
roKHOK ííxk n ítUSA yja

evíl souhlas íiobílinací eckébcnich sborů na pomoc Turkům

jichž odpor povážlivé ochabuj a
MALÝ U2NAMUVATEL

UÉSTD BĚLEHRAD

V MOCI TEUTOIIU CKÉ BOJEM ZÁPADE

gpojend zahájili bombardováni

uémcckýcb zákopů a předpoví-
dá 10 nový jejich postup

spojené) dobyty načež provedla
pěchota útok Jiliozápadná od

lioos podujlo se Néuicimi do íliti

malého impčchu ale jinde uarné

(lokoušeli M posloupilí
Ni výciiodním bojisli Kunové ry-

chle iinaiuenalí že Némeí nesla

bili svoje linie posláním (lomoc-nýc-
h

vojsk nu srbskou frontu a

syidcmcm lokálních ústupů u úto-

ků scníIiIÍ svoje Imic od Baltiku až

ku Karpatům Zuřivé německé

proti ruským posicím brá-

nícím Dvínsk téměř ustaly Kuso-

vé slojí v těchto luísLctb pemí u

zasazují neřítclí prudké rány V

Petrohradě má se za to ia gene-
rál Jiiudcnbiir který po odchodil
Muckensenu na srbskou frontu
stal se hlavním velitelem něme-

ckých Vojsk operujících V Jlunku
vzdal se myšlenky na dobytí mě-

sta Dvimdi u má v úmyslu se slab-sín- i

vojskem zíinlati v dcfeimivé
Mohou býti ovšem očekávány ob

vojska jako opatrnostníui opatři
ním které nemlo nanicnalí žád

nou změnu řeckého stanoviska o

tázal se premiéru co znamená sou

středění tak silně nrmady na lna
edonnkem pomezí Vemelos od

(ovědél že účel lobo je dvojí —

Vojtko připraveno je tu jednak k

obrané vlast id země a jednak k

pomocí Srbsku v tom případě kdy

oy napadeno bylo Bulharskem —

Král po té poznamenal že soubla
i s premiérem " opatřeními po
kud obrany země se týkají ule ie

můžu připustili ii by Kecko bylo
povoláno ku pomoci Srbsku rn
micr po te upozornil na závazky k

Srbsku obsažené ve smlouvě alli

anční ale Konstantin poukázal jui
to že Srbsko nevyhovělo když
květnu roku V) i bylo požádáno o

pomoc proti Turecku Král po t'
poukázal na to že vojenská situa
ce pro Srbsko j nyní značné ne

příznivější než byla kdykoliv pře
tím "Dnen mají rakousko němé

eké armády VM)000 mužů ku kte

rým je nutno připočíst i 'IWOOO

Bulharů" pravil král "1'stiij
Kusů zabraňuje Knmunsku aby ii

činilo cokoliv pro Srbsko" J'rn
ví ne také že král ukázal přemi
rovi telegram od německého eísa

ře zaručující že Kecko nebude na

padeno Knihařském zňstane-l- i ne

utrálním 1'remier prý na to pro
hlásil: "Považuje Vaše eličen

stvo slovo muže jehož vojska vpa
dla do Belgie za dostatečnou

chrauu Kecku t" V hlavního města
ííeeka dochází zj)ráva že země ta
to mohla by postavit! do pole j
lioni 1()(M)f) in užíi MohilisHce

kterou povoláni byli do služby i

muži l'l roky ntaří shromáždí si

ee liOOOOO mužů ale ti přen počet
1 HOfK)') nemohou být i dostatečně

vyzbrojeni

Co stál Němce Novogcorgevsk

("'teiiář jistě bude ne pamatovali
n jakou radostí a jásotem ozriámi

li před časem Němci že dobyli pev-

nost Novogeorgevnk která jediná
z polských pevností byla hájenu za

nechanou v ni posádkou když

pevnosti byly vyklizovány
Tato pevnost naléá se severozá-

padně od Varšavy Když po vykli-
zení Varšavy velkokníže Mikuláš
rozhodl se poneehnti posádku o

COOOO mužích k bájení této pevno-
sti vzbudilo to všeobecné překva-

pení Ale nyní docházejí zprávy
že Němci zaplatili za pevnost tuto
velkou cenu 'A německého lila

válečného stanu přišel rozkaz

aby pevnost tato dobyta by In za

každou cenu Pomocí svých těž-

kých děl a moderních válečných

strojů Němci dobyli této pevnosti
ale obětovali zn ni 250000 mužů
Velkokníže Mikuláš dobře pocitu!
Vyplatilo se to obhajovati Novo-

georgevnk Petrohradský ěanopin

Kunskoje Slovo přinesl v minulých
dnech vylíčení bitvy o tuto pev-

nost a vypravuje o strašlivém

ruské palby Pevnost tato

byla jednou z nejlepších ruských
(levností a očekávalo se že bude

dobyta až po dlouhém obléhání —

Ale Němci tiu dlouhé obléhání ča-

su neměli Nové a nové pluky byly
vrhány za účelem dobytí pevnosti
Kunové bránili ji statečně a každý
ňtok znamenal pro útočící armády
obrovité ztráty Kuské Srapnely
strašlivě řádily mezi Němci kteří

postupovali proti pevnosti v těs-

né formaci Celé pluky proměněny
byly v hromady mima a kont! Bo-

jiště poskytovalo hrůzné divadlo
Ale útoky znovu a znovu byly

až pevnost padla Stá-

la ale 'jrOIKK) mužů Snad přece
jenom byla to přílii velká oběť!

kteí-pr- ý jíž nyní dtí nedostatek
střeliva Tato uhiucUk vojska za

městnána byla by p'otí spojencům
na (Jalípolxkém potoostrové

1'Jány tcutooitke yly dolie vy

pracovány a soustřeifovaní teuton

nkébo vojska na hkých tirani

cích bylo tak rych"é že spojenci
nezískali ani dosti času ftby ucioi

li príjiravy podobné 'A toho důvo

du polní maršálek iMaekermcn

prvních bojbdi npoídiybní bude

inífi nievaliu v noéíu mužstva A- -

le plány této kampaně mohou bý

ti zvráceny rozhodnou-l- í se Ku

niunsko a Kecko pro válku na stra
ně spojenců a bude li moci Kuňko

poslat i silnějni armádu pro kam

taů na Balkáně Ale očekává se

že iWko a Kumunnko pokusí se

zaehovati neutralitu anpoú n do

bu přítomnou Má ne za to že spí
se Kumunnko dalo by se přinutili
k zakročení na straně spojenců

ježto ruský vliv v Bukurešti
značně silný v přítomné době

Se vsí určitostí se ale očekává že

Kuňko činně zasáhne do bojů na

Balkáně 1'onlední zprávy z Ku

nka tomu nasvědčuji 15yl to ear

který poslal Bulharsku ultimatum

a jisté nenechá nyní spojcne bo

jovati na Balkáně aniž by jim při
spěl pomocí eo možno největní
A tu ne předpovídá že zápas na
Balkáně bude strašlivější a prud
čí nežli boje v Kuňku a ve Fran
eii

Bulharsko jak oznamuje zprá
va centrální novinářské kancelář

poslalo Kecku silný protest proti
vyloďování francouzského a anjrh
( kého vojska v Soluni Bulharský

premiér Kadoslavov uvědomil ř
ekou vládu že vyloďování spoje
neckého vojska v Soluni není
souhlasu se stanoviskem řecké vlá

dy k Bulharsku Jaké bude řeckf

stanovisko k přítomným bojům na
Balkáně je dosud nejisto Stáno
visko toto nepochybní bude oblá
čeno po oríraninaei nového řecké
ho kabinetu Bulharská jízda sou

střeifuje se asi patnáct mil od srb

nkých hranic

Boje v Dardanellách v posici
nich dnech poněkud ochably ale
očekává se že co nejdříve budou

opětně obnoveny Zbývají ještě
měníce příznivého počasí kdy bu
de možno pokraěovati v kampaň
v Dardanellách Má se za to že ta
ké velkokníže Mikuláš obnoví ěin

nost proti Turkům v Kavkaze

Angličané v Mezopotaraii budou se

pokoušeli pontoupiti dále k Bag
dadu

Vůle řeckého krále zvítězila

Jedním z nejpozoruhodnějšíc
momentů ve vývoji situace na Ba

káně v posledních dnech byla reni

gnaee řeckého kabinetu jehož
předsedou byl přítel spojenců Ve

nizeloH Ve chvíli kdy zdálo se té
měř jistým že Kecko postaví se na
stranu spojenců a svojí vojenskou
silou zabrání zdrcení Srbska do
šla překvapující zpráva že mini
sterstvo Venizelosovo nepohodlo
so s králem a resignovalo Venize

losovi podařilo se získati pro svoje
plány většinu sněmovny Po té a

le došlo ku konferenci premiéra
králem v které král Konntantiu

prohlásil že nemůže podporovati

pročum vemzelosova muiinter
stva venizeloH a a nim ostatní
členové kabinetu po té složili svo

je úřady Tato resignaeo jak
výše pověděno přišla neočekává
ně 1'rvní rprávy oznámily l o

známení premiéra Yfriiatelosa o ne

shodách N králem o Zahraniční po
litice vzbudilo v celém národě ře
ckém rozčilení Vs později! rprá-v- y

oznámily le měna v řeckém
kabinetě přijata bybl celkem klid-

ně klidněji neí se očekávalo —

Die zprávy došlé a Athén pífvlá-d-

mínění i král Konstantin u

chránil fú-ck- o od války do které

by semi politika premiéra Vruííe
Iue jité hyU savedla Král prý
tím snačiiě siskat kdelta pobttt ká
sila bývntťbu premierd (im snadně

utrpěla Htuupciui premiéra Vr
liilelone kteř í jsoy V pul lam tttČ

vi tliiiě m proti nové-m-

ítMtiUterMvu tik aby nepHnpl
a!í k íuníttkum ve vlliii dubě V

tvoirnlm isuvího kabinetu povélen
! I puhtik uimi který iu4'h
ván ji sa "neutrábiihn" Kdyby
tcitti krtbiio t b)l svrís-- pak n

piMhyboí rixpuitěu byl by I par
lament to byla by vrlu bAiil
td jeldi f e V 4 koiititue Itedoto

hij utaituvrnl dne oleb V dtďě

kdy inubdíe j v proudu IV
liobiiiMtl koiifrniťA kr&lem

untiitinriii a pririrriu Vruue
osrm o ktrfí premiér idl
fdii nUllěity byly f řeeMm

pis# Kaiřol Kdy i král prj? r

Kéíflcí w&aiaují dobytí trbukého

kapitolu a výíin nalézajících
ca jibo-vyxhod- é

POHYBY EULHAEO A TUBKC

Generál von Mackcnaen vůdcem

Uutoukýxh voják která prorá-
ží centu do Caribradu

Kount ředěný nápor teutonnkých

npojcncťi o hl-m- l mluvilo ne mnoho

v ponlcdní dohř byl zahájen ve

ntfcdu miiiulho týdne
NVinceko-rukounk- á

vojnka jichž počet odha- -

tli ti Ui ti li

krocjJa již řeky Dunuj Kávu a Dři-

nu které tvoří nevěro zapadni po-

mezí Hrbnka Krbové postavili ne

na vytrvalý odpor proti toul on-

akým vojnkůtíi a v prvních pruž-

kách docílili pozoruhodného únpé-eb- u

tt teulonnké před voje kterc!

překročily Dunaj řáhtcéné zničili

a iáteční zajali a tuke" vojsku

které překročilo Sůvu způnobíli

ztráty Mezi zajatými u

Užlehradu nalézali ne také vojáci

pnifcké brijíidy patřící k patrni-ctém- u

armádnímu nboru který

vrátil ! z italského pomezí

Ale útoky teutonské byly opako-

vány a nová a nová vojska vrhána

byla proti Srbům přen to že kaž-

dý útok npojen byl velkými ztrá-

tami Dle zprávy z Jkrlíria z mi-

nulé neděle teutonská vojska zau-

jala již Uělehrad dobyla výšin v

okolí menta a zahájila postup smě-

rem východním k horám které Sr-

bové tak statečné hájili proti
Teutoni jak ho má za

to bojují nyní jenom ne zadními

voji Hrbhkých vojsk neboť hlavní

nrbnké armády nepochybné jako

při jiných příležitostech ustoupily
na poHiec které jsou silné a kde

mají lepSÍ příležitost se uhájiti m

zadních srbských vojrt je
znemožnit! rychlý postup teuton-nkýc- h

vojsk Velkou bitvu není

možno oéekávati dříve než za de-K-

dní Mezitím vojska Hpojencii

která vyloděna byla v Soluni do

pravena budou do vnitra Srbska

ku pomoci srbským vojskům
Bulhaři co tyto řádky piaeme

doKtid nenapadli Srby a má se za

to že néjakou dobu posečkají

zahájí útok až seznají b jakým ú

spěchem setkal se teutonský ná

por Má se za to že Bulhaři nepo
kusí se znemožnit! dopravu anjjlo

francouzských pomocných vojsk
do Srbska neboť to znamenalo by

bombardování jejich přístavů v

Černém a Ecejském moři válečný
mi loděmi ruskými antickými a

francouzskými a po případě i vy

lodění ruského vojska ve Varně a

Burgasu

Bojiňtě na Balkáně stalo so nyní

předmětem vSeobeeneho zájmu U

dálosti na západě a východě v po

sledních dnech byly podružného

významu Vojenští odborníci oce

kávají že příští velká bitva evrop
ské války svedena bude na pftdě

Srbska jež skropena byla již krví

tisíců kteří padli v statečném od-

boji proti vetřelcům Polní maršá-

lek von Mackensen který vyzna-

menal se ? řízení teutonského ná-

poru t Haliči je vrchním vůdcem

vojsk teutonskýeh a nepochybně
bude řlditi i pohyby bulharského

vojska dojde-l- i k jejich spojení n

armádami teutonskými
ťelem tohoto teutonského tahu

je proražení cesty do Cařihradu a

řnemožnřní dobytí Dardanell po-jene- i

Jak silnou je srbská armá-

da která postaví se na odpor to-

muto teutonskfmu tažení k CnH-hrad- í

není jisto Někteří jejl po-

čet udávají ai na půl milliomi a

le vojenStl odbornici soudí i není

vřtlí nJ !!00OQO mulů k nimi
dlužno pripo'ítaU f ho trnulo Írán-muxskýť-

vojsk která nalínajl se

na ret$ a něco anyliikého dílo
ktfřloitva která ď Srbska posli-tt-

bylo jil dříve Mluví také o

pimUiit italských ojk ibt 8rbka
!# ucf ttýeh ípráv f tom není
1'ottětndl ald v v'lřHlk bitvy v

8lbki bud vhistíL roíhodavati o

muli Cařihradu a PardaneU dl
oVkávati ii ipujetui jk kt

loU 8rbku poltina to ineJna něj

iú[ tu jo tiiolinl ie iiyuřiil ii4

por tíutnnskýth trubk potká nud
výpravy rkuká která poralmm
b U ii Mavu kdjřl dovíiiU řAtří
liýrh trítv pír d tlili 1'Uitriii

(riitontkřb pjiů J ldti
Hrbku r4u řyfb''-

- idrtttl Jeho

tliukou sílu n ib-br-

pa ti u

vnlnitl iWli tu!hrk fKtu dv

Cfthhradu km liepHKbn pmk
na uU iHubk nímft kýťk rr

ťoá timtu vťlri)lm uvtOjSu
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VA PRODEJ
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Ny'lljl mohnvltost přea milli-o-

ilollarA Diviilomly Jsou vy-

pláceny dvakrůto xa rok y
na 1 ledna a 1 ínivunr-i-t —

lllit&l oiroluionti na poiiiliat
'!' II K J KntAk nebo J C

Uyebnovský rAntupri Ilnnkrni
Wfalty Iiivfstmmit fompany
drou ml Klonr Ilfu Hlilfí Oma-

ha Neti —AdvírtiBomeot

PŘIJME 8E

HLEDÁ SE DOBBÝ PEKAŘ _ kt
rý by r lit'l kihMI pekalstvť na roUovéia
a pMlnilniii misie taktkit pro onea ob
ilími (1 lunt" bmlova I ubyilti jM Stl

(Oj ilpsi I v o n A builuvi lialéia ob
ihoJ ťroet rit J'o pMpmli by ( mi4
líioreriii iHublu dřít-- a pchaUtvim N4
em levní IiitUi roilpovl reiUkr 'o
kroku - A 1 vrUMiiiiťut J8 it
CHCETE U ABY VÁM VAfiB 0

810RY l'UINAAiLY Tví UFOKU tm

kupu i ilitt u Duma JiuiKli i Kaitlý
HUt je irui'u uiaikyécui na j'nmrk a b'tnv který Jest iptilvíniMiU a

iiikiku pitatvimý HpoUínot jiiUvl
kttéuiu kilfkultr klvl mát atůj
Mimk i iiiiiiit m:ií„i apiiiky t

vilenly m vyplAiíjt dvakrát ra
NUne t prvul ftikjt ( a bi ej
sil na rur které iuísy at au
ví lomy tlmtt (r uk Jt l4
íi pitřb(mti na puJft Umí V4m líHi

K M I 8 ) HutH í !

k Amt rirsa H tunty (' — A d v r

!llliri lilf

(UJMI3 B JIUCH 0 H lKT T4
61 itii ) u'iu i t4 %tmí

t !

Iíj I4I hII i v víVim

i( p m i l 4 „ tiu stl Vtt
I ' U n 1 1 u a kw Ut V" V K 14
I S4 it bi „t ! (tk i lt
'" I M 1 l# li' t t % l4Rx W

ríl ItMit pillskt i Mbk
Kuilrk r ts MskU a Ks
II lit N V i il w (Úp
lHÁVHt rOMAIUI f M Wi

IviUku JilUf IWn4 Ah
titru% Ci t4k4 kasoolkl
tm MU f ilia Tava ~
viltMa 1 1ia

i ev m íoí r n t lí
kf mbtit VUt m KA Vf N

tíonal lUivk U I (aK Ad

rrriitnnv & lf

ÚTOKY WfcMCO ODRAŽENY

iilní podzimní deító na východ-
ním boj hit i znemožnily vojenxki

operace ve velkém

Na západě pokračuji) se v prud-

kých dělostřeleckých bojích kte-

ré považovány jou za předzvěst
nového soustředěného náporů po-jciie-

v snaze prorazili německé li-

nie Němci podnikají nepřetržité
útoky nu posice spojenců v snaze

dobýti zpět před tím ztracené pů

'ly ale tyto útoky dle zpráv 7 Pa-

říže a Londýnu byly odraženy —

Prudké boje v posledních dnech

zuřily hlavně v krajině Oiampa
gne ale francouzskému vojsku po-

dařilo ne udržet i všechny posice
Také v Argoiinách a francouzském
Lotrinsku dochází k nepřetržitým
boj um a v posledně jmenovaném
místě podařilo se Němcům dobytí
část francouzských zákopů 1'toky
německé proti anglickým posicím
u Loos nepřinesly žádného užitku
Némel postupovali v soustředěné
formaci ale strojové pušky Angli-
čanů a Prancouzň rubaly je ve vel-

kém Němci měli obrovité ztráty
ale útoky jejich úplně selhaly —

Angličanům nu konec podařilo se

úplně zastavili útoky německé

Vojenští odborníci jioii toho ná-

hledu že spojenci nyní udeří silně
iiíi německé posice v krajině ("bani

pagne od Kemeňe už k Argoiinárii
kterážto část linie zdá se nejslab
íí na celé německé frontě ježto v

tomto distriktu spojenci při po
sledním svém náporu docílili nej
větších výsledků Kdyby spojenci
v těchto místech docílili při píf
šlím svém náporu úspěchů podob
lýeh znamenalo by to velké ne

bezpečí pro značnou část německé

'ionty Takový postup odhalil by

křídlo armády korunního prince
v Argonnáeh čímž tento byl by

donucen aby ustoupil nu posice
severně od Vcrdnnii Tím také
Němcům učiněno bylo by těžším u

držování posic západně od Reme-

ší' Také komunikace značné ěáti
německých armád byla by vážně

ohrožovánu

Němci v posledních dnech do

pravili nu západní bojiště velké re

Kcrvní armády a v posledních
dnech zahájily odhodlané pokusy
o dobytí ztracené půdy bez ohledu

na ztráty Ale jak už výše pově
děno všechny tyto pokusy nepři
nesly kýženého zdaru Vedle úto-

ků v krajině u Loos kde Němci

měli ztráty obrovské podnikány
byly také útoky východně od Nou- -

chez ii Artoin a v okolí Tiibure pa
horku v krajině Cliumpugno Loos

a Tahure jsou dvěma nebezpečný
mi body německých posic První z
toho důvodu že otevírá cestu skr
ze pravé křídlo německých linií n

druhé dává spojencům příležitost
ohrožovali německé zásobovací li-

nie

Paříž oznamuje že všechny tyto

útoky odraženy byly s velkými
ztrátami pro Němce f toky pro-

váděny byly pravidelnou inetho-dot- i

německou v soustředěné for-rnae-
i

v krátkých intervalech O

hen polních děl a strojových pu-hi--

spojenců byl neobyčejně pře
liý a celé německé (dílky byly J

smeteny Němci nejdříve bombar-

dovali puniec které před tím byly

slutý iíneký itU%$ Itdl ttvnl

Na obrátku nnim tpiitřujrmo jf j
loikýrh pf i liedAvMýeh nperai bk

časné útoky na ruské posice v zá-

jmu udržení německých linií ule

sotva učiněny budou soustředěné

iiápory zu účelem vytlačeni Kusů z

jejich nyní pevných pome Pod-iiiin- í

deště nyní jsou nu denním

pořádku nu rozsáhlých ruských
pláních u přítomný stav krajiny
zabraňuje provedení velkých ope
raci Brzy nastane tuhá a dlouhá
zima která nepochybně prospěje
Kusům

Kunové v posledních dnech ozná-

mili celou řudu drobných úspěchů
zvláště v krajině mezi Lidu u

Na ostatních částech

fronty jsou útoky a protiútoky na

denním pořádku a posice éunto ně-

kolikráte za den mění své pány
V některých místech je vlastně
těžko rozbodnoiiti která strana na-

lézá ne v dcicnnivě u která v ofen- -

nivě Má ku za to že zu přitom
něho stuvu půdy žádná stranu ne-

bude schopnu zahájili důležitější
pohyby v příštích několiku tý
ilnech Až půda umrzne puk boje
budou asi obnoveny
Německé obchodní lodě v Kulti-

ckém moři pocínují cítili činnost

anglických u ruských ponorek —

Německé obchodili lodě téměř vy

tlačeny byly z obchodu u dopravu
mezi Německem a skandinávskými
zeměmi koná se hlavně nu lodích

neutrálních
Na rnkousko-itiilsk- é frontě

h v bojích V posledních
dnech došlo k prudkým bojům
hlavně nu Carso planině kde é

podstoupili útok nu italské

posice ule byli odraženi

Turci jak zpráva ze Soluně

poslali ů()000 mužů k

Varny a Dedeguěc kdyby

tyto přístavy napadeny byly Ku-

ny

Jak zni smlouva Bulharů i
Teutony

Milánský časopis Corrierc Della

Serra přinesl v minulých dnech

zprávu o povaze smlouvy uzavře-

né mezi Bulharskem Německem a

Rakouskem Dle této smlouvy jak

jiíše jmenovaný časopis Bulharsko

napadne Srbsko se šest i divmemi v

krajině Nis Pirot a pošlo mucedon-sk- é

vojsko do Vardaru nby zniči-

lo spojeni se Soluni čímž znemož-

něno bude spojencům poslat i Srb-

sku rychle pomoc Pruví se žc

vůdci bulharské dponiec kteří va-

rovali krále před Vftupcm do vál-

ky nu struně teutonskýeh spojen-

ců změnili svoje náhledy n nyní

celý bulharský národ je ujedno-

cen Mebined Šerif pašu jeden i
vůdců radikálních Turků který

nyní nutérá se v 1'allži prohlašu-

je v pařížském časopisu Slatin ie
mladot urecká stranu "prodala Ca

řihrad Itulhurskit ru slib že do-

stane s jí části ruských asijských
držav u Kgypta jukoJ i všech se

vero afrických osad jentliíe poda-

li ne teutonskýiu spojencům Sví

líbili nud étyřiloluilou " Němci

díhili mludotureckě struně Je je

joh tužby o opanováni většiny

mditi'dhklii světu budou U

kutečnčtiv podali li s letttuil

diým spojeitefuu svltrťiti Němé

ký
l-
-ř Vilém slibd bulharské

mu t tli I Vrd iiandu í stune se

tu by saiitinským u slAvyehti

vý IVrdiiiaod který touil pi tom

iďv korunován ) tu rUnin v lu

iiíě svaté Zifie tif hul lo hviliti
se llmtu hhbetu Uk le (ttivvil ke

nv td proti Km Au Ci-un- n n

flil
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