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tím vže projevil k nim plnou dů érou jako novinář diplomatNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

podána zpráva Tito ihned spě-

chali nahoru ale mnozí omráčeni
byli otravnými výpary jež v ústí
dolu se nahromadily Poněvač
v podzemních hlubinách ozval se

ITejlepsí TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Springs O1I0 Hanna Walnut Block atd

NejlepM Illlnoiské v kusech $350 drobné 1535 Cherokee drobné za
$435 nejlepší uhlí na valení Naše Bescon Nut uhlí $3 50

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT & SQUIRES
Telefon 980 Sklad 17 a Mason Písárna 1402 Farnam St
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věru Soukromým sekretářem

jmenoval dřívějšího člena štábu
Gomezova úřadnická místa ob
sazoval pouze na doporučení
Kubánců chodil mezi ně beze
zbraně a knihy o vedení obce po-

nechával jim vždycky ku volnému

nahlédnutí V měscech povzbu-
zoval samosprávu a kde neměli

peněz k žádoucímu zvelebování

vypomáhal ze všeobecného fondu
Co se týče města Santiaga dů

chody většinou ze cla postačily
ku krytí veškerého vydání a ještě
{230000 zbylo Peněz těch hod-

lal použiti ku vyčistění přístavu

Komise pro Filipíny
Z Washingtonu oznamováno po

čátkem týdne že president roz-

hodnul se jmenovati pětičlennou
komi i pro Filipínské ostrovy
jejíž účelem bylo by po bedlivé

úvaze odporučiti jakým spůsobem
a jakým směrem další správa sou
ostroví onoho vedena býti má
Komise tato sestávati má z presi
denta university Cornell-s-ké

Schurmana admirála Dewey-h- o

generála Otise Col Denby-h- o a

prof Worcestera z jiniversity Ann

Arborské a účel její nemá býti po-

litický nýbrž čistě národo-hospo-dářs-

Komise studovati má

zvyky a poměry domorodců zdro

je a obchod tamní a proto take
hleděl president komisi sestaviti
tím spůsobem aby nalézali se

ní členové kteří s poměry ta
mními aspoň částečně obeznámeni

jsou tak aby na ne v kazdem
ohledu spoléhati se mohl Admi-

rál Dewey a gen Otis následkem

několikaměsíčního pobytu svého

na Filipínách ovšem již do značné

míry s poměry tamními obezná

meni jsou Col Denby byl po ně-

kolik roků vyslancem s Číně a

zná proto poměry a zvyky ná dál
ném východě a prof Worcester
zase strávil několik roků na Fili-

pínách studováníni poměrů a zvy-

ků domorodců tamních a kniha

jím o tom vydaná v celém vzdělá

ném světě za autoritu považována
' "' " "
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V snému llllnolsskén

podán byl ve středu návrh na od
volání známého zákona Allenova

jimž výsady pouličních drán o 50
roků prodlužovány býti mohly
Jiná předloha téže věci se týkající
a vypracovaná prý chicagským
mayorem Harrisonem podána
byla téhož dne a sice obmezována

byla by jí výsada pouličních dráh
na 20 roků po kteréžto době mě

sto právo má společnost vykoupiti
a dopravu dále samo vésti Dle

předlohy té mělo by město dále

právo nařizovati jaké síly hybné
používáno býti má kolik hodin
denně káry jezditi mají a v jakých
přestávkách kolik hodin pracovní
dobu zřízenců tvořiti má jaký prý
plat dostávati mají a zárovefi bylo
by rozhodčím v každém sporu me
zi zřízenci a společností též mělo

by město právo regulovati cenu

dopravní
Suspendování

North carolinský guvernér Rus- -

seli oznámil v úterý sněmu zvlášt
ním poselstvím suspendování celé
železniční komise státní a to pro
to poněvadž prý důkazy o tom
má že všichni tři komisaři mají
podílu v dráze Southern a že tudiž
vůči ní nestranně jednati nemohou

KRONIKA UDÁLOSTI

Mladí bandité

"Vysoko" zajisté to přivedou
£mmeu 11 mown a
George Richarda z Boise Idaho
kluci různící se věkem od 16 do
1 8 roků Nadějná ta kvítka uči
nila smělý pokus vyšinou ti z ko- -

ejí výplatní vůz dráhy Oregon
Sbort Line Upevnili totiž silný
etěz na koleje železniční a čekali
r úkrytu na výsledek své práce
Na Štěstí spozorován byl řetěz
dvěma dělníky va tratí pracující
mi a odstraněn Mladí bandité
byli chyceni a přiznali se Že chtě--

i vůz vyhoditi s kolejí a ve zmat
ku peněz se zmocnili Jsou nyní
ve vězení v Mountain Home

Úmrtí zaaattslt aa aule
V úterý deset bodin dopole

dne zemřel v Wathingtoně John
Rnssell Young správce koogreaof
knihovny jeden s aejzajímavěj
lích veřejných mola přítomné
dsty Raro£l m reka 1841 v„ r

úřadník v zodpovědných místech

získal si zvučného jména Během
občanské války byl polním dopi
sovatelem filadelfického Pressu i

jeho mistrná líčení tehdejších pa-

mátných bitev otiskována byla ve

všech časopisech Později půso
bil u New York Tribune dvakráte

pokusil se o založení vlastního

časopisu ale v tom neměl zdaru
R 1871 meškal v Paříži a vylíčil
bouřlivé dny komuny Další tři
léta ztrávil v Evropě jako dopiso
vatel New York Heraldu a v r
1877 provázel gen Granta na

jeho cestách Po svém návratu

vydal knihu "Kolem světa s Gran-

tem" Přesident Arthur poslal
jej jak vyslance do Cíny kdež se-

trval až do počátku Clevelandovy
administrace Posledně byl správ-
cem kongresní knihovny do kte-

réhož úřadu jmenován byl presi
dentem McKinleym 1 července

1897

Opit noví hrdinové

President McKinley poslal kon

gresu zvláštní poselství v němž

zmiňuje se o "jiné slavné stránce
v historii amerických námořníků"

hrdinských činech důstojníků a

mužstva důchodového parníčku
Bear při zachránění ohrožených
velrybářských lodí v Severním
moři minulé jaro President vy-liču- je

vypravení lodi pod kapitá-
nem Francisem Cuttlem a nebez-

pečí plavby a cestu na pevnině
podniknutou poručíky Jarvisem a
Bartholem a Drem Samuelem
Cobbem se soby vstříc zbytkům
mužstva z velrybářských lodí a
zachránění "275 opuštěných ob-

čanů naší vlasti'' Ku konci žádá

president kongres aby vyjádřil
dík důstojníkům a mužstvu druzi
ny obdaroval zlatými medailemi

ty kdož cestu na pevnině pod
nikli a povolil $2500 jako od mě

nu domorodým pastýřům sobích
stád

Eifan bude souzen

President McKinley v úterní
schůzi kabinetu oznámil že oď

hodlal se postavit! vrchního stra
vovatele armády gen Eagana
před vojenský soud Před časem

gen Miles ve svědectví před vo

jenskou vyšetřovací komisí obvi

nil stravovatelský odbor Že vědo
mě zásoboval armádu Špatným
masem a jinými zkaženými potra
vinami které snad za laciný peníz
nakoupil ale vládě počítal cenu

jako by všechno bylo "prvé tří

dy" Séí stravovatelského odbo
ru Eagan četl psanou odpověď
před vyšetřovací komisí a v té
nazval gen Milese vrchního ve

litele armády zbabělcem lhářem

podlým utrhačem na cti a ještě
jinými pěknými jmény Miles

na výlev Eaganův neodpověděl
ale president sám věci se ujal a
líčení s vrchním stravovatelem
nařídil Výpověď gen Eagana
byla přijata vyšetřovací komisí

teprve když svědek všecky "zá
vadné" výrazy z ní vynechal
Obžaloba proti Eaganovi zní Že

je "vinen chováním nedůstojným
důstojníka a gentlemana" —

Ve středu ohlášeni byli členové

vojenského tribunálu který sou-

dili bude gen Eagana Je jich
třináct a jsou to výjimkou
geoerálmajora Butlera samí dů-

stojníci z pravidelné armády
Soudu předsedati bude generál-majo- r

Wesley Merritt a žalobu

povede podplukovník George B

Davis Jednání má býti zaháje
no 25 ledna neb brzy potom
Gen Eagan složil již povinnosti
svého úřadu a až do skončení
soudu bude považován aspofi v

technickém smyslu toho slova za
vězně

Scéna t cilcarské allce
V Chicagu stávají se lupiči stále

drzejšími V úterý vyvolili si za

svoji oběť policajta v plné uni-

formě a obrali jej o všechen maje-
tek jeho — klacek a revolver
Peníze u něho také hledali ale

když ani vindry nenašli poslali

jej na stanici aby bonem běžel

podat zprávu o tvém dobro
družství

ONI v atelaéni teto
V dole Wheeler majetku to

Colorado Fuel and Iron Co blíže
Newcastle Wya pozorován byl
ohett ve středa večer zrovna kdyl
noční Šichta započala pracovali
lined zrlictvn byl perlách a

--v mr- - s --— ' -

' Z kongresu
V sněmovně poslanců odbývány

v pondělí pohřební obřady nad

mrtvolou zemřelého poslance
Dingley-h- o z Maine jichž zúčast-

nili se nejenom členové sněmovny
a senátoři ale i president s celým
kabinetem členové nejvyššího
soudu a téměř všichni členové

sboru diplomatického Obřady

provedeny spůsobem velice dů-

stojným a po skončení jich zase-

dání z úcty k zemřelému odroče-

no V úterý projednávána byla

předloha kterouž urovnány býti

mají poměry dflstojnictva v ná-

mořnictvu a sice byla to předloha
o projití kteréž již po leta dústoj-nictv- o

se zasazovalo a též konečně

s několika opravami přijata Ne-

jdůležitěji změnou byl dodatek

jímž počet námořnictva na 6000

mužů — o 1300 více než nyní —

zvýšován jest Čímž zároveň zvýše-

no bude i vydání o % 1500 000
ročně Před odročením vyhražena
sobota 28 ledna posmrtním

vzpomínkám na poslance John
Simpkinse z Massachnsetts Ve

středu projednávány zprávy vý-

boru na obchod mezistátní a ob-

chod s cizinou a několik odporu-
čení předloh hlavnř zřízení světlá-re- n

a záchranných stanic na po-

břeží našem se týkající bylo při-

jato Největší debata rozpředla
se o návrhu aby povolena byla

společnosti Pacific Cable Co po
dvacet roka roční podpora v ob-

nosu $100000 na položení a vy-

držování podmořského lana po-

břeží naše s novými državami

našemi v Tichém oceánu spojující
a protáhla se tou měrou že zase

dání odročeno býti muselo aniž

by k jakému usnešení bylo došlo
Ve čtvrtek projednán kontest z pá
tého vireinského distriktu a sice
rozhodnut týž ve prospěch poslán
ce zasedajícího demokrata S de

mokraty hlasovalo při příležitost
té 24 republikána V zbytku za

sedání projednáván rozpočet poš
tovnf kterýmž pro odbor onen

$105471638 požadováno jest
V senátu věnováno úterý téměř

výhradně projednání předlohy na

stavbu kanálu mcaraguanského
yti Čemž poražen 38 proti o hla
m návrh aby Spojené Státy nad

kanálem tím svrchovanou kontro
lu měly a aby v čase války dopra-
vu průplavem tím regulovati

mohly V zasedání výkonném
pojednáváno o povýšení admirálů

Saropsona a Schley-- e a jiných dů

stojníků námořních Ve středu

poutala hlavní pozornost k sobě
řeč senátora Bacona dem

Georgie kterouž prohlásil se spů-sobe- m

co nejrozhodnějším proti
připojení Filipín načež pokračo
váno v projednávání předlohy o

kanálu nicaraguanském Debata
o záležitostí této protáhla se až
do 6 hodin kdy aniž by jaký
značnější pokrok učiněn býval
Zasedání odročeno Ve čtvrtek
mluvil senátor Turner z Washing
tonu proti politice rozpínavosti
načež pokračováno v projednávání
předlohy kanálu nicaraguanského

Z WMhliftOlu
% Ve středu jmenoval president

Petra Crosscupa z Illinoisu soud
cem Spojených Států pro sedmý
obvod

t F W Vaille z Oregonu jenž

po zabrání Filipínských ostrovů

poslán byl do Manily jako po-

štovní jednatel Spojených Států
bude co nejdříve jmenován řidi-teler- xi

pošt na celém souostroví

Zodpověděn bude ovlena generál-
nímu poltmiatru Smithovi

t Gen Leonard Wood vojen-

ský velitel departmentu Santiago
byl ve středu před senátním vý-

borem na vojenské záležitosti

Vyprávěl podrobně o svém půso-
bení r provincii a městě Santiagu
a zárovefi podal svůj náhled
mnoho-l- i asi vojska bude třeba ku
zachováni pořádku na ostrově

Nynější hotovost v provincii San-

tiago Čítá 7500 mulů ale 5000
mužft prý budoucnosti postačí
Pro celý ostrov bude třeba asi

50000 vojáků a to pro doba ně-

kolika roků Bode-l- i jednáno
opatrní a 1 rozvahou není se

tízt UvU tHxfsh toe:L Oa
r'-- r"

výbuch mělo se za to že mnoho
životů lidských bylo zmařeno ale

později podána zpráva že nikdo

nezahynul

Pohřeb Dlngleyho
Tělesné pozůstatky zesnulého

kongresníka Dingleyho původce
nynějšího zákona celního uloženy
byly ku věčnému odpočinku na
hřbitově v Auburn Me ve středu

dopoledne Téměř všecko oby-

vatelstvo distriktu který Dingley
po osmnáct roků v kongresu za

stupoval pohřbu se súčastnilo
neb aspoň přerušením práce a

obchodu úctu k zesnulému proje-
vilo President a pí McKinley
ová zaslali krásný věnec z živých
květin %

Osudná jízda
Pět malých hochů přišlo o život

utonutím v úterý dopoledne v

South Gibson vesničce blíže
Foster Pa Byli to: Merritt Ro-ger- s

Gaylord Pritchard Jay
Tripp Willie Holmes a Myrtle
Howell Věkem se různili od 7

do 10 roků Po ranním vyučová
ní jmenovaní hoši s jedním ještě
soudruhem vypůjčili si veliké sa-

ně a za veselého jásot j sjeli se

srázného vrchu při jehož úbočí
nalézal se rybník Obleva sesla-bi- lá

značně led a ten prolomil se

pod tíhou saní které klesly do

hlubiny Pouze jeden z chlapců
se zachránil a ten ve svém zmatku
běžel až do Školy aby o neštěstí

zprávu podal na mistě aby byl u- -

vědomil nejbližší sousedy Těla

nešťastných hochů byla po delším

pátrání nalezena

Volby senátorské
' Pozornost země obrácena je

nyní ku volbám spolkových sená-

torův různých státech Uate' řflk
kde ovšem výsledek 8 jistotou by)

předvídán ale jinde zápas dosud

je v proudu — V Minnesotě zvo-

len byl opětně republikán Cush-ma- n

K Davis člen nedávné míro-

vé komise Kandidátem fusionistů

byl dřívější kongresník Charles A

Towne — V Indianě zvolen byl
republikán Albert J Beveridge na
místo Davida Turpieho demokra-
ta — V Maine opětně zvolen byl
senátorem Hale pro čtvrtou již
lhůtu — Z Massachusetts opět
poslán byl do senátu Henry Cabot

Lodge Kandidátem demokratů

byl Bruče a zajímavo je že ve sně
movně dva hlasy vrženy byly též

pro socialistického kandidáta Por
tera — V New Yorku na místo

demokrata Murpbyho zvolen byl
Chauncey M Depew známý před-s- e

Ja Vanderbiltových dráh a oblí

bený banketní řečník Demokraté
vrhli své hlasy pro Murphyho —

V Missoun pro pátou již lhůtu
zvolen byl demokrat Francis Ma-rio- n

Cackrell — Michigan zastu

pován bude nadále nynějším sená

torem Juliem C Burrowsem repu
blikánem

Bryan v Denver

W J Bryan přednesl dvě řeči
Denveru v úterý Odpoledne

mluvil v síni domu zástupců kam

pouze ti kdož měli vstupenky
byli připuštěni večer pak v Coli-seu- m

největší místnosti ve městě
Sál byl naplněn k umačkání a

ještě několik tisíc osob muselo se
vrátiti poněvač už místa nena-

lezli Bryan jako v jiných mě

stech odsuzoval imperialismus a

rozpínavost

Zprávy z armády

Přepravní loď Saratoga vyplula
v úterý v poledne z Charlesi o ju v

Jižní Karolíně do Matanzas na

Kubě a nákladem potravin stanů
a čtyřmi setninami 160 pluku in-

diánských dobrovolníků — Do

San Franciska přivezl parník Ohio

300 vojáků z Manily Nalézalo
se mezi nimi 188 Členů prvního
pluku nebrasských dobrovolníků
kteří vymohli si propuštění Až

na jednoho jsou všichni zdrávi
tak že mohli se odebrati do svých
domovů Každý obdržel mzdu a

cestovní výlohy průměrně asi

I260 V seznamu vrátivších se

dobrovolníků z Nebrasky shledá-
váme následující Čeakí jména:
Novák Kočárek Tobiii Horá
ček a Pecinovi ký — Ve středu I

do Manily se čtvrtým plukem pra
videlné pěchoty — asi 1400 mužů

pod velením plukovníka Halla —
a prvním praporem 17 pluku pě-

choty asi 450 mužů S výpravou
touto jede také generálmajor Law-to- n

a jeho štáb

Poslední přepravní lodi určené

pro Manilu odplují ze San Fran-cisk-a

asi v týdnu neb v deseti
dnech Isou to Scandia Morgan
City Senátor Ohio a Centennial

Dvacátý pluk pěchoty pojede po
Scandii a Morgan City a třetí a
22 pěší pluky na Ohio a Senátor
Centennial který očekáván je ze
Seattle v neděli poveze do Manily
náklad různých zásob pro armádu

- Kapitán George V Lane z

osmého pluku pěchoty nedávno
shledán byl vinným vojenským
soudem v San Luis na Kubě že

nepostavil se na odpor vzpouře ve
své setnině a odsouzen ku propu-
štění ze služby Spojených Států
Záznamy tohoto případu předlo-

ženy byly presidentovi a týž nález
tribunálu zrušil na tom základě
že "svědectví ohledně obvinění z
nichž obžalovaný byl usvědčen si

odporuje a nedokazuje vinu nade
všecku pochybnost"

Z KUBY

Generální guvernér Brooke co

nejdříve bude jmenovati nejvyšší
soud pro ostrov Kubu Týž se-

stávati bude z nejvyššího soudce
a šesti přísedících Tribunál ten-tAbu- de

nejvyšší instancí a pro-

jednávány budou před ním přípa-

dy jež dříve k rozhodnutí zasílá-

ny byly do Madridu

Do tábora dobrovolníků blíže

Havany došlo ve středu soukro-

mé sdělení i Washingtonu že 49
pluk iowský čtvrtý illinoisský
čtvrtý virginský a třetí nebrasský
budou brzy ze služby propuštěny
Zpráva rychlostí blesku rozšířila
se po celém táboře a členové

jmenovaných pluků jásali až do

ochraptění
El Diaria de la Marina La

Lucha El Pais a La Discussion

jakož i jiné časopisy menší důle
žitosti redakčně kritizují vojen
skou administraci Spojených Stá
tů tvrdíce že cílí k anarchii

Prohlašují že každý provinciální
guvernér a každý velitel posádky
je vojenským diktátorem počíná
si neodvisle od generálního gu
vernéra a vykonává administraČní
zákonodárné soudcovské a do
konce i církevní úkoly Násled-

kem tohoto systému není žádné

sjednocenosti a žádného všeobec
nébo práva pro různá místa —

Vojenská vláda v Havaně odhod
lána je zavésti za každou cenu

aspofi tu nejnutnější čistotu

Majitelům domů dána lhůta pat-

nácti dnů aby vyhověli vydaným
zdravotním nařízením Neupo- -

slechnou-l- i práce vykonána bude

úřady na jich útraty

Z FILIPÍN '

Depeše z Manily zní asi tak

jako předpovědi povětrnostní sta
nice Jednou se oznamuje Že

výbuch zjevného nepřátelství mezi

Američany a povstalci je otázkou

pouze krátké doby podruhé opět
sděluje odbor války na základě

depeší gen Otise že to není tak
zlé a že naši vojáci div že by se s

Aguioaldovými "rebely" nelíbali
Takového rázu jsou zprávy po
slední Vojsko v sousedství
Iloiio nebylo prý vysazeno se

žádným nepřátelským úmyslem
coi už Filipinci sami nahlédli

Bylo také konáno několik porad
mezi našimi důstojníky a pohla
váry povstaleckými ale výsledek
dosud zachováván je v tajnosti

Dopisovatel Spojeného tisku ve
své poštevní zprávě zmiBuje se o

vyhlídkách pro zakládání průmy
slových podniká oa Filipínách
Kapitál nalezne prý tam široké a
úrodné pole ale dělníci měli by
se tomuto tropickému ráji s dala
ka vyhýbali Domorodí lidi jsou I

jejich požadavky jsou velmi
skrovné Odměna za práci je
také dle toho Dobrá půda je
však na Filipínách pro lékaře

Krajina je velmi nezdravá a vědo-

mosti domorodých felčarů ob-

rn ezené

DROBNÉ ZPRÁVY

Asi dvacet uhlokopú v Lin- -

go Mo vyšlo na stávku-z- a úče
lem docílení vyšší mzdy Za
městnavatelé prohlašují že mzdy
nezvýší a že nahradí místa stáv-kář-ů

černochy nevrátí-l- i se do

práce během několika dní

V Lorillardově tabákové to-

várně v Jersey City praskl v

úterý setrvačník a rozlétnuvší se
těžké kusy litiny usmrtily James
Delaneyho strojřídiče a Noru

McCarthyovu jednu z dělnic
Dvě osoby byly zraněny

V obydlí manželů Tisdelo-výc- h

v Clevelandu vypukl na úte-

rek v noci ohefi a poněvač už

schody hořely vyskočili oba na
lešení vedlejšího rozestaveného
domu Lešení však povolilo a
ubožáci sřítili se do veliké hloub-k- y

na tvrdou dlažbu Paní Tis-delo- vá

byla na místě usmrcena
kdežto manžel její utrpěl těžká
zranění

Rozrušující scéna odehrála
se v úterý večer v elegantním
soukromém hotelu Ellington v

Clevelandu Do pokojů manželů

Hannových v nepřítomnosti mu-- ~

žově vstoupila sliQá Rl!J4 Íea
ština prý slečna Edna Raymon-dov'- a

a běse slova začala stříleti
po páni Hannové Vypálila ně-

kolik ran z revolveru ale pouzé
jedna kule trefila a ta zaryla se

překvapené paničce do stehna
Manželé Hannovi slavili svatbu
na vánoce a Mr Hanna před tím
"chodil" se slečnou Raymondo-vo- u

Pachatelka nebyla dosud
dopadena

Tímto projevuji tvé ne j vře-
lejší díky
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2a skvostný zlatý odznak a
prsten Jakýmiž bratři výboru
mne — chřipkou na lůžko upou
taného — mile překvapili Srdce
mé přeplněno vděkem lásky
bratrské a věřte e skvostný
tento odznak Vaáí lásky bratr-
ské vidy bude mi milou upo
mínkou na Vás po lhlltu mebo
života Váš vděčný bratr

Frank Svoboda

Q íO ♦ ♦ Oi iO A

Oznámení úmrtí

Hlubokm falem klífeni oinaiau-Jem- a

rtem pMtelBm a aniinfas truch-
livou iprérn o tmrtl drablho a

nastala a otc

JAKUBA HRUTKA

kterf po krátké nemoci utmrel r robo-
tu dne T ledna I8M v Shodla referv
aUH 74 let Naroieo byl II iioTtchsh

kra) Pralaký v Čechách & eerrenc
18Z4 Pohrab drahého aesnuMno odbý-
ván byl a doma amatka t Dodfa Neb
v pondtll dopoLdne a ledaa na hřbitov
8r Václaa

KATERI1A HEDTKA trn-hll- at

mantrlkaJ AN yn MABIKJO-BEťlNA- a

ANNA dcery JO-tE- ř

HHABAK CHAS II BA BAK T
J TPNKK seforá a aedJnácta
vnaká

Žádám ctěaé yyrtbltele dý
mek na venkově jakož I v zaě--

ntethy bj ml znám 111 jich aire--7
a eeaa dýmek 8 ietoi Jecf

Sedlrý 237 Petrle SU Cleve-UadCk- !o

i—--Ha t- - t m r -
f i


