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ckými jskými jsou opatřeny moderní bicykly ovsem že mnohem důkladnějšími a mnohem lípe zpracovanými
Teprvé tato kaučuková
kola činí jízdu příjemnou V tako
vém voze človk ani necítí že jede
vé na

dě'uje svůj úspěch své dobré
Při jeho
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vybroušeným vkusem Neilcoe ovsem
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Indie
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J 000 moli a očekávaná holina
ro hy tomv
uzkfeh klaněl
a s ní i
nattl
mtnalo kdyhy doiti k %4Ue tnzi dold di (Jing-- t
IUbr atkladitel lojovná snaha aby se kdekdo dostal
Haškem a Anglii o Indií? Avstk dynantie Velkých MogíM v Indií do toiirfii'i tu
pro dcpln ní milionu
rtkon lidu Ařgnitanu určeného H návalem obecenstva
lio dobyl
AngViťtat mi]! t(iijr ta íhf
utvořit ii arruádu 25 000 mulů a
pnj a oť&jf i toho
přibývalo Í veelý h scén ale i poní r 1C25 do Indie Nalir
A tak 1'amíry rťmajf a nfinuhoit vtrhl
hnutých výjevů v nich! byla tlačeni- mJli Ýnam ani
thcholrilm ani Sacb rolem Turek zmocniv se ce hlavním momentem V půl druhé
toJíCikřní xtnylu
svých zaznamenáno 20055 osob ve tři
Ang!i trflnu perského a nemaje
Ducha-rvflězitvl
a
5au
nad
le
t
ltuoé
Turky dobytí
čtvrto na dvě '22325 osob ve dvě
tťkajf
a Chivy porazil Velikého Mogo
tfe!ti( Aí j'řpjlou do Jji b lha
hodiny 22877 osob V té chvíli by- ti Indie a iacbv4t( Ji Malovali i la a ribnadil jeho atoličné měto ly již totiž všechny tourďjiíity až
itraiiky na Mínu al asmi tvrtkali Brzy po jf ho násilné smrti vtrhl do na jeden uzavřeny ale později se jich
Indie AchineJ Abdalhh
echno
avoa moc ? Indii kde
Hyb to pro veliký nával ještě ra několik mi
poslední vtržení do Indie po souii nut použilo
Zutím se shromáždili u
jíl je jřijrvřno a
od
le
Ituov6
Utrhnou
a
Ani
nemlu(
vchodu členové výkonného výboru
jeden třehto vojevůdců
Angtičanfirn bylo Utu nir táhl do Indie přes I'miry nýbrž pp hrabA Lažanský
Šubert Ort
doaahnouti tohoto účinku la Indovi západněji od nich
Není tedy cestw Otto a Storch mnozí členové zábav
domorodci nettiají roč by jim byli přea Pamiry ani ruskému vojiku ního výboru
zpravodajové listů atd
fdiční ta jjich panntvf % jíl dávno předepsána potáhneli do Indie A přihlížejíce na postup u průchodu
ai vyprivojf íe 'bílý tarH je j řijde budou li Rusové jednou m pochodu
posledním tourniquttem
Každým
oavobo lit Angličané Sud v Evro nezastaví se až na březích (iargu okamžikem může rozhodná chvile
pě í v Aii řlvou roti Kuiku nen! neboť i Angličané mohou od nich s nastat
Už zbývají jf-- slovky ba
pak di' u ie ti kdo joa Angličany jistotou očekávali že dokážou víe desítky Bludištěm strká se k tour- utlačování a vyčníváni řpatřují v co jejich předchůdci na těchto po- niquetu pár výrostků nějaká babka
dva feháci 8 bílými čepicemi matka
přianarcm aoupt-f- Anglie svého přf chodech
Za nedlouho dojde na dělání s dítétem občan neurčité
žtího cvobo liteie Na tento úi im k
fyziognosvého ročenl Angličané dosud
smlouvy o 1'amiry mezi Anglii a mie déče v prostém obleku
pak
mýáleli oni myslili 2e Bijiti náro- Ruskem
Anglie bude zase mluvit zase pítr kluka — a tak dále Iv
dové b jdou pokládali toho ea uvého o velikých ústupcích které na ní
tourniqjetu přichází mladá dívka v
Rusko vymánilo
Nechť se zpředu Šedém obleku a a řerným íátkem na
Depřitcle koho Angličané
ví že o takovém zinku nemůže býti hlavě
Koal raničení anglo rut ké na
Za ní jakýs hranič nemoha
hkonM bezpochyby dobře na řeči
so dočkat protáhl tělo podél dívčina
boku vrazil tourniquctem a ocitl ae
procpžjh obou stran a rvláští
Utifhnou hovory o soupeZajímavé itjrořítnt&é nálezy Jest na výstavě — Nic ! — Děvče ne- ření ot ca národa a HtátĎv ale vzá- stará zkusenont že v Římě třeba jen omaleností nijak nerozlobeno podalo
jemný pomčr mezi nimi zůstane týž někde vykopat díru a hned nalez- listek biletáři a vchází dovnitř
V
ť nete atarožitnosti
Při proražení
Štvanice na Rusko veí!y již v
tom praštil pan ředitel Šuberí tuž
i
jež se provádí mezi via del
Angličana Kunové vidí že
kou chytil ji za rameno a vzkřikl:
a Colonseem skrze Oppijký
ani liberálové angličtí nechovají Ke
Milliontá !" — Jakoby by ae moře
k nim lépe a proto ne v nich uHtálilo pahorek zdá ae člověku jakoby se vzbouřilo burácí to
zástupem
klidné přesvědčení že dříve nebo nalézal v Pompejí pouze nť kolik
Million! Děvče vyjeveno a
potději dojiti musí k hrozné vojnu metru pod vrchem objevuje se
překvapeno ocitlo se již v záatupu
zdivo jedno vedU druhého
mezi nimi a Angličany
V tom pře
funkcionářů a novinářů — "Jak se
svědčení krok za krokem konají v Mnohé c těchto edf ovéern muií býti
jmenujete?! Odkud jste?l Vda
umělecké ná svobodná 1 1" — "Million !
Asii přípravy k nevyhnutelné srážce zbořeny
znamenitější
Ale ani Angličané nezahálejí vedle předměty prozatím nalezeny nebyly
!" — Hlučné fanfáry troubené
že bedlivé pozorují každé ale navzdor tomu jest toto vykopátoho
sborem historických heroldů cnějf
hnutí KqhQ Znalec Východu lord vání velice zajímavé zejména co se do daleka Dva haeiči se
chopili
Rawlinson dokázal svým krajanům týče místopisu starého Říma Za- dívky a uprostřed tlačenice a řevu
že Rusko založilo již dvě parallely chováno bude prozatím malé nymfě-u- nesli
ji do administračni budovy
nalezené pod via Polveriera Zde
proti Indii jednu ca Alexandra II
vyvedena byla uprostřed řídíte-l- ů
druhou ca Alexandra IIL Těmito polokruhové jeho výklenky zdobeny
výstavních na balkon a tu oznámil
parallelami jest už označen príití jsou překrásnou lasturovou mosaikou zřetelným hlasem člen výkonného
Dále ke Colosseu mezi ním a ther-mapochod Rusův na Indii
výboru dr Kopista nedočkavému
Rusové tvrdí že si nepřejí ani
Tilovými odkryta velká fronta množství: "Milliontou je Františka
Angličany ani pochodu budov čtyři mohutné pilíře zděné
války
~- - —
j
ale
na Iudii
třeba t cihel a poloaloupy a začátky klekdyby
A zase nov jásot volání slávy pobylo pokládají jej za možný An nutí Půda této budovy jak se zdá tlesk a mávání šálky Štastná milgličanó svým nezkrotným nepřátel jest sotva vyáe než úroveň Coloaea liontá byla pak obdařena hojnými
stvím k Rusko svými pletichami Za pilířem nejlépe cacbovaným táhne dary mezi nimiž bylo 250 korun bo
proti ním a i v Japanu i v Číně i v se malovaná atěna ca jejímž zacho- tově permanentní vstupenka a Uké
Afganiktani i v Persii i v Turecku vaní ae právě pracuje Zvlášť zají dýmka a stříbrem kovaná hůl Po té
i na balkánském poloostrově slovem mavé jest uvolnění Coloaea irněrem
byla fotografována a vedena do ná
svým nepřátelstvím všude vždy a za jižním Zde se prokopalo až k anti- rodopisního paláce kde se teprv odkaždou cenu přinutili Runy aby cké půdě a odkryta tu dlažba tábývala pravá "milliontá" slavnost—
chtíce nechtíce připravili s k odra hnoucí se v ifree 30 metru kolem Hned na to se pak otevřely v Sečky
žení rány a k zranění samého odpor budovy sestávající a velkykých čtv
tourniquety a nové zástupy se valily
Směce A kde jet Anglie ranitelnějíl desk a znamenitě zachovaná
na výstavu tak že druhý million byl
Ranové počítají že rem k antické atlnici jejíž dlažba
než v Indii?
Dosáhlať
slušným číslem začat
se
In
skládající
pak obyčejné i nepra návštěva v ten den 1043349 tak že
by úplné vytlačení Angličanu i
die provedla nevelká ruská armáda jvidelných balvanů lávy byla rovněž návitěva tuto neděli wbnášela 67549
100—300000 mulá
odkryta oddělovaly tento dlážděný osob
V díle gen Skobeleva jsou janni chodník
HUtvtnJtí včittlé na rýttavi
Dne
patníky g travertinu svýii
historické zprávy o tom ie taženi muze i niccz pfct e zacnovaoo
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