
amiben dicsérték istenük nagy kegyelmét. I 

Szivükben uiegbocsájtottak ellenségüknek, sor-
sukban megnyugodtak, elfelejtették  keservü-
ket, bánatukat és amint lassan kialudni ké-
szült a hirtelen fellobogó  máglya, ugy aludt 
ki belőlük a szomorú megbántások emléke is. 

Kereh kétségbeesetten látta, hogy ezek az 
emberek milyen nyugodtan tűrik, hogy bánt 
sák őket és meg is köszönik a megbáuást. 
Kereh el volt szürnyedve gyávaságukon, ós 
most már igazán nem tudta mihez kezdjen. 
Mert hiszen ő azt hitte, hogy itt feldühödt  apá-
kat és fiukat,  vérbosszút esküvő rokonokat 
fog  találni, akiknek iszonyu haragjuk fog 
elégtetelt szolgáltatni, azokért a sebekért, ami-
ket tulajdonképpen önmaga ejtett magán. És 
hogy most már ez sem igy volt és hogy most 
tuár Ivát semmikent se szerezhette meg, csak 
egyetlen vágya volt, meghalni, nem közönsé-
gesen, hanem valami különösen meghalni. 

Kgészen a tűzhöz lépett és ott szólt: 
— Hnicos (Jraonok, akik itt összegyűlte-

tek, ime hozzátok meg Brahtna-isteunek a neki 
legtetszöbb áldozatot! Csingu-vezéretek gyil-
kossát, — a ki most előttetek áll 1... 

És várta, hogy megragadják, hogy mindjárt 
a tűzbe dobják és most már előre is valami 
kéjes rángatódzás futott  végig a testén, amikor 
a felcsapó  piros ölelő láugnyelveket látta. 

Egy öreg, barázdásképil, görnyedt üraon 
válaszolt neki: 

— Ha te Csingut vitézi csatában legyőz-
ted, akkor mi meghajtjuk fejünket  előtted, 
mert te erós vagy, «rőtebb, mint Csingu, aki 
azért megérdemelte, hogy elvcszszen és téged 
választunk meg vezérnek... 

Halk morajlás válaszolt az öreg szavaira 
ée Kereh az Oraonok főnöke  lett. 

— Keressék akkor elő gyilkos szerszámai-
tokat Oraouok, mert vér fog  folyni,  sok vér, 
Tipporah vér... — és utána gondolta — és 
enyém lesz majd Iva.. 

Mert Kereh, mo3t elárulta saját testvéreit, 
ellenük esküdött, amikor azok tulajdonképen 
nem is vétettek nekik és nagy mészárszékre 
vitt egy csendes, megnyugodt népet, akiknek 
csak annyi közük volt nagy katasztrófájukhoz, 
hogy Kereh szerette Ivát és akarta Ivát. Több 
semmi. 

Igen, Kereh szerette Ivát és akarta Ivát, 
most már akarta, most amikor még kevésbbé 
volt tiszta, mint amikor eldobta, most, amikor 
egészen Gámoné volt, talán a lelke is, most 
már akarta. Talán nem is a szerelmét, nent 
is a tisztaságát, hanem azt, amit megutált a 
kolyai leányokban: a testét. Azt akarta. Csak 
a szép fehér  testét, semmi mást. 

Kereh el volt határozva mindenre, arra is, 
hogy leölesse az egész Tipperah népet, felál-
dozza az Oraon harcosokat, csakhogy meg-
szerezze magának Ivát, aki tulajdonképpen az 
övé volt. .Minden gondolatát most Iva töltötte 
be. Es az utánna való vágyakozás A nagy 
esemény közepén tehát Iva állott, anélkül, hogy 
erről tudott volna. 

Es sok sok vér fog  folyni,  sok ember vér 
fog  folyni,  üszök fogja  jelölni a tündérligetek 
helyét, parázs és zsarátnok, ahol boldog éH 
megelégedett emberek sátrai voltak és mindez 
csak azért, mert Kereh nászt akar ülni meny-
asszonyával, Ivával, aki most Gámoné volt. 

Amikor a felgyújtott  nagy máglya, mit az 
Oraonok körül ültek még egy utolsót lobbant, 
apró máglyák gyúltak a szivekben. 

A legnagyobb máglya Kereh szivében gyuladt. 
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felebbezte,  s ez ma az alispán előtt vau. 
Az épület pedig ennek dacára csaknem 
készen van, holott a szabályrendeletünk 
értelmében semmiféle  építkezés  az en 
gedély  jogerűre  emelkedése  nélkül 
meg nem kezdhető.  S ha az mégis 
megtörtént, akkor az a közigazgatás 
gyávasága, a mely megengedi, hogy a 
két község közbirtokosságát 600.000 
koronával megkárosítsák. Mert ha a 
közigazgatás a törvényt alkalmazza, kö-
telességéuek eleget tesz, akkor ez az 
építkezés nem történik meg, akkor olyan 
terveket ad be a vállalat, a melyeknek 
keresztülvitelét a törvény megengedi, 
s akkor a két község birtokossága a 
bérleti idő lejártával 500.000 koronára 
befektetést  kap, de ez az építkezés 
még a bérleti idő tartamát sem bírja 
ki, ha a jótékony szelek megkímélik az 
összeomlástól, kizártnak tartom, hogy a 
tüz 10 év alatt el ne pusztítsa azokat. 

A kérdés ma még megoldható. Ha 
a vármegye alispánja erre a szörnye-
teg építkezésre az engedélyt nem adja 
meg, hanem a szabályrendeletünk ér-
telmében, mint szabályrendelet ellenes 
építkezésnek a lebontását elrendeli, ak-
kor az összes építkezés értéktelen be 
fektetés  levén, a két község nem lesz 
köteles azt sem 500.000 koronába, sem 
egyetlen tlllérbo átvenni, s akkor a 
vállalatnak még mindig megmarad ezen 
építkezéstől eltekintve az 500.000 ko 
ronás befektetési  kötelezettsége. Hogy 
ez azonban hogyan dől el, szintén a 
közigazgatás erélyétól függ. 

Dr. Gaal  Endre. 

Városi képviselőtestületi gyűlés. 
Csíkszereda város képviselőtestü-

lete f.  hó 12-én dr. Ujfalusi  Jenő pol-
gármester elnöklete mellett, gyűlést tar-
tott. A képviselőtestület tárgyalta a 
társvárosok egy pár városunkra ke-
vésbbé érdekes megkeresőt, hozzájárul-
ván felirataiknak  támogatásához. 

Nagyobb vitát produkált a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
megkeresése, me|ybeu a Kolozsvár— 
Szászrégen—tölgyesi vasút kiépítésének 
pártolását kérte. Miután a képviselőtes-
tület e tárgyban már állást foglalt  — 
elhatározta, hogy a megkeresés felett 
napirendre tér, ellenben feliratilag  kéri 
újból a kereskedelemügyi minisztert, 
hogy a Székelyudvarhely—csíkszeredai 
nemzetközi vasútvonal kiépítésének elő-
munkálatait mielőbb rendelje el, annál 
is inkább, mert annak kiépítése már 
az 1895. VII. t.-c. ben el van ren 
delve. 

A tüzoltóváltság dijak költségve-
tése, szintén élénk vitára adott alkal 
mat. Hosszas eszmecsere után egy-
öntetű kifejezésre  jutott, hogy a tüz-
oltóváltságdij inai ötletszerű, kulcs-
nélküli kivetése a város adózó közön-
ségére igazságtalan és súlyos teher, 
ennek eredményeképpen a képviselő-
testület kimondotta, hogy kiküldi Orbán 
János, dr. Élthes Gyula, Csiby Károly 
és ifj-  Dávid Ignác bizottsági tagokat, 
hogy az alapszabály megfelelő  módosi 
tásával dolgozzanak ki progresszív arány 
kulcs szerinti tervezotet, mely a mai 
aránytalanságot megszünteti, — és az 
évenkénti valódi szükséglet — előirány-
zat szerint terjesszenek a képviselőtes-
tület elé elfogadható  javaslatot. 

A kepe ügyében Bálint Lajos kerü-
leti «esperes átirata, mely a papság 

nevében szólt, szinten élénk vitára 
adott alkalmat. A képviselőtestület el 
határozta, hogy Bálinl Lajos főesperes-
nek a papság nevében tott indítványát 
a legnagyobb örömmel fogadja  és a 
székely nép e nagy terhének megvál-
tása érdekében feliratot  intéz a köz-
igazgatási hatósághoz, hogy a székely 
uép kepéének állami  megváltását végre-
valahára kieszközölje. 

Egyesek kéréseinek elintézése után 
tárgyalta a piactér területeinek további 
megszerzése végett kiküldött bizottság 
jeleutését. Minthogy a folyamaiba  tett 
tárgyalások eredményre nem vezettek, 
de remény van arra. hogy a további 
tárgyalásokból eredmény várható, — a 
képviselőtestület dr. Ujfalusi  Jenő pol 
gármester elnöklete mellett újból ki 
küldötte a bizottságot, hogy a tárgya-
lásokat folytatva,  a meg hiányzó egy 
két ingatlan megvásárlásának kérdését 
dűlőre vigyék. Dr. Daradics Félix, ifj 
Dávig Ignác és több tag hozzászólása 
után a képviselőtestületben az általá-
nos óhaj juto.t kifejezésre,  hogy az 
ingatlanok kisajátítása az egyedüli mód, 
mely a város közérdekét szolgálja, — 
éppen ezért a legközelebbi esetleges 
sikertelen tárgyalások után az okvet-
lenül szükséges ingatlanok kisajátítását 
fogja  kérelmezni a város, ami a ma 
kacskodó eladóknak keserű pillanatokat 
szerezhet, mint az a legutóbbi birói 
kártalanításnál tapasztalható volt, hol a 
kért áraknak egynegyede állapíttatott 
meg. 

Gyűlés végén Orbán János és ifj. 
Dávid Ignác a rendőr legénység régen 
huzodó fegyelmi  ügyeiben interpellált. 

H Í R E K . 
— Házasság. Ágner Béla, a csíkszeredai 

főgimnázium  tanára folyó  évi augusztus hó 
10-én vezette oltárhoz Antal Idukát Csikdáu-
faluban. 

Borcsa Gergely csíkszeredai főgimnáziumi 
tanár augusztus 16-án <1. u. 4 órakor tarttotta 
esküvőjét a csiksotulyói kegytemplomban Ko-
lonics Violkával, dr. K louics Dénes orvos ós 
neje Gombos Gizella leányával. 

— Kamarai kültagok. A kereskedelem-
ügyi miniszter Potoczky Pál, Nagy Gyula és 
Merza Vilmos kereskedőknek, Biró József  ipa-
rosnak a marosvásárhel} í kereskedelmi és ipar-
kamara rendes kültagjaivá történt megválasz-
tását tudomásul vette. 

— Halálozás. Néhai felsÖ-eőri  Cseresuyés 
Sándor pécsi kir. táblai tanácselnök özvegye, 
nemes Kenyeres Teréz folyó  hó 2-án elhunyt. 
A megboldogultban Cseresnyés Emil csendőr-
százados, csíkszeredai csendőrszárnyparancs-
nok édesanyját gyászolja. 

— A piaci kofák  :ilkonya. Gróf  Tisza 
Istváu miniszterelnök e^y, nála tisztelgő kül-
döttség szónokának beszédére adott válaszából 
kitetszóleg komolyan fo  alkozik a megélhetés 
olcsóbbá tételenek uag) és nehéz problémája 
val. A többi között olcsó piacot akar a fo-
gyasztó közönségnek li /tositani. A kormány 
minden város határában óriási állami konyha-
kertészetet és gyümül -ist szándékozik léte-
síteni, melynek müvei. s- í kertészek vezetése 
mellett rabokkal és ifjúkori  bűnösökkel végez-
tetik ; tehát olcsó lesz a munka, kevesebb a 
kiadás s igy olcsón n i: atja az állami vagy 
városi kertészet az »> es élelmi szereket. 
Továbbá megszüntetik a piaci kofáskodást. 
Piacon, nyilt helyen iMiót eladó meg nem 
jelenhetik. Csak termel árulhat, aki hatósági 
bizonyítvánnyal igazolj.i. hogy birtokos vagy 
termelő és hogy, a sápit terményeit árulja. 
Nagyon szigorú lesz az e:re vonatkozó törvény. 

— A c s í k s z e r e d a i k ö z k ó r h á z 
k i b ő v i t é s e . A belügyminiszter a na-
pokban leiratilag is értesítette a vár-
megye alispánját, hogy a hivatali elődje 

által kilátásba helyezett állami támoga-
tás megudúsa elől nem zárkózik el. Ér-
tesiti az alispánt, hogy a bemutatott 
tervet csak akkor fogja  tárgyalás alá 
venni, ha kiküldendő szakközegei utján 
arról szerez meggyőződést, hogy a tervbe 
vett kibővítést a közegészségügyi vi-
szonyok feltétlenül  megkövetelik s a 
vármegye közönségének a kórház épí-
tésre megszavazott összegek tényleg 
rendelkezésre állanak s azok az építésre 
akadálytalanul fel  is használhatók. Az 
épités ügyének a helyszínen való tár-
gyalására Jenilrassik Alfréd  osztályta-
nácsost és dr. Sörös Miklós közegész-
ségügyi kerületi felügyelőt  küldötte ki, 
hogy a helyi viszonyokat is figyelembe 
véve, a kórház építkezéssel kapcsola-
tosan felmerülő  minden kérdésben irá-
nyító ós szaktanácscsal szolgáljanak. 

— Béke a Balkánon. A tizenegy hóna 
pos balkáni háborút lezártnak 'lehet tekinteni 
Megtörtént a végleges megegyezés, a béke-
szerződést a szövetséges hatalmak aláírták. 
Valószínűleg Bulgária megtud egyezni Török-
országgal is, miután az összetiport Törökor-
szágnak még a második háborúval elgyeugitelt, 
Bulgáriával sem tanácsos újból összetűzni. Ilyen-
formáit  remélni lehet, hogy most már néhány 
hét alatt elintézik az összes függő  kérdéseket 
s a Balkánra annyi rombolás után beköszönt-
het az alkotás korszaka is. 

— Fizetni kell az adót. Itt az adófer-
tály a nyakuukon. Bizony ha magunktól sem 
fizetjük  az adót, elszedik tőlüuk még erőszak-
kal is. Mert azután már nem intenek meg sen-
kit, hanem intő nélkül is be kell fizetni  a por-
ciót. Ezt ajánljuk az adózó közönség figyel-
mébe. 

— Játék a fegyverrel.  Vasárnap délután 
a katonai gyakorlótéren könnyen végzetessé 
válható szerencsétlenség történt. Appouyi Ká-
roly helybeli szücsraesteruek 18 éves leánya 
sétált a téren, miközben a körülötte revor-
verrel játszó gyermekek egj'ékinek kezében a 
fegyver  elsült és az éppen arra haladó Appo-
nyi Annuska fejébe  fúródott.  A leány eszmé-
letét veszítve összeesett és beszállították dr. 
Rétfalvi  Gyula városi orvoshoz, ki a leányon 
azonnali sikeres műtétet hajtott végre. A leány 
már jobban van és minden bizonnyal felépül. 
A vizsgálat a 12 éves tettes gondatlan szülői 
ellen folyik. 

— Németek aranylelete Csikmegye-
ben. Egyik laptársunk hasábjain olvassuk, 
hogy csíkszeredai jelentés szerint több német 
bányavállalkozó Gyergyóalfalu  közelében a 
Bucsini-hágón gazdag aranyeret talált. A vál-
lalkozók, akik már huzamosabb idő óta foly-
tattak azon a vidéken kutatásokat, nagyobb 
területet zárkutatmányokkal foglaltak  le. 

— Országos kongresszus a fakartel 
ellen. Magyarország hatvankét asztalos ipar-
testületének kiküldöttei augusztus havában 
kongresszusra gyűlnek össze, hogy megtanács-
kozza azon módozatokat, melyek szerint vé-
dekezzenek az exisztenciájukat veszélyeztető 
fakartel  ellen. Az akció élén az Országos Ipar-
egyesület áll. A kongresszus küldöttségileg fog 
a kereskedelmi miniszternél tisztelegni ós eré-
lyesen felfogja  hivui, hogy rendeletileg lépjen 
közbe és gátolja meg a fakartel  további fenn-
maradását. 

— Földcsuszamlás. A Székelyudvarhely 
közelében lévő Gyepes község határán oly 
nagymértékű talajcsuszamlás történt, hogy a 
község fél  határa megindult. Az emberek a 
legnagyobb rémületben hagyják el a lakó-
helyeiket a közelgő veszedelem elől s a leg-
nagyobb nyomornak néznek elébe. — Föld-
csuszamlást Örtéut még Magyarhermányban a 
dombos oldalon feltucatnyi  náz — szegény-
emberek viskói — részben már összeomlott, 
részben összeomlás előtt áll. 

— Az üzleti záróra-törvény. Az üzleti 
záróráról szóló törvényjavaslatot Ó felsége  ju-
lius hó 31 én szentesítette. — Az uj törvény 
augusztus hó 7-én jelent meg a Törvénytárban 
és aznap kihirdetésre is került a Budapesti 
Közlönyben. A törvény a kihirdetés napján 
életbo is lépett. 
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— A távbeszélő-hálózat kiépi 
tése. A kereskedelemügyi miniszter ér-
tesítette a törvényhatóságot, hogy a 
vármegye területére tervezett törvény-
hatósági távbeszélő-hálózat még hátra-
levő részének folytatólagos  megépítése 
iránt intézkedett és az erre szükséges 
anyagi eszközöket 1914. évtől kezdve 
reudelkezésre bocsájtja. — A miniszter 
leiratában hangsúlyozza, hogy a hátra-
levő munkálatokhoz szükséges költsé 
gekre fedezetet  egy évi költségvetés 
ben nem biztosithat, miután számolnia 
kell az ország többi részéről megnyil-
vánuló ily irányú szükséglet arányos 
kielégítésére. Kilátásba helyezi azonban, 
hogy amennyiben a költségvetési kero 
tek megengedik, a megyei távbeszélő 
hálózat mielőbbi elkészítését lehetővé 
teszi. A leirat nem kedvező, mert a 
törvényhatósági távbeszélő kiépítését 
a kereskedelmi miniszter 1910. és 1911. 
évekre, két részre osztva, felvette 
munkaprogrammjába. Az erre szükséges 
összeg felét,  25000 koronát egy évi ké-
sedelemmel folyósította  is, a vármegye 
ugyanannyival szintén hozzájárult és igy 
1912. év elejére a hálózat felerésze 
megépíttetett. — Sajuosan kell azonban 
most tapasztalnunk, hogy a már munka 
programúiba vett hálózat hátralevő ál 
lami támogatását a uiiuiszter csak 1914. 
évre és akkor sem teljes összegében 
helyezi kilátásba, mert igy folytatódik 
az a tarthatatlan és igazságtalan álla-
pot, hogy mig a vármegye egyik része 
élvezi a távbeszélő előnyeit, addig a 
másik része nélkülözni kénytelen, holott 
az e célra szánt törvényhatósági pótadót 
évről évre egyformán  fizetik.  Éppen 
ezért fordult  maga a törvényhatósági 
bizottság a miniszterhez, kérve a hátra 
levő résznek még a folyó  évben való 
kiépítését. A miniszter válasza után nem 
marad más hátra, mint beletörődni abba, 
hogy az összes községi és körjegyző-
ségeket összekötő távbeszélő-hálózat 
teljes egészóbeu, legjobb esetben is 
csak jövő óv végére, avagy 1915 re 
készül el. Addig is a megépítés elodá 
zásának ezernyi hátráuyait kénytelen-
kelletlen viseljük. 

— A katonák zsoldjának leszállitása. 
Szomorú hír érkezik katonáéknak. Hiába ke-
sereg a magyar nóta, hogy kicsi a bádog 
csésze, kifolyik  a zaft  belőle, most — mint a 
biradás mondja — még a zsoldjukat is leszál-
lítják. A következő birt kapjuk . A hadvezető-
ség a közöshadseregben és a honvédségnél 
szolgáló altisztek zsoldját leszállította Ez a 
csapás azokat a sarzsik .t éri, akiknek má-
jus elseje óta varrták fel  a csillagot, a régi 
altisztek lénungja azonban nem változik. Az 
uj rend az őrmester napi 90 fillér  zsoldját 70 
fillérre,  szakaszvezető 48 fillérjét  44-re, a 
tizedes napi 3G fillérjét  30 ra s az őrvezető 
24 fillérjét  20-ra redukálta. 

— A fegyveradó.  A közadók kezelésé-
ről szóló 1900 évi XI. t.-c. s az annak vég-
rehajtása tárgyában kiadott utasítás rendel-
kezései szerint a fegyveradó  miudenki által a 
községnél, illetőleg városnál fizetendő.  Ennek 
alapján az adózók s az adókezelö tisztviselők 
körében is az a nézet terjedt el, hogy a kir. 
adóhivatalnál ezután nem lehet fegyveradót 
befizetni;  a vadászok is külön fizetik  a fegy-
veradót a községnél ós külön a vadászati 
adót a kir. adóhivataloknál. A pénzügymitiHz 
ter most e tárgyban körrendeletet adott ki. A 
körrendelet szegnt csak azok fizetik  kizárólag 
a fegyveradót,  akik a vadászati adót nem 
fizetnek.  A közvetlen adófizetők  is a község-
nél fizetik  a fegyveradót.  dacára, hogy min-
den egyéb adótartozások a kir. adóhivatalok-
nál kerül befizetésre.  Azok azonban, akik va-
dászati adót is fizetnek,  az eddigi gyakorlat 
szerint a vadászati adóval együtt a fegyver-
adót is befizethetik  a kir. adóhivatalnal és 
ezeknek be is kell azt fizetniök,  hacsak meg-
előzőleg a községnél (városnál) már be uem 
fizették. 

— Vidéki hírlapírók országos ünnepe. 
A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége XVI-ik 
évi reudes közgyűlését 1913. szeptember hó 7. 
napján délelőtt 8/412 órakor tartja meg Pozsony-
ban, a vármegyeház nagytermében. Az elmúlt köz-
gyűlésen ugyanis több előkelő, vidéki nagy város 
hívta meg a Szövetséget s tigyelemmel ana, hogy 
a magyar érzelmű Presslturger Zeitung ez évben 
tartja fennállásának  15o-ik évfordulóját,  a jubileum 
alkalmából az elnökség Pozsony sz. kir. város 
meghívását togadta el. Az idei Ünnep tehát jóval 
felülhaladja  a szokásos közgyűlés kereteit, ameny-
nyiben nemcsak a hazai hirlapirás képviselői vesz-
nek azon részt, de megjelennek sokan az egész 
monarchiából, sőt a messze külföld  hírlapiról is 
tekintélyes számmal fogják  magukat képviseltetni. 
A Szövetség azon tagjai részére, kik állandó sza-
badjegygyel nem rendelkeznek, az elnökség fog 
jegyekről gondoskodni. — A közgyűlést rendező 
pozsonyi helyi-bizottság a jelentkező tagok részére 
a város legelőkelőbb 3 szállójában foglalt  le szo-
bákat. A közgyűléssel kapcsolatos ünnepségek soro-
zatát ugyancsak a pozsonyi helyi bizottság a 
következőkép állépitotta meg: Szeptember 7-én, 
vasárnap délelőtt 10-50 órakor fogadtatás  a fő-
pályaudvaron. Esetleg szeptember l»-án, szombaton 
este érkező vendégek a „Ligeti-mulató" kertjében 
találkoznak este s órakor. Elszállásolás a „t'arl-
ton", a BSavoy - és a , Deák" szállókban. Déli 
'/ t12 órakor a V. H. 0. Sz. közgyűlésének kere-
tén belül hazai és külföldi  hirlapirók ünnepi gyü-
lekezete a „Pressburger Zeitung" 150 éves jubi-
leumára a vármegyeház nagytermében. A megyeház 
kistermében felállítandó  butfetben  a közgyűlés tagjai 
vendégül láttatnak. Délután 2, illetve ViB órakor 
a ,Savoyu szállóban díszebéd. Díszebéd után a 
város megtekintése, azután kirándulás vasúton vagy 
automobilon a „Yaskutacská"-hoz, ahol 11% óra-
kor közös vacsora lesz. Szeptember Ö-áu. Közös 
reggeli a „111 bimbóház" verandáján y—10-ig. — 
Azután séta a hegyi parkban. Délelőtt '/|12 óra-
kor a váj megyeház nagytermében az „Újságkiadók 
Országos Szövetségé*-nek ünnepi közgyűlése. — 
A kisteremben butiét. Délután 2 órakor diszeLéd 
a „tiellevue" mulatóban. Diszebéd után séta a 
hegyi park déli részén, azután a Palugyay-borpin-
cék megtekintése. Este búcsúzás és elutazás. — 
Tekintettel a Pressburger Zeitung másfélszázados 
jubileumára, melynek diszt tog kölcsönözni a kül-
földi  és a budapesti sajtó tekintélyes részvétele 
is, a Szövetség tagjai teljes számban részt vesz-
nek a pozsonyi ünnepi közgyűléseu, hogy megje-
lenésükkel is demonstráljanak a magyar vidéki 
sajtó erőssége és szolidáris volta mellett. A köz-
gyűlésen megjelenik a régi koronázó város minden 
nutubilitása s Pozsony egész iutelligens közönsége. 
A fővárosi  és vidéki hirlapirók Budapesten fognak 
találkozni s onnét indulnak külön vonattal Pozsonyba. 
Az ünnepségen, mint a Szövetség tagja, várme-
gyénkből Mátrai Ferenc Béla kir. s. tanfelügyelő 
vesz részt. 

— Értesitos. Az ipartestület elöljárósága 
ertesiti a testület tagjait, hogy a hatáskörébe 
tartozó összes ügyek eliutezéséro naponta d. 
u. 5—G-ig hivatalos órát tart, a testület helyi-
ségében. Vasárnap hivatalos óra nincs. 

— Megsemmisített valasztás. A keres-
kedelemügyi miniszter a gyergyószentmiklósi 
alkerületben megejtett iparos kültagválasztás 
eredményét megsemmisítette, mert a szavazás 
külön történt egy Ditró községbeli és külön 
egy Gyergyószentmiklós községbeli iparos kül-
tagra, már pedig a megválaszthatóság nem 
korlátozható egyik vagy másik község iparo-
saira, miután kamarai kültagul megválasztható 
bármely iparos, aki az alkerület községeinek 
valamelyikében lakik és kamarai illetéket fizet. 
Az ujabb választás kitűzése iránt a vármegye 
alispánja legközelebb intézkedik. 

— Epitési faanyagok  gyors kiszol-
galtat-isa. A füldmivelésügyi  miniszter akként 
intézkedett, hogy az árviz által megrongált 
vicinális és községi közutak, valamint a lakó-
házak ós gazdasági épületek helyreállításához 
szükséges faanyagok  kiszolgáltatására irányuló 
kéréseket az erdők felügyeletére  hivatott vár-
megyeierdészeti bizottságok, hatóságok, miután 
a szükséglet tényről meggyőződtek késedelem 
nélkül azonnal iutézzék el. 

— Törvényhatósági  köxyy illés.  G'sik-
vármegye törvényhatósági bizottsága miuden 
valószínűség szerint folyó  évi augusztus 30-án 
tartja rendes közgyűlését, melynek legfőbb 
tárg>át a magánjavak alapjaiból kiosztandó 
segélypénzek és ösztöndíjak teszik ki. 

— Változás a tanári karban. A vallás-
és közoktatásügyi in. kir. miniszter Ineze La-
jos szentgothárdi főgimnáziumi  tanárt a gyer-
gyószentmiklósi állami főgimnáziumhoz  át-
helyezte. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÚTORGYÁRA 
M AROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
Komplett Hálószoba "beren-

d e z é s e k to i l e t ta l már 
400 x:0ií02sr-Á.ÉisT. 

Hitelkepes egyeneknek árfelcme 
lés nélkül részletfizetésre  is. 

Óriási valaszték amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- es rózbutorok, sző-
nyegek, függönyök  és 
teljes menyasszonyi 

KELENGYÉKBEN. 
— A nyomorultak. Ez a cirne annak a 

szenzációs színműnek, tu"ly a csíkszeredai 
állandó Mozgószinházban nap-nap uláu igen 
szép számú közönséget lioz össze. Ennek a 
darabnak már ket részét láttuk h mondhatjuk, 
hogy az igazgatóság igen élvezetes estéket 
szerzett közönségünknek. Ma vasárnap les-í 
bemutatva a harmadik rész és folyó  hó 20-án a 
negyedik része, melynek tartalma a kővetkező : 

Jean Valjean nem tartván többé kérlelhe-
tetlen ellenségétől, Javért rendőrtől, elhagyja 
a kolostort, amelyben évekig menedéket talált. 
Cosetteel, aki időközben bájos fiatal  lánnyá 
fejlődött,  békességben és jólétben él Fauehe-
leven név alatt, Parisban. .Mindennap felkeresi 
lányával, Cosetteel kedves sétahelyét, aLuxem 
hourg kertet. E kertet sok diák látogatja és 
ezek közül akadt egy, ki feltűnő  érdeklődés-
sel viseltetik Cosetto iránt, ezt sem hagyják 
hidegen a fiatalember  érzelmei. Jean Valjean 
jótékonyságot gyakorol mindenkivel ki arra 
rászorul és aki útjába kerül. Így találkozik a 
nyomorúságos Thénardier családdal, mely hamis 
nev alatt él koldulásból és lopásból. .Márius a 
diák a szomszédjuk és tőlük tudja meg a 
Cosette lakusát. Gyengéd idill szövődik a két 
fiatal  lelek között. A Jean Valjean kertjének 
árnyas fai  a tanúi boldog szerelmüknek, Márius 
nagyapja azonban nem adja beleegyezését a 
tiu llazasságához. Márius e feletti  kétségbe-
esésében a forradalmi  mozgalomba veti ma-
gát. Páris népe elégedetlen és elégedetlensé-
gének mind hangosubban ad kifejezést,  majd 
forradalomba  tör ki. Barrikádok emelkednek 
és patakokban ömlik a ver. Márius értesiti 
sorsáról Cosetteet, de a levelet Jean Valjean 
kapja kezéhez. Vele is ott találkozunk a bar-
rikadokon. Az utcákon elkeseredett küzdelem 
folyik.  Golyók süvitóse, ágyuk dörgése félel-
metesen vegyül a kaszabolásba. Márius barátai 
elesnek. Gavrocbi hősi halált hal. A népet 
elfogja  az elkeseredett düh, mikor megtudja, 
hogy Javért kemkedik közöttük. A diákok el-
fogják  és kj akarják végezni. De Jean Val-
jean magára vállalja a bosszúállást. Mikor 
pedig egyedül szemtől szembe állanak, nagy-
lolkuen szabadon eugedi. A forradalom  a hősi 
ellentállás dacára elbukik. Márius golyótól 
találva összerogy. Jean Valjean ezer veszély 
közepette magaval viszi a levezető csatorná-
kon at és megmenti. De alig ér a szabadba, 
ismét találkozik félelmetes  ellenségével Ja-
verttel Ez meghódol a Jean Valjean lelki 
nagysága előtt és életében először megfeled-
kezik kötelességéről és Máriust együtt viszik 
annak uagyapjához. Giilenormandhoz. Javért 
ezután öngyilkossá lesz, nem találván más 
megoldást a kötelesség és hála között. Márius 
meggyógyul és feleségül  veszi CoBotteet, 
Jean Valjean azt hiszi immár nyugodt bol-
dogságban töltheti hátralevő napjuit De nem, 
a mult, az átkozott mult még mindig kisért. 
Thénardier elárulja Mátiusnak, hogy Cosotte 
apja megszökött fegyenc.  Márius kétségbe-
esetten ker felvilágosítást  Jean Valjenntól, aki 
felfedi  a valót, inondv.in : „Igen Jean Valjean 
vagyok, aki kenyeret lopott éhező anyjának 
es akit gályafogságra  Ítéltek, ahonnan meg-
szökött." Majd lelke, melynél nemesebb alig 
volt azok között, kiket sohasem Ítéltek fog-
ságra, elhagyja porhüvelyét. 
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— A földmivos-iskola  ingatlanainak 
kisajátítása. A csíkszeredai m. kir. fülclmi-
ves-iskola céljaira Osiktaploeza község hatá-
rában szükséges területek kisajátítása ügyé-
ljen, a kártalanítás tárgyában most hozta meg 
ítéletét a csíkszeredai kir. törvényszék. A kir. 
törvényszék a kártalanítási ár megállapításá-
nál Veres Klek szakértő véleményét fogadta 
el és a kisajátítás alá került földrészletek 
kártalanítási ára gyanánt holdanként (j.jo—750 
koronát állapított meg, ami a vármegye alis-
pánjnáltal kiitöttvásárok árainál jóval magasabb. 
Ez okból valószínűleg az ítélet felebbezéssel 
uem támadtatik meg, ezt legfeljebb  a vár-
megye magánjavai tehetnék meg, de amely-
nek szintén az az érdeke, hogy ez ügy ne 
húzódjék tovább, hanem a csíkszeredai főld-
mives-iskola ez év október 1-éu végre-valahára 
kezdje meg működését és adja vissza a vár-
megye magánjavainak jelenleg lekötött épü-
leteit éa kórháznak száut ingatlanait. 

CSARNOK. 
Az író. 

— Szakítsátok el. Tépjétek össze 1 Nem I 
Nem akarom. Méreg van azokban a írásokban. 
Méreg, mely megfertőzi  a lelket, elrabolja a 
hitet, a nyugalmat. Nem I Nem akarom 1 

— Mi baj Zoltán I ? Uh Istenem I Mérsékeld 
magad I 

A szobában mély csend uralkodott I Csak 
néha-néha — mint az imént is — szakította 
meg a némaságot az író, ki időnként [elülvén 
ágyában, lehetetlen kívánságokkal ostromolta 
betegápolásban kimerült nejét. 

Halavány arca mindannyiszor kipirult, 
melle zihált, majd köhögési rohamok fogták 
el, de ö csak beszélt, egyre beszélt, míg feje 
fáradtan  vissza nem hanyatlott váukosára. 

— Lásd, mindig felizgatod  magad. Az orvos 
nemsokára itt lesz. Észre fogja  venni a nyűg 
talanságodat. 

— Nem baj. Hadd legyen! O ugy sem fog 
én rajtam már segíteni... 

— No ue sírj angyalom 1 Miért titkolódznék... 
A válás előbb-utóbb bekövetkezik... Kérlek 
inkább, hogy légy erős. Hisz te olyan jó, olyan 
édes asszonyka voltál! Szeretted az Istent. A 
vallásodat megbecsülted, a hit nem veszett ki 
a lelkedből. 

— Szép, türelmes asszonyom — szólt az 
iró, miközben sovány, csontos kezével végig-
simította nejének homlokát. 

— Én!?... énl... óh milyenek is vagyunk 
mi modern férfiak...  Eltékozoljuk a fiatalsá-
gunkat... Elszakadunk az Istentől... El... Eladjuk 
a... lelkünket... 

— Ugy-e Emmám, ugy van... Eladjuk... 
Az asszony nem szólt, csak zokogott. 
Szép, októberi délután volt. 
Még melegen sütött a nap, de a házelötti 

fákról  már szállingózni kezdtek a levelek. A 
nagy falióra  zenélő hangon ütötte el a négyet. 
Nemsokára megélénkült az utca, vidám gyer-
mekek siettek hazafelé. 

Itt benn megmozdult a függöny  s két kis 
angyalszöke baba dugta be fejccséjét. 

A mama azonban leintette őket. Egy ideig 
még remegett a nagy bordóíüggőny, a lenyugvó 
napnak most teljes fényözöne  rá esett, majd 
engedelmesen elsimultak a ráncai s ismét nyu-
godtak, hangtalanok lettek itt benn a tárgyak... 

Az iró folytatta. 
— Az éjszakák. Igen azok rövidítik meg a 

mi életünket. Azok rabolták el az én életemet. 
— A témák! Ott születtek. A bűnről, az 

erkölcstelenségről. A szennyről. Es hogy ke-
resték, kutatták, élvezték ezeket a történeteket. 

— Igy, igy veszett el az én erkölcsöm, 
erőm, művészetem. Elkezdtem keresni az ár-
nyékokat. Mindig csak a sötétet, á foltot.  Las-
sanként elveszett az Ítéletem, a látásom. A 
szinek összefutottak  előttem és mert hiány-
zott az én lelkem világossága, a mulandók-
nak állítottam emlékeket az ideigvalókal dicsőí-
tettem. 

— És te virasztottál itthon, szép szőke 
asszony. 

Egy darabig megállt. A köhögés ismét 
elővette. 

— A szépre ráfogtam,  hogy rut ; az igaz-
ságra, hogy hazugság. 

S Z É K E L Y S É G oldal. 

— Volt otthonom, boldogságom, láttam, 
hogy vannak, akik szeretnek és én megvetet-
tem mégis az otthont s megtagadtam a sze-
retetet. 

Az emberek örültek, mosolyogtak és én 
sohasem tudtam velük örtiln:, mosolyogni. 

— Csak nyomort, bűnt. keserűséget látlam 
én itt, mert hitetlen volt a lelkem. 

És végre belátom, l.ogy tévedtem, hamis 
volt az én utam. 

- Szeretném idegyüjteni az ágyamhoz 
mindazokat, kik valaha olvastak, hogy felvilá-
gosithatnám őket, hogy a fülükbe  kiálthatnám: 
hazugság, mind hazugság, amit valaha irtain, 
ue olvassátok, mert megrontja a ti tiszta lel-
keteket, elrabolja a nyugalmatokat, az én nyu-
galmamat. 

Zoltán, már meginl izgatott vagy. 
Nézd jönnek a gyerekek!... Óh ha én 

még valaha újra kezdhetném ! Az életet... A 
művészetet... 

Arany lenne a tollam... Ilyen szép szőke 
gyermekeknek Írnék gyönyörű tündérmeséket, 
tisztaliaiigu csengő-bongó versikéket, mint az 
én édes kicsikéim... 

De az e . . . rőm, az e . . . röm egy. . . 
egy. . . re. . . gyengül. . 

Pedig még meny . . . nyi szépet, meny .. . 
nyi lelkesítőt... akartam inii .. 

Mdtrui  Fenne Béltt. 

S z j ad. 709 — 1913^ 
tnj. 

Hirdetmény. 
A Csík megyei „Lóbeszerzési", „Ru-

házati" és „Ipar" alapokból folyó  év 
ben adományozandó ösztöndíjak éa se-
gélyek tárgyában fenti  szám alatt a 
„Csiki Lapok" és „Gyergyó" cimü lu-
pokban közzé telt hirdetményre való 
hivatkozással, külön külön értesítés he-
lyett tudomására hozom az érdekelt 
tanuló ifjaknak  e helyen, hogy a ma-
gánjavak igazgató tanácsának folyó  évi 
augusztus  hó 9 én  tartott ülésében 
981—913 mj„ 985—913 mj. és 980 — 913 
tnj. számok alatt hozott határozatai sze-
rint ösztöndíjat és segélyt a következő 
tanulók nyertek : 

a) A „Lóbeszerzési" alapból: Gegő 
István az egyetemi ösztöndíjat, Korpos 
Ádám, Ferenczi Balázs, Kajtár Lukács, 
Simon Ferencz, Ferenczy Béla 100—luo 
K„ Lázár János, György Béla, Keresz 
tes Vincze 90—90 K., Eross József, 
Jakab LajoB, Simon József  70 - 7 0 K., 
Köllő Zoltán, Bodó Imre, Búzás Már 
ton, Márton Péter, Salamon József,  Gál 
Gergely, Csató Antal 60—BO korona 
segélyt. 

b) A „Ruházati" alapból: Szimbal-
nios Mihály a műegyetemi ösztöndíjat, 
László Árpád, Ferencz Bálint, Péterffy 
Zoltán, László Károly, Zárug József, 
Csató Béla, Rusz «anta István, Barta 
Antal, Sándor Gergely, Ambrus János, 
Karda István, Madaras István, Márton 
László, Csiky Károly, Mihály Gergely 
Bakó Kálmán, Karácsony Zikariás, 
Tankó Károly, Csiszer Béla, Gál Alajos, 
Élthes Eudre, Simon Balázs, Pál Gerö, 
Kovács Sándor, I'ál Venczel, Fejér Manó, 
Eerenczy Béla és Csiki István 4 0 0 - 4 0 0 
korona, Madaras János, Kovács Lajos, 
Kovács Dezső, Zakariás Bálint, Fejér 
Gerö, Zakariás Gyula, Köllő Gábor, 
Botár Árpád, Andrá- Gyárfás,  Székely 
Rezső, Kertész Béla, György Imre, 
Imets Ákos, Szabó András, Péter Ist-
ván, Gergely Károly " 0 0 - 3 0 0 korona, 
Erős Péter, Biki Károly, Márkos Albert, 
Korodi Leó, Tompos Albert, Pál Andor, 
Xántus Dávid 200—""0 kor. segélyt. 

c) Az „Ipar" alapból: Orosz Kálmán, 
Balogh Gábor, Lőriiica János, Dobos 
Lajos, Balázs Gergely. Ádám Ferencz, 
Gál Bálint, Imets János, Gál Antal, Fa-

zakas Sándor 200—200 K., Czímbalraos 
Józef  és Csiszér Sándor 400—400 K. 
segélyt. 

Többi folyamodók  ugy a Lóbeszer-
zési, mint a Ruházati és Ipar alapnál 
elutasittattak. 

Csikvármegye tnagánjavai igazgató 
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1913. aug. hó 9-én. 
Fejér Sándor, 
alispán, lg. tan. elnOk. 

Szám 511—1913. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírt kiküldött liir. végrehajtó ezennel küz-
liit-ré teszi, liogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak lit 13. évi V. 044. számú végzése lolytán 
llr. Kovács (lyárl'ás ügyvéd által képviselt Agráj 
takarékpénztár r. t. végrehajtató részére, végre-
hajtást szenvedő ellen 1000 és 3000 korona kö-
etelés 8 jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehaj-

tás tolytán alperestől lefoglalt  és 730 koronára 
beesült iugóságokra a c s i k s z e r e d a i kir. járás-
bíróság 1913. évi V. H44 száma végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és 
felülfoglaltatók  követelése erejéig is, ainenynyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csikjenőtalván leendő megtartása 
határidőül 1913. évi  szeptember  hó 2-ik 
napján délután '/aii órája kitüzetik, a mikor a~ bí-
róilag lefoglalt  ingók és pedig: lovak, szekerek stb. 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szük-
ség esetén becsárou alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki uem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi aug. hó 12. napján. 
KERESZTES GYULA, 

kir. bírósági végrehajtó. 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150 000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

Szám 697—1913. végreh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csikszeredai kir. járásbíróságnak 
1915. évi Sp. I. 101—11. és 111.188—2. azámu 
végzése következtében Dr. Kovács Gyárfás 
ügyvéd által képviselt Csikszentmihály köz-
ség közbirtokossága s társai javára, ellen 132 
korona 24 f.  és 32 korona s jár. erejéig 1913. 
évi junius hó 25-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 276ü 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
különböző nagyságú faragottfák,  melyekre vo-
natkozóan igényper niucs folyamatba,  nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1913-ik évi V. 343 1. számú vég-
zése folytán  lenti tökekövetelések, ennek 
1913. évi május hó 21. napjától járó 6% ka-
matai, és eddig összesen 114 korona G4 tillér-
ben bíróilag mar megállapított költségek erejéig, 
Csikszentkirály községben az állomásfőnök 
irodahelyiségében leendő megtartására 1913. 
ovi szeptember ho 1-ső napjanak d. u. 
3 órája határidőül k i t ü z e t i k és ahhoz 
a verni szándékozók ezennel oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108 § ai 
értelmében kés*.pénzfizetés  mellett, a legtöb-
betigérónek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat inalok is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, e*en árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1913. évi augusztus 
hó 10-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bir. végrehajtó. 
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ügyes fiu.  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, V á k á r L„ 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Sz. 3637/1913. ki. 2-3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentgyürgy községben újonnan 

rendszeresített a 10U0 korona évi fize-
téssel díjazott segédjegyzöi állásra pá-
lyázatot hirdatek. Felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi 1. t.-c. C. § ábao, illetve 
az 19ÜO. évi XX. t.-c. 3. §-ában előirt 
képesítésüket, valamint az eddigi alkal-
mazásukat igazoló okmányokkal felsze-
reit kérvényeiket folyó  évi augusztus 
hó 26-áig  hozzám adják be. A később 
beérkező kérvényeket figyelembe  nem 
veszem. 

Csikszentmárton, 1913. évi augusztus 
hó 2-án. 

V e r e s , 
szolgabíró. 

B O R 
a legmegbízhatóbban vásárol-
ható a gróf  T e l e k i G é z a ur 

Őméltósága 
C E L N A I P I N C É J É B Ö I : 
1912. évi asztali bor 56 litertől 
10 hectóig literenként 6 4 fili.  10 
heetón felüli  rendelésnél 6 0 fill. 
Finom vegyes ó bor 7 decis bu-
téliákban 1 kor. 5 0 f i l lérért 

kapható. 

Gál Lajos g. intéző. 
C e l n a , u. p. Magyarigen. 

Elismert legjobb motorok ! 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin és nyersolajos cséplő-
garniturak, magánjáról al is. 

Meglepő újdonság! Meglepő újdonság 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vlgbefeoskendezés 

os kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p o s t , V., Koháry-utca 4. 
Sajót érdekében kórjen ajánlatot! 

A csíkszeredai állandó 
Edison jWozgószinházban 

minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

Szára (»76—1913. vgrh. 
Á KYEIiÉSI Hl KI)ETMÉN Y. 

Alul irt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbiróság-
uak 1913. évi V. 876. sz. végzése folytán  dr. Né-
met Aladár ügyvéd által képviselt Korpás Kálmán 
végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 
114 korona követelés jár. erejéig elrendelt bizto-
sítási végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 730 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. já-
rásbiróság 1913. évi V. *?(>' SZ. végzésével a to-
vábbi eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
íoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna, Delnén végrehajtást 
szenvedő lakásán leendő megtartása határidőül 1913. 
évi augusztus hó 26-ik napján délutáni 4 
Órája kitiizetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók 
és pedig bútorok a legtöbbet Ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  lógnak utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi auguszt. 4. napján. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

517—1913. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz 
hirré teszi, hogy n csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1912. évi V. 1242. számú végzése folytán 
Dr. Nagy Béni ügyvéd által képviselt I. li. Alis 
selbacher végrehajtató részére, végrehajtást szen 
védő ellen 1165 korona 35 fillér  követelés s jár 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alpe 
réstől lefoglalt  és 3988 koronára becsölt ingóságokra 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 1242 
számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén 
annak az alap- és telUlfoglaltatók  követelése er. 
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna ;Karczfalván  végrehajtást szenvedő lakásán 
leendő'megtartása határidőül 191.1. évi  auyuHZ-
tun21. napján délutáni  fi  órája kitii/.etik, 
a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: bolti 
áru czikkek a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1913. évi aug. hó 3-ik napján. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS 1 

T H O M f l S S A L R K 
A legjobb is legolcsóbb foszforsavra  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól 1 
Csak akkor valódi, ha ilyon zsákba van és eredeti ólamzár van rajta. 
U i n d e n z s a k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l á t v a ! 

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken  Berlin, v e z é rk e p v i s el ő j o 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49 
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és mellbetegségeknél, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozó köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtségot és gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs ós kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
bántuliuaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüznél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vugy gyomortól eredő bűzt. Jó hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orháncot, láztól eredő hólyagot, kelest, sze-
rnölcsö'., égési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fül bántál inak ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen iufluenza, 

kolera vagy tuás járványoknál kéznél legyen» 
írjunk : Thierry A Őrangyal gyógytáranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy tí  dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg  5 60 korona. 
Nngyobb rendeléseknol jelentekony arengedmeny 1 

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifolia-kenőose. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezéat, fájdalmas  operációkai leggvuk 
rabban fel.-legessé  tosz. Használatos gyérekágyas linknél fájó  emlők, 
tejin-Klnd.Us, rekodos, emlfikeményedés  ellen. Orbáné, foltSrt  lábak,sebek, 
íf»'.','  W«®IW, csontssu, fokélvek,  ütés. szúrás, lóvéi, válás vagy znzó-
\'V '." sebeknél kltllntf  gyógyhatású s«er. Idegen testek eltávo-
lassia in.nl: üveg, szslka. por, seréi, iüske stb. kinövések, karbunkulus, 

S S 7 " " í ' k ' valamint rák ellon, féreg,  rothadás, köröingyülés, hólyag, 
ogos sebek, hossaii betegségeknél elóíorduló flllfckvésnél,  vérkclések'néi, 
mUolyásnal, valamint klpálás eselén csecsemőknél stb. stb. kltllnö hatása. 

2 togoly ára K 8 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható, 
íírih !,'.' v" '•«'' '"•"'•Tórák József  gyógytárában, valamint „ ország legtöbb gyógyszel 

^ 'tyban: Thalmayer és Seit», Kocbmeiator Utódai, BadanoviU íe i tvéro 
orogi,,.fiakban  H n i t a f f  kapható. Abol nincs lerakat rendoljllnk közvetlouül I 

Thierry A. őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Hohitsoli mellett. 

kaptnlajdonoa: Dr. 6AAL ENDRE. Nyomatott Vákái L. könyvnyomdájában, Ciikiisrada. 


