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Nejlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepSI Illinoiské v kusech $1550 drobné t5 25 Cherokee drobné za
425 nejlepší uhlí na vaření Nafie Beacoo Nut uhlí $3 50

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

kosti— jež co lidské prý ztotožně-

ny—nalezeny! byl ze zavraždění
obžalován a také odsouzen —Van

Riper nalézá se přítomně v Ken-

ton a jest dobrým přítelem Wellse

M lékařský trusť
Z Chicaga oznamuje se že bý-

valý "pšeniční král" Joseph Leiter
založil mlékařský trust kterýž
úplně veškerou dodávku mléka

pro Chicago ovládati má Spo-

lečnost) kterouž založil má míti

$10000000 základního kapitálu
a nejhlavnějšími podílníky budou
on sám a Wm C Seipp z nichž

& SQUIRES
Fiwáriia 1402 Famam 8t J

svým jeunanim v nanaae po pro-
hlášení války rozhořčil proti sobě

americký lid

X Sylvestr Scovel dopisovatel no-

vinářský kterýž během války byl
zbaven práva provázeti armádu
aneb zdržovati se blízko téže neb
na lodích válečných pro svou dr-

zost a neomalené lhaní bude moci
lháti dále neboť bylo dřívější na-

řízení zrušeno

X Pro ostrov Kubu ustanoven

byl řiditelem poŠtovnictvf tamtéž
F C Rathboae z Ohio bývalý
výpomocný poštmistr

Výsledek volby v Jižní Dakoté

Dle úředního sčítání obdržel
Lee populista kandidát pro úřad

guvernéra vstšinu 370 hlasů však
ostatní úředníci bylí zvoleni ve-

směs republikáué většinami od

339H pro Železničního komisaře
do 5258 pro školdozorce Ná-

vrh na opravu ústavy za účelem
udčltní ženským plného hlaso-

vacího práva propadl většinou

3285 návrh na iniciativu a refe-

rendum prošel většinou 7333 a

návrh na státní hostince prošel
většinou 1613 O tomto posled-

nějším se mělo za to až do minu-

lého týdne" že propadl

Kansasší popullsté '

Očekává se že dnes guvernér
Leedy svolá státní sněm ku

zvláštnímu zasedání Účelem to-

hoto zasedání kteréž bude stád
mnohé tisíce bude potvrzení
sněmem uěkterých ňřadníků jež

guvernér ustanovil od minulého
zasedání sněmu a kteříž nejsouce
sněmem potvrzeni mohli by no-

vým guvernérem jinými nahraženi

býti Následkem toho budou té

ovládati v budoucích dvou
letech státní hospodářskou kolej
státní komisi dobročinnou a mno-

hé méně dúleŽité úřady Záminka

ku svolání sněmu jéttovŠ#m
jiná a sice ta že prý' ještapo-třeb- í

přijmouti předlohu kterou

by se Železniční komisi dávalo

právo ustanovit! maximální sazbu

i

městských 3) Zavedení při prá
ci městské osmihodinové Joby
pracovní s nejnižší mzdou v obno
su $2 denně 4) Služné všech
úřadníků má býti přiměřeným k

ceně služby konané 5) Město

opatřovati má stravu Šat a obuv
dětem kteréž bídou doma drženy

jsou 6) Nezaměstnaným opa-
třena býti má práce na pracích ve-

řejných 7) Křižovatky železnič-

ní na ulicích mají být odstraněny

8) Daně mají být rozvrženy stej-

noměrně na všechny třídy občan-

stva 9) Tajná zasedání rady
mají být zrušena a veřejně má býti
ohlašováno jak který radní v té
které otázce hlasoval 10) lni
ciativa a referendum má býti za-

vedeno 11) Kterýkoliv úřadník
může z úřadu' svého lidem býti
odvolán

Historická památka
Presidentu McKinleymu daro-

vána ve čtvrtek H R P Staffor-dovo- u

z Cottage City Mass

vlajka kteráž vlála na stěžni brigy
Bonhomnne Richard v roce 1779
když v boji s anglickou brigou
Scropis se nalézala Jest to prvá
vlajka vztýčená na americké lodi
válečné a zároveň i prvá vlajka
cizí mocí námořní pozdravená

Drahé obejmutí
V Savannah Ga odsouzen byl

policejním soudem vojín J E
Moore od dělostřeckého pluku z
Maine k pokutě $500 neb k šesti
měsíční práci a sice přirčen mu

těžký trest tento za obejmutí man-

želky váženého jednoho občana
na veřejné ulici Moore hájil se
tím že v Čase tom byl podnapi-

lým a že nevěděl co dělá

Rád by a nemůže

Před dvěma roky zmizel z

Moreland Ind poštmistr Samuel

Heiney při čemž zároveň i Í467
peněz vládních s sebou odnesl To
sn rozumí že byl obžalován veš-

keré pátrání po něm bylo však

marným V pátek objevil se po
jednou v úřadovně maršála spol-
kového v Indianapolis žádajeaby
zatčen byl an volným jest zločin

svůj v žaláři odpykati To se
rozumí že žádosti jeho bylo vyho-
věno dlouho však za mřížemi ne-

zůstal Zjištěno totiž Že návlad-ní- m

spolkovým když Heiney vy-

pátrán býti nemohl byla žaloba

proti němu Škrtnuta tak že pro
zločin svůj nyní více stihán býti
nemůže ač volným by byl trest
zaii podstoupiti

Sníh v Texas

Z Dallas Tex oznamováno že

celý téměř severní a západní
Texas navštíven byl prudkou vá-

nicí sněhovou pravým blizžarďem

provázenou V Panhandle napadlo
sněhu na 14 palců a ve středním
Texas as na 4 palce Byla prý to

nejrannčjší vánice na jakou se v

Texas pamatují

Výbuh cpracbárny
Z Wilmington Del oznámeno

v pátek že v prachárně Dupontově
v Hogley udál se toho dopoledne
výbuch při němž tři dělníci na
místě usmrceni a osm jiných těžce
raněno Výbuch udál se násled
kem převrhnutí vozíku na němž

prach vezen byl a za následek měl

vyhození celkem pěti budov do

povětří

V zájmn svých práv
V Richmond Va odbýván byl

ve čtvrtek sjezd židovské unie v

zájmu zajištění občanských i ná-

boženských práv a mezi jinými
přijata i následovní resoluce: "Po-

žadujeme přijetí smlouvy mezi

Spojenými Státy a Ruskem po-

dobné oné mezi Anglií a Ruskem
kterouž by americkým občanům

původu židovského dostalo se v
cizích zemích týchž práv co ob-

čanům jiným" ~ Příští výroční
sjezd položen do Cincinnati

Nevlaj odsouzel
Příručí žalářníka státní káznice

ohioské Wells zjistil v sobotu Že

vězeR John Tongass kterýž v ká-

znici již od r 1890 se nalézá trpí
za zločin kterýž nespáchal a uči-

nil proto kroky aby propuštění
jeho na Svobodu docílil Tongass
odsouzen byl na doživotí pro za-

vraždění Albert Van Ripera z
Kenton a sice odsouzen na zákla-

dě svědectví okolnostníbp Van

Riper cestoval ve společnosti
Tougasse a kdyl pojednou zmi
zel a kdyl v ohništi Tongassově

POLITICKÉ

Z kongresu
V kongresu bude předsevzata

tento týden předíoha nicaraguan-skéh- o

průplavu Příznivci téže

nalézají velkou posilu v odporuče-
ní presidenta aby tato záležitost

vyřízena byla Odpůrci usilují o
- obložení této záležitosti až po no-vé- m

roce V senátu předsevzata
bude nepochybně předloha proti

prodávání Železničních lístků z

druhé ruky kteráž minulý týden
sněmovnou prošla Též bude se

jednati tento týden o rozpočtu ku

krytí schodku ve výlohách váleč-

ných Předpovídá se že tentokrá-

te nebude povoleno mnoho na
stavbu vládních poštovních budov

ač ne méně než 400 předloh k to-

mu cíli nalézá se v rukou výboru
Tak ku příkladu poslanec Stark ze

4 kraje v Nebr podal předlohy
na povolení po {100000 na stav-

by poštovních budov ve Wahoo
David City Osceola Aurora York
Seward Wilber Geneva Hebron
a Fairbury Ovšem že neočeká-

vá že to povoleno bude neboť

kongres nemůže stavětí obecné bu-

dovy v každém nepatrném měste-

čku Pan Stark ale bude moci
házeti svým voličům písek do očí

le on chtěl on měl dobrou vůli

ale ti zpropadení republikáné to

nepovolili

Z Washingtonu
% Vláda zapověděla přívoz do

bytka hovězího 7 Belgie kdež

řádí příliš slintavka a kulbavka

{ Panuje pověsť že president
hodlá navštívit! Kubu a Porto
Rico jakmile se kongres odročí

f
% AdmiráJu Deweymu bude na

filipínské ostrovy posláno několik
menších lodí tak aby mohl lepší
dohlídku konati

X Kongresní výbor pro válečné
záležitosti uvažuje o rozpočtu pro
armádu a dle vyjádření předsedy
vyhověno bude přání presidenta a

povolen rozpočet pro' 100000
mužů

X Bratří Cortezové bohatí

přijeli minulý týden do

Washingtonu a doptávali se u

sekretáře zahraničného zdali by
se nemohli státi občany Spojených
Států Byli prý nápomocni voj-

sku našemu a žádají za to nějaký
zvláštní ohled a rádi prý by něja
kým zvláštním zákonem dosáhli
občanství dříve než ostatní jejich
soukmenovci

X Komise vyšetřující řízení

války vyslýchala minulý pátek
plukovníka Heckera kterýž svěd
čil že když se jednalo o odvežení

Spanělů ze Santiago do Španěl-
ska spikly se přeplavní Společno-
sti jež dopravují do New Vorku
a požadovaly vysoké ceny tak že

by byla stála doprava Špančlů
nazpět {1400000 kdežto špa-

nělským společnostem vyplaceno
bylo za totéž 1513000

Pro Budoucí úřadní rok kte

rýž končití bude dnem 30 června

1900 požadujou různé odbory
vládní maličkost 1593048378
což jest o 1131000000 více než

bylo za rok končící dnem 30 čer-

vna t r Zvětšená tato výloha
připadá ovšem z veliké vělšiny na

vojsko částečně na námořnictvo a
částečně na pense jak viděti jest
z následujícího porovnání rozpočtu
navrhovaného a rozpočtu za rok

minulý
fťmpotet pro
IW) MM

Vlohy aikonodárná I untiwft
VJluliy eiekutlvni t3m nt (r-- 44
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(Xkem VMfmAm (4e47M
X Až bude smlouva míru pode-

psána tedy ustanoven bude nepo-

chybně v zápětí nový velevyslanec
do španělska Dřívější vyslanec
Woodíord sotva bude znovu usta-

noven Bylof by to proti obyčeji
Jest totiž pravidlem Ze po válce

bývajf ustanoveni zcela noví vy-

slanci jelikož dřívější by připomí-
nali přilil předcházející nepřátel-
ství V tomto případu jest to tím

ládoucnějším neboť kdyby měl

býtí cnova ustanoven býval vy-

slanec IpaníUký Poloy Barnabe

fcyia ty t aenutým proto i

COUTANT
Telefon 1)80 Sklad 17 a Mason

zda vlastnictví prostředků komu
nikačních vládě by se vyplácelo
či ne

Prvým plukem americkým kte-

rýž s vlajícími prapory a s hudbou
v čele městem Havanou táhnul

byl 202 dobrovolnický pluk new-

yorský kterýž v pondělí z přístavi-
ště městem k železniční stanici
táhnul aby cestu do provincie
Pinar del Rio nastoupil

V sobotu předána byla do ru-

kou amerických správa městečka
Mariano a vlajka americká bezod-

kladně na budovách veřejných
vztyčena Posádka španělská
kteráž odtamtud ve čtvrtek zpět
do vlasti cestu nastoupla zacho-

vala prý se velice babarsky neboť

prý zničeno vše co sebou vzato

býti nemohlo

KOMISE MÍRU

Z Paříže oznamováno ve čtvrtek
že konečně projednány byly veške-

ry články smlouvy míru v podrob-
ném jich znění a že k podepsání
smlouvy dojde jakmile smlouva
ve dvou opisech na pergamenu
napsána bude Smlouva jak na ní

dohodnutp jest v zásadě svou to-

tožnou s články kteréž jsme'již
přinesli a novým pouze jest že

Spojené Státy zavázaly se po zří-

zení samostatné vlády na Kubě

naléhati na tuto by zaplacení ny-

nějších dluhů Kuby na se převzala
a že obchodním lodím španělským
na dobu deseti roků vyhraženy
jsou tatáž práva jakýchž lodě
americké požívaíi budou Též
obsaženo jest ve smlouvě vyhra-žen- í

dle něhož občanstvem obou
zemí náhrady za škody během

posledního povstání na Kubě spů-sobe-

požadovány býti nesmí
Znění smlouvy zůstane tajným
dokud táž presidentu a tímto se-

nátu ku schválení předložena ne-

bude
"

t

K podepsání smlouvy došlo v

sobotu v 8:45 večer a odbyto bylo
spůsobem jednoduchým sice za

to však důstojným Přítomni byli
mimo členů obou komisí družiny
a zřízenci obou komisí a po pře-

čtení obou opisů smlouvy —jeden
v řeči anglické a druhý v řeči špa-
nělské přikročeno k podepsáníjich
a sice v pořádku následovním: Za
komisi americkou podepsali: Wm
R Day senátor C K Davis se-

nátor W P Frye Whitelaw Reid

a senátor Geo Gray Za komisi

španělskou: Seňor Montero Rios

seno Abarzuza seňor Garmica

seňor Villaurutia a gen Cerero y
Saons Po podepsání oba opisy

zbaleny a zavázány stužkami barev

amerických a Španělských a pečetě

dány pak na stužky francouzské

Po skončení obřadu tohoto odešli

komisaři španělští mlčky ze síně a

odebrali se k čekajícím na ně

povozům
Z FILIPÍN

Z Manily oznamuje se že pře-

vážná většina majitelů pozemků
na ostrovech filipínských nesou-

hlasí s diktátorstvím Aguinaldo-vý- m

a že jimi podpisována jest

petice kterouž president McKin-le- y

žádán jest by na usnášení tak
zvaného kortezu manilského žád-

ného ohledu nebral
Námořní odbor obdržel v pátek

zprávu od admirála Deweyho o

poměrech na Manile z níž vy-

svítá že poměry rychle se tam

lepší a Že spory mezi jednotlivý-
mi frakcemi rychle mizí Záro-

veň oznámeno admirálem že ne
chová ani nejmenší pochybnosti
o tom Že povstalci vyhoví onomu
ustanovení míru pařížského dle
kteréhož vězňům — hlavně kně-Ží-m

— v rukou jejich se nalézají
cím svobody dostati se má

Loďstvo admirála Dewey-h-o

bude v dnech nejbliŽSích náležitě
rozmnoženo tak že bude moci
rázně zakročit proti povstalcům
na kterémkoliv z ostrova jež by
správě americké podrobiti se ne-

chtěli Dělová lodice Benning-to- n

dosud v Honolulu ketvící
obdržela rozkaz by na Filipíny
odplula a očekává se že toule as

dobou lodice Helena do Manily
dospěje Concord a Petril ve
vodách čínských křižující přidě-

leny též k loďstvu Dewey-h- o a
odbor námořní doufá že sesílení
toto admirálu Dewey-m- u úplně
postačí

Z PORTO RICA

Komise kteráž vyslána byla
na Porto Rico za účelem vyše-

tření tamního systému poštovní-
ho a telegrafního podala již ge-

nerálnímu poštmistru svou zprávu
a vyjímáme z ní: Správa obeu

systémů nalézá se od roku 1886

pod jedinkou správou Úřadů

poštovních nalézalo se na ostiovS
celkem 91 a plat poštmistrů ob-

nášel od £75 do $1750 ročně

Příjmy poštovní obnášely v roce
minulém $95000 a vydání $116-19- 9

z čehož připadalo $46380
na služné poštmistrů $71960 na
služné zřízenců a $7859 na ná-

jemné Příjmy poštovní a tele

grafní obnášely dohromady $197-08- 5

a vydání $286620 tak že se

jevil schodek $89157 — Komise

odporoučí aby správa pošt a tele-

grafů svěřena byla poštovnímu
jehož plat mimo výloh

$2500 by obnášel a kterýž by co
do hodnosti příručímu nejvyššího
poštmistra roven byl Dále

zavedení systému regi-
stračního a money-ordrovéh-

o

zavedení svobodné donášky zásy-le- k

poštovních a zavedení kolku
2centového

Zprávy z armády
Ze Savannah Ga oznamováno

v sobotu že plukovník N J

Bryan velitel třetího' pluku do-

brovolníků podal gen Lee veliteli

7 armádního sboru své poděko-
vání a že nástupcem jeho ještě
tohoto týdne podplukovník Vif-qua- in

se stane

Vyšetřujíc! komise

kteréž svěřeno bylo vyšetření ve-

dení války zasedá přítomně ve

Washingtonu a zabývá se vyšetřo-
váním dopravy vojska jakož i vy-

šetřováním dopravy vojska špa-

nělského u Santiaga ve vzdavšího
do Španělska Col Hecker kte-

rýž smlouvu na dopravu vojska

španělského uzavřel svědčil že

přeplavní společnosti new-yors- ké

byly spolčeny a požadovaly za

dopravu $1400000 kdežto toho
za $513000 docíleno bylo Týmž
svědkem vyvráceny pověsti dle
kterýchž bratr presidentův Abner

McKinley z New Yorku z kon-

traktu onoho hezkých pár dolárků
co komisně dostal

Bolesti v prsou když trpíte nastu-
zením jsou často prvními příznaky
zánětu plicního Mavlažíte-l- i jemný
vlněný klůcek s Cbíimberlain's Pain
Balm a obvážete je nad místem kde
bolest máte pocítíte okamžité úle-

vy a předejdete tak nebezpečí zánětu

plic Podobným spůsobem vyléčíte 1

bolesti v zádech v několika hodinách
Na prodej ve všech lékárnách

Na prodej lacino
lot

větnicicn
ne "tavboa

al
o

pnstíDkj na attvo a a kycbyr velká ma
Ital a liué drobné gtavby Voda Jest to Dra--
Dieniti HlastemuJM Toblato v 80 Ooia- -
na na robu IX a N ul fWMl

Pplrná fiirmi r Jíni Dkoti "
akrí W akr idílá-n- n

10 akrt louky pouas4 mile od menta £1 ta-

jícího 1600 obyvateli tdú aonsede' I £etí ob-
chodnici v méstě protiá ae vklmi IAOlwo aneb
vymini ta niétkj majetek Hlaste aeu
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Kazdy 2 500000 do podniku toho
vložil

Modrovouska
V Perry Okla obžalována byla

v těchto dnech velkou porotou
6otiletá pí Lulu Johnsonová pro
zavraždní posledních dvou manže-

lů Byla prý celkem sedmkráte

provdána a vykopáním mrtvol po
sledních dvou mužů jejích zjištěno
bylo že oba otráveni byli Nyní
zavedeno bylo vyšetřování zda i

předcházející manželové její po-

dobným spůsobem se světa spro- -

voděni nebyli

Gen Garcia mrtev!

Z Washingtonu došla v neděli

překvapující a zcdla neočekávaná

zpráva o smrti generála Calixto
Garcia kubánského vojevůdce a

vlastence kterýž před několika

dny do Spojených Států přijel v

čele komise kteráž z usnesení
sněmu kubánského presidentu po-

žadavky a přání Kubánců předné-st- i
měla Gen Garcia stižen byl

krátce po příjezdu svém do New
Yorku nastuzením kteréž po pří
jezdu „do Washingtonu v zápal
plic se proměnilo a to tou měrou
že veškerá pomoc marnou býti se
ukázala — Gen Garcia byl jedním
z těch málo mužů kteří o dosaže-

ní svobody Kuby nezměrných zá-

sluh mají a proto také není divu
Že zpráva o smrtí jeho mezi Ku-

bánci s všeobecným bolem přijata

byla'r'f
Yenkovská tragedie

odehrála se ve čtvrtek večer v

kostele nedaleko Míssouri City
Mo a sice postřelena smrtelně
dívka Della Clevengerova a prů-

vodce její Geo Allen na místě
usmrcen Vrahem byl Ernest

Clevenger bratrovec raněné dív-

ky Vražda a pokus vražedný
spáchán po skončení bohoslužby
v okamžiku kdy shromáždění ko-

stel opouštělo a pohnůtkou činu

byla žárlivost Vrah byl totiž do

sestřenky své vášnivě zamilován a

když otcem jejím přístup do domu
mu zakázán rozhodnul se jí i

soupeře svého se světa sprovoditi
Po spáchání vraždy nastal mezi

přítomnými taký zmatek že vrahu

podařilo se uniknouti druhého dne
však dopaden byl v příbytku děda
svého kamŽ uchýlil se když sebe-

vražedný pokus se mu nezdařil —
Na zachování raněné dívky při
životě není naděje

Z KUBY

Generál major Wade předseda
komise kteráž uspořádání vyklize-
ní Kuby na starosti měla jmeno-
ván prý bude nespíše vojenským
guvernérem západní části ostrova

Kuby a sice soudí se tak z in-

strukcí jež mu presidentem Mc

Kinleym v posledních dnech dány
byly — Guvernérem Havany sta-

ne prý se gen Greene kterýž také

již různé práce zdravotnické tam

provádí
Z Washingtonu oznamuje se

že kabinetem presidentovým roz-

hodnuto na vyslání nové komise
na Kubi' v níž zastoupeny byly
by odbory válečnýpokladní a po-

štovní jejíž poviností bylo by vy- -

šetřiti čeho na ostrově tom po
přejmutí jeho do správy ame-

rické zapotřebí bude

Spojené Státy mají přítomně tu

nejlepŠÍ příležitost zkusiti pro-

spěšnost Či neprospěšnost vlastni
ctvf spojení telefrafního neboť ve-

škery telegrafy ar telefony na Kubě
i Porto Ricu nalézají se přítomně
pod správou úřadů spolkových a
drahně času jistě uplyne než v

ohledu tom změna učiněna
bude Doposud ovšem obchod

telegrafním zřízením tamním

činěný následkem rozrušených
poměrů velkým není očeká-

vá se vlak Ze ▼ příštích šesti mě-

sících poměry k lepšímu se změní
ačei pak možno bode soudili
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dovozní pro dráhy Též prý
hodlá guvernér naléhat na to aby
byl založen ručitelský fond pro
banky totiž aby banky povinny

byly odváděti jisté procento ročně
z něhož by se kryly ztráty vkla-

datelů banků v bankrot upadlých
Konečně bude prý chtít též pro-

sadit zákon ukládající daně spo-
-

čnostem požívajícím koncessí od

státu

KRONIKA UDÁLOSTI

(fežtéstl na moři

Do Filadelfie připlul ve čtvr

tek anglický parník "Vedamore"
a kapitán jeho oznámil že na pa-

lubě nalézá se 45 osob z mužstva

a cestujících parníku 'Londonian'

kterýž 25 lif topadu na vysokém
moři utonul Na parníku naléza-

lo se celkem 83 osob Mužstvo

parníku "Vedamore'' s nasazením
vlastních životů svých pracovalo

po plné tři dny na zachránění
mužstva i osob— hlavně dobytká
řů zpět po nákladní lodi se vra-

cejících—leč námaha jejich pro

prudkou bouři byla marnou a

pouze 45 osob podařilo se jim na

palubu svou dostati Ostatní i s

lodí bídně zahynuli

neštovice v Pennsylvanil
Z Huntington Pa oznámeno

ve čtvrtek v že sousedním městeč-

ku Bedford řádí neštovice a že

státním zdravotním inŠpektorem
zjištěno tam bylo na 200 případů

nákazy této Že nákaza tato tako

vouto měrou se rozmohla aniž by
učiněno bylo toho nejmenlího
opatření na její potlačení zavině

no tím že z tamních lékařů v ne
moci té ani jedinký neštovice' ne-

rozpoznal což ovšem ku pramalé
cti jim slouží —Proti celému mě

stečku zavedena přísná karanténa

Socialisté vesla
V Haverhill Mass zvolen při

poslední volbě mayoretn města

John C Chase kandidát sociálně-
demokratické strany a s ním záro--

veB zvoleni tři stoupenci téže stra-

ny do nižší a tři do vyšší rady
městské Mayor prohlásil le v

administraci tvé řiď i ti se bude vý-

hradně platformou straoy své v

níž hlavními jsou články následov-

ní: 1) Vyvlastnění pouličních
dráh plynárny i elektrárny mě-

stem a řízení týchž zřízenci měst-

skými pfi čeml úřadníci hlavní

liif voWai by byli a) Zruie--
rKřuii


