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Megjelenik e* lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Ta rt al má t teszik a’ főhadivezérség hivatalos k ö z l e m é 
nyei irányczikkek , bel- és külföldi hírek.
'
Hirdetmények a’ szokott d í j é r t vétetnek fel.

h iv a t a l o s

r o v a t

.

E l ó l e g e s tudósítás.
Hazafiui örömmel jelentem, hogy a’ Görgei tá 
bornok fővezérlete alatt Pestig ’s részint Pesten
túlra diadalmasan előtört hadseregünk jobb szárnya,
Damjaoics tábornok vezérlete alatt, april. 10-én
Vácznál az ellenséget megverte, ’s Váczot cse
kély veszteséggel ostrommal bévette.
Götz, osztrák tábornok , ki az ott állott el
lenséges sereget vezérlé, halálra sebesitve foglyunk.
Az ellenség, halottakban és sebesültekben so
kat vesztett, valamint számos foglyokat is. Egy
vet-ágyuja ’s több hadi készületei elfoglaltattsk.
A’ szétvert ellenség egy része hajókon a’ Dunán
átszaladt.
Debreczen, april. 12-én 1849.
A’ honv. bizottmány nevében,
Kossuth Lajos,
elnök.
Szemere Bertalan, ország, biztos,
M i s k o l c z r ó l apri l . 10. k ö v e t k e z ő j e 
l e n t é s t i n t é z e t t a’ h o n v é d e l m i b i z o t t 
mányhoz:
Eperjest ismét viszszafoglaltuk.
Folyó hónap 7-én délutáni 3 és egy negyed
órakor vonult bé seregünk a’ nép éljenzései közt.
Az ellenség száma 1800-at halad , mely áll
2 szálad sorkatonaságból, 60 vadászból, 30 lo
vasból , a’ többiek jól felfegyverkezett panszlávok.
Szepes felől jött Beniczky őrnagy, Kassa fe
lől a ’ gyalog és lovas védsereg , Hangyafalva fe
lől szintén védsereg közeledett.
Az utóbbi az ellene küldött erő által fentartóztattván, nem érkezett meg kellő időben; a’ Kas
sa felőli erőnk elől, melyet E g r e s s y G á b o r
védkapitány vezetett, az ellenség csatázva foly
vást vi8zszavonult, ’s eképp jött bé Eperjesre a’
védsereg, mig Beniczky őrnagy három óráig csa
tázott a’ haramiák ellen, kik erejök legfőbbjét el
lene küldték, ’s midőn már nem bírtak ellenállan i * a’ hidat meggyujtván, nyakrafőre takarodtak
Bártfa felé.

Veszteségünk alig pár ember, az ellenség ha
lottainak és sebesültjeinek száma 100 körül van.
Ha néhány óráig még késik elvonuloi az el
len , ’s a’ védsereg minden oldalról pontosan meg
érkezik, el van fogva menthetetlenül.
Midőn Egressy egy faluban meghált , altató
szerrel vegyitett itallal veodégeltetett meg serege.
De isten viraszt hívei fölött; bizonysága az, hogy
april. 6-án állása által elárultatváD, ellene éjjel
350 sorkatona megtámadást kísértett m e g , de azon közben Egressy áttevén állását más helység
b e , nemcsak megmenekült az árulás veszélyétől,
de a’ hegyekbe utána nyomult ellenséges csapatot
erős tüzeléssel mindaddig fentartóztatta , mig a’ lo
vasok is megérkezvén, az ellenség az abosi és
glicséri erdőségbe menekülni volt kénytelen, mi
után 10 halottja ott maradt és sebesülteit magával
elvitte. Közülünk egy sebesült meg ’s Egressy ka
pott két ujján csekély sebet.
lm a’ felső magyarországi védsereg nyílt c sa
tában is szembeszáll a’ sorkatonasággal és megszalasztja.
Kelt Debreczenben . apr. 12. 1849.
A’ h o n v . b i z o t t m á n y .
A* kolozsvári térparancsnokságnál apr. 7-től
14-ig következő adományok tétettek le : Pápai
Laj08nó adott 2 vég galandot , 2 matring czérnát, 35 sing fáslit, 1 font tépést, 16 kendőt;
Virág Róza 1 font té p é s t; Bánffy Dánielné 1 font
tépést; Pásztói Mária 10 font ónat ; Buzgó szá
zados hunyadi térparancsnok gyűjtött századából
31 pftot 30 k r t ; a’ biharmegyei élesdi félsiázad
nemzetőrségtől : 3 pftot 40 k r t ; báró Radákné 1
font tépést; Bogdán Péternő 1 csomó tépést és 2
lepedőt; Basa Mari és Matild 2 ón tányért és í
font té p é s t; gr. Degenfeld Oitonó 2 font tépést ;
Pergő Márton noszolyi ref. lelkész egy ciin leveses tálat, 3 lapos tálat és öt tányért. Idősb
Bethlen Ferenczné 6 lepedőt öt párnahajat, Vesselényi Krisztina öt lepedőt, 5 párnahajat, négy
darab pólának valót; Vass Györgynő 2 lepedőt,
2 párnahajat; Degenfeld üttonö 6 lepedőt, hat
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győzelmet nagylelkűséggel párosítani tanitá — ’s
ti vitéz polgártársaim ! nagy ’s dicső vezéretekhez
méltó hadsereg! fölfogva ön ’s a’ szorongatott édes anya, a’ haza szent ü g y é t , oly híven teljesitétek szent kötelességtöket: hogy a’ legmerészebb
reményeket is meghiúsítva, a’ haragjában megbú
sult istenség villámai gyorsaságával törétek meg
a’ szabadság gyilkoló zsarnokinak erejét; képe
sek valónak nemes telkeitek dicső badvezéretök
szellemét elsajátítani; képesek valótok hajdon a’
büszke félholdu Tartól veres városnak nevezett N.
Szebent, ’s azzal együtt a’ bűnnek, ármánynak’s
zsarnokságnak undok fészkét, az egyformaságot,
testvériséget ’s szabadságot életbe léptető magyar
kormány uralma alá hajtani; képesek valátok az
anynyi ártatlan vér további kioritásának, a’ szá
szoknak eszközül magát oda dobott oláhság hal
latlan vandalismusának gátat vetni: e’ tetteiteket
a p r . 5.
Anynyi borús nap után ma egy kedves napot méltányolja a’ magyar nemzet képviselöháza ; e’
derített ránk a’ mindenható. Honvédelmi bizottmá tetteitekért dicsöitend az idők végellen hoszszányunk küldöttei ma adók át 13 e m hős vezérünk ban a’ történettan, ’s majd egykor a’ késő uno
nek a’ képviselőház által megszavazott eläö rendű kák szent áhítattal tanulandják neveiteket, ’s mesze'rdemjelt, az altabornagygyá iett kineveztetésérőli szi távolságról zarándoklandanak siraitok hantjai
okiratot, és nyilvánítók a’ nemzet képviselőinek a’ hoz áldást mondandók piheuő poraitokra; de le
vezér ’s ösz^zes hadsereg iránti köszönetét, mél gyetek meggyőződve, hogy a’ magyar nemzet,
melynek nagylelkűsége minden tettein ragyogó
tányló elismerését.
Az ünnepelt férfiút hadi működések közepette gyémántként tündöklik, erántatoki hálájában sem
találta a’ küldöttség, ’s azért saját kérésére csak fogja nagylelkűségét feledni. A’ fővárosbőli el
szállásán, táborkara, kevés tisztek , a’ városi ta indulásunk után tetteitek dicsőségét sokkal sza
nács, különböző hiifelekezetü lelkészek, városi és porítotok ’s mind ezen nagy , s z é p , dicső ’s
vidéki polgárok és honleányok jelenlétében ment vitéz tettek, mint a’ kristály tisztaságú bér
végbe az ünnepély.
ezi patak a’ lombokkal fedett gazdag forrás
A hadügyminister megbízottja N é m e t alez ból : úgy erednek te belőled ’s a’ te rettenthetet
redes előadván rövid szavakban kiküldetésük csél- len nagy lelkedböl dicső hadvezér! Tégedet sza
ját, a’ képviselőházi küldöttség átnyújtó a’ nemzet badság gyermeke, a’ magyarok istene jobb ked
képviselőinek köszönetét és méltányló elismerését vében ajándékoza nekünk,’s mi porba omolva há
tartalmazó okiratot. Mellynek felolvasása után, láljuk ez ajándékáért; magáénak vall téged a’
B o é r Antal képviselő eképp szólott:
Magyarhon ’s m i , mint testvérünket ölelünk;
Az öszszes Magyarhon képviselöháza ’s an nagyságodhoz a’ magyar nemzet képviselöháza
nak kifolyása a’ hon kormánya nevéhen legyen ál semmit sem adhat ’s midőn annak meghagyásá
talunk iidfözlett dicső hadvezér! — Üdv nektek is ból, szeretett hadiigyministerünk személyese á l 
vitéz polgártársaink!!
tal, az altábornagyi rangot 's arról szóló okiratot
Ez anynyi oldalról szorongatott magyar haza dicső bajnok neked kézbesíti: vitéz lelked nagy
nemzetgyűlése felfogva dicső tetteitek nagyságát, ságát csak mint egy távolba tünteti k i , mert nagy
e' pecsét alatt rejlő sorokban küldi méliánylatát.
telteiben tündöklik az maga valóságában ’s itt e*
Öa testben ő s i , de lélekben fiatal hős baj érdemek elismerését bizonyító nagy R e n d j e l t
nok , a’ Királyhágón inneni vitéz testeivel csak a' magyar nemzet dicsőbb mellre a’ Tiédnél nem
szaporította halántéka babérjait, ’s nagy és sok tüzettetheti. A’ királyok gyémántul tündöklő ke
halakra kötelezte a’ szabadságért küzdő lelkes ma reszteket szoktak küldeni szolga zsoldossaikuak,
gyar nemzetet. Csaknem magánosán jőve Magyar- azért hogy csillogó külfénynye némiitsa meg a’
hon ez erdős, bérezés részébe : csüggedtet! leié it szabadság szózatát: a’ magyar nemzet a’ szabad
ten a’ kevés jobbak kedélyét is, ’s sok ármány, ság nagy munkája fáradalmainak elismerésére egy
árulás, önérdek, hiú fitogatás ’s születés jogánál szerű rendjelt tüzet általam nemes kebledre — de
fogva bitorlóit vezérség, ’s főkint a' habsburgi a’ szabadiág gyémántjai, ’s a’ szorongatott keb
hitszegő ház felé kacsingatás által csaknem g y á  lek hálás könynyü-rubintjai tüudöklenek azon. En
vaságig fajult hadseregbe félelmet nem ismerő ret büszke vagyok : hogy nekem juta részemben azon
tenthetetlen lelkét átlehelve: csak győzni ’s a’ sokaktól irigylett szerencse: miszerint az első

párnahajat; Szentiványi Dánielné 4 font tépést;
Sinctky István egy csomó tépést; Györfi Julián
ná menekült 2 kendőt, egy csomó tépést, 12 fásiit és aoyoyi sebruhát; b. Huszár Károlynő 3
font tépést; FröÜchné 5 inget, 3 gatyát, több
darab rongyot és pólót; Itussné egy csomó té
pést, rongyot és pólót; Varga Ferencaoé egy
csomó tépést és rongyot; a' Ferenczi család egy
hzép csomó tépést; Herepei Ottilia egy csomó té
pést; Kónya András gyalai ref. pap 1 font tépést
es fáslit; mely lelkes adományokért a' haza ne
vében ezennel köszönet szavuztatik. Kolozsvárit,
april 14 én 1849.
Alezredes térparancsnok,
B e r z e n c z e i Ant al .
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jpggyar nagy Erdemjelt Europa szerte hires Bern
altábornagynak vitéz mellére tűzhetem — fogadja
ön vitéz bajnok a’ küldötteket nagylelkűen ’s
e m l é k e i k arra: hogy a’ magyar nemzet nem
sjiinend meg ön nagy érdemei iránt hálás voltát
bebizonyítani.
Vitéz polgártársak! még sok a’ tenni való:
a’ haza önöktől, hiv fiaitól megvárja ennekutánra
is a1 nagy tetteket ’s el van hitetve aszal: hogy
ily hadvezér, ’s ahoz mindenekben méltó hadse
reg elölt nem állhat fenn az elnyomó zsarnok
s ág , ’s e’ kettő képes csak a’ szabadság felvi
rágoztatására. — Önöknek nagy részök van e’ di
cső férfiú kitüntetésében 5 minden vitéz egy rnille
gránnyit tett azon érdem-jelbe, mert gyáva had
seregnek vezére nagyot , szépet , dicsőt kivívni
képtelen, áldásért könyörgök önök vitéz fegyve
reikre ; áldást remegnek a’ tehetetlen aggok; á l
dást a’ szelíd nők; áldást hazánk szende szüzei;
áldást az ártatlan kisdedek; áldást esdeuek a’
rablók által legyilkolt atyánkfiainak az Istenség
zsámolya előtt könyörgő leikeik ’s hogy az ezer
szeresen megáldott fegyverek czélszeriien vezet
tethessenek, lelkünk mélyéből kívánjuk: B E M a l
tábornagy éljen , éljen , éljen !
E beszéd folytán a’ hadiigyministeri szemé
lyes átnyújtó az érdemjelt ’s az altábornagyi oki
ratot; a’ küldöttség pedig örömmel tűzé az érdem 
jelt azon férfin mellére, kivel nemzetünket isten jó
kedvében áldotta meg.
Azután D e m é n y József tartott a ’ hadsereg
hez beszédet , melly igy következik :
Vitézek , Polgártársaim!
Láttátok , hogy e ’ pertzbeu teljesítettük a’
kedves kötelességet, midőn mint a’ nemzetgyűlés
küldöttjei, szeretett dicső vezértöknek, altábornagy
B e m urnák , hazánk szabadsága jelen barczaiban
aratott érdemei jutalma zálogául, az altábornagyságról szóló okiratot által adtuk ’s a’ magyar el
ső rendű érdemjelt, szabadságért dobogó hős k e b 
lére, a’ nemzet nevében feltűztük.
Látom arczaitokon a’ megelégedés, az öröm
nek biztos jeleit , midőn szeretett vezértöknek föl
uagasztaltatásában önmagatokat dicsőítve látjá
tok, mert jól tudjátok; hogy hadvezér ’s tábor
ser eg, oly szoros kapcsolatban állanak egymás
sal, mint test a’ lélekkel; — valamint nincs oly
nagy hadvezér, ki gyáva, félelmes, rendetlen,
engedetlen hadsereggel győzelmeket vívjon k i , úgy
nincs bár mily jól rendezett hadsereg is , a ’ melly
bölcs ’s elszánt hadvezér nélkül sokra mehessen,
— e’ szerint győzelem dicsősége ’s nemzet halója,
vezér ’s hadsereg közt egyaránt oszlik.
De megemlékezett a ’ nemzetgyűlés rólatok künosen is; imé általunk a’ nemzetgyűlés a’ Király
hágón inneti, öszszes hadseregnek vitézségiért, áldo28t községiért a’ nemzet nevében köszönetét mond.

E ’ felett ha Isten vitás karjaitok által a’ ha
za ellenségeit semmivétette ’s békével áldja meg
e’ ha zá t, minden vitéznek, ki magát vitézség ál
tal kitünteti, a’ nemzetgyűlés által, egy e’ végre
készítendő arany táblára neve föl mettzetvén ; az
utó kornak által fog adatni, hogy láthassa abból
a ’ késő maradék is szabadságunk harczosait ’s
hőseit.
De el fog jöni béke helyreálltával, valamint as
érdemesek megjutalmaztatásának, úgy az áruló ’s
pártütő hálátlanok büntetése órája is és ez óra
mentői hamarébb ülői f o g , tőletek füg , hogy men
tői sietöbber; üssön.
Vité* Polgártársaim!
Ti láttátok azon iszonyatosságokat, miket az
elámított ’s felbujtogatott oláh és szász népek,
kikkel mi örömest megosztottuk birtokainkat, sza
badságiakat, ellenünkben elkövettenek ; láttátok az
orosz zsoldosokat, kiket elleneink reánk hoztanak,
de meg nem ijedtetek. Hajtsátok végre a’ nagy mun
kát, ne nyugodjatok addig mig e’ hazában egy
ellenség él.
De ezt csak úgy éritek e l , ha vezértök iránt
tisztelettel ’s birodalommal, tiszteitökhez engedel
mességgel viseltettek, legyetek egymás iránt test
v é r i i g ösz8zetartók; elszántan viaskodjatok: úgy
mint egy szabad polgárhoz illik.
Gondoljatok őseitekre, kik a’ magosból szem
lélik vitéz tetteitök e t , kik Bocskai, Bethlen, Rákocziak alatt i s , megmutatták hazánk ellenségei
nek, menynyire súlyt a’ magyar ’s székely karja;
megmutatták akkor mikor a ’ szabadság csak a’
nemesség tulajdona lévén , a* hadsereg nagy része
csak másokért, csak zsoldért szolgált. E s most mi
dőn mint a ’ haza szabad polgárai szabadságért viv tok nem tudnátok Oseitöknek méltó unokái lenni?
Most midőn a’ hazának minden polgára jogokban
egyenlő le tt , midőn mindenki önmagáért ’s sza
badságáért ’s nemzeti életéért küzd, engednék ma
gunkat rabszolgák ’s zsoldosok által eltiportatni,
kiirtatni? Nem! Vitézek, polgártársaim, e’ nem
zet ide fajulni nem fog.
E !jen a ’ haza ! szabadság , egyenlőség ’s test
vériség! Éljen altábornagy vitéz B e m ! éljen a’
vitéz hadsereg, ez a’ nemzetgyűlés legforróbb,
IegbuEgóbb óhajtása.
A küldöttség eképp teljesítvén feladatát, a’
koszoruzott altábornagy iily értelemben szólt:
,,A’ magyar nemzet e’ nagy kitüntetését illő
hódolattal tisztelem, ’s ha szabadsága kivívásában
valamit eddig nem is tettem j ó l : életem fő felaadata lesz e’ nagy kitüntetést megérdemelni. De
én csak úgy viselhetem e’ nagy érdemjelt nyugodt
kebellel, ha mindazok, kik ennek elnyerésére ne
kem segédkezet nyújtottak, a’ magyar nemzet ki
tüntetése által jutalmaztatnak. Egy óhajtásomat vi
gyék meg önök a’ magyar nemzet képviselöházá-
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n a k : bár mit tegyen a’ tisztelt há* , c s a k a 1 1
ne , h o g y a’ s z a b a d s á g á t r a b i ó h a b s b u r g - l o t h a r i n g i a i házzal kibéküljön.
Én mind addig, mig Magyarhonnak egy ellenségét
tudni fogom, a’ magyar szabadság kivivására utol
só csepp véremet is föláldozni kész vagyok.“
E ’ lelkes szavak rendkívüli hatást keltettek
a' jelenlevőkben.
K e m é n y alezredes kéré az altábornagy urat,
hogy az öszszes hadseregnek hős vezérök iránti
szeretettel párosult határtalan engedelmességét ez
ünnepélyes alkalommal kijelenteni szerencsés le
hessen.
Mire azon érzékeny jelenet következék, mi
dőn a’ hadügyministeri személyes, a’ hazánk szabadsúgharczában megsebesült jobbot ajkaihoz szo
rította.
Pár órával az ünnepély után barátságos ebéd
volt az altábornagy ur szállásán, hol vidám poha
rak ürittettek, az ünnepelt altábornagyért, ügyünk
első bajnoka Kossuthért, hadügyministerünkért, a’
nemzet képviselőházáért, ’s a’ magyar szabadság
főivirágzásáért.
H. F.

gadnak legjobban zeneszónál, az ostromot abba
hagyta.
N — Vasvári egy szabad csapattal Erdélybe in
dult, a’ lázangó oláhokra hajtóvadászatot tartani.
— Kossuth e’ hó 12-én a ’ táborból viszszajött Debreczenbe. Ekkor hozá a’ hirt a’ váczi győ
zelemről.
^
Beszterczén, Husvét szombatján, egy a’ kór
házban elhalt honvédnek sirkertbe kisértetése al
kalmával, a’ kísérők az elébb elhunytak sirhalmain
egy pár megnyuzott döglött ebet találtak. Ez ke
serű hatást idézett elő a ’ kikisérő honvédekben,
’s a’ mint megtérének, két honvédtiszt rögtön as
ezredes parancsnokhoz ment és a’ keserű ese
ményt följelenté. A’ derék ezredes e’ feljelentés u*
tán késedelem nélkül magához hivatá az illető vá
rosi elöljáróságot és rendelést tön, hogy a’ kato
naságnak különben is ronda helyen levő temetője
nemzeti szinekkel festett karfákkal öveztessék kö
rül , ’s pedig hová hamarább. És tudtára adá az
elöljáróságnak, hogy a ’ hely , a’ hová a’ honvéd
temettetik , szent hely, azért midőn az körül lesz
kerítve, fei fogja a ’ helyet a’ honvéd tisztikar je
lenlétében szenteltetni; és kijelenté azon reményét,
hogy midőn maga személyesen is jelen fog lenni,
V eg y es h írek .
— Pest felöl Debreczenbe jött utazók külön a’ tisztelt tanács sem fog elmaradói a ’ felszenteféle örömhírekkel viilanyozzák a’ kedélyeket. Pest lési innepélyröl. A’ város később illő helyet adott
bevételét bizonyosnak állították. E ’ hir onnan eredt, sirkertül, mely bé fog kerittetni és fölszenteltetni.
hogy G ö r g e i az ellenségtől üresen hagyott Pestre
egy osztály huszárt küldött bé szélyel nézni. S ó t
(2)
Kolozsmegyében Fejérden egy rész jószág, mely
a’ mig sergünk Kerepesen állomásozott, vitézeink
egy
belső
telekből,
és külső k a sz ái t okból , jól miveit ’s
bé-bé9záguldoztak egy-egy pohár gyomorerösitöre.
nagyrészint bevet et t szántóföldekből áll , a’ gazdasági é— Magának Pestnek bevétele tehát éppen sem
p ü l e t e k k e l , szerszámokkal , négy béres ökr ök k e l és más
mi feladat nem lett volna hadsergeiriknek. Mert az ma rhá kka l e g y ü t t , f. évi Szentgyör^y naptól kezdve h a t
ellenség egy része Vácz felé húzódott, más része egymásután következő é v e k re haszonbérbe
kiadó.
pedig, a’ nyílt csatákban haszonvehellen horvátok Egyezkedhet ni iránta a ’ tulajdonossal, külső t o r da ut cz ában a’ nagy temet ővel szembeni soron levő b. Bánfi L.
és a’ tüzérség, a’ budai várba.
(3)
— Igen, de a’ főteendö nem az , hogy Pest féle ház felső emel et éb en .
egy pár nappal előbb legyen a’ miénk, hanem hogy
3) A’ kolozsvári casino vendéglői állomása idei apr:
az ellenség ereje meglöressék.
24-ikétijl fogva ürességbe jővén, a ‘ kik ezt el nyerni kí
— Az E. L. szerint, Windischgrátz a’ múlt vánnák', jelentsék magokat igazgató gr. Bethlen Adátn
napokban minden áron cravallt akart Pesten elői u r n á i , hol a’ feltételeket is m e gt ud h a tj ák : ezen vendég
számára adatik két s z ob a, k o n y h a , k a m a r a , pincze ,
dézni a’ nép között, hogy ürügyet találjon a’ vá  lő
fáskamara és jég ingyen.
rost kiraboltatni. De a’ nép öszszebeszélt, hogy in
kább betekig eléhezik, mintsem idő előtti feladás
( 1)
A’ nagy-enyedi gyilkolás alkalmával , Zsigsal a ’ várost Prága, Lemberg’sat. sorsára juttassa. mond Elek nevű fiam eltévedett, ki is élet idejére néz
Ebből azon hir kerekedett, hogy Windiscbgrätz ve 8. éves, szőke piros, köpczös, széles mejjú, nagy ki de
t homl oku, nagy kék szemű, korához képest nagyon
csakugyan két napig raboltatá Pestet*, mi egyéb rkül
omor , midőn valakivel beszél merően szembe néz; kj
iránt osztrák császári katonaságról éppen nem hi az irt gyermek hollétéről valamit tudna, vagy valahol
hetetlen.
reá ismerne, szíveskedjék közölni a , , H o n v é d " szerkesz
(3)
— Ugyanazon lapban olvassuk , hogy Komá tőségével.
romot egy ideig ostromolta Weiden tábornok ; de
Egy j ó f e d e l e s k ő n y ű u t a z ó l ó 
tapasztalván , hogy mikor legjobban bombáztat a’ s z e k é r e(1)
l a d ó . Bővebb értesitést vehetni belső m a 
Dunán keresztül, a’ miéink a’ várban akkor vi gyar utzában a’ 442.szám alatt Csiszér Mihálynál.
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