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3CNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ tronou dynamitovou načež po
dobným spůsobem i pokladrfa ex

presqi otevřena a vse cennenOí co
POLITICKÉ

Bude stávka?'
Z Pittsburgu oznamuje se že

na 1 dubna dojiti může ku vše-

obecné stávce horníků a to ná-

sledkem toho an majitelé dolů

nehodlají prý obnovili smlouvu

stávající a státi hodlají na tom

aby mzda za dolování měkkého

v ní se nalézalo odejmuto Jak
velkou kořist lupičů byla jest

praví že podle jeho náhledu jest
otázka tato důležitější než která

jiná jenž vznikla za toto pokolení
Praví nebudeli mu jiný návod
dán sněmem kalifornským že ho-

dlá hlasovati pro opravu Článku
sedmého smlouvy míru se Španěl-
skem uzavřené kterouž povoluje
se $20000000 Španělsku za po-

stoupení Filipín Po jeho náhle

ITojlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock fprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepSÍ IUlnoiské v kusech $550 drobné $5 25 Cherokee drobné Za
1425 nejlepší uhlí na vaření Naše Beacon Nutuhlí$3 50

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTAIMT & SQUIRES
Telefon 930 Shlad 17 a Mason Písárna 1402 Farnam St

společností expresní zatajováno
Má se za to že jeden z lupičů byl

Z Washingtonu
X Ajutant General Corbin před-

ložil předsedovi komise pro vále-

čné záležitosti Hullovi rozpočet
oč by stálo více rozmnožení armá-

dy na 100000 mužů Počítá že

dělníkem Železničním neboť do
uhlí přiměřeně snížena byla V vedl parostroj dobře říditi tak že

ani služeb strojvedoucího lupiči
zapotřeby neměli

případu že by skutečně na sníže
ní mzdy pomýšleli byla by stávdu potřebují Spojené Státy tam

vydržování nynější armády 25000
mužů stojí $24 441 480 (ač ve ka neodvratnou neboť horníci po-

mýšlí na domáhání se mzdy vyšší počítány a příkladů jejich i mnozí
Zprávy osobniškeré vydání odboru válečného

jiní prý zřízenci lodní následovali

pouze vojenskou stanici a nabývá-
ní dalšího území jest proti duchu
naší ústavy Kdybychom zem tu

připojili ku Spojeným Státům
musela by se tam vydržovati stálá

a tu ovšem dohodnutí mezi oběma

Unikl trestu
Ve Wichita Kas souzen byl

při posledním zasedání soudním

mladý a zámožný farmer Harry

letech minulých obnáší ku $50- -
tak že ne jednou téměř ku rvačcestranarri velice těžkým by bylo000000 ročně) Rozmnožení ar

"kostymry" mezi pány těmiMajitelé dolů pennsylvanskýchmády prý by způsobilo zvýšení došlo

— Minulý úterek ubíral se
Omahou pan W C Kirchman
bankéř z Prague Jel s manžel-
kou do Chicaga k návštěvě přátel

tvrdí že při nynější výšce mzdy
Church pro zabití nemanželského
svého děcka a jelikož porota sevýlohy o ř 57 710231 Mnoholi posaaKa jeuk02 ostrovy jsou

hustě obydleny jsou neschopnými Z KUBY
by se pak požadovalo co schodek neshodla měřo v úterý nové pře I"rozvoje a připojeni Dylo by na

dolování uhlí prý se jim nevyplácí
a Že prý následkem konkurence
west virginské kdež horníci mno

V Santiago vyvolán v pondělílíčení s ním vyvoláno býti K
íjmu průmyslu americkému ze

to ovšem neudává

Z kongresu
se strany veškerého obchodnictva

jména cukrovamickému a hlavně
soudu však nedošlo a to následkem
toho poněvadž Church téměř před

tamního protest rozkazem z Hahem menší mzdu dostávají uhlí
daleko pod cenou prodávati a takVe středu započalo znovu zase

ě vany došlým dle kteréhož příjmy
dělnictvu

Státní sněmy
samotným zahájením přdíčení podání kongresu po novoročních prodělávati musí tamní celnice' každotýdně do Hajmul dívku s kterouž děcko onoprázdninách V senátu první

a zároveň při té příležitosti po-

může tam nakoupiti za $10000
zboží pro pp Šafránky z Wahoo
kteří otevřou obchod v nové velké
cihelné budově p Kirchmana

— Dávný přítel náš p T Duda
z Linwood zajel si do Omahy
tento týden a sice ku sjezdu ob-

chodníků s polními stroji který
se tu v polovici týdne odbýval

Minnesotský guvernér ohn vany odesílány býti mají tak abyNa sociální platformě měl a kteráž při prvém přelíčenschůze trvala pouze 14 minut
tam na práce veřejné jež po celémnejhlavnějŠím svědkem proti němuV Haverhill Mass nastoupil

Lind ve svém nástupním posel-
ství odporoučí sněmu zmenšeníHned po zahájení dal president

předložití smlouvu míru americko- -
ostrove konaný pyti mají rozbyla za manželku a tím stát ov pondělí úřad tnayora John C

daní a poukazuje k tomu že ná svědka vývodního připravil NáChase kterýž jak známo na sociál-
ní platformě zvolen 1yl a v nástupníležitým uložením daní korporacímšpanělskáho kteráž odkázána byla

výboru a senát se pak odročil z

vrženy býti mohly Obchodnictvo

protestuje proti rozkazu tomuto
na tom základě an prý tím značný

sledkem toho uznal návladní stát-

ní vyhození obžaloby nezbytným
dá se získati dostatečných pro řeči své rozvinul program kterýmžúcty ku zemřelému spolučlenu středků ku krytí výloh státních počet osob přítomně na pracíchnrati se nodlá Úle téhož stát Nejnovíjtt Stmatní zpráva o An- -svému Morillovi Veřejný náš dluhNavrhuje zvýšení daně z příjmů veřejných v městě a okolí onomchce na přijetí ordinance kterouž dréovi dochází tentokráte z Tom- -V sněmovně poslanecké projed dráh a dovozuje že Minnesota zaměstnávaných o práci připraby veškerým dělníkům městským ska v Sibiři Zpráv to kteránávána byla předloha trestního

dle zprávy odboru pokladního
obnášel na prvého ledna po odra-

žení hotovosti v pokladně $1 129- -

ukládá pouze 3 procenta na hrubý ven bude a tím i obchod tamnípři osmihodinové době pracovní
příjem kdežto státy sousední silně utrpí Dosud užíváno příjmů

zákona pro Alasku načež se sně

movna též z úcty k senátoru Mor zajišťována byla mzda v obnosu

mezi vzdělanci všech národů vzbu-

dí radostné vzrušení Švédský u

petrohradského dvora pověřený
176286 což jest o $1702799Wisconsin Iowa a Illinois uklá celnice tamní vesměs len na$200 denně jakož i ordinance

dají daně vyšší práce veřejné v provincii oné to
více než před měsícem obnášel

Celý dluh bez odražení hotovosti

rillovi odročila

- Nové zákony v Kansasu
aby veškeré práce městské dělníky
uniovými vykonávány byly Dále však má býti nyní změněnostatni snem v íuinois v snemo

vyslanec dostal dne 12 m měsí-

ce dopis obsahující dva ústřižky
papíru od jakéhos Jana Detke
úředníka na dráze jehož přítel a

Kdyby totiž i nadále jednáno takSněm ve zvláštním zasedání při vně poslanecké zvolil předsedou odporučili hodlá zakoupení přimě-

řeného kusu pozemku v sousedjal a guvernér v pondělí potvrdil Lawrence Y Shermana jednoho

obnášel $1424940981 z čehož

připadá na dluh úroky nesoucí

$1040215980 na dluh z které-
hož úroky platit se již přestaly

zákon k regulování dráh o němž z oněch poslanců kterýž hlasoval ství města kterýž by mezi neza soudruh Rasanovič který zaměst

býti mělo tu by nezbytně práce
veřejné obmezeny býti musely na

pouhé jen provincie dvě na santi-agsko- u

a havanskou ostatní pak
jinde se obšírněji rozpisujeme v minulém sněmu pro předlohu městnané a chudinu rozdělen byl nán jest na dráze sibiřské spatřil
jakož i zákon ukládající dan Allenovu Guvernér Tanner $1237200 a na dluh nezúročitel-n- ý

$382487801
tak aby na téže plodiny pěstovati

pojišťovacím společnostem a sice úplně by zanedbávány býti musely

na sněhu neprodyšně uzavřenou
láhev když provázel velký náklad-
ní vlek přes Ural Otevřel ze zvě

poselství sněmu pojednává těz o

předloze Allenově a dovozuje že Úmyslem vlády naší však jest roz- -domácím dvě procenta na hrubý

si mohli a opatření peněz tak aby
různé práce veřejné prováděny a
tím zaměstnání všem bez práce

Těžba zlata
Dle zprávy spolkového mincmipříjem a zahraničným aneb cizím jest třeba dalších zákonů v tomto

směru tak aby pouliční dráhy

davosti láhev a nalezl v ní k ne-

malému svérnu podivu Umíněnéjsoucím poskytnuto býti mohlo

děliti příjmy obou celnic jak san-tiags-

tak i havanské mezi pro-
vincie všechny tak aby soustavni
práce ve všech provinciích prová

stra G E Robertse vytěženo bylo
za uplynulý rok ve Spojených Stá- -

4 procenta

Burrows z Michigan ústřižky papíru Na jednom stojíHrdinou
platily plnou míru daní a poskyt
ly přiměřené snížení sazby divoz tecn za $05782677 zlata protukázal se býti v Columbus Ohio

V Michigan útočeno bylo proti
nynějšímu senátorovi Burrowsovi $57363ooo v roce 1897 Nani minujíc se o vytržnostecn v

v pondělí Lee Chalfant topič v
hornických místech Pana a Vir jednotlivé země připadají z obnoa útočníkům v čele stál sám gu

slova: "Balon Andrée Nous

passons par Ural Andrée" —
Balon Andréův Cestujeme přes
Ural — Na cedulce druhé vyslo-
vena v ruském jazyku děsným pří

den přičítá je převýrobě uhlí
obuvnické továrně Wolf Bros

Týž spozoroval že jedna z trub
su uhrného částky následovní:vernér Pingree který Burrowse
Alaska $2039930 Arizona $3- -obviňuje že jest stvůrou korpora New-yorsk- ý guvernér Roose

děna býti mohla

Z Havany oznámeno v úterý
že generálem Maximo Gomezem

vydáno bylo zvláštní provolání
armádě kubánské v kteréž radí se

by i nadále ve zbrani setvala a to

po tak douho pokud ve Washing-
tonu vzhledem ku vyplacení za-- 1

parního kotle praskla tak že ne
185490 Cahfornia $14883721velt přizahájení zasedání sněmu

bezpečí výbuchu hrozilo a vzdorcl a nrozii ze za každou cenu

překazí jeho znovuzvolení Však j Colorado $24500000 Idaho $2

mo pravopisem který luštění jed-
notlivých vět Činí obtížným pros-
bu by láhev odevzdána bvla

oaporouci auKiaunou opravu sy tomu že pára na něho se hrnula
273902 Michigan $65000 Monkdyž sněm zasednul a došlo k vo stému policejního v městě New a on désne opařen byl přec jen tana $5209303 Nevada $2959Yorku 'konsulovi nebo policii" Podelení předsedy zvolen velkou vět stanoviště své neopustil oheň arzeneno piatu roznoanuto ne psaná jest prosba ta slovy: Balon

pod kotlů vyhrabal tím výbuchu
šinou příznivec Burrowse a odpor
proti němu mizí jako sníh na bude

731 New Mexico $360000 Ore-go- n

$1343669 South Dakota

$5841406 Texas $7500 Utah
KRONIKA UDÁLOSTI

předešel a teprvé pak pomoci při Vrchní lékař armády Sternbergvolal Nebožák nalézá se v ne
slunci

Quay bude prý znovuzvolen odplul v utery na Kubu aby tamPanika v dole mocnící a stav jeho jest velice $2170543 Washington $599-48- 3

Wyoming $5168 a v jižních dohlédl na zdravotní zařízeníV Carlinville 111 vypuknul ná
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vážnýmv rennsylvann vedl se v

volbě boj hlavně proti znovu státech pod alleghanských $33- - mávne pak aoy vysetru stav nesledkem přehřátí oleje na kamna

postaveného v pondělí oheíi v Dvojnásobná tragedie 382 mocnic jeŽ úřady španělskými dozvolení senátora Quaye který jak U Anita la přišli v úterý od

And" Z počátku vznikaly ohled-
ně totožnosti objevené láhye po-

chybnosti popíráno že vzal
Andrée s sebou víno v láhvích na
cestu Nyní však vlastní bratr
Andréeúv zjistil že švédský král
Oskar odvážnému badateli několik
dní před jeho vzlétnutím několik
lahví jižního vína daroval jež
Andrée vzal sebou do balonové lo-

dice O pravosti nálezu svědčí
ostatně též okolnost dle níž zji-

štěno že jedna z obou cedulek

správy americké předány bylystrojovně tamní dolovnické spoznámo obžalován je ze zneužívání
lečnosti a jelikož na hašení vody

poledne na honu zajíců o život
Ernest Bougham a strýc jeho Z FILIPÍN

obecného jmění jak ze strany de
mokratů tak i v řadách republi
kánských samých Však při kau

Chas McKahan rrvnější mě Hospodářským odborem učině
se nedostávalo lehla celá budova

popelem Plameny rozšířily se i

na hlavní šachtu následkem čehož dvojku a při přelézání drátového ny byly již kroky k náležitémukusu v nemz pooiieio se 100 ze
plotu zapletla se mu puška do

Zprávy z armády

Sekretář války Alger sestavil již
seznam pluků dobrovolnických
kteréž v dnech nejbližších z činné

služby propuštěny býti mají a sice

obsahuje seznam tento 12 pluků
2 setniny neodvislé a 3 baterie
těžkého dělostřelectva s úhrným
počtem 16000 mužů Budou to

prozkoumání přírodního bohatstvívýchod více jak 100 horníkům v164 republikánů obdržel při dru
Filipin a ku zjištěni jaké plodinyhém hlasování všechny hlasy Do

drátů tak nešťastně že vyšlou ra-

nou strýc jeho do zad zasažen a jeví rukopis Strindbergův druhá
dole zaměstnaným zabráněn byl
Stroj jímž čerstvý vzduch do do-

lu čerpán býti měl odepřel praco
většiny chybí mu ještě 19 hlasů s úspěchem pěstovány by tam byti

mohly Práce tato svěřena byla
A P Hayne-ov- i poručíku prvého

smrtelně raněn byl Neštěstím
tímto postrašen byl Baugham tou

Frankelův Ruská vláda vypraví
v nejbližší době velkou výpravu

ale ty prý jistě dostane

Posui stříbrařl vat! tak že již za to se mělo že
měrou že počínal si ještě neopa dělostřeleckého pluku kalifornské69 pluk New Yorský 3 pluknebožáci na jisto jsou ztraceni

Demokratický státní ústřední trněji tak že i druhá rána vyšla a
jež prozkoumá Ural co nejbedlivě-
ji se zřetelem na možnost existen-
ce Andréeovy Pro bližší poroz

FlondskýV 3 pluk z TennesseZvláštní šťastnou náhodou poda
ho kterýž před stoupením do voj
ska profesorem vinařství a pěsto

výbor v Illinois odbýval minulou
středu schůzi kteréž zúčastnil se řilo se v dole uvězněným uniknou- -

zasáhnuvši jej do srdce na místě

jej usmrtila McKahan živ byl vání oliv na universitě kalifornské umění sluší podotknouti že vzalti zapomenutou jednou Štolou —též pan William J Bryan Schů

3 pluk North Carolinský 6

Virginský 3 New Jerseyský 15

Pennsylvanský 4 Missourský 2

z Tennessee 9 ohioský 3 Texas

několik hodin a mrtvola jeho na byl a na Filipínách mešká TýžOhněm spůsobená Škoda přesahu lezena na cestě kamŽ se byl do- - zorganizoval si Četu padesátičlen

Andrée s sebou několik tisíc tak

zvaných lepenkových krabic zva-nýc-h

"boye" jež opatřiti lze pří
je ř 10 000 a strojovna sotva as

ze ta byla pozoruhodnou z dvou

příčin Předně přijato bylo jed-

nohlasně usnesení schvalující de
nou v níž zastoupeni jsou prýský a 8 Kalifornský dále rozpuplíŽil děcky ze školy se vracející

mi
bude hned tak postavena an mezi

štěny budoudou kaliforské baterie znalci téměř všech odborů hospo
dářských

mokratickou národní platformu z horníky a správou dolu nedoroz-

umění panuje a poslednější poža
Proti trustu

slušnou zprávou a vyhoditi do
moře jehož proudy ovšem třebas

po dlouhé době zprávy ty mohou

B a C baterie South Carolinská
Nejvyšsf návladní kalifornský Španělský generál Rios kterýž

roku 1896 a pana Bryana co
budoucího kandidáta president--

černošské setniny A a B z Indidavku horníků vyhověti se zdráhá
započal v úterý v San Franciscu jak minule jsme oznámili městoányství Druhou pozoruhodnou věcí Čtyři sllatky najednou soud proti Giant Powder Company Válečným parníkům naším Ore

zanésti k zalidněným břehům
Není pochyby že nadějí spatřiti
Andréa opět v jeho vlasti oživeni
budou 1 všichni ti kteří možnost

bylo Že závodily o přednost V Trail O odbývána v úterý v
pro porušení zákona protitrustov

Iloilo do rukou povstaleckých
vzdal telegrafoval v pondělí vládě

Španělské že připlul šťastně do
gon a lowa v Lallao kotvícímstrany Harrisonova a Altgeldova domácnosti farmera Jamese Hock- - Lího a žádá nejenom o zrušení
telegrafován v úterý rozkaz k naa Harrisonova vyhrála euer civernasoDna vesema a výsady společnosti téže ale záro- - Manily když byl dříve severní

sice provdány čtyry dcery jeho ve veň i o uložení ookutv v nhnnc část ostrova Mindanao vyklidil
stoupení cesty další a sice plouti
má prvnější do Honolulu druhý
pak do San Francisca V Honolulu

jeho záchrany prohlašovali za vy-

loučenou neboť zpráva ze Sibi- -'

ře jest prvním bezpečným doku-

mentem pocházejícím od Andréa

stan 18 až 28 roků za čtyry brat- - jjjooo pro přestoupení zákona o čtrnáct pevnosti a několik lodic
ry syny 10 souseanino larmera noho Trustem tímto pohlceny dělových na jezeře Lany do po
Johna Sommerse očekávati budou parník Oregon

rozkazy další a sice bude-l- i toho

Prorocká slova

Pařížský časopis Temps uvažuje

o budoucnosti Spoj Států
a pravf mezi jiným že nemohou

Spojené Státy zakrýti tu skuteč-

nost že rozloučily se navždy
idyllickou dobou v kteréž mohly

větří vyhodil tak aby do rukouveškery menší prachárny a továr

ny v nichž třaskaviny se vyrábř Abyste chřipkou zachváceni nepovstaleckých padnouti nemohlyzapotřeby nastoupí další cestu doPříjmy a vydání vládní

Dle výkazu odboru pokladního byli měli byste býti pamětlivi žeVojsko španělské v počtu 1600Manily tly načež pak cena prachu libovol-
ně zvýšována a zároveň každáobnášely celkové příjmy vládní za mužů soustředěno bylo u Zebangaze bavannah ueorgia vypra

Dra Aug Koeniga Hamburget
Brustthee jest nejúčinlivějŠím prosoutěž nemožnou ČiněnaDyti De z pravidelné stálé armády prosinec 141404793 proti 159 pod velením generála Monterraveny v úterý na dopravním parnía vysmíván se těžkým břemenům 646698 v témže měsíci roku 1807 středkem a protilékem ku zameze-
ní této nemoce

Generálem Otisem oznámenoku Roumaine na Kubu druhý pluk
South Carolinský a parníkem

kteráž ukládána byla národům na Velký příjem poslední imenované- -
Vlak oloupen

Z Mansfield Mo oznámeno v v úterý tefegrafcky cdboru státní
cvropské pevnině následkem me-- ho měsíce vysvětlován jest tím že Mobile 4 a 9 pluk Illinoiský tak mu že nejsou Žádné obavy že byzinirodnl situace tamtéž Praví zahrnuto test v něm lit 700000 Za sníženou cenu!mezi generálem Millerem kterýž

že v táboře tamním již jen 3 pluk
Georgiaský 6 baterií spolkového
dělostřelectva a dělostfelectvo z

dále: "Není jediný demokrat ni co splátka na koupi dráh pacific
jediný přítel zásad jimiž správu- - kých Vydání za prosinec obná stojí v čele výpravy na Iloilo po

Máme posud několik Tti&kú piaje se moderní společnost kterýž Šelo fa 1864807 což jest pouze o Maine zbývá
slané a povstalci do jichž rukou
město ono padlo ku srážce dojiti
mohlo Generálu Millerovi dány

Královské věnné mésto Mélníknelituje trpce toto vzplanutí du- - $460000 více než příjmy vládní
Odbor námořní zabýval se v mi

obnášely a okres mělnickynulých dnech vyšetřováním co pra-

vdy jest na tvrzení že na někte
pry totiž postačitelné instrukce
ďle nichž dojiti má k náležitémuZadají náhradu

Společnosti vlastnící podmoř dorozumnění s povstalci cestourých parnících dopravních ni
ská lana pobřeží naše s Kubou

úterý oloupení expresního vlaku
Kansas City Fort Scott &

Memphis dráhy a sice událo se
o osmé hodině večerní nedaleko
Macon malé to stanice as pět mil
východně ležící Na stanici této
staví vlak jedině tehdy když ně-

který cestující slézti tam chce a tu
lupiči patrně měli společníka kte-

rýž lístek do Macon si koupil tak

aby vlak zastavili tam musel
Sotva že vlak zastavil vystouplo
šest zakuklených lupičů do budky
strojvedoucího a s namířenými re-

volvery a winchesterkaini v ruce
přiměli topiče by vůz expresní od
ostatního vlaku oddělil a na to pak
s tímto do hlubokého průseku as
dvě míle od stanice vzdáleného

který velkou píli sestavil a ku velké
vé ikoůi vlastním nákladem vydat
ř'ditel ničstfcké Školy pan Lud Boehm
Jest to pi objeran neboť Čiti 93
tran velkého formátu 55 obrazy a
manou okresa mělnického a mdta
Kazdjř rodák mělnický měl by chovati

mírnou a násHí jen v případě svr-

chované nutnosti použiti má Zá

nichž armáda naše na Kubu do-

pravována odíráni spůsobem nej-horší- m

vojíni kteří nějaké nápoje roveň oznámeno generelem Oti- -

cha výbojnosti a rozpínavosti v

demokracii kteráž posud byla
mírumilovnou a liberální Pre-

sident McKinley může líci na

vždy "a bohem" svobodné Ame-

rice době míru a dobré vůle

oprav šetrnosti mezinárodního

pokroku a samosprávy"

Požaduje aávod

Senátor Perkins z Kalifornie
zaslal senátu svého státu spis v

nímž židi o návod jak se zacho-

vat! vůči otázce rozšiřování území

Spojených Států Ve spise tvém

pt tento obsahující popis a dějinyna posilněnou koupili si chtěli a

výsledkem vyšetřováni jest ie
K'!io rodiště 1 an spiftovatel oprárns-j- c

nás ku nabídnuti sbvtku pio ta

spojující žádají nyní na Spojen
Státech náhradu za škodu jež prý
jim spůsobená byla tím že po
převážnou dobu trvání války spo-

jení telegrafní přerušeno bylo a

ony obchod svůj provozovali ne-

mohly Žádají náhradu tak vel-

kou mnoho-l-i obchod jejich v

týchi dnech roka předchozího

cenu valnS sníženou a sice bodem til

sem Že dosavadní diktátor filipin
ský generál Aguinaldo moc svou
ztráceti počíná a že sotva as v

zasedání sněmu filipín-

ského většinu míli bude V při-

padá tom snadno prý k dorozu- -

odporučeno nečestné propuštění
ubytovatelů parníků Roitmanian prodávati nyní ca f2 00 i s poštovní

tisylkou DřívěiC cena $400 Žida
Mělaiěaa nemusí se nyní vymlouvat!

Manit oba Dokázáno totiž ie
důstojníci tito zařízeny měli na na cenu knihy neboť ca tuto cenu jm

r pravdě levnou Hlaste se brsy
Adresujte: PkrtZáMÍS

lodícb pravidelné hospody v nichž I mění povstalci vzhledem k další
odjeli- - Tam vypáčeny dveře pa-- i vojínům přehnaně vysoké ceny I budoucnosti ostrova se dojde

i"


