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mi iředt)4ikarrii avfmi v nivhl

úopechem lííil tropickou přírodu a

ivl&fip velikou centu vou nafM5
Jilní Amerikou Jnt to K St
Vr4i jen nexínkal i nicn jméno
objevitele temf pinného dobře tn4m

jet viak v krmích odborných jako
neohrolenj abčratel přírodnin a

přfilmtta cthnogralických (

Jen nerad a v4bav6 odhodlal e

Vr4i vyprávět! o avých ikoieno-- '
toh v Marokku Ai kdyl

země ČdnA (fukala jej ku

přednáíce o této aeveroiápadnf
africké těmi v níž raahomedánuký
fanatÍBm dr!í pohromadé sbytky
říio potomku arabMkýth cor)í]UÍU-tor- ft

a SpanélMkýcb Maurfi a kdy!
předn&Mka tato vyšla ve "Sborníku

společnosti" pod titulem "Vtpo- -
i a ta

muity na itiarokao a nanaru' po-

malí jsme jaký pok ad tkusenostf

byť i trpkých získal cestovatel v

tomto dílu světa

Marokkem touto "pevnou hrad
bou Islámu" nelzo ceitovati křes-

ťanu rakouský malíř Ladem za

vražděn byl roku 1R8I na cestě do
Atlasu stalo se Is i v pobřežních'
městech Evropané byli na ulici in- -

sultováni
V zajímavém líčení Marokka

známého spisovatele Edmonda de
Amicis jen! jako volontér zúčast-

nil se spolu a vlaskými malíři Us- -

s:em a iiiscem ceny vyslanectva
italského k vladaři fezskému Mu- -

setkáváme se s mno

hými episodami kde ani velkolepá
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Zbolí vývetné i Hfn£jala
Gambie j-- t hlavnS olej i palmy

jehol e nlív4 na mýdla a utrojr
pak hojni afrických cemukých oře-ob- a

s nich! tlačí tél chutný
olej Mimo to vyvilí ne ti! a rab
ak4 gama oadobné peří nřco lo

noviny ipatnejSí drah kaučuku

l4tečnS i alato k&Je a k4va ob
chod tento jext viak tnenftfho u

Vr4t aledoval v Ciambii r 1884

a počátku atopy ccMtovatel& Mungo
rarka a majora Uouinhona: té!
dvou mucennlkn védy Mungo
Park xabynul r 1790 v Nigru kdy!
plováním aachránili no chtěl před
atíhajícfmi jej černochy Houghton

tahynul v Záře

Smutný byl vstup Vráz&v do
Gambie k(1°2 ocú se bet prostřed- -

ku v době deňrň v nevlídném
okolí neznámý churavý Z počátku
živil te zde prodejem ozdobného

ptactva je! v pralese střílel V

kritické této době dostalo so mu

konečně podpory guvernéra jemu!
pořádal sbírky koloniální pro vý-

stavo v Dublině

Výzkumná cesta vedla jej pak
f t tr t ~l

nornl lolt rey llamDř- - kdt!2 H0

účastnil válečného tažení mohamo

dánských černocha Mandingú proti
Kufir m Soninkftm Těžké nemoci
a nedostatek víeho druhu schvátily
jej tak že nucen byl vrátiti se zpět
A co! drželo jej ve vražedném

ponebí tomto? Kdo zažil kdy ra-

dosti sběratelské může si snad

představili co jest to viděti letěti

né- - Vrát měl krásné výsledky sbě- -

ratelské vytaneme jen vzácnou

u"-y- u P "cu
Cesta vedla jej té! mezi Assanty

proslulé hnusným zvykem obřtová--

-- í obětí

Iíylo to roku 1877 když anglbká
společiost oi Zlatého pobřeží a

Cape Coast Castlu bývalého hlav
nfho sídla avého vyslala vyslaneo- -

tvo a dary k mocnému tehdy vláda- -

fi říle assantské aby zamezila lou

pežné a vražedné vpády Assamfi
kterď vždy hrflzn hlad i bídu měly
v zápětí V Coomassie mělo vy
alanectvo ono hnusné divadlo při]
pekelném hlomozu bubnfl střelbě

ífřl Jodiný lo ryo cský piv jvar v Chicago nbíasí ctřným kran6m a tojmeru
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řit ířřr Pffř( od'l Vri stí
lt4o tIlírni nftmnl la Kft4f
kl otr-iv- oikn l po třímíí'
hfm pobjť vrátil a uf nt I lova

do rovin aíftmfcfřh na #!oy a

lo!y ifírtáo tiftlhZ kra' jmi
limnifr-m- l odbrií rt řk nt
'ířMtft třovyw d i i il rt lf Iíf4

při lk otrvy K arár'a

přffiítbí lptňiký mrv lí? mý

pobyl v# f ít i i!' řr polí
vtl l rslý k I ty Il do

jilní Amřřtky

to jt rll jtfOÍ Nn ko v-- !

Oiířtf v(d!lrb rdirhodnfeH tujfri

bUdif" plidrulivíi l

pf b Viia

r- - skri j řfíí Jipirtfftrn Pravím

tak f "l'i Břf iíi'i pMl "Niřfxlňl

IUíyH hi' I k turna li sami n

byli Jm hrd td ( klku V prehyb

tidi('b sthí-rkýi- íi 4lndntih

úmytl b Nini kt při totto dftka-ti- j

nini-- f kbo přítrUttl 5ri Uuikn"

nýbrž hlavni proto U dir4v4 tak

jfdnomyalrn- - tik nfrnekyano
— do4 niiptrrě — i tik i fíňnht
Uie lli jm# jíl rftmA ukáiky tohoto

chariktrílii kť-h- dMbiní dn i6-lřin- #

po#bmlít jíuio "Fříiíkřuřter

Ztg" dne brntij potnovu tyto dů-

vody Německa pří jc lei akcí po boku

rusk'm v tento ad finyal Nrmecko

jiko jiné státy vrpké in 4 zájem

na tom aby Japanxko nentslo se

příliš silným protože by lira i jeho

bortj odářaké z4jtny ulrply Německo

z druhé má dobré dílvody k tomu

by ti k Hušku ochotný ut apoft v

pradatekývb krajinách by Huko za-

pomnělo toho jak se němečtí státní-- e

zachovali k nejdůle!iu''jím jutě-resfl-

jeho na berlfntkéin kongresu

a aby nebledulo někdy odvetu až

Německo bude z jiných stran ohro-

žováno Za třetí a — konečné jest
v nejvySžfm zájmu Německa

se jako klín do runko-fran-couzs- ké

alliance a vzbudili nodfivčru

mezi oběma těmito přáteiy léčka

tato kterouž ruílf státníci prohlédli

pozdě teprve — jako pozdó prohlédli

proč je Hismark láká na berlínský

kongres — do jisté míry se zdařila:

důkazem toho jtst rotrpčenost fran-

couzského veřejného mfněrí nad tím

že Kusko v akci proti Japansku přija-

lo vedle neziřtnó podpory Francie též

sobecké nabízení se Německa Právě

tato aflóra bude oblěžkací zkouškou

pro shodu runko-francouzHk- ou — a

tudíž poučnou pro Německt — neboť

musí se tak nyní ji! ukázali jak da-

leko dnes Francie s Kůlkem inftíe

jiti Tak asi v podstatě vykládá
"Frank Zg'' pravé příčiny 'ochoty'
německé vfiči Kuku a nelze upříti
že jet to doznáni stejně charakteri

slické jako upřímné

Jtulmrakd vldda jak píše
AMlada

Holgaria' poslala do Paříže sého

důvěrníka aby přezvěděl co by
fran-couzsk-

á

vláda mynlila kdyby chtělo

Uulharbko ve Francii uzavřití novou

pujěku Bulharský důvěrník byl

velmi laskavě přijat zahraničním

mínÍHtrem Hannotauxem jenž mu

pravil Že taková půjčka potkala by

su ve Francii a dobrým okem proto
že Hulharsko mi ze vSeth balkán

ských stálft ve Francii největíi úvěr

díky pracovitoHli a správnoli svých

obyvatelů Avíak dodal pan
Han-nota- ux

Franci by při pdobné

půjčce měla podmínku kterou neby-l- o

by lze obejiti: ab) Kiinko uznalo

prince Ferdinanda Jakmile to bu le

přizná její Francie a Uulbar-k- o může

počltatiže dostane ve Franou půjčku
na 4 1 ano i na 4%

Jr J hoHtuiHkjiií v bpojených staUdi vo velkém
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unavenoftť ouprtlosť a Jct tvákÁ
vtcíný lťk pro Jaruí nroiwl

Ona II 00

Na prodoj re isócIi lékántác li

Spmcwl Iod In a Jaďr
no7Í7ivnof trulnomygln)Hf no
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Po parolotlícli expreHrilch nejryclilejňl jízda pfea moře la pet dni zi noa

Nw Vorku Z iiMiuhurku
do 11 um hůrku: do Nowr Vorku

Io parolodích exprHHiiích 118 00 W260

Po parohxlích praviillních 11000 $2750

Po parohxlích Unon linie dlflOO 12500

Po paroltKlích lUiltimoruké linie $1300 125 00

Ohledně přeplavu blaata ae u

HAMBURG-AMERICA- N LINE
87 15roilwiiy

I
xhrájit itviwr

I 125 LaSalle St

NEW YORK I I CHICAGO
eskorta domácí cizí vyslance do- - ohromného brouka Golialha stkvě-provázejí-

nemohla zabránili vý- - motýle Uiarexes když houpe
buchám nenávisti k cizincům na krásné bignonii tulipánonos- -

Ještě nři návratu MkinPi
kdv! nostuoovala celá kavilkáda

podél břehu mořského vyřítil se Jvojdyínou rybu Prrtopterus anne-pojedno- u

te sluje skalní polonahý
ctcu" vfV0J t8e l"e' trm1 tisíce

Proó trpítl

Zlatou žílou?
Tťi mift )! mra

fin VtlMm kUrf-koll- v

iřt4 tlM tllf
Bt m f réti

Mimi tule di-o-

ni o tbtaim vrtk
ttvi 10 bW 1

4bi k41ik prd
otci) kklé ítt
nov lik ollváii bU
by tuil kldýa maUtn

lano 44tkm Iryl
e!m rjaloTlb-lnýB- l

lraauittM b ltml J I iUI4 lili
WCIMTtOMI

HÁTOD k poallftal
ksMI krabice

proamuřwcd Fk ju rknA
to V4b Ukiralka
by I4k tn ro Tm

PJ m

VORTON BEMEDT U0„
CfeJa O i A

I Irrttif liVt kkán(VA mvM
khcl

avatý" hlavo maje ilutými květy
věnčenou a počal ae zaťatými pěsť- -

mi zuřivě celé společnosti spllati
Jeden a matrosa vyslanectva chtěl

ji! vySeptalého skoro stoletého
starce uleřiti kdy! v čas vodce za- -

kročil Stařeo hozenou mu minci

pozorně prohlížel zastrčil a počal
jeslě hfiře láteřili

Svatý tento zdržuje ae ji! po dvě
léta vzdálen vieck příbytku lid- -

skýcb bea pfístřeií a oděvu !ivě
se nuzně travou a kořínky Ve
avé sluji čert tento v lidské podobě
adržnje ae a tím jediným chvaliteb- -
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