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tfi'Xf!arircaxremých i koně počínali býti vážně

znaveni tak dlouhou cestou na

níž jim bylo popřáno tak málo od

Tvrdohlavý Tiirok počinku Avšak zbývaly jn čtyři

dny k ukončení cesty — čtyři

dny pouze a iH 39 30Aut při klad Ol IVI rot (4NuhmI Juliu Vtrne
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vými druhy ni Posporu bude

situace velmi ohrožena Nesměli

ztráceli ani chvilky 1 KérabanKromě toho musí býti vllvoms- -fXnou přístav Uojé a jeho ohra

nuto že toto místo jmenuje se tiilťliil na odjezd

Uit%) jest stará Iiérakléaijinope po uccri Aiopa a Meiiio

nyjež unesena byla sem Apollem
Tentokráte vfiak byla to samotná

nymfa která unášela předmět své

něhy — a tato nymfa jmenovala
le Sarabull Tuto obdobu ffipO'

řeckého původu Pylo to druhdy
rozsáhlé mřelo Jhož objrn zbo-

řené hra lby porostlé ohromnými

ííkovnlky dosud naznačují Druh- -

a pil um utuiii ucti viuuia
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styse Terme a veíer do Samsunu
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ily veledůležitý prítav zaSel tak
mněl si Van Mítten ač so mu při jako město samo nečítajíc! nyní
tom srdce poněkud svíralo
Asi stopětadvacet mil dělilo

Sioopo od Skutari Kérabanovi
Samiun jest jedním z nejdále-Žitíjšíc- h

přístavů fccrnomořských
Č jest jeho rejda málo jistá a

ořístav u ústí lesit Irrnaku nedo- -
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ftny I dítky kolenou a gumovou obuv prádlo výbavy do nové

domácnosti hoapodlfskl atrojt polní i domácí nářadf vozy
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Jméno

zbývalo jen ještě sedm dní aby js

více než šest neb sedm tisíc oby-

vatelů Po ftímsnech fíecích

Janovanech upadlo v moc Moha-

meda II i % města jež vidělo

Jny avé slávy Kal i pouhé mě-

sty mrtvý pro průmysl mrtvý

pro obchod

vykonal Neopozdil 10 va lvem
výpočtu ale také si nenadešelV statečně hluboký Nicménfi jest

Té i rlUnA Hnali HA nolinť nit Proto nesměl býti ani jediný aka- -

mžik zmařen
Šťastný ženich birabuly mohlváží se odtud až do Caříhradu
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jfa ja břehu vystavíná pevnost ob Není-l- i zcela blízko líéraklée po
všichni binopc aby brali se dále

podél pobřeží anatolského Al v

attinl nrnl! ťttnlAm ia itrant deset hodin dostali se do Istiíanu

poledne do městyso Apina anořské
! _Lt tUl!

looKlrov Achérusia kdež otvírala

se mythologická j#kyné jeden to

vchod do podsvětí? Diodoř vy-

pravuje fa přivedl Htrkulea tímto

otvorem Cerbera když vracel se

ze svého ponuého království
Avšak Van Mitten potlačil opět
tvé přání do hloubi srdce

Ostatně což nepoznával věrný

večer urazivše patnáct mil sla
nuli v laeboli jehož rejda bičo-

vána všemi větry jest obchodním

lodím málo bezpečna

XjruDOvi v jenu zijuucijciubu c

zdálo že tyto příliá vodnaté me-

louny na nichž ti Kérabao a jeho
soudruzi pochutnávali nejsou a

to aby jej posilnily i odmítl Ahmet navrhl aby se zde pouze

sobec ie íísti Sám Kérabao nyní dvě hodiny odpočinulo a zbytek

yl nucen vřimnouti li hubnutí

tohoto bodrého hocha
' "Avšak" tífiil jel "blížíme se

noci aby byl věnován další cestě
Dvanáct získaných hodin stálo

již za trochu únavy Kérabao

přijal návrh synovcův 1 nikdoV ksEí(VDtu a t?m budelivám libo

můžete uííoiti dobrý obchod se
u
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tal Ostatně záleželo léž IsnarO'

vi a Sarabule na tom aby dostali

so brzy na Pospor odkudž by cew
t 1%

'tf "A jaký to?" ptal bo JJruoo

'ft "Prodáte se jako mumiel '

hjest samozřejmo jak so líbil

Jato návrh nešťastnému sluhovi

i lak nřit váSenému Kérabanovi

stovali ibmd do Kurdistanu 1

obraz Cerberův ye svém fivakru

Jaoirovi jenž jej ani na okamžik

§ očí neipoušiělř Kurdský vel

mož nemll ovšem tři hlavy ale

jedni triu stačila úplně když po

zdvihl ji divoce zdálo ie že zu-

by ukazující ie v hustých knírech

chtějí kousali jako hlavy onoho

llíhlavého psa jejž Pluton držel

ni řetězel

Dne 27 září projeli malá kárá-

vaní rněatyi Hakarru pak k veče-

ru dorazili k mysu Kerpeni to též
místo kde před šestnácti ity lety
zavražděn byl cíisř Aurelian Zde

přenocovali před spaním však

měli poradu ohledně zaměnění

cestovního programu aby dorazilo

se za zbývajících osmačtyřicet ho

Van Mitten měl neméně na spěch

aby unikl co možná brzy onomu

Poštovní itankě
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něm vzbuzovalo hrůzu

Průvodčí nečinil proti tomuto
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"Ale tomuto Turkovi nepřihod
riniiByTvSechno nese nic" bručel "ac 4

návrhu nijakých námitek 1 vyslo-

vil se Že bude pohotově dále cd'
stovati jakmile bude společnosti
libo

r EtČstí jest jen pro nás ubohé kře
sťanyl'' Hovy cenník zdarma:'oOdjeli tedy v osm hodin večer

za janné zářo luny jež brzy po din totiž činně ráno posledního
západu sluoce nad mořorn vzešla

výborně nečítaje v to že byl

stále v nejrůiovějšl náladě vida

Že se při dobrém počasí a spo
ti

Amasie Nedžeb Kéraban Sara!

bul Janar i Van Mitteo nataženilehlivém vůdci cesta co nejlépe

dne do Skutarb
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Skutečně návrh učiněný prů
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Spolehlivé hodinky klenoty české

granáty 1 stříbrné zboží za ueobyčejně

levné ceoy Jakost iboií zaručeni

Největií zasílatelský obchod hodinek a

klenotů Veikeré aprávky provedené

od výtečník! v oboru hodinářství

PIAte sl pro cenník
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jsouce ve svých koleskách po
dfimovali za trysku statně drží

cích so vraníkůjiž společnost dne 22 září překro vodčíffl zasluhoval dobrého uvá

ženíNHViucii icuy mys Acremue
kolem něhož mořské Ptactvo I

llili po lodním mostě ni ucre
% ť ílamž dojeli příštího dne v po-- '

' ledne ni Čobanlar nezastavily
Jaká vzdálenost dělila cestující

ohlušujícím střekem kroužilo jcšlě od návrší skutarských? Asi
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čítáno zvláště kdyby koně v nocistranou kdež obchoduje se u ve-

liké 'milf tabákem jehož balíčky

svázány jsouce mezi dlouhými la

i těmi tak Často naplňovaly jeho

nemohu již dále

NuŽr' 1 cestu tu bylo lze značně

ukrátiti

"Slyšte vážený Kérabane ná

vrb Jeiž vám učiním" děl prů

cařihradské skladiště leč byla by
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se musila učinili as deset mil
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abvste lej rychle přijal"dluŽována

Dne av večer dorazila malá "Avšak jvou-l- i pobřežní cesty

méně Jisté nežli cesty vnitřní?''I L Amm~i I n Linrtnil HB
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Tiawé vyráiené a lakované pleolivl nlftlpl - loný í'k
sbutl ulVykty stíeluá strané nálejs nportovsae aooai

do Amastry kdež celou noc ztrá
vili Měli právo na několik hodin

odpočinku urazivše za šestatřicet

hodin více než 60 mil

Nikomu nebude jistě neznámo

že dvě stě devadesát let před
Krhum královna Amastris man

Žclka Iyumacln jednoho z kapi-

tánů Alexandra slavná zakladl

klka tohoto města zalita byla do

kořeného pytle na to tvými bra

try vrtrna do vod téhož přístavu

jtjz byla založila Nuže a jaká
sláva byla by to pro Van Mitlcua

kdyby podahlo sj tnu t?nto hiato-rick- ý

pytel vylovitil Scházely

tnu vlak k tomu clil čas i penlťc
a aníl by se komu la aul —

vztielfitíé Sarabule — o předmětu
svého suění svěřil nuiiil vidáli

té myllcnky k itrmaldmu polito-

vání srbt jaku arkhtoloK

1'HMIho jitra ih lili opustili
tuto starobylou mviiupoli Janovi'
uů ktrrá jnt ttynl jiti dosti
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dMiU hračky Pak phlli do
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u paliiuci da iiilsty
I K U

I du avitiiii ttlpačIvaU
imk Iru byl kltU)
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