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Hercegovina Magyarország és Ausztriáé. gúiról ha kifejezetten nem is, dc hall- ekkor azonban bele szólnak a nagyhagatagon már régen lemondott.
Nem is lehet ez másként.
talmak és a magyar-osztrák hadseregAnnak idején amikor Lengyelország
A konferencián szóvá tétetik az, hogy Az ó joga már elévült.
nek vissza kell vonulni.
feloszlásáról volt szó, a nagyhatalmak mi jogon történt az annexió és mi jo.
A berliui szerződés értelmében e két
Hát lehet igy goudolkozni Szerbiáösszeültek és egymás közStt tanácsko- gon a bolgár függetlenségi nyilatkozut. tnrtoinányt birtokába vette Magyarország ban, dc nem Nyugat-Európában. A nagyzás tárgyává téve a lengyel állapotokat,
l'gy az egyik, mint a másik esemény és Ausztria és azóta békésen birtokolja, hatalmuk egymással szövetségben vanmegegyeztek az iránt, hogy a felosz- a történelem folytonosságán, a nemze- nvval mint sajátjával rendelkezett, igen nak és egymás ellen az európai békét
tandó állam területéből kinek hol és tek szerzeit és hírt jogán alapszik.
nagy költségeket ruházott be és e ki- nem a szerbek fészkelődéseiért, hanem
mennyi jut.
Bulgúrin már évtizedek óta, mint adások nekünk még eddig meg nem té- uz egész Balkánért sem fogják megbontani, mert a béke megbontása egy olyan
A konferencia eredménye akkor is önálló állam jelent meg a külföld elölt. rültek.
A nemzetközi konferencia tehát Bosz- európai háborút jelentene, amilyent még
meglepetést keltett a nemzetek, a né- Kereskedelmi szerződéseit a maga nepek elótt, mert a népek sorsát intéző vében, függetlenül Törökországtól vagy nia és Hercegovina annexióját egysze- Európa nem látott, mivel a legújabb
liudi felszerelések és tűzokádó puskák
uralkodók nem igen szokták megkér- ennek jóváhagyásától, kötötte meg s rűen tudomásul veszi.
dezni a nemzetet, hogy hozzájárul e egy ezen eljárása ellen a porta nem is tilAzok az államok, akik a konferen- rengeteg ember áldozatot követelnének.
testvér nemzet végleges megsemmisíté- takozott.
cián részt fognak venui, muguk engedLegjobb tehát egy nemzetközi érteséhez avagy nem, hanem e helyett kiKülönben is régi jogon mindezekhez tek jogot, illetve adtak megbízást a kezleten elintézni a keleti kérdést.
mondják, liogy az európai béke meg- jogcíme is volt. A bolgárok régi cárja berlini szerződésben Magyarország- és
Anglia, Franciaország és Németorkívánja, hogy ebben vagy abbau az or- független államnak volt uralkodója.
Ausztiiának a megszállásra, a rendet és szág vegyék kezükbe az ügyet. Mi mint
szágban a rend és a béke helyre álljon
érdekeltek az előkészületekben és közNagyon természetes, hogy a XVI. és békét tűzve ki feltételéül.
és ha a rend és a béke máskéut helyre XVII. században a török hatalom túlHát a berlini szerződés óta Bosznia- benjárásokban részt nem akarunk venni.
nem áll, akkor következik az illető állam tengése idején nemcsak a Balkán-félszi- Hercegovinában volt is és van is rend.
Hihetetlennek látszik, hogy e három
felosztása.
A feltétel teljesittetvén, a megálla- nagyhatalom békét ne tudna teremteni,
get, hanem bizony Magyarország is sokáig
Ez a felosztás különböző elvek sze- nyögte a török hatalom túltengését, de podás perfekt. Törökországot formai jo- akkor amikor a bolgár fejedelem minden
rint történik. Nemcsak az érdekek ku- azért ki merné állítani, hogy Magyar- gainak elvesztésével nagyobb kár nem áron a béke mellett van. Igaz ugyan,
lön félesége, hanem és legfőképpen a ország ez idő alatt elveszítette önálló- érlieli. Ez pedig nem nagy kár. Való- hogy Bulgária nem mint sértett fél szehatalom nagysága, tehát az oroszlán ságához való jussát? Azt hiszem senki ságban semmi.
repel, de ez a dolog lényegén nem váléhessége szokott irányadó lenni.
A háború hirek és készülődések a toztat, mert a sertett félnek ha elégIgy vagyunk Bulgáriával is.
Így történt Lengyelországgal.
Mert Bulgária is fizetett vazallusi törökök részéről nem is ellenünk irá- tételt szolgáltat, akkor az egyensúly
Most, hogy a Balkán félszigeten az adót eddig Törökországnak, de ezután nyult kezdettől fogva, hanem Bulgária helyre áll.
ellen.
átalakulások folyamatban vaunak és a már nem hajlandó fizetni.
Reménnyel és bizalommal nézünk
török állam lábai alól a gyékéuyt BulÉs egy török-bolgár háború a hely- az összeülő nemzetközi értekezlet elé,
Ilyen esetben mi lehetne más felgária kihúzta, újra nemzetközi konfe- adata a konferenciáuak, mint az, liogy zet mai állása szerint több mint való- amely hi valva van a uemzeteknek a
rencia lesz. Ennek a konferenciának valami kártérités-félét ítél meg Bulgá- színű.
nyugalmát visszaadui.
tárgyát fogja képezui Bulgária önnálló riával szemben Törökország részére
A nagyhatalmak ugyan a nemzetközi
Mert a nyugalomra, a békére szükkirálysággá történt átalakulása és Bosz- egyszersmindenkorra.
értekezleten óhajtanák elintézni az egész ség van.
nia-Hercegovina annektálása folytán
Evvel kecske is kapott, mert jól nem török-bolgár konfliktust, de minden hámegváltozott helyzet.
borús készülődés ellen való tiltakozásuk
lakott és a káposzta is megmaradt..
A konferencia Londonban lesz.
Az uj török állam pedig saját terü- dacára a mozgósítási hirek ugy a bol- Törvényhatósági közgyűlés.
Cmkszereda, I90H. október 16.
Hogy mi módon kerül a Balkán-fél letéi e szorul Bulgáriával szemben is. gár, miut a török részéről kélségtelen
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága folyó
sziget Ugye Londonba, annak magyaráBosznia és Hercegovinának helyzete megerősítést nyernek.
lb-áu tartotta meg rendes őszi közgyűlését,
zata az, hogy Törökországnak protek- nagyban különbözött a Bulgáriáétól, mert
Szerbia szintén nem fér a bőrében. hó
Kállay Ubul főispán elnöklete alatt, a bizotttora ez idó szerint Anglia.
e két tartomány közel félszázad óta va- Ez az országocska vajou mit akar ve- sági tagok élénk részvételével. A közgyűlés
Előreláthatólag e konferencia vég- zallusi adót nem fizetett Törökország- lünk, mint nagyhatalommal. Az irják, rendes és póttárgysorozatába igen sok fontós
hogy igy gondolkozik: megkezdem a és a vármegyéi közelről érdeklő Ugy volt felleges helyzetet teremt a Balkánon.
nak.
Bulgária lesz u bolgároké, BoszniaA Törökország e tartomáuyhozi jo- háborút és bizonyos, hogy megvernek; véve. Ezek közül kiemeljük különösen azokat,

(\ nemzetközi konferencia.

Tegyen ugy, mini jónak látja orvos ur, mint fáj nekem, liogy szenvedni látlak! De retett lénynél kalandoznak. Végre leteszi munjobban leszesz édesem, szeretett férjein, egyet- káját — pedig sürgős — hátradől székében és
csak mentse meg szegény férjemet I
— Erre nézve Isten segélyével, ami csak len boldogságom! Ugy-e, már is könnyebben egészen átengedi magát szomorú gondolatainak.
Őszi dalok.
érzed magadal?
Olykor nehéz sóhaj szakad föl fájó keblélehetséges, mindent elkövetek.
S lapogatja ütcrél, csókolja a beteg forró ből, szemei könnyekkel telnek meg s halkan
Az orvos c szavak után köszöni s távozott,
I.
zokog
érte, kit Isten más nő mellé rendelt életkezét,
de
aggodalma
nőttön
nő,
mert
a
gyora szép fiatal barna asszony pedig szemeihez
...Kivisznek egyszer oda;
társul, de akit ő szeret egész lelkéből, minden
san lüktető erek a láz fokozódását jelentik.
emelve zsebkendőjét, hangos sírásra fakadt.
Letesznek a földbe,
A rokonok, jó barátok és ismerősök — ki- Az ablakon beszűrődő napfény ráveti su- érdek, minden cél nélkül. De talán még sem
Sötét, rideg siri honba.
ket a részvét, vagy kíváncsiság vezetell a ház- garait a beteg arcára, melyet a láz sötét pi- minden cél nélkül! Mert az a férfi, ki tőle oly
— S ott hagynak örökre...
rosra festeti; a máskor derült vonásokon oly távol lakik, reá nézve az, ami a sötétben téhoz — vigasztalták.
— Ne sírj kedves Margit, az örökjóságu kifejezés ül, mely a szemlélőben részvétel és velygőnek egy tündöklő fénypont, a sivatag
pusztában haladó fáradt vándornak a lombos
...Századok éjje száll rám,
aggodalmat kelthet.
Islen megtartja öl számodra.
És csöndes nyugalom.
Szemei villognak és ajkai érthetetlen, össze- pálmaerdő.
— Még súlyosabb betegségből is gyógyulNem hat, nem hat semmi hozzám!
Ha lelkét elsötétíti a bánat felhője, mint
tak fel elegen, azért ne adja magát egészen a függés nélküli szavakat mormognak.
Csak alszom, álmodom...
bánatnak édes lelkem.
A nő ijedelme, kétségbeesése határtalan. midőn az éj fekete szárnyaival beámyékozza
— Ne essék kétségbe asszonyom, férje job- Izgatottan járkál egyik szobából a másikba; az egész látóhatárt, az a gondolat, hogy van
II.
gyakran az órára tekintget, lázas türelmetlen- a távolban egy fenkölt lelkű nemes lény, ki
ban lesz.
— Ha ily nagyon bánkódol kedvesem, te séggel várva az orvosok érkezését; majd leül önzetlen igaz baráti vonzalommal viseltetik
Majd egy sirásó eljön... kijön...
s fejét kezére hajtva, tűnődik, tépelődik afölött, iránta, az elhagyatott árva iránt, ez a gondolat,
is lebetegszel. Végy erőt magadon.
S a süppedt hant helyén;
Ilyen s ezekhez hasonló szavak hangzottak hogyha férjét elveszili, mi lesz akkor vele? mint ragyogó csillag tündökölt a vak-éjben;
Ott, ahol porlok én,
Szülői nincsenek; támasz, kereső nélkül kell ha a letért való küzoelemben kimerült, ha csügajkaikról.
•
Egy másnak gödröt ás...
De a vigasz, a részvét szavai nem bírták élnie, nélkülözések között, mert férje elhuny- gedten tekintett végig tövisekkel megrakott
megnyugtatni a nőt, egyre sirt, egyre zokogott. tával megszűnik az eddig élvezett jólét és ké- életpályáján, fáradt lelke a szeretett barátnál
Majd egy sirásó eljön... kijön...
— Drága férjem, egyetlen, kimondhatatlanul nyelem, minthogy ennek fáradhatlan munkás- pihent meg, miként a vándor, ki hosszú kinos
S a mélyből dal mellett
szeretett jó Gcrőm, mi lesz velem, ha le el- sága szerezte ezt meg számára. A vagyonnak, utja után egy zöldelő oázra talál.
Egy koponyát kivet...
A szeretelt barát most élet-halál közt lebeg.
hagysz engem? Ha a halál jéghideg lehelete mi férje után marad, nagyobb részét a rokoEgy piszkos koponyát...
De a szegény leány ezt csak képzelete világáérint, ha munkás kezeid megmerevülnek, ha nok öröklik.
/W,»/.
szemeid örökre lezárulnak, ha -megszűnik doFájl, nagyon fájt neki az a gondolat, hogy nál látja, mert öt a szomorú körülményről senki
bogni szerető szived, mi lesz akkor velem? ha örökre meg kellene válnia a szeretett férj- se értesítette. Kinek is volna a beteg rokonai
Kétféle szerelem.
től, de még inkább fájt azt tudni, hogy férje és ismerősei közül bár halvány sejtelme arról,
Kétségbeesetten tördelé kezeit.
A körülölte levők részvéttel tekintgettek reá elvesztésével megszűnik a gondnélküli élet és hogy a messze távolban egy szegény leányt
— Reméltem orvos ur, hogy drága betegem
s a vigasznak legszebb szavait leihasználták, neki is, mint annyi másnak, küzdelemmel, fá- éj,el-nappal szörnyű aggodalmak gyötörnek a
állapota, jobbra fordul?
radtsággal kellend tovább haladnia az élet- beteg férfiúért? Ennek a leánynak titkolnia kell
Óhajtanám, hogy a remény ne hagyja hogy fájdalmát enyhítsék.
érzelmeit; bánatát nem oszthatja meg senkivel;
Az emberszeretet élő példánya, a mindenki pályáján.
el önt asszonyom. Azonban mint orvosnak kööl nem környezik rokonok és barátok, hogy a
telességem őszintén szólani: Férje állapota na- által nagyrabecsült férfiú, ott feküdt a mellékHagyjuk el a bánkódó nőt, míg az orvosok részvét és vigasz szavaival enyhítsék lelke mély
gyon veszélyes. A láz feletle magas fokra emel- szobában. Csak az ápolónő volt mellette. Az
Sőt ha sejtené valaki, hogy mily rakedett. Azért el ne mulasszák gyakran hideg orvos megtiltotta, hogy a látogatók huzamo- megérkeznek — van közelében elég résztvevő keservét.szereti
ama férfiút, ki férje egy másik
vizes kendövei dörzsölni a beteg mellét és há- sabb ideig ott tartózkodjanak, mert sok ember kebel bánatának enyhítésére — s a képzelet jongva
nőnek, bizonyára kigúnyolná öt, vagy megveszárnyain, távol vidéken, keressünk fel egy má- téssel
tái s az ablakok éjjel is nyitva maradjanak, egy szobában rontja levegőt.
fordulna
el tőle, de részvétet, szánalmat
A bánkódó nő gyakran bemegy beteg fér- sik szintén bánkódó teremtést.
mert a zárt levegőben szaporodnak a bacillunem érezne iránta. Pedig az ö vonzalma tiszta,
Ez
egyedül,
elhagyatva
él
a
nagy
világon,
jéhez;
föléje
hajlik;
simogatja
égő
homlokát;
sok. Különben, ha ön akarja asszonyom, elhísalaktalan, ment minden számítástól. Ő nem
vom két kollegámat, kik a közel falvakból né- gyöngéden fölemeli s citromos vizet itat vele, küzdve a létért.
egyebet a szeretett férfiútól, kit viszontSzegényes szobácskájában az asztal mellett várt
hány órával előbb érkeztek ide, egy másik hogy enyhitse ezáltal láztól kiszáradt nyelvét.
látni nem remélt, csak olykor egy-egy vigaszsúlyos beteg érdekében; majd együtt tanácsA szerelem legkedvesebb szavait intézi hozzá: ül, kezében fehér hímzést tartva, de csak ritkán taló levelet.. Mert enyhületet szerez az árvának,
kozunk a beteget illetőleg.
— Drága lelkem, szegény beteg Gerőm, oh ölt egyet-egyet; gondolatai egy távol levő szeA
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kevesebbet s azt ajánljátok föl a halál pitmindegy, hogy Csíkszereda melyik részén épí- gal
melyek ugy fontosságuknál, mint az irántuk ki a közérdeket szolgáló ügyért sokat [árado- tik
varában levő tüdőbetegek meggyógyitására.
lel
a
pénzügyigazgatósági
palotát,
hogy
az
mutatkozó érdeklődéinél fogva különösebb zott.
Az országban mindenütt rendeznek a szeMéltányosnak találta a közgyűlés özv. La- elhelyezés kérdése egy pillanatig sem lehet génysorsu tüdőbetegeknek temetői gyűjtéseket
figyelmet érdemelnek,
akadálya
egy
ily
közérdekű
és
égelő
közinozina
Kirolynénak,
a
vármegyei
Vigadó
bérlőMindjárt az ülés elején parázs vitatkozás
Nem sokból áll az egész. Négy, öt uri nő
létesítésének. Igaz ugyan, hogy a
támadt, a főjegyző azon bejelentésére, hogy jének azon kérését, amelyben az utolsó évi tézmény
megbeszéli a dolgot. A temető bejárója elé
pénzügyminiszter
megkívánja,
hogy
a
palotát
bérből
1000
korona
elengedését
kérte.
Dr
Erős
Vákir P. Árthur szabályszerű időben indítványt
bérösszeg fejében építse fel a vár- tesznek egy ládikát, szekrénykét, Vagy kosarat.
terjesztett be Borszék- és Tusnádfürdők ügyé- Vilmos bizottsági tiltakozott az elengedés ellen, megfelelő
megye és adja bérbe az államnak. De hisz Aztán fölváltva őrzik s fölhívják adakozásra a
ben, mely indítványt szóval fogja megindo- kijelentvén, hogy a mostani bérlő a vendéglőt ennél
nem is jövedelmeztetheti a vár- közönséget. És á közönség a maga irgalomadokolni. Dr Nóvák Albert bizottsági tag kétségbe és szállodát nem kezeli ugy, hogy az megfe- megyejobban
jelenleg
kötvényekben heverő pénzét. mányát oly szívesen adja erre a felebaráti
lelő
lenne,
s
éppen
ezért
nem
érdemli
meg
azt,
vonta Vákár P. Árthur inditványozási jogát azon
Még
ha
áldozat
volna — a minthogy nem az —célra. Bizony, ha a könyörületnek ez a munhogy
neki
bér
engedtessék
el,
de
a
törvényegyszerű okból, mert indítványt tevő nem renakkor
is
megtehetünk
valamit a pénzügyigaz- kája divatba jönne, nem 80.000 ember halna
hatóság
dr
Bocskor
Béla,
dr
Ujfalussi
Jenő,
des törvényhatósági bizottsági tag, hanem csugatóság
elnyeréséért,
mert
ha megggyóződésl meg az országban, sokkal kevesebb. Ezrekkel
dr
Csiky
József,
dr
Nagy
Béni
és
Kovács
János
pán póttag s mint ilyen a szokásnak megfe-.
minden vármegye óriási áldozatokat kevesebb.
[előleg nem lett behiva. Ugyanezen álláspon- többszöri hozzászólása után arra az álláspontra szerzünk,
Vármegyénk embermentö alispánja, a főhasonló esetekben. De lelt is pénzügytot foglalta el dr Gaal Endre bizottsági tag is. helyezkedett, hogy a bérengedest megadja, mert hozott
szolgabirák, községi elöljárók hatalmas segítEzzel szemben azonban dr Györgypál Domo- a mostani bérlő a régiekhez képest mégis elég igazgatósága.
a felállítás már két évvel előbb el- séggel vannak vármegyénkben. Mintegy 200
kos tiszti főügyész azt vitatta, hogy a törvény- rendben tartja az épületet, tetemes átalakítási vilegNálunk
volt fogadva. Csak a kivitelt bizták gyűjtötarsoly van a községekben s a mai naphatósági bizottság póttagja is élhet külön be- költségei vannak, amil a vármegye kellett volna ránk. el
Ma pedig ott vagyunk, hogy deputációt tól azokba szintén gyűjtik az irgalom fillérehívás nélkül inditványozási joggal. A közgyű- hordozzon s hogy férjének elhalálozása foly- kell küldenünk
a miniszterhez azért, hogy vajon ket. Csak aztán ezt a szent vámol senki meg
tán
családja
olyan
súlyos
anyagi
körülmények
lés ezt elfogadta, az indítvány megindokolágondolja-e, amit ezelőtt már kél évvel ne tagadja.
sára azonban nem került a sor, mert indítványt közé került, amely indokolttá teszi a méltá- ugyanazt
Lapunkban közzéfogjuk tenni a vármegyénkmegirt és kívánt. Mert ha nem, akkor elöl letevő a közgyűlésen nem jelent meg, minél nyosság elvei szerint rajta segíteni.
ben s az egyes járásokban gyűjtött adományokA polgári leányiskola bennlakó növendé- hel kezdeni az egész ügyletet.
fogva az indítvány tárgytalanná vált.
Egy uj határozat létrehozásáén felvonultak ról szóló jelenlésekel. S örömünkre szolgálna,
Régi kívánságát, teljesítette a törvényható- keinek felügyeletével Császár Jolán tanítónő szónokok
több rendben. Hozzászólott a kér- ha az áldozatkészségnek az altruizmusnak tünság Gyergyó-Remete községnek azon határo- bízatott meg. Az iskolával a vármegye veze- adéshez
az elnöklő főispán, az alispán, Mikó döklő példáját a mi vármegyénk; városunk
zatával, hogy a Gyergyó-Remete és Dilró köz- tősége ugy látszik nincs megelégedve, mert Bálint, dr
Vilmos öt izben is, dr Ujfa- nyújtaná.
ségek között levő botrányosan rossz községi szabadulni akarván a fentartásával járó tetemes lussi Jenő, Erős
Igen kérjük olvasóinkat, közöljék velünk,
Kovács János, Orel Dezső, dr Balló
utat a törvényhatósági közutak közé emelte. és állandóan emelkedő költségektől, e tárgy- István, dr Nóvák
Albert, Pál Gábor, Balog hogy hol alakult temetői gyűjtő bizottság ? És
Ezt kívánatossá tette nemcsak az ulon lebo- gyal kapcsolatban a törvényhatósági bizottság István, Éllhes Zsigmond,
Csiszer Imre. A vita általában kérjük, hogy segítsük meg a derék
nyolítandó nagy forgalom, hanem mintegy kimondotta, hogy az iskolának állami kezeelkeseredett és éles ellentétben álló volt, egyesületet, mely a gyűjtött összegből elsősor6000 lelket számláló nagyközséghez egyedül lésbe vételét illetékes helyen felajánlja és köz- oly
liogy a kérdésnél a löjcgyző többszöri felszó- ban az életükért nála (és vármegyénkből is)
vezető s a legközelebbi jövőben vasúti hozzá- benjárásra a vármegye főispánját felkéri.
Dr Gaal Endre vármegyei aljegyző, tb. fő- lalás után névszerinti szavazást kéri, mi meg esedező tfldővészes betegekel gyógyítja ki,
járó nt továbhra községi ut nem maradhatott.
A sok indítvány és határozati ja- másodsorban uj tüdőbetegeket gondozó házaA közgyűlés dr Bocskor Béla nyugalmazott szolgabíró bejelentette, hogy a Csíkszeredában is ejtetett.
köztil szavazattöbbséggel a vármegye kat épit. Az ügy sikere hölgyeink kezeibe van
tiszti főügyész kamatköveteléseit nem állapí- megjelenő .Székelység- cimü politikai és tár- vaslat
togadták el, mi egy deputáció ki- letéve.
totta meg, jóllehet az általa a múltban képvi- sadalmi hetilapnak felelős szerkesztője, vala- alispánjáét
Győzelmüket hirdessék a fölszántott könyvolt a pénzügyminiszterhez. A törselt pénztárak, illetve alapok vele szemben mint dr Éllhes Gyula közigazgatási joggyakor- küldése
kiküldötte Kállay Ubul főispánt. nyek és a haláltól megváltott emberek hálaeselröl-ésetre felszámították a diferencialis ka- nok, tb. szolgabíró bejelentette, hogy a Csík- vényhatóság
alispánt és dr Ujfalussi Jenő pol- imája.
matokat. Ez álláspontot dr Erős Vilmos bizott- szeredában megjelenő -Csíki Lapok-nak fő- Fejér SándorÉrtesülésünk
szerint a küldöttség
sági tag fejtette ki, azonban eredménytelenül. munkatársa, amely bejelentéseket a tőrvény- gármestert.
napokban már kihallgatásra jelentkezik.
A vármegyei liszti nyugdíj alap 1909. évi halóság tudomásul vette, s kimondotta, hogy aCsak
lísk üdtszék i tárgyalások.
már mielőbb eredményt látnánk.
költségelőirányzatánál, ahol 39,000 korona hiány a felelős szerkesztés, valamint a főmunkatársi
Khti iirt]j.
A községi ügyek közül felemlítendő, hogy
mutatkozik, kimondotta a közgyűlés, hogy nem részvétel a vármegyei tisztviselői állásokkal nem
Csikszentgyörgy és Bánkfalva egyesitelt közveti ki az ennek megfelelő 8 '/j'/.-ot kitevő inkompálibilis.
Folyó év október hó 19-én szándékos
ségek
szétlválasztúsa,
illetve
nagyközségekké
A közgyűlésen választás is volt. Ugyanis a
vármegyei pótadót, hanem annak fedezésére
emberölés bűntette miatt vádolt Albert Antal
államsegély iránt folyamodik. Régebben a me- Rancz János főesperes halálával megüresedett alakulása végre-valahára kimondatott.
Isváné elleni bűnügyben a csíkszeredai kir.
Legvégső
pontját
képezte
a
tárgysorozatnak
egy
közigazgatási
bizottsági
cs
egy
állandó
gyei tisztviselői nyugdij-alap hiányát a vártörvényszék eskűdlbirósága Fekete Imre kir.
az
erdélyi
róm.
kath.
státus
ujabbi
megkereválasztmányi
tagság.
Közigazgatási
bizottsági
megye nem pótadóból, hanem a magánjavak
törvszéki bíró elnöklete alatt Csiszér János és
sése
kamatmentes
kölcsön
iránt.
Ebből
akarná
tag
lett
titkos
szavazás
utján
Takó
János
ditrói
jövedelmeiből fizette, azonban a miniszter jöBáldi Aurél kir. trvszéki bírák résztvétele melvőre nézve kijelentette, hogy a magánjavak e alcspcres-plebános, inig állandó választmányi a státus felépíteni a szemináriumot, melyet ré lett a fenti napon hozta meg ítéletét. A közvácélra való felhasználásához nem járul hozzá s tagnak egyhangúlag Hajnód Ignácz országgyű- gen magára vállalt. A kérést a törvényhatóság dat Jeney László kir. ügyész képviselte. Védő:
természetesen lakonikus rövidséggel megta- Kormos Emil volt.
igy fedezetről másként, mint államsegély utján lési képviselő választatott meg.
A közgyűlés legfontosabb és legégetőbb gadta. Ha pénze volna, akkor is nagy balek
gondoskodni nem lehetett. Ez ügyben a várRendes esküdtek: Seivárth Rezső, Brassai
volna
ez a vármegye, ha azok után az óriási
megye alispánja egyszersminl feljogosiltatott kérdése a sokat vajúdó pénzügyigazgatóság
Tompos Pál, Kricsa Zoltán, Mayer Jáarra, hogy a szükséghez képest a kiadások fe- felállítása volt. E kérdésben, még ma sincs, áldozatok utáu, melyeket telt egy síátus-gim- Károly,
nos, Kiss Sándor, Potovszky László, Nagy
dezésére kölcsönt vehessen fel. Ami a 39000 semmiféle eredmény elérve. Éppen czérl nagy- náziumérl vármegyei érdekből, még további Gyula,
Szász János, Kopacz Lukács, Szabó Lajos
korona hiánynak államsegélyből leendő fede- fokú érdeklődést keltett a törvényhatóságban. áldozatokra i> hajlandó volna. Az állani el és Jakab
János.
zését illeti, valószínűnek tartjuk, hogy abból Régen nem volt olyan hosszú, általános ésel- vállalta a főgimnáziumot. A vármegye az in
Pótesküdtek: Jakab Ferenc, ifj. Korodi János.
a törvényes 5 százaléknak megfelelő részt keseredelt vita, milyent ez a kérdés előidézett. lernátust. Felépíti mind a keltő. Éppen ezért
Arról volt szó, hogy fogadja el a törvényha- építse fel a státus is az általa elvállalt szemimégis csak pótadó fogja szolgáltatni:
Az esküdtek marasztaló verdiktje alapján a
A közszolgálat érdekében sürgős szükség tóság a pénzügyminisztérium vezetésével meg- uáriumol. Itt most kerülő utaknak nincsen helye. bíróság Albert Antal Istváné vádlottat, ki 1906.
Hogy
pedig
e
három
egyszerre,
egyidejűleg
kielégítését célozta a törvényhatósági távbeszélő bízott miniszterelnök azon határozott ajánlatát,
augusztus 7-én testvérbátyját Albert István Isthálózat létesítése. Ma már nélkülözhetetlen s hogy építsen a vármegye egy második emele- építendő, ahhoz szó sem férhet.
vánét egy késsel agyonszúrta, három évi börott találjuk majdnem minden vármegye köz- tet saját székházára, avagy az ezzel szomszéA közgyűlés délután fél 3 órakor ért véget. tönbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.
igazgatásában. A hozzájárulási költségeket egyesdos régi törvényszék kiaknázatlan helyére emeliíttsofiih nap.
községek vonakodván megszavazni, nein ma- jen megfelelő palotát. Az előbbit a törvényCsikvármegye a tüdőbetegekért.
Folyó hó 20-án Szabó János leblek csikmaradi más hátra, mint a törvényhatósági pót- hatóság hazafias indokokból már régebb visszaadó. Ezt a törvényhatóság egyhangúlag el is utasította, az utóbbira pedig inai napig sem
A temető ünnepén, halottak napján, a sze- szentgyörgyi lakos ellen halált okozó súlyos
fogadta. Mértéke 1 százalék lesz. A tervezel adolt feleletet. Pedig bizton állíthatjuk, hogy génysorai llidőcelegek szomorú iigye lép elő- testi sértés miatt Ítélkezett az esküdtbíróság.
ha
a
törvényhatóság
a
maga
idejében
megszerint össze lesz kötve minden kör- és köztérbe. Mindenütt visszhangra talál a József Kir. Ugyanis vádlott 1908. évi augusztus 24-én
ségi jegyzöség székhelye a központtal és ille- lette volna a kívánt ajánlatot, ma a pénzügy- Herceg Szanatórium Egyesület kérő jelszava. Csikszentgyörgyön Miklós Sztojka Györgyöt
tékes járása székhelyével. A létesítés körűi vár- igazgatóság régen letárgyalt és befejezett kér- Asszonyok! Leányok! Jó lelkek! Kössetek a hátulról, orozva megtámadta és hét erős késmegyénk alispánjának nagy érdemei vannak. dése volna a vármegyének. Elvégre az olyan halotlaitoknak szánt koszorúba egy szál virág- szurással annak halálát okozta.
ha van valaki, ki igazi részvéttel viseltetik sorsa sivalag életútján nem leli fel többé a lombos szetes tevékenységét helyre hozni s megszün•Édes jó Barátom!
iránt.
pálmaerdőt, melynek árnyában elfáradt lelke tetni a gyomor akadályait.
Hetek óta nagy- aggodalmak közt várom
Ö arról nem tehet, hogy annak a férfiúnak pihenést talál...
Végre hosszas eszmecsere után rendellek sorait. Sokat tűnődöm hallgatása miatt, mert
jóságos tekintete, résztvevő szavai és baráti
Térdre borul, kezeit összekulcsolja, szemeit gyógyszereket.
ön utolsó levelében gyöngélkedéséről érteszeretettől áthalott sorai felélesztették szivében égfelé emelve igy imádkozik:
A beteget hideg fürdőbe ülteitek s durva sített engem. Azt hiszem, hogy nagyon bea szunyadó szikrát.
— Ne vedd bűnnek oh csodatevő Isten, ha kendőkkel dörzsölték, hogy ezáltal a vérkerin- teg, azért nem ad életjelt magáról. Pedig
Neki titkolnia kell érzelmeit, inert az önző azért fohászkodom Hozzád, hogy szabadíts ineg gését elősegítséktalán ok nélkül gyötröm magam e gondovilág nem hinné el, hogy kimondhatatlan, mély engem e gyötrő bizonytalanságtól valamely
Miután a beteget visszafektelték ágyába, a lattal. Az Istenre kérem írjon csak egyetlen
szerelme dacára, megelégszik azzal, ha a sze- módon. Ha még nem szólítottad ki öl az élők mellékszobába léptek, hol a bánatos feleség
sort, hogy nyugodt lehessen önt őszintén
retett barát a távolból érez iránta vonzalmat. sorából s ha alázatos kérésem szent akaratod- remény és kétség közölt várakozott s elmon- tisztelő barátnője:
Teréz*.
És nem hinné el a világ, hogy ő annak a iérfiu- dal nem ellenkezik, ugy esedezem: hagyd öt dották utasításaikat, hogy minő eljárást kell
Borítékba zárta a levelet s reá akarja imi
nak nejét nemcsak nem gyűlöli, de sőt isme- még a földön, hogy szomorú árvaságomban követni az ápolást illetőleg.
a cimet, de ekkor képzeletnen újra látja barátretlenül is szereti. Nem gyűlöli, mert a nőnek, legyen ki részvéttel gondoljon reám. Bocsáss
— Szóljanak uraim jobban lesz-e férjem? ját nehéz betegen feküdni s nejét megtörve a
ki neje volt már barátjának, mikor öt megis- meg szegény gyarló teremtményednek, hogy
fájdalomtól ágya mellett ülni.
merte, több joga van hozzá, mini neki. Sze- nem birja kitépni szivéből ezt az érzelmet. Oh kérdé a feszült várakozás kifejezésével arcán.
— Ha ö magánkívül fekszik — mondá ma—
Ezt
most
még
csak
az
Isten
tudja,
monda
reti a nöt, mert barátja is szereti, akit pedig vigasztalj meg engem árvák Istene!
gában
akkor neje felbonthatja a levelet...
az egyik.
ez szeret, azt ö sem tudná gyűlölni. De ezt a
Nem akarom a nő fájdalmát tetézni azon tuvilág nem hinné és nem is hihethé el, azért
—
Nagyon
súlyos
a
baj,
de
azért
reméljen
dattal, hogy férje vonzalmából juttatott egy
Keressük fel újra a beteget.
neki titkolnia kell érzelmeit.
asszonyom! — szólt a másik.
parányi nekem, barátnőjének is.
Most éppen három orvos áll ágya mellett.
Pedig ha egy résztvevő kebel előtt beszél— Tessék rendeleteinket pontosan, minden
A levelet darabokra tépve, el merül szoA háziorvos várja két társa véleményét. eltérés nélkül betartani; én hiszem, hogy Isten morú
hetne aggodalmairól, gyötrelmeiről, melyek a
tépelődéseibe.
szeretett férfi hallgatása miatt egész lelkét el- Ezek egyike a hévmérői illeszti a beteg hóna után visszaadhatjuk őt az életnek,, igy beszélt
Megvan az emberi természetnek az a satöltik, talán kevesbbolnének aggodalmai, eny- alá, hogy megbizonyosodjék afelől, hogy (rtíiy a háziorvos.
játsága, hogy annak, mi előbb határtalan örömre
hülnének gyötrelmei. Ha valaki által tudomást fokra emelkedett a láz.
szavukat parancsként veszem, gerjeszt, nem tudunk ugy örülni később, midőn
— A krízis nemsokára beáll. Alig hiszem, csak—e Minden
nyerhetne barátja hogyléte felöl, megszűnnék
drága
jó
ember
maradjon
életben
és
már reánk nézve megszokottá-vált. Igy van
a bizonytalanság, mely még a szomorú való hogy állapota jobbra forduljon, mondja halkan egész életemben mindig élni fog szivemben a ez
ez a bánattal is.
tudásánál is kínosabb. Annyit tud csupán, hogy társainak.
önök iránt!
Lassanként megedződik az ember a szenA másik orvos a beteg melléhez, hátához hálaNéhány
barátja legutóbb irt levelében meggyengült
szó váltás után az orvosok eltá- vedésekhez, kevésbbé érzi azon aggodalmak
egészségéről panaszkodott. S minthogy ő rög- illesztgeti fülét, tapogatja e testrészeket s szin- voztak.
kínját, melyek miatt előbb majdnem eszét
lön irt levelére, kérve barátját, hogy ha job- tén halkilott hangon így szól:
A nő férje ágya mellé ült, nézte arcát, ta- veszté.
ban érzi magát, nyugtassa meg öt azonnal egy
— A máj meg van dagadva, a tüdőkel pogatta üterél, figyelte lélekzelvélelét.
Teréz is végre beletörődött azon szomorú
pár sorban s mert kérelme nem lett teljesítve, nyomja; a vesék működése gyenge. Minthogy
a szegény a távolban életét adná azért, tudatba, hogy az. kit ö oly kimondhatatlanul
ebből nem következtethete egyebet, mint azt, a máj és vesék nem teljesíthetik rendszeresen ha Az
beteg
barátja
mellett
ülhetne
bár
néhány
szeret,
minden remény nélkül a jövőre nézve,
hogy a szeretelt barát nagyon rosszul lehet. működésüket, nem tudván elválasztani a sava- percig, ha láthatná öt. De ez meg van tagadva
vagy elköltözött egy szebb hazába, vagy elOh ha látatlanná változhatnék, szárnyai nő- kat a vértől s mert a tüdő leginkább van vér- tőle és a bizonytalanság oly erősen gyötri, feledte
öt, kit változatlan baráti szeretetéről
hetnének, hogy hozzá repülhetne, ágya fölé rel telve s leggyengébb szerv, a savaktól gyu- hogy ezt már tovább kl nem bírja.
annyiszor biztosított.
hajóihatna s tekintetét szenvedő arcán pihen- ladást kapván, nekünk oda kell működnünk,
Írni fog neki. Hátha csak muló baj volt az,
Nem voltak többé könnyei; ugy érezte,
tetve meggyőződést szerezhetne afelől, hogy hogy a rossz nedvek a testből eltávolitassanak,
utolsó levelében említést tett s most mintha ezek jéggé dermedtek volna keblében.
lehet remény felgyógyulásához. Vájjon mit csi- a veséknek működési képességél visszaadjuk, melyről
már
teljesen
egészséges;
hátha
egyéb
alapos,
Dolgozott, hogy megszerezhesse ezáltal a
nál most, elhagyta-e már beteg ágyát? Vájjon a máj daganatát leapasszuk, hogy ez is helye- de nem oly lesújtó ok, akadályozza őt a levélmegélhetéshez szükséges pénzt. A munkában
nem éppen most irja-e számára a hetek óta sen működhessék és ha ez sikerűi, a tüdőbaj írásban.
telt egyik nap a másik utáu.
hasztalanul várt sorokat? Vagy talán már ott elmúlik.
Nem, nem, tovább ki nem birja e kinzó
Egyszer aztán megérkezett barátjától a mái
nyugszik a csendes temetőben?
Aztán tanácskoztak afölött.hogy minő gyógy- bizonytalanságot!
nem várt levél.
Hisz akkor kialudt az az egyetlen csillag, szereket alkalmazzanak, melyek biztos eredS
tollat
ragadva
lázas
sietséggel
veté
pamely lelkének sötét éjjelében tündököli, akkor ményre vezethetnének, a máj- és vesék termé- pírra e sorokat:
Leirhatlan érzelem tölté el fájó szivét, amint
megpillanlá az ismert kedves vonásokat. Resz-
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tak és az utcán meggyorsítottál? lépteiket, si- Budapesten a Pannónia-szálló kűlöntermben. Az vagy tojástermelésre s nem minden vidéken
etve meleg szobájukba, melyekel immár drága értekezleten mintegy 40 város képviseltette ma- lehet az egyik, vagy másik tenyészirányt sikepénzen kell fűteni. Ezt pedig minden eszten- gát. Elnökké Domány János kir. tanácsos, resen folytatni. Ezen fontos tenyésztési ágazat
dőbe meg kell tennünk hat hónapon keresztül. polgármestert választották meg. Az elnök meg- kellő fellendítésére nagyon jó eszközünk van s
— Lelkész-beiktatás. Örökre emlékezetes köszönve a bizalmat, hosszabb beszédben kifej- ez a Ereblay Emil állattenyésztési m. kir. féld- esemény szinhelyc volt Karclalva folyó hó 18-án. tette annak okát, hogy a városokai tanácsko- gyelő baromfitenyésztő szerkesztésével hetenEkkor érkezett meg Csik-Nagyboldogasszony zásra hívták össze. Előadta, hogy a kormány ként megjelenő •Baromfitenyésztés* cipiO szakvárva-várt uj plébánosa dr Kászonyi Alajos. A a városi közigazgatási költségek fedezése cí- lap, mely immár újévtől kezdve a 7-ík évfodélelőtti vonaton érkező plébánost ezrekre menő mén kéi millió koronát vett fel a városok segí- lyamba fog lépni. Ezen képes heti szaklapot i
közönség várta a diszkapunál. Midőn megpil- tésére. E segély hovafordilása felől kell az érte- szerkesztőség (Kolozsvár) mindenkinek, aki
lantotta epedve várt uj lelkipásztorát, a lelke- kezletnek határoznia. A kérdés felett hosszabb levelezőlapon oda fordul, 3 héten át ingyen és
sedés tetőfokra hágott. A lelkes és szivből vita indult meg. Az értekezlet végül elfogadta bérmentve küld mutatóul, mert a szerkesztő
jövő éljenzés csillapultával a karcfalvi székely- Kelemen Samu dr orsz. képviselőnek következő azt akarja, hogy e hézagpótló lapot minden
KÜLÖNFÉLÉK.
zenekar a -Himnusz--t játszotta. Ennek elhang- határozati javaslatát: A törvényhatósági joggal tenyésztő megismerje s abból állandó és nagy
Kinevezés és áthelyezés. A király dr zása után a hitközség nevében Ferenc József felruházott és rendezett tanácsú városok tiszt- haszna legyen. A «Baromfitenyésztés* felöleli
mai napon megtartott értekezlete és a legteljesebben tárgyalja a gazdasági és
Potovszky Andrást a kolozsvári ítélőtáblánál karcfalvi tanító üdvözölte, egyszerű, de szivből viselőinek a veszi
tudomásul, hogy Nagyméltó- sportbaromfi, éneklő- és díszmadár, galamb és
alkalmazott bírósági jegyzőt a kolozsvári tör- jövő lelkes szavakkal. Az uj plébános meg- köszönettel
ságod
az
állami
költségvetésbe kétmillió koro- házinyultenyésztési és értékesítési kérdéseket.
halva mondott köszönetet az impozáns fogadvényszékhez albiróvá nevezte ki.
nát
vett
fel
a
városok
közigazgatási költségei- Földbirtokosok, bérlők, gazdatisztek, kisgazdák
örömtől könnyek lakadtak a
Dr Beszterczey István gycrgyószctilmik- tatásért. A nagy
midőn először hallották a hivek nek fedezésére. Az értekezlet egyhangú határo- iparosok és magánzók egyaránt haszonnal és
kisi kir. járásbirónak a székelykereszluri járás- szemekben,
lelkipásztoruk Kencllcljcs szavait. Szinte zatával arra kéri Nagyméltóságodat, hogy ezen élvezettel olvashatják a «Baromfitenyésztést*, a
bírósághoz saját kérelmére leendő áthelyezését uj
hallani leheteti az öröm kifakadását: .ilyen kétmillió koronát, mint első segítségei kizáró- magyar baromfitenyésztési ügy igaz barátját
megengedte.
kérésiünk-. Ili valóságos virágesövcl bo- lag a városi tisztviselők fizetésének és lakbér- Előfizetési ára: egy évre 10 korona, félévre 5
Ügyvédi vizsgálat. Dr Botár Adolf f. papol
ritolták el a hivek az uj lelkipásztor kocsiját, illetniényénck kiegészítésére méltóztassék for- korona. Előfizetési pénzeke cim alatt: .Baromfihó H-én tette le az ügyvédi vizsgálatot Ma- mely zöld ágakkal díszített utcán haladt a dítani oly módon, hogy a városi tisztviselők tenyésztés» szerkesztősége (Kolozsvár) külrosvásárhelyt. Irodáját a napokban nyitja meg templomig, hol az uj plébános beköszöntőjét javadalma arra az összegre egészíttessék ki, dendők.
Csikszentmártonon.
elmondandó volt. A beköszöntő a pap és hi- mely a hasonló fizetésű fokozatban levő állami
Eljegyzés. Borka Lajos gvergyórcmetei vek kötelességéről szólott. A magas szárnya- és vármegyei tisztviselők javadalmának megfeNYILTTÉR.
állami igazgató-lanitó I. hó 10-én tartotta el- lású, szónoki szépségben gazdag beszéd min- lel, vagy azt a rendelkezésre álló összeg kerejegyzését özv. Küllő Ferencué sz. Vadász Mari denkit elrag.idolt. Szentmise után a papilakra tein belül a lehetőségig megközelíti. Az érte- (E rovatban köslotlckórt nem felclós a szerkeszti).
kisérték hívei az uj papot, hol Tompos Mátyás kezlet annak a reménynek és várakozásnak ad
úrnővel Borszéken.
ÓVÁS.
— Dr Nagy György nyilatkozata. Dr Nagy helyettes plébános fogadta üdvözlő beszéddel. kifejezést, hogy amennyiben a most felveti kél
Az utóbbi időben több oldalról az általámillió
korona
erre
a
célra
nem
volna
teljesen
György országgyűlési képviselő egy nyilatko- A fogadó beszédre adott válasz után, a tisznosan ismert és kedvelt Bluestar és Aida szizatot tett közzé a >Nap«-ban -Nem voltam az telgések és bemutatkozások következtek. Be- elengedő, a nagyméltóságú kormány lehetőleg varkapapirok hamisítványait hozzák foigalomba.
udvari bálon* cim alatt. A budapesti kir. ügyész- muialkozotl az cgyházlanács, a három politikai még ebben a költségvetésben, mindenesetre
A t. szivarkapapir eladó urakat tisztelettel
ség e nyilatkozatban a királyi ház megsértését község elöljárósága és a hitközség lanitóteslü- azonban a legközelebb következő évben ezen figyelmeztetjük, hogy a szivarkapapir vételénél
látta s kérte Nagy György mentelmi jogának lete. Este 64 leritékü hankell volt, az uj plé- állami segítségnek oly mértékű felemelését fogja különösen arra ügyeljenek, hogy a csillagos
lelfüggesztését. A mentelmi bizottságban Hé- bános tiszteletére, hol szivből jüvii toasztok javaslatba hozni, mellyel a tisztviselői fizeté- papírnál egy nagy kék csillag felett Bluestar
hangzottak el kegyelmes főpásztorunkra, az seknek az állani és vármegyei hivatalnokok felírás van, míg az Aida papírnál minden egyes
derváry Lehel lesz az Ugy előadója.
— Ingyen vasul) jegyek az alispánoknak. uj-, és helyettes papra, segéd lelkészre slb. javadalmazásával való egyenlővé tétele az egész lap a kard víz jegygyei van ellátva.
A jövő évi költségvetésben 11343 korona van Azon benyomással oszoltunk szél, hogy az uj vonalon megvalósítható lesz. E határozati jaKereskedők, kik hamisítványokat forgalomba
felvéve arra a célra, hogy a vármegyei alispá- plébánosban megtaláltuk a szivünk szerinti pa- vaslatot a városok képviselői küldöttségileg hoznak, a büntető jogi üldöztetés veszélyének
nok bérletjegyet kapva a jövő évben, székhe- pol. Sok kegyelmet és kitartást kívánunk az nyújtották át Wekerle Sándor dr miniszterel- vannak kitéve.
F /'. nöknek és Andrássy Gyula gróf belügyminiszlyükről Budapestre ingyen utazhassanak. Ezen uj plébánosnak uj állomásán.
ternek, kik a küldöttséget a legjobb akaratukujitás mindenesetre célszerű, mert a vármegyék
KÖZGAZDASÁG.
— A foga ras—brassói vasútvonal meg- ról biztosították.
első tisztviselőinek hivatalból bizony gyakran
A .Harmt- Ma«ytr Általános VáttMtM Rtanyitása
október
30-ára
van
tervezve,
ezen
a
kell felkeresniök a fővárost.
—
Halálos
baleset.
A
gr.
Mikes-féle
tönkvftnytánaság, Budapeat, bati jilwttie • ttafe— Polgármesterek gyűlése. A rendezett napon fog átadatni a közforgalomnak.
szállitó kötélpályánál Geleuczén súlyos baieset
fergikMnról él péazptecirél.
— Szövőgyár részvénytársaság Székely- történt. Orbán Máté a zernyei fürész végállotanácsú városok polgármestereinek országos
Budapest, 1908. október 14.
egyesülete október hó 26-án tartja alakuló udvarhelyen. A Harcsay és társai székelyud- másán a tengelyt olajozta a létráról. E közben
budapesti értéktőzsde hangulatát az elmúlt
gyűlését Budapesten a Városháza nagytermé- varhelyi szövőgyáros cég a gyárat részvény- a pálya megindult és a lánc' és a csille közé
ben. Ennek az egyesületnek célja az. hogy társasági alapra fekteti 150*000 korona alap- szorul! emberi teljesen összelapította, ugy hét folyamán még mindig a külpolitikai esefelhívja a kormány figyelmét azokra a városokra, lökével. A kereskedelmi miniszter a részvény- hogy rögtön meghall. Orbán 52 éves volt és mények befolyosóltak, bár azokkal szemben
mondhatjuk, hogy a tőzsde elég nyugodt magatársaságnak 40 szövőgépet ad szubvenciókép. 7 árván hagyott gyermeke maradt.
a melyek anyagi támogatásra szorulnak.
viseletet tanúsított — Az árfolyamok lényege— Halálozások. Csomortáni László Fe— Névmagyarosítás. A belügyminiszter az
—
Gyilkos
nagyanya.
Szászrégenben
Grosz
sebb szilárdulást nem mutattak ugyan, azonban
rencné
sz.
Farkas
Etelka
élete
30-ik
évében,
1905. évi junius 14-én 40.998. sz. a. kelt renJános földmives kiment a feleségével a mezőre a politikai aggodalmak folytán való rohamos
hosszas
szenvedés
után
folyó
hó
19-én
meghalt.
deletét. mellyel Drótos János gyergyószentés három kis leánykája felügyeletét nagyanyukra realistiók megszűntek. A forgalom igen szűk
Boga Vencel 48-as honvéd tizedes, Csik- bízta. A gonosz lelkű nagyanya konyhakést keretek közt mozgott, az irányzat azonban álmiklósi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének Lászlófira kért átváltoztatása megenged- kozmási lakos szeptember 26-án 74 éves korá- veit elő berontott a szobába és két' kis uno- talában tartottnak mondható. Bécsi és külföldi
ban elhalt.
tetett, hatályon kivül helyezte.
káját lemészárolta. A legidősebb leányka a vásárlásokra a 4 százalékos magyar koronajáTanltógyülés. A kászon-alcsiki r. katli. vérengzés láttára jajveszékelve menekült a szom- radék árfolyama emelkedett, valamint több helyi
— Ügyvédi vizsgálat. Dr. Szentpétery Ödön
a napokban állotta ki Marosvásárhelyen az ügy- tanitói járáskör, 1908. évi október hó 27-én szédokhoz. Ezalatt a vérengző asszony fölakasz- érték iránt is élénk kereslet mutatkozott Nevevédi vizsgálatot. Értesülésünk szerint Gyergyó- délelölt 9 órakor kezdődőleg, Mindszenten az totta magát, de a kötelet idejében levágták és zetesen lényegesebben emelkedett a beocsini
elemi népiskola helyiségében őszi gyűlését a gonosz nagyanyát a büntető bíróságnak ad- cementgyár Unió részvények árfolyama az
szentmiklóson nyitja meg Ügyvédi irodáját.
igen kedvező üzletmeneteiről szóló hirek kö— Az első hó. Folyó hó 19-én reggel fris- tartja ; melyre a kör rendes és pártoló tagjait, ták ál.
— Lábát törte. Bakos Ádám gyergyóre- vetkeztében, valamint a Danubius hajó hírére.
sen hullott hó jelezte a tél közeledéséi. A he- valamint a nevelés Ugy barátait tisztelettel meggyeket vastag hóréteg borította el s természet- hívom. Tárgysorozat: 1. D. e. 9 órakor a Szent- inetei lakos hallábszártűréssel került a kézdi- Kejeslet mutatkozott továbbá rimamurányi vasszerű közetkezménye a hideg szél is jelentke- lélek segítségül hívása és szentmise hallgatás. vásárhelyi kórházba. Az erdélyi erdőipar részv. mű részvények iránt, melyeknek árfolyama
zett a hirtelen beállolt levegőváltozás következ- 2. Fél 10 órakor rendes tanítást tartanak a társ. "KabaláS" nevű romániai területen levő szintén emelkedett.
tében. Az emberek meleg téli kabátokba búj- helybeli tanítók. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mull telepén faösszerakással foglalkozott löbb tárA hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a
gyűlés jegyzökönyvének felolvasása és hitele- sával. A bal lába a rakás közé szorult, s mi- következők voltak :
okt. & okt. 15.
sítése. 5. Szavalat. 6. Felolvasó értekezés. 7. dőn ezt kiszabadítani akarta, egy másik fa oly 4 Bzázalékos m. korouajáradék — 91 "75
93-23
kelő kézzel vágta le a levélboriték szélét s do- •Madárvédelem- cimü szabad előadás, a ké- erővel esett lábának, hogy azt eltörte.
Magyar liilel részvény — — — 73525
740-25
bogó szivvel vonta elő abból e sorokat tartal- szítendő tárgyak szemléltető bemutalásával,
Osztrák hitel részvény — — — 630" —
632"75
Értesítés.
Értesítem
a
nagyérdemű
kötartja: Pálosi Géza csikmadarasi tanító. 8. El- zönséget, hogy nálam a halottak napján szük- Danlbias hajó és gépgyár részv. — 2S7*— 290 30
mazó levelet:
nöki előterjesztések. 9. A tanítások méltatása. séges mindennemű koszorúk ugy élő, mint Beoc.sini cementgyár részvény — 592*— 60250
•Szeretett barátnőm Teréz!
Tudom, hogy sokat aggódott miattam, 10. Indítványok. 11. Cseke Ferenc méliészköri csinált (viasz) virágokból kész állapotban rak- tlimamurányi vaHmQ réaav. — — 554*75 509*25
mert ismerem önzetlen, nemes lelkét. Hi- elnök jelentése, a méhészkör állapota és évi táron vannak és 5 koronától felfelé mindenféle
Faárverösi hirdetmény.
szem, hogy élénk képzelőlehetségc lelke elé működéséről. Csatószeg, 1908. október 18-án. árban kaphatók. Egyúttal felhívom a nagyérfestett engem nehéz betegen fekve. Oh én Todor István, járásköri elnök.
demű közönség figyelmét a vasúti indóházzal
A lázárfalvi közbirtokosság 1008.
valóban élet-halál között lebegtem. De hála
— Posta- és távírda távbeszélő szolgá- szemben fekvő, virágházamban levő chrysantcaz örök Gondviselésnek, orvosaim ügyes lat. A kereskedelemügyi magyar kir. miniszter nium kiállítás megtekintésére. Csíkszereda, 1908. évi október hó 30-án délután 2 órakor
a lázárfalvi község házában tartandó
gyógykezelése s feleségem odaadó ápolása az ország összes posta-, távírda és távbeszélő okt. 20. Tisztelettel Helwig G. János.
visszaadatták az életnek. Most még csak hivatalainál a vasárnapi korlátolt felvételi szol— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyigazgató- nyilvános szó- és zárt írásbeli árverésen
Odülőfélben vagyok és oly gyenge, hogy az gálati időt folyó év október hó elsejétől kezdve ságnak
az 1908. évi október hó 14-én kell eladja a tulajdonát képező Koczafenyő
ágyat csak ritkán hagyhatom el. De bármily a naptárban piros betűvel jelzett összes ünnep- 23740. számú
rendeletével az uzvölgyi m. kir. nevű erdőrész 12 30. k. hold terQletémegerőltetésembe kerül is, nem mulasztha- napokra 57109. számú rendelettel kiterjesztette. pénzügyőri laktanya
javítási munkálatokat ez röl kihasználandó 627. drb lucfenyő törzs
tom el írni az én jó barátnőmnek e néhány A csíkszeredai m. kir. posta-, távírda- és táv- évben feltétlenül bevégzése
céljából 1708 kor. 357*3. ma-t. kitevő tiszta mQfatömegét.
sort azért, hogy tovább ne legyen oka miat- beszélő hivatalnál tehát vasár- és ünnepnapo- 51 fillér összeg erejéig engedélyezte.
A fentKikiáltási ár 1787 korona.
tam aggódni.
kor délelőtt 8-tól 1 l-ig összes ügyköri szolgá- emlitclt munkálatok kivitelének biztosítása célBánatpénz tíz százalék.
Ha felkeres kedves soraival, igen megör- lat, délután pedig 2-töl-3-ig távírda-és távbe- jából az 1908. évi' október hó 31-ik napjának
vendeztet.
szélő fel- és leadási szolgálat tartatik.
Az írásbeli ajánlatok a bánatpénz
délelőtt 10 órájára a csíkszeredai kir. építészetiSzeretve tisztelő barátja:
Gerő'.
hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver- kíséretében az árverés megkezdése előtt
—
Magyar
kir.
postatiszthelyettes.
Uj
hirdettetik. A versenyezni óhaj- benyújtandók a közbirtokosság elnöE sorok kárpótolták a szegény leányt az
és uj hivatal; kissé katonásan hangzik senytárgyalás
lók felhívatnak, hogy a fentebbi munkálatok kéhez.
átélt aggodalmak- és gyötrelmekért. Kebléről rang
ugyan,
de
talán
éppen
ezért
népszerű
lesz
a
végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt
felolvadtak a megfagyott könnyek s mint milegifjabb nemzedékének körében. A ajánlataikat
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
a kitűzött nap d. e. 10 óráig a
dőn megered az eső s az égboltozat megtisz- postások
kereskedelmi
miniszter
száz
tiszthelyettest
fog
Az árverési és szerződési feltételek,
tul a sötét fellegektől, ugy tünl el lelkéről is a postához kinevezni a tavasszal. A tanfolya- nevezel! hivatalhoz annyival inkább igyekeza gyászos felhő, mely könnyek alakjában sze- mot végzett cs szakvizsgálatot lelt postagya- zenek beadni, mivel a későbben érkezettek valamint a becslési iratok a közbirtomeihez feljutva sürün hullott.
kornokok lesznek tiszthelyettesek, a kik ebben figyelembe nem fognak vétetni. Az ajánlathoz kossági elnöknél megtekinthetők.
— Istenem! — mondá, könnytelt szemeit az állásban várják majd be, a míg rájuk kerül az általános feltételekben előirt, az engedélyeÁbrahám Béla,
Virág Amfrás,
égfelé emelve — legyen áldva szentséges ne- a sor a tiszti kinevezéseknél. A tiszthelyettes a zett költségösszek 5°,o-ának megfelelő bánatkflzb. jegyző.
1—2
kOzb. elnSk.
ved, hogy felgyógyitád ől s hogy megszaba- XI. fizetési osztályba fog tartozni és még nem pénz csatolandó. A szóban forgó munkálatra
műszaki müvelet és részletes feltédítottál a gyötrő bizonytalanságtól!
végleges, hanem csak ideiglenes tisztviselő vonatkozó
A feleség sem mulasztotta el, hálát adni a lesz. A postánál szaporítják még a személyze- telek a csíkszeredai m. kir. államépitészeti hiÜzlet áthelyezés.
jó Istennek, hogy szeretett férjét megtartotta tet 10 számtiszt, 13 segédhivatali tisztviselő, vatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint
Van szerencsém a mélyen tisztelt
számára.
40 segédtiszt és segédcllcnőr, 100 kezelőnő és megtekinthetők.
Nézetem szerint e kétféle szerelem közül 199 szolga kinevezésével is.
— A baromfitenyésztésből mlkép lehet v e n d é g e i m m e l t u d a t n i , misserint
nemcsak a feleség vonzalma, ki férjébon életállandó és nagy jövedelmet biztosítani ? A
borbély és fodrász-Üzletemet
— Tflz. Október 16-án délután Csikszent- legutóbbi években rohamosan emelkedett nemtársat, támaszt bir, ered önzésből, hanem a
barátnőé is, kire elhagyatottsága közepette jó- királyon nagy tUz pusztított. 16 gazdának la- csak hazánkban, de a külföldön is a hus ára. áthelyeztem s a j á t h á i t m b i , a
tékonyan'hal az a tudat, hogy van valaki, ha kóháza, gazdasági épülete, mind a lüz marta- Természetesen következménye lett ennek aztán Hargita-utca 39.
alá, (a
bár távol tőle, kinek keblében a legnemesebb lékává lett, mentésről a sürün épült házak az, hogy a közönség a baromfihús és tojásfo- pénzügyőri laktanya, mellé).
között szó sem lehetett. A tüzel vigyázatlanság gyasztást óriási mérben fokozta s igy a baromfi
érzelem honol iránta.
Kérem az igen tisztelt kOsOnség szíHanem az ugy-e bámulatos, hogy egy férfi idézte elő, forró hamvat vittek a padlásra és és tojás ára is lényegesen emelkedett. Kétségtelenül bebizonyíttatott pedig az, hogy a leg- ves pártfogását és vagyok
szivében megférjen egyszerre két nö iránt, két- ebből keletkezett a tüz.
késa szolgálattal
féle szerelem, de mindkettő nemes, igaz,
— Városok kongresszusa. A törvényható- olcsóbban állitható elő a baromfihús és tojás,
őszinte? Hja, a szív titkai kifürkészhetlenekl... sági joggal felruházott és a rendezett tanácsú csak tudni kell annak módját, mert ismeretes
BORSODI
GÉZA.
Kritnu Kliha. városok szerdán délelőtt értekezletet tartottak dolog az, hogy nem minden baromfi való hus- 2 - 6
fodrász.

A bizottság valamint az esküdtek tagjai
nem változtak.
A vádhatóságot Jeney László, kir. Ogyész
kcpvisette, a védelmet dr Elthes Zoltán ügyvéd látta el.
Az esküdtek verdiktje jelen esetben sokkal
szigorúbb volt, mert az erős felindulást nem
fogadták cl és a biróság a Btkv 92. §-át sem
alkalmazta.
E miatt a védőügyvéd semmiségi panaszt
jelentett be és az Ítélet nem lett jogerős.

C S I K I

Október 21.
1-3

Sz. 8706—908. tlkvi.

, A legolcsóbb bevásárlási forrás

Hirdetmény.

EKETE VILMOS

Csikszenliinre községre nézve az 1882. XXIX.
l.-c. értelmében a tényleges birtokosok tulajdonjogának a tetekjegyzíikönyvbeii való l ejegyzése iránti eljárás befejeztetvén, ez azzal a felszólittással tétetik közé :
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c1">. és 17. ŞS-ai alapján,
ideértve e szakaszoknak az' 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-ában
és az 1891. XVI. t.-c. Iá 3. a) pontjába:; foglalt kiegészítéseit és valamint az 1889. XXXVIII,
t.-c. 7. <j-a és az 1891. XVI. l.-c. 15. §. b) pontja
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1888.
XXIX. l.-c. 22. §-a alapján történt törlésére
érvénytelenségét kimutathatják e végből törlési
keresetüket hal hónap alatt, vagyis az 1909.

illatszertárában, Csíkszereda
Kaphatók a legfinomabb ilbils-zerek
ilekiigranionként es mindennemű

P

O

43. 8z4m.

K

Ferlachi Fegyvergyár
KERESKEDŐ TAHUIÓ
i HAKElső
K e r l a c h , ( K a r i n 111 i ,-t).
Wernie Péter a és kir. ndrari suliit» támsig k. k.

egy j ó c s a l á d b ó l való 13—14
é v e s iskolázott flu felvétetik

Ajánlják vilá^hirii, általánosan
jóliirü és elsőrangú gyártmányaikat, mind Wernig négycsövű
fegyverei nagyszerű lóképességgel,
mindennemű vadász és céllövőfegyverek, háromcsövű fegyverek, Hammerlin fegyverek, golyós fegyverek,
Mannlicher és Mannlicher Schönaui
fegyverek minden többnagyságban
felszerelt céllálcsövel, vagy a nélkül.

Trohăn Józsel fraitasMöiiel, Csiiszereiálian. elismert

arez- és kézápoló Mzcrek. Gyógy- és

virágszappanok
Az Inda-sósborszesz fólerakata.
Petrol-hajaaesE korpa és hajkihullás ellen Hajrak-regenerator
L Ő T T VADAKAT,
az öszüló hajnak visszaadja az eredeti ifjúkori színét, valamint min- mint császár madarat, fogolyt, nyulakat,
dennemű különlegességek raktara. özei és medvékéi egész télen át utánvét
A Thymol és Stomatin fogápo/á Mamellett veszek át.
3 3
rék a lenjobbak. A Trlfoleum (haj
petrol) hölnyelwek állandó taajapo Kuschmann Ferenc vadkereskedő, Brassó.
lathoz nélkülözhetetlen - A Honey
Jelly a lepjobb kézfinomító.

évi április hó 10-lk napjáig bezárólag a

t'kvi hatósághoz nyujtság be, mert az ezen
meg nem hosszabilható záros határidő eltelte
után indított törlési kereset, annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánküiiyvi
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;
2. hogy mindazok, akik az I88(i. XXIX. t.-c.
1 ti. és 17. §-aiuak eseteiben ideértve az utóbbi
ii-nak az 1883. XXXVIII, t.-c. 5. és (i. §-ában
ioglalt kiegészítéseit is
a tényleges birtokos
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kivannak, írásbeli ellentmondásait hat hónap alatt, vagyis az 1909. évi áp-

L A

Mi-din iaiilisl eliültM is olcsói ííámilnrK

Árjegyzék ingyen.

Magyar levelezés.

Vitlélú megrendelések tespontosabban esskoiölletiek.

HIRDETESEK

Czáka Béla, mészáros és hentes. Csikszereda.

olcsó á r s z á m i t á s m e l l e t t
közöltetnek B f e l v é t e t n e k

rilis hó 10-lk napjáig bezárólag a tlkvi ható-

A fogyasztó kii/önség szíves figyelmét felhívni
kívánom évek óta fennálló mészáros üzletemnek

sághoz nyújtsák be, mert ezen illegnem lioszszabbiltialó záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vetetni nem log;
3. Iiogy inindíizok, akik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken kiviil az eljárás csak an
nak folyamán történi bejegyzések állal előbb
nyert nyilvánküiiyvi jogokat bármely irányban
sértve vélik, ideértve azokat is, akik a tulajA csikszépvizi Szentháromság srgély
donjog arányának az 1889. XXXVIII, t.-c. Ifi.
§-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek egyesület" igazgatósága. nz 1908. évi
találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó o k t ó b e r h ó 31-en d é l u t á n 2 órakérvényükéi a tlkvi hatósághoz hal hónap alatt kor, az egyesület saját helyiségében

m H E N T E S - Ü Z L E T T E L 1^1

KIADÓHIVATALBAN.

való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel szereltem lel és nem kiinéllem semmi anyagi áldozatol.
hogy a fogyasztó közönséget tisztán kezelt, legízletesebb, friss hentesárukkal szolgálhassam ki, u. 111.:

Faárverési hirdetmény.

Párisi, lengyel, füstölt és szalámi-kolbász, virsli és stbi cikkekből.
Fötürckvésem, hogy a fogyasztó közönség legkényesebb igényeit is minden a heiilcs-iizlethez tartozó árukká kielégíthessem, versenyképes árakkal.
I iiti'/. i in <•;/rcmtclrHrl.rt iun [fifftontusithhfiu

vagyis az 1909. évi április 10-k napjáig be-tartandó nyilvános scó- és zárt in'ubeli

zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem árverésen eladja az egyesület tulnjdo
hosszabbítható záros határidő elmulta után az

rw./, ir.iiil.'.

nát képező, csikszépvizi határ ,Hosszúsarok" nevű erdejében körül határolt
ti>vön álló körülbelül 353!) darab 203+
nr' lucfenyő huszonfáját
[Ü |tflBnailrâBnailBiBiaHtint3iii]||oflt3nalÎ^
Kikiáltási ár 3000 korona
Uátiaipétiz ütmek 10 százaléka
Nagy raktár magyar gyármányu női, férfi és gyermek cipőkben.
Az I koronás bélyegsjel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok, melyek u szóbeli
Van FBercncüCin a ungycrdcinü kÖKÖnsép seívcb tudomására bosni, hogy qb
árverés megkezdése előtt az árverező
ŐSZI ÉS 1 ÉLI IDÉNYRE AZ ÖSSZES ÚJDONSÁGOK
igazgatósághoz nyújtandók be. szintén
Dr Szabó,
megtelelő bánatpénzzel látandók el. Az
DÖi- ée f e r f i-d i v a t c i k k e k b e n , rendkívüli Dugy válautékban megérkeztek.
kir. jántsliiió.
ajánlatokban kitecudő, hogy ajánlattevő
Szép választék különleges női diszkalapokban.
az árverési és szerződési feltételeket
isuieri és annak magát aláveti.
lUjtjhett tisztelettel értesítem. hotjtj ó-htitftti I*i'tlönlet/esséff
név altitt
OSZTÁLySORSJEÓYEK
ttj mi nősé./ii rá szőtt kerül fot (/alomba, in el ff az ó-bttthti fehérítő
lítóajiinlutok nem fogadtatnak el.
és esi hozó t/t/árbatt lesz előáll itra, m meh/ /1 iratra ran ttffţf
jó tutÁrverési és szerződési feltételek az
a XXI-ik sorsjátékra kaphatók egyesület
it őséijéveU valamint o leső <t râaâf ţoijra tt /,• ü Ifölth-ől ytjtt /.' nat mapénztárnokáiiál iiicgtckiulhüfftfttr
ttér alatt beesem ftészet h ásott ló á rtt I* a t teljesen l»'i szőri fenti.
tök.
Szvoboda József
Az erdőben fafelvétel az igazgatóság
GyárosomCsikmegye
részére kizárólag engem bízott meg ennek árusításával.
kiiny v ii v i niiiliij<ih:i C s i k s z o re <1 álian.
előzetes engedélyével eszközölhető.
Teljes tiez'elettel:
Húzás 1908. november hó 19 és 21-én.
Fejér János,
Pototzky Márton nöi és férfi-divatraktára, Csikszereda.
2-2
igazgató.

említett bejegyzéssel, csak a törvény rendes
utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett harmadik személyek jogának sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik
a kiküldöttnek eredeti okiratot adtak át, hogy
a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszer
másolatokat is adtak, vagy ilyeneket pótlólag
benyújtanak az eredetieket a tlkvi hatóságnál
átvehetik.
Csikszenlniárlon, 1908. évi szeptember 19.

Nagy raktár magyar gyártmányú nói, férfi és gyermek cipőkben.

6ŐZ-, HŐLÉ(á ÉS (SyÓőyFÜRPŐ A SZ0BÁBAN1

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására lioztit,
hogy B r a s s ó b a n saját telkemen (Vasut-utcza,
ii tiainway elágazásánál) b e l - és k ü l f ö l d i
m á r v á n y b ó I faragtatok és csiszoltatok ::::

Száz és száz o r v o s k o r s z a k o t a l k o l c n a k j e l e n t e t t e ki
AZ e g é s z s é g á p o l á s t e r é n . — Közismert dolog h o g y

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY
E

BflTOÍMWfiflVAflYIiAPOKAT

ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfúrdök
:::: (göz- hólég és gyógyfürdők) r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a : : : :
A „Sanitas* szobafiirdó készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétellakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda
sosabb göz- es höleg fürdőt készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt
bárki, 5 perez alatt .j fillér költséggel. A kívánatra háznál Is bemutattatlk.
lukasban a kényelem netovábbja. Kipróbált
biztos hatású szít nátha, torokfájás, bél-

ÉS síremlékeket
Továbbá raktáron tartok: Gránit,
Sicnit, Labrador és Andesyt kemény
közeiü síremlékeket, amelyek kaphatók 20 koronától 2uoO koronAig.
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzámf'ordulni, mert ez által nagy megtokaritás érl.etö el. - Szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel •
N A G Y J Ó Z S E F : : kőfaragó m e s t e r :: B R A S S Ó B A N .

FÖRSTNER ALAPÁR

renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Néla „Sanltás" szobagózfOrdókülözhetetlen minden egészséges emberkészQlék egyedüli gyárlója.
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsóható és valamely szekrény mögé állithHtó. erdősor 30. sz. Telefon 97—51.
^ ^ ^
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