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Bavorské várečné komuny. 
VI::lclimír Man cl I. 

1. 

N árodové germánští, pnvažujíce pivo za národni nápoj, 
rádi se honosí tím, že vystupují z temnot dávnověku již co hor
liví přivrženci tohoto nápoje. Pivo se připra,vova10 z olvsa i ječ
mene, a poněvadž hlavně k cíli jeho ,'jí-roby se vzdělávala pole, 
konaly se jím také úlitby pohanským hohiim. Proto prví hla
satelé křesťanství v Německu po,va,žovali požívání piva za cosi 
pohanského a za,vrhovali je; lahodný nápo'j překonal však brzo 
všechny předlsudky a zdomácněl pod znamením kříže. Zejména 
mnichové; vědouce, co je dobré, zave-dli výrobu piva v klú š
teřích a zdokonalili ji, přešedše téměř bezvýhradně od ovsa 
k pivu ječmennému a poznavše vhodnost chmelové přísa,dy. 
Zušlech:těný mok pronikl k panské tabuli , z klášterll přeneslo 
se pivovarské řemeslo nejprve na dV10iry duchovních a sv ětských 
velmo,žll, potom též dlo menších šlechtick}Tch síd:el. Ka,pitulal'ie 
Karla Velikého uvádějí vaření piva mezi ti'inácti druhy řemesel , 
která dlužno pěstova,ti na statcích. V měst,ech vařilo se pivo 
také, ale významu nabyla ta,to výroba až převzetím dokona
lejších metod vyzkoušených v klálšteřích a až rozkvětem měs:~
ského života. Ale i poté, j.eště v době, kdy většina řemesel a 
živností stála již na pevných právních a národohospodářsk}' ch 
z ťlld a.de ch; považQlvalo se pivo,varství za t. zv. svohod'né právo , 
a příznivý výslediek pivovarníky cl'ocilovaný velmi záhy vedl 
k tomu, že se svobodnému pivovaJ.'ství dostalo lichotivého pří
zví "zlatá svoboda". "Brauen bringt den Biirgern goldene Nah
rung," říkali tehdejší, a vskutku d'ěkuje na př, Hainburk svoje 
bohatství ne tak obchodu rybami; jako spíše obchodu pivem, 
ovšem a,ž po vznikupivovru'stvíobchodního tamže kol roku 
1300. V pozdním středo,věku řadí se pivo dobrým odbyt·em 
mezi nejdllležitější předměty obchodlu rýnského. V Mnichově 
- a v Bavorsku vllbec - nemělo piv'O pro soutěž vína zprvu 
toho V}TZnamU jako na německém severu; města nekladla na,ň 
tam tolik dluazu, vaření piva patřilo mezi zeměpanské regály 
a va.ření doma nevešlo tolik v obyčej .. Poněvadž jednot.liví mě~ 
ťané mnichovští nevyužívali svého práva vá.rečného t.ou měrou 
jako měšťané měst severoněmeck}Tch - spíše pivo kupovali - , ' 
uylo lze pozorovati v Ml1ichově dříve než kde jinde sklon k sou
středění výroby fliva. 

Zvláštního právního posta,vení dostalo se městskému pivo
varnictví (oproti venkovu) zavedením t. z. p r á v a m i lov é h 0 , 
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t. j. soubo1'u výsad donucovacích a zápovědních. S:tředo'věkú 
mí rodohospodářská poHtika dělila t'Útiž úkol venkova a města 
IJotud, že venkov obstarávati měl produkci potraivin a sur'Ú'vin, 
města zpracování. Tuto politiku prováděli zeměpáni tím, že po
vyšujíce některo'Ll venkovskou obec na město, či městys nebo 
7.~kládajíce města (městyse) ; udělo,vali jim sOiU,časně s městským 
právem také rozmanitá oprávnění k proiV'Ozování ohchodu a 
i'emesel , mezi jiným právo va,řiti pivo·. A tato živnostenská 
oprávnění ještě u.tvrzo'vali jmenovanou výsadou mílovou, p'Údle 
niž nesměl nikdo jiný než městští pivolvarníci dodávati pivo 
y okrsklU do vzdálenosti jedné míle od městských bran. Poně
yadž na vesnicíc h b~Tvalo zvláštními vrchnostenskými výnosy 
za.kázáno vaření piva vůbec, dloko.nce i pro. v!astní potřebu 
(Brauen - eine hiirgerliche Nahrung): nabývali měšťané vnitř 
JlIílového okruhu naprosto monopolního, postavení viiči soutě
žitelům vně. Povážíme-li, že míl'Ú,vé obvody bývaly hodně veliké 
(na př. roku 1714 určil úřad Delitzsch míli déLkou 3600 prutťI, 
prut = 3 až 4 m), pochopíme hodnotu mílové výsadyprn ho.s
pod:ířské povznesení města. 

Přirozeno. že výhodné odby.tové p'Úměry v pivovaJ'ním od
yětví lákaly k hojné v~Trobě, takže měšťaLé, zbaveni staro,sti 
(I Yllější konkurenci, počali soutěžiti mezi sebou. Jako, vúbec 
příprava potravin, povzne1slo Se také vaí'ení piva poměrně pozdě 
lUl stupeň zvláštního řemesLa, ; každá hospodyně chystala tento 
n~í poj pro potřebu vlastnídJomácnosti právě tak, jako se sta
rala o ostatní jídlo. PtIvodně směl tudíž v městech každý vařiti 
pivo. Ale ještě časněji než důvody ho,s:podářské - ,omezení 
soutěže - vedly technické podmínky výroibnÍ k úpravě várek. 
Domácí výroba nedovolova.la t'Ú,tiž přípravu piva lepší kvality, 
poněvad'ž vařilo se jen malé množstvÍ a i tOlt~O pilo se po tak 
cllouhon dobu, že by jemnější pivo bylol utrpělo na jakosti. 
,~tť.iné obtíže 'půs'obil prodej v mal~Tch množstvích; a vyskytla-li 
~r krlv "kam žitá větší poptávka. nebylo, lze jí vyhověti, po
něya.dž nec1Jělalo se ao zásoby, a kvašení (u10žení) piva žádá si 
{oasu. Pro pivo,var byl ideálem ·odbyt větších množství najednou 
a. ~ice odbyt předem známý, aby mohla se přichystati várka. 
takového rozsahu, že by se spotřebovala v době předem určené , 
I r době své zralosti. Tyto okolnosti nu:tily ke zmenšení počtu 
v}' l'oben. Prvým krokem bylo va,ření p o st ř í d ě: měšťané 
střídali se ve vaření, a. od toho', kdo prá,vě byl na řadě, musili 
odebírati o'statní (dodnes zachovává se stlid:a na př. v Hett
f:ta.dtu v Harcu). Dalším st·upněm bylo 'Omezení počtu oprávně
ných (nllmerns clausIU1s); ovšem ne vždy následowllo číselné 
určení časově po, střídě, někde byl pořad obrácen (v Mtinstern 
dokonce na, př. neznali ani toho ani onoho zpúsobu). Historický 
prllběh oď zavedení stříd nIbec byl rúzný. Jedni z o,právněných 
"'Yknnávali svoje várečné právo: a to - buď ve vlastním domě, 



, hl 

, " 
I. I ~ 

11 11111 

22 

ve vlastním kotli, nebo v kotli opa;třeném na společné útraty 
a puttrujícím dům od .domu; někde vařil Ol Se jen v domech k tomu 
zvláště vhodných, po,zději ve společném nebo v městském pivo
vaře. Druzí oprávnění nepodnikali várek na vlastní účet a ne
bezpečí, nýbrž přenechávali svo'je podíly za úplatu, až ča,sem 
pozbyli várečného práva nac1ohro. Tím dána byla směrnice po'
zdějšího vývoje, tOltiž dotčené již omezení počtu oprávněných 
várečníků. Střídoru, byť i znamenala újmu živnostenské svobody, 
přece jen nebylo ještě dotčeno právo valiti; i pOl jejím ustano
vení směl va,řiti každý; komU! to dov;olovalo zařízení jeho domu, 
někde ovšem pouze osoba obdařená měšťanským právem. Preď
stava skutečného ·omezení vzniká :teprve tehdy, když várečné 
právo učiněno závislým na velikosti majetku, na výši placených 
daní a pold. Nakonec smělo vařiti jen někoEk málo· měšťanů 
(várečná komuna jmenovaného již HettsUidtu pozůstávala po
dle výkaz;u z roku 1902 ze 100 oprávněných na 10.000 obyvatel, . 
v obci Heiď-enheimu uvádí se v rOlce 1926 poče!t 6, v sedmi 
jiných obcích po 1). Výsledek a,ť faktického (pro nevýkon) a,t 
právního vyloučení části měšťanstV'a z várek byl ten, že od 
určité doby - ne všude téže - vařiti směl jen, kd10l vařil c1.o
savad; právo takto prokázané převádělo se mezi živými a též 
pro případ smrti. V Bavo'rsku rOlzhodným byl pro průka,z rok 
1640; :toho roku byly t·otiž uk!ončeny zeměpanské ,;visitace" 
várečných práv, podniknuté v letech 1558, 1557, 1598 a 1616 
k vůli zd1anění piva. Zcizitelná práva označo,vala se co "reálná", 
teprve po'z.ději mluví se o přenesených, zakořeněných neboli 
"radikovaných" právech, bez nichž nebylo -c1o.v:oleno, vařiti. 
Neboť oproti cecho'vní zásadě "KUIllSt erbt nicht" neobmezo
vala se koncese na dOlživotí prvého podnikatele t,am, kde provo'z 
vyžadoval nákladných úprav (mlýny a i pivovary); právo 
k živno'stenském\u provo,zu sporjov;alo se s právem k nemovitosti 
tak, že nabyvatel pozemku nabýval současně živnostenského 
oprávnění. Vj'Tslovně dO\7'o:luje ba,volrské zemské právo z rOrku 
1756; aby várečné právo posuzovalo se 00 příslušenství po
zemku, hledě k zařízením potřebným pro výkon. 

II. 
V bavorských kmenolvých zemích a sousedních říšských 

městech, kde po výtce pivoiVarství se rozvíjelo, záhy se vydávají 
živnostensko-po.Jicejní předpisy, týkající se tohoto oc1větví ; 
prvé stopy dosahují až do roku 1363, ale hlavně dálo, se tak 
od 15. století, kdy se zvýšila spotřeba piva. Péče o' t. zv. 
,;biirgerliche Nahrung" stála sice vůbec v po'předí úkolú střed,o
věkého města; ale nadto zvláštní poměry výroby piva -
dlouhý výrobní proces, choulostivost výrobk'U~ rozličná jakost 
- , jakož i okolnosti jeho odJbytu - aby ne.byl někdy přebytek, 
jindy zas nedostatek - , to vše vyžádalo si podrobnou vrchnos-
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tenskou úpravru dolmnce j.eště dříve, než ostatní řemeslníci po
čali se sdruž,o'vati v cechy . za účelem ohdobné regulace svého 
podnikání. Proto pivovarníci neměli příčiny: aby se sdružo'vali 
v cechy, k<dJyžtě úkoly těch!to obstarávala sama městská správa.; 
a k<ďe se přece pivo,vaJ:nické cechy vyskytují, nemají té kum
petence jakO' cechy v jiných řemeslech. Jak právě byl,o nazna
ř eno, ponechávala si města přímé vedení pivo,varských záleži
tO'stí dále z důvodlů finančně-politických, konečně i pro,to, že 
zámo'žní pivovarníei - - t. j. zám,o,žní měšťané vůhec, bývaloť 
pivovarnic.tví zaměstnáním vedlejším -, měli beztak otěže 
města v rukol11. Odtud pochází název várečná : ,komuna" : pivo
varnická s drUlŽení, k nimž střídloru dán byl prvý podnět, nebyla 
než částí nebo ještě lépe jen jednou strán~ouJ celé obce, komuny 
v užším slova smyslu, její zařízení, hlavně pivo·var, ve většině 
případů náležela městu a právní podklad tvořila městská na
hzení, nikoli sOlulkromoprávní úmluvy. Várečná ko,muna ne
označovala nijakého cechupodobného ÚltiV,aa:'u; tímto jménem 
mínila se skupina várečníků těsně spiatých vylíčeným způ
:-;ouem s politickou obcí: smíšené povahy veřejno-soukromo
právní: vyskytující se i tam, kde (jako na př. v Jeně) várečníci 
výjimečně byli sdl"Ulženi ve veřejnoprávní gildu. Zevní poďobou 
l,lížila se komuna městským či venko,vským reálním užívaCÍm 
obcím, O'bčinám. Předmětem užívání ve várečné komuně bylo 
vá,rečné privilegium, příslušející celému městu, vytvo,řené při
znáním mílové výsady; právo" využitkovati ,toto městské privi
legium, patřilo původně všem ohyvatelům města: ale viděli 
jsme, kterak POlstupně většina z účasti byla vyloučena. Vedle 
toho změnilo se várečné prá:vo, ~teré bylo původně osobní jako 
jiná živnos:tenská oprávnění, postu'pně v právO' reální. Várečné 
komuny představují konečné stadium t.ohoto vývoje, pro'šed1šího 
za dO'by mílové a cechové vázanosti; zák<onodárství · uc.hovalo 
tento výplod zcela odlišných poměrů do naší doby živnostenské 
2vobody. Poněvadlž však právní vývoj od svobodného vaření 
piva do várečné komuny neprobíhal všude stejně, vidíme po
řútkem 19. století, kdy změnoUJ živnostenského zákonodárství 
<1alší růst byl podlťat, právní útvary, ztrnulé v tom či onom 
stadiu: někde patří pivovar obci, někde komuně nebo soukromé 
osobě, tu oprávněni jsou všichni měšťané, jinde zase m,a.jetníci 
obytných domll vůbec, nebo jen majetníci domů vhodně zaříze ,
ných, nebO' konečně majitelé do'mů , s nimiž právo, várečné 
jakožto reální jest spojeno. . 

Počátkem 19. století znemožnil vývoj řemesel a živností, 
nastalý důsledkem technického a ho,spodářského pokroku: další 
trvání pOUlt cecho'vních a všeho souvislého, zřízení. V tu dobu , 
za kurfiřt.a Maxmiliána Josefa (nastoupil roku 1799), počínají 
živnostenské reformy také v Bavo'rsku, zá.sluhou státního kanc
léře hraběte Mo,ntgelase. Hned rokt! 1799 zrušena vázano-st hos-
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tinských 0t .. ZV. Notwirte) vůči určitým pivovarníkům; těmto 
úděleno jménem odškodnění právo výčepní. Další snahou bylo, 
znovu pro'sa-diti osobní živnostenské koncese, vyloučiti prodej 
oprávnění nebo přechod ' děd~ctvím. Kw popudu Montgelaso'v ě 
vydJaJ bav.o·rský kurfiřt nařízení z 1. prosince 1804, podle něho'ž 
nadále směla jen mlynářská a pivo'varnická orp1'ávnění propůj
čovati se jakožto radikovaná, t. j. jakožto váznoUJcí na budo
vách k pl"Q.vozu živnosti zvláště zařízených. Zřizování jinakých 
převoditelných živnostenských ·oprávnění pro buldoucnost. bylo 
vylolU!čeno·: stávající z.a,chorvávala se jako reálná potud, pokud 
majetník prokázal úplatné nabytí. Ale postupem řasu zasažena 
také svoboda ra<1ikovaných mlýnů a pivovarů. Již čl. 4. , č. 2 
živnostenského zákona z roku 1825 pravÍ, že přiznává se sou
kromoprávnÍ zcizitelnost těm reálním a' radikovan3Tffi živnostem, 
které tuto vlastnost již toho času mají. A contrario dlwžno do
voditi zákaz nQ.vých reálních práv vllblec. Výslovně vyloučil 
další zakláJdání radikovaných oPTávnění živnostenský zákon 
z 30. ledna 1868. Dosavadní reální živnosti nesmějí se ro'zšiřo
vati dále, než jak se vykonávaly dne 1. května 1868 (toho dne 
nabyl totiž živno1stenský zákon účinností). IČlánek 9 b), Č. 1 té
bož zákona pralví: ~,K výčepu ,oprávněným členům várečné kO'
muny dovoluje se výčep vlastního výrobkJu podile místníCh 
zvyklostí a podle předpisů místní poHcie." ':Dot,o ustanovení za
chováno bylo v platnosti při zavedení bavorského živnosten
ského řádu a značí výjimku z § 3 tohoto. řádu, totiž ze zásady 
konce,sní vázanosti živnosti hostinsk3Tch a, výčepnických. 

V tomto rámci trvají várečné komuny co odkaz minulosti, 
obrázek st.ředověkých poměrů, zasazený d.o prostředí moder
ního podnikatelství. Hlavně se zachoivaly v severní části Horní 
Falce, na východě Středlních Frankťl a severovýchodě Horních 
Franků; ku Ipředs:tavě o jejich hospodářském významu sloužiž 
někoHk cifer. V obvodech zemský0h finančních ředitelství v No
l'imberku a \Vurzburku (v mnichovském okrsku! várečné ko
muny již se nevyskytují) bylo podle úd1ajll říšského ministerstva 
financí v roce 1924 činno 819 komunních várečníků živnosten
ských, 11.492 neživnostenský,ch, 2'45 pivovarů; prO' rok 1927 
utvářela Se dotyčná čísla 757, 12.760 a 246. Domácích váreč
níků opr·oU živno,stenským 'tudíž ,v komunách přibjl\rá . v rO'c(' 
1927 bylo jich dvakrát tolik, co v roce 1914, a třikrát tolik 
onroti roku 1900. Ale 757 živnostenských piv'Otvai"níkll komun 
ní ch uvařilo v roce 1927 o několik tisíc hektolH.,rů piva více 
než 11.492 neživnostenských; obo1jí dohrom,ady uvařili v roce 
1924 262.155 hl a v roce 1927 336.059 hl. 

III. 
Dťlsledkem živl1Q.stenské svobo'dv smí dnes každý vařiti 

piv;o'; 'proto má pro' účastníky várečné Komuny význam pouze 



právo čep o vat i. Jak ji7. uvedeno, nepotřehují k tomu kon
cese potud, pokud prodávají v I a s t n í výr o bek; za této 
podmínky nejs.ou povinni živno'st ohlásiti ani neplati živnosten
~'ké daně. Kdy lze říci, že výl'obek jest "vlastní"? Patrně tehd~: 
když se vaří na vlastní účet a nebezpečí: a pivo odděleně ·od 
kteréhokoli jiného se ulskladní, ab-y nebylo pochyb o to,tožnosti 
nápoje, vyrobeného s čepovaným. N estačí ~ ž·e by se prodalo 
:::;tejné množství co se uvalilo,; musí zde býti táž species. Samo
úejmě netřeba: aby pravovárečník sám se činně zúčastnil va
fení, ba netřeba ani, aby vařili jeho zamě,stnanci. Stačí, nese-li 
n:í.klady s'LU'ovin, mzdy, daně atd., platí-li případnou náhradu 
za použití pivovaru; a postihuje-li jej nehezpečí zmaru várky; 
pokud vyho.ví těmto podmínkám, smí si bez újmy práva vý
~epního obstarati várku třeba živno,stenským pivovairníkem atd. , 
oY~em v pivo,vaře, na kterém živnost komuny j'est radikována. 
Pochybno, smějí-li se várečníci spojiti ke společné várce tak, 
že hy si rozdělili na díly nejprve již j'ednotlivé výrobní náklady 
g potom také ho,to.vý výr,obek; rozhodně bylo, by však nepří
pustno, aby dali si uvařiti pivo třetí olsobou a oď této je ode-
1ll'aH za určitou cenu. Napadne nás, jak t.ěžko moholU úřady 
kontrolovati, nedějí-li se nějaké nesprávno,sti. N'ěkde víže se 
reální právo vá.rečné v komUlně k vlastnict"vÍ sklepa na pivo; 
ale ani y t,omto přípa.dě není zajisté nutno. aby pivo, se chnvalo 
pdvě v tomt,o sklepě; postačí, je-li odděleno od' piva cizího, 
z]lúsohem dostupným hezpečné kontrole. Někde panuje místní 
7.yrklost, že se pivo uskladňuje u třetích osob (viz rozsudek 
nejvyššího zemského soudu bavorského ze dne 30. ledna 1900 
ohledně obce Selb), ale nic nevadí, aby tato zásada se nero.zšiřo
yala na všechny komuny ovšem s výhradol'LlJ každého zneužití 
tlotyčn ě na. risiko várečníka, že úřadu neprokáže pťnT'Ú-d piva. 
Zlořád~T bují ov::em i zde; leckde l)Ostaví se do společného sklepa 
sudy ~e jmény účastníkťl kooffi'Lmy, ale vesměs prázdné. a čepuje 
,- fl jen z jednoho pro v":echny. Pivo do tohoto sudu navaři živ
no~tf'nsk:)r sládek1 který pak prodává do komunních výčepťl 
J)()dle hektolitrovj'rch cen právě tak jako jest ·t,omu u hostincll 
živnostenských. To jest ovšem již zjevně ,a vědomě nezákonn)' 
po tup: ale podmínka ,vlastního" výrobkJU nedoVlohlje ani a.by 
při yfll'ce společné jeden ze svébo dnu vy;pomáhal c1ruhémd. 
, V~l~čený právní stav komun brání tomu, aby se várečníci 

8Jedno'tlh v soukromoprávní ·osobu právnickou, ve výdělkovou 
--J. oJ~Čnost .. za ú~elem vý~onu svých práv. Kdyby vařila práv
n~cka. ?~oba .a J~dhotliví spo,l'ečníci prodávali, čepovalo hy se 
plV'O Cl Z] a hostmec mus·el by se pOldro/biti všeobecnÝm před
pisům o živnostenské koncesi; což tepTve hlyby privováreč
nická společnost chtěla dokonce sama čepovati (třeba ve vý
[-epech jednotlivých členů) a ro·zdíleti poté peněžitý zisk me'zi 
společníky. Várečná komuna ods.ouzena z-ůstati v tom prá.vním 
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Etavu, v němž zastihly ji zá,kony, přerušující další její vývoj. 
Jest pouhou skupinou · o,sob, z nichž každá se honosí samostat
ným živnostenským právem. Právo toto - ač po původJu (co 
městská výsada, dillsledek mílo'vého privilegia) i obsahem (co 
právo živl1o·stenské) má nesporně veřejnoprávní r:1,z - podle 
středověkého způs,obuCLodlnes přechází s osoby na osobu sou
kromoprávním po,zhytím a nabytím. Blíže určuje · se osoba 
oprávněného f'o 'zmanitě: Někde' patří do várečné ko'muny všichni 
měšťané určité obce, jinde jen měšťané, mající vůbec nějakou 
nemovitoist v obci, nebo jen ti, kdo·ž vlastní určitou nemovitO'st, 
neho dokonce j'en vlastní-li dům, na němž várečné právo za
psánO'; jinde zase požadavek měšťanství zcela odp,adJá a , stačí 
vla tnictvÍ domu, s nímž spojeno reální právo várečné. Kaž
dému várečnílru o sobě (nikoH celé komuně co zvláštnímu práv
nímu subjektu) patří tlžívací prá,vo k pivovaru, na němž vaření 

'piva jest raidikováno obdoboltlJ služebného pozemku. 
Vidlme, že várečným komunám v Bavorsku nebylo dopřáno 

vyvinoUJt,i se až na stupeň pravovárečných měšťanstev v Ce
chách, t. j. utvo,řiti soukromoprávní společnO'sti k výrobě a od
bybu piv~a. V Bavorsku chyběl podnět shora, aby se vařilo 
nikoli individuálně, nýbrž ~,ad c,assam communem": v Cechách 
dán byl tento podnět z ohledů fiskálních, počínaje refo'rmami 
městského hospodářství finančního ' od dohy Leopolda 1. až ze
jména dvorním dekretem ze dne 3. února 1786. Bavo,rští komunní 
várečníci zůstali malými středověkými podnikateli, ne chtíce 
utvořiti mohutných hospodářských jednotek, aby nepřišli Ol vý
čepní oprávnění, v němž sp,atřují hlavní svůj pro,spěch. Ze zk'u
šeností nabytých ve várečných komunách lze soudi.tL že nepii
nášejí ani stavu malO'živnostenskému prospěchu, který by ,T?
važoval vady tohoto zařízení. Pivo špatné jako1sti čepuje se 
v místnostech nevyhovujících ani nejprimitivnějším po,žada-v
kům hygieny, .a nepatrný výdělek várečníka utápí se alkohoEs
mem, k němuž celou rodinu šenkýřo,vu vede slabý odbyt piva 
mimo dllm. Proto se hojně O'zývají hlasy po od:stranění váreč
ných komun, pravý opak té chvály, jíž my zahrnujeme naše 
pravovárečná měšťanstva,. Ovšem opakujeme, že byť i byly 
"vyšly ty i ony ze společného východiska, dnes jsou právními 
útvary naprosto rozdílnými. 




