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jako kdy! byl thah t ěiis vypil
Prosí Jíté o nápoj} lilml jeho by
la vyplněná Nyní následovalo celá

shroinaMéní jeho příkladu! iekn

se opili

Kdy 1 se byli vyspali přísel mu! v

ftrveném tátu a roxdával Indnm

ilarjí korále sekery motyky punéo
chy jakých bílí lidé nosí 1 zafa

'' znameními mezi selniu rozmlori

vati Bili muži dali jim na arozumě

nou le nyní u nich tAotati nemohou

že však na příští rok opět js naviti
ví nových darQ přinesou a delší čas
u nich pobudou a anbypak Živí býti
nemohli bez pokrmu že něco pftdy

potřebovali budou kde by semeno

rozili a zeleninu vysázeli
Na to cizinci odplulia přijeli v ro

ce opět I těšili se obapolné ze

šťastného shledání se bělochové se

však smáli Ind Um vidouce že seker
a motyk kteréž jim minulého rokň
hrovaii upotřebili neznají Bylif
sj přivěsili na prsa a dopunčcb dá
vali tabák Nyní přidělili jim bělo- -

choré k sekerám topůrka i ukázali
a

m jak by sekerami stromy pod tí
nali a motykami zem vykopávali
měli punčochy pak oblekli jim na

nohy i smáli sc tomu náramně In
dové že nářadí to ujKjtřebiti nevě-

děli a že tak dlouho tak těžký kov

na krku nosili Indové se domnívali

že každý běloch Mannittem jest
nižšího v Sak důstojenství a ve službě

nejsvrhovanějšlhoboha který v čer
venělo zlatem vyšívaném Šatu se
skví Stávajíce se každým dnem

důvěrnějšími mezi sebou žádali bě-

lochové jen tolik zemA k zahradě co

by volí kftžw obnášela ludové před

jejichž očima kfiží byli rozprostřeli
povolili jim tuto žádost Cizinci

pak počali kůži na dlouhé řemeny
nic tlustáí iež prstíček malého dítě-

te rozřezávali které pak prozřetelné
aby se nepřetrhly do kola natáhli a

velikou proetraninu jimi objali
Indové podivili se této chytrosti

bělochů nechtěli se však o kousek

země s nimi hádali anf beztoho pro
sebe dosti podrželi Bělochové a

Indové Žili dlouhý čas pokojné po

spolu belocnovó vsak neustále ví co

půdy Žádali kteréž i bez veliké prá
ce dosahovali Tak Ke poznenáhla
rozmáhali až Indové posléze se obá-

vali že celou zem žádali budou což
se i skutečně stalo

Konflikt Ar Kulhohj-li- o $ btr
Baoffym jakž takž je vyřízen přece
vsak bude jeStfi anad zajímavým
otiskneme-- li ona místa z řečí papež-
ského nuncia Acliardiho které v

KM 1

Uhrách měl a jež vlastně staly se

podkladkem konfliktu PeStský pon-dělní- k

sdíleje z pramene prý úplné
spolehlivého že Agliardi ve Velkém
Varadě odpovídaje proíeesorskému
sboru akademie řekl: "Plníte len

krásný t hvatý ůkoljestliže nazhoub-nos- t

moderního zákonodárství po-

ukazujete a naproti tomu uplatňujete
požadavky práva věSnťho" Na pří-pite- k

pak hr Ferd £ichyho mezi

jiným Agliardi prý pravil "Stejně
jako šlechta ve středověku stavěla se
v čelo tažení křižáckých i dnes ari-

stokracii zejména šlechtu říše řrian-sk- é

čeká povinnost křížové tažení
vésti proti modernímu zákonodá-
rství'' — Za spolehlivost zprávy té
arci ručí jen vládní a polovládní tisk

maďarský

— Nechuť k práci omrzelosť
oxpaloxť jarní nemuče a vyráiky
odstraní nejdříve Severo Krre-éiKtit- el

CiHtí krev Míli télo (th

8Í DřeiFli liSÍlíííiw

Válkt řlnkr-jfirnii- ká vnlmlil
n počalkn v Německu pouliou iv4
davost Nsjen v roitinitnjfcfch kru
ícb ný)rl nul oWhotlnleb mají
čich slykjr s Aif nemohli j jM
(viti aby vélka f fnknjannk
mola nvf bm]ný uóínek na lÁJmv

Nf nrnka Naopak v Berliní v

lH a il a

myšmi je vaika ta ixiiiu mlti ro

Nřmecko upíAe fropei'h protoJt

Japanko prat-uj- t aájmeeli dvili
ce Lojuje proti utatu kt-r- Javno
tal so synontrnem konservativné

hniloby Za těch okoluostí všechny

sympatie byly natran$ JapancAv
Nemel Jejch vllfutvíml dokonce ae

pyšnili povalujíce Japanre jako ta
své laky a nepozoruj fee aoi komifi

nosil v tom svém utotoiAovint

Japaoci neUit není veliká sl&va

obíjeli prchajícího nepřítele
Z vftetatví japannaých radovali se

1 1 té příčiny U v nich vidťli táruku

příslí protiváhy rukebo vlivu na

dálném Vfchodř oepocťopujfce le
Iluako-- - není Nřmecko a že to co

Kuako df-1- ve Východní Anii do

konce nemftlo mlti vlivu na Jeho

jednáni v eronkó politice

Oaývaly ne pravda také blány
které varovaly vládu dívati se na

japanhká vítřzství tak ružovýiui broj
lemi a dokazovaly le vítřzstvl Ja-pan- eft

přinene nenapravitelnou ékedu

aájmttm Německa V tom ainynlu
mnoho psal a mluvil bývalý německý

vyslanec v Čínř IJrandt jenž tam

prožil okolo 30 let a jest jedním i
nejlepífch analeňv aijkého výcho-

du Ale Němci právě proto že tak

dlouho byl v Číně nevěřili mu a ob-

hájci Japancfi dokazovali že lirandt
se zvyku a ze sympatií k Číňanům

iveličuje nebezpečí z porážky Číny
Vée to ne rázem změnilo jakmile

staly Ke zuárnymi podmínky míru

simonoseckéLo V Berlině přidali
menší význam článkům o odstoupení
části poloostrova LiaoTung a ých

oslrovuv i FormoHy nežli

článkům týkajícím se obchodu ve

vnitřních provinciích Číny Kozho

dující osobnosti v Berlíně myblí že

territorialnó ústupky jež Japansko
ukládá Číně týkají Ke spísa záměrfl

které mají na Tichém oceáně Kuako

Anglie a Francie Japansko opíra-

jící ae o Port Arthur jsoucí pánem

Pecilijxkého zálivu Korey a Formo-a-

bude pánem i nad Čínukým mo-

řem a bude je moci kdykoli ne mu

slíbí uzavřití cizímu obchodu

Následky ukážou se nejen na an-

glickém nýbrž i na německém ob

chodě neboť klíč od vnitřních pro-

vincií čínských bude míli vo stých
rukou Japansko Ale ani jeden z

evropských státu nemQže dopustili
aby všecky jeho obchodní styky a

Čínou byly odvislé od milojti Ja-pans-

To konečně pochopili i v

Berlíně když p Brandt vyprosil ai

o císaře Blysení a vyložil mu celou

pochybnost politiky kterou Něme

cko dosud sledovalo ve východo-

asijské otázce Přímými následky
tohoto slyšení bylo že Německo

ihned zaslalo japanské vládě notu

poslalo do čínských vod dva nové

vojenské koráby a dohodlo se s Itu

skem o společném postupování na

Východě V Berlíně srovnávají si

monosecký mír re avatosiěpánkým
a jsou přesvědčeni že musí býlí i
kořene směněn N L

Tižte StčUvob výstava za patnáct
renta

PoobdrUnl vat tdr—j pslnictl s atl v kol
kich p4Ua via potem vrpUert4 nato Pum&t- -

prvld-ln- é p%demít eeuiA pocirtdt vtk
hora thjtu mil adilaU Jm eui
airnoa sto u í- -í u dUo aatueké
mátl hoámi ObMka) MloMrtikov obrřy
braratek kdT jich pA—m a]t nimi

Páno b4uk4al ti k 4Uíi4i Tratímá ám kaik a má
vta si bo pb-- podi- -
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Každá rodina v Snís„h Má
tech ví že Severflv lialsám motí
plícní neduhy jest nejlepSfm pro--

tedkera proti kašli

Před mnoha lety dokud JS£ lidé

bílé barvy do této krajiny nebyli pří
in ii t i t i
mi uzreio nraoiiR imm rýny loví-

cích zdaleka na moři něco velikého
s pohybovali col nikdy nebylí vi

dívali ! běleli s touto tprávoti
domu a přiíli opět se svými

li moři

chtíce ae dozvěděli co ly to bylo I

hvili se ukaiu tomu který e aatírn

přibližoval nemohli se viak shod

nouti adali to velká ryba aneb jiné
zvíře anebo prostraný na vodé plo-

voucí dftni Jest Zpozorovavše po
sléze že podivná tato věc ku pomoří
se blíží uznali za dobré k panovní-kft- m

sousedních ostrov fi aby bojov-

níky ae všech končin svolali A

shromáldivse so tito u velkém množ

tvi i pozorujíce přibližování — se

úkazu tohoto měli sa to že to ne- -

smírný dílm v němí Mannitto sám

nejvyššl bytost) je navštívili hodlá

Když se byli všickni pohlaváři na

ostrově Yorku sešli radili se o to

jak by svého Manitta přivítali mli
postarali se o maso k oběti ženy

musely nejlepsicb pokrm a připravi
li i domýšleli se že velká taneční

slavnost nejspíše jej usmíří pakli
by je hněvem ivým stíhati chtěl

Zástup opíral zraku svých na čaro-

dějníky na mudrce a pohlaváry

rady a pomoci od nich očekávaje

Tanec nastal a noví poslové při
nesli zprávu že to velký pestrý dfim

a v něm množství Živých tvoru Ny
ní již nebylo žádné pochyby že to

velký Mannitto jenžto jim zvěřinu
řinášf jakouž ještě nikdy od něho

nebyli dostali Noví poslové po-

tvrzují zprávu Je to živými bytostmi
aplněný dum jest jsou prý vsak

iné barvy než Indové a jinak oble

cení cevene oaeny rouz tueti nimi
bune snad Manrilto sám

Z korábu volají na ně v řeči které

nerozumějí odpovídají však dle

obyčeje krajiny této křikem Ntkte-ř- í

z Indu chtějí utéci do íesfi druzí

je vsak zfistati nutí aby hosta svého

nerozhněvali který by je najít a

usmrtit mohl Z velikého domu při
chází malý dornek ke břehu s červe-

ným mužem a ještě s jinými druhá

část zastala ve velkém domě aby jej
střežili

Pohlavárové a mudrci byli se k

radění v kolo usedli k nim se blíží

červený muž ještě se dvěma i po
zdraví je a tváří přívětivou oni mu

děkují dle svého obyčeje I nemo-

hou se tomu dosti nadivit šat cho-

vání se cizinců zaujímá celou jejich
pozornost neivíce v červeném les-

klém oděvu ToC bude bezpochyby
velký Mannitto Proč ale má bílou

kůži?

Zatím přinesl jeden ze služebníků

jeho velký haksad (tykev na potom
skleněnou láhev) a vlil z něho nápoj
do malé číše již Maoniltovi podal
Mannitto ji vypil a dav sklenici opět
naplniti podal ji Indfim kteří blíže
něha stáli Pohlavár jeden přijal
čídi a přivoněv k ní podal li druhé-

mu pohlavárovi který taktéž učinil
Tak koluje číše a již má opět k

červenému Mannittovi přijití tu

vyskočil jeden z Indii udatný to bo-

jovník a dokazuje shromážděným
jak neslušno a nebezpečno bylo kdy
by číše kterouž jim Mannitto k piti
podal a a slžto sám byl pil opět

plná se navrátila I vyjevuje jim
předsevzetí eví že j!ikoi vypití číše
za výhodné pro blaho národa uzná

vá ji vypije af z toho cokoli pojde
Na to vzav číši a rozžehnav se se

vSemi vyprázdní ji do poslední kap

ky Oči všech byly na odhodlaného

Inda upřeny' aby zpozorovali jaký
účinek nápoj ten bude míli I počné
ivrávorsti a klesne pošlé na zem

pruhové hořekují nad osudem jeho

jHož ve hluokt aeo opadl po

chybují že by opět procitnul I

prooilre přece vyskočí a vyjevuje
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