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V americkém přírodním parku

t'iv "Zahradě boho" Uo spatřit
veliký přirozený skalní obelisk

který při malé základno dosahuja

přes 24 m výfiky l'odobné zají-

mavé zjevy lze vidět i v Českých pí

ekovcových skalách zámrských a

prachovských pískovcový útvar

podobný obrácené homoli vypíná
se strmě do výše takže se zdá

jakoby se mčl každou chvíli sřílit

Čím však jsou tyto zjevy proti
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800 km od pobřeží chilského vy-

píná do výše 1500 m ode dna

mořského maje při své základné
obvod 73 ml Jeho vrchol hladká

a okrouhlá špička 'Široká sotva
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shledáno že kdežto 'stěny cafioou
_ 11 i vých £2500 aneb vymění se za
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titbt t TTéo! 44—méně příkře tu stěny této rýhy v W AUUlíwV) W ípoínóVii Ví X

SQ UC10VVV ttt CVVVCU10 UV% jednatPozemek t&n vzdálen jest od Wcct

Point asi 100 mil v Holt okresuTich okeanu zvláště 6tena
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Po parolodí:b expresních nejrychlejSÍJÍzda přes
míli fr ač bv kanál nebyl delš DO TJBaAoCharles Krepfla moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
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Kongo však ještě za svým vtokem

do moře vyhloubila na dně moř
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Htředozemnl dopravo
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sotva doufat že lidstvo kdy do

soěie v technice někdy takové dc

Zanfliím zdarma mojo
knUnA llluntrof and Mil-

níky liudobafch nínlro-j- ft

Krilnoii níann orKkonalosti aby dovedlo prové3ti

takovou ohromnou práci íioÚhIo pravS ř'U5 harmoniky koncer-- jELltICUS & CO 5roadvvayJNow líorK
lodnfttoJA pro znpolV_Velice podivný zjev lze též na nny a j rejriiiti mnv

Vv''la?atel řnkfcb biulribnln pro kapoly
léztí v moří asi 400 km západně H CLAUSEHIUS & CO - SJSSJSSSSf—Výhradní Jednntc! V V Orteny a

Hvnové Hvřtoznámch budobníck nác Tmka Dno mořské které se
PullmanoTy Balíetové spaciTozy a Foine

strojů l'J Stefan
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Mellenfií dráha do véoch místtmi Z"l Wal)nb Ave CIiIcako 111
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_# v 1nifjír( rlnnrAVA
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zprvu pouze volně snižuje klesne

náhle o 2740 m hlouběji přerušo-

váno terrassovitými stupni až k

velké rovné ploše která tvoří te-

prve skutečné dno Atlant okeanu

a pokračuje nepřetržitě až k ostro-

vu New-Foundlan- d u americké

pevniny
Sotva sí představíme něco vel-

kolepějšího než tuto řadu terrass

táhnoucích se od severu k jihu na

tisíce km daleko při čemž výše

jednotlivých stupfio měří 240 až i

270 m a šířka od několika tisíc k

málo Itflm rcetrď
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