
SEZNAM VYOBRAZENÍ 

1 Z pozůstalosti P. J. Šafaříka. Grigorovičův zápis makedonské lidové písně. 
2 Emanuel Fait. 
3 Makedonský hajduk Iljo Marko (Maleševski). 

(Světozor 1875) 
4 Povstalci z okolí Resnu ve stanici Bitola. Jsou odváděni do vyhnanství na ostrov 

Rhodos. K článkům Františka Přibila o Makedonii. 
5 Makedonští povstalci v řetězech. Podobné obrázky doprovázely texty Františka 

Přibila o Makedonii. 
6 Váleční zpravodajové Emanuel Skatula a Karel Mečíř. 
7 Z Makedonie za turecké poroby. Podílka vězňů svátečním pečivem. Dobový obrá

zek českých malířů. 
8 Ze života v Makedonii: Pouliční kuchyně. Dobový obrázek českých maliřů. 
9 Řešitelské turnaje ve prospěch raněných jižních Slovanů. 

10 Spisovatelka Helena Malířova (x) před nemocnicí ve Skopji. 
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Z pozůstalosti P. J. Šafaříka. 
Grigorovičův zápis makedonské lidové písně. 



Emanuel Fait 



Makedonský hajduk Iljo Marko (Maleievskj). 
(Světozor 1875) 



Povstalci z okolí Resnu ve stanici Bitola. 
Jsou odváděni do vyhnanství na ostrov Rhodos. 

K článkům Františka Přibila o Makedonii. 



Makedonští povstalci v řetězech. 
Podobné obrázky doprovázely texty Františka Přibila o Makedonii. 



Váleční zpravodajové Emanuel Skatula a Karel Mečíř. 



Z Makedonie za turecké poroby. Podílka vězňů svátečním pečivem. 
Dobový obrázek českých malířů. 



Ze života v Makedonii: Pouliční kuchyně. 
Dobový obrázek českých malířů. 



Pokračování turnaje balkánského 
8. Dílenka 

L & P., »Symbionti«. 

Jsem celek statný! V odvaze má síla, 
je l nebojí se velikého dila, 
jei bvprávi a jařma starých pout 
na vždycky rázem musí rozetnout! 
Vsak neznáá-li mě ještě, povím t i : 
přidáš-li prve' hlásku k patř, 
i« v pohádkách ji najdeš svatosvatě. 
Kdy i ttruhm, třeli pozpátku pak budeš 

cist, 
část těla ssavcfl seznáš, buď si jist; 
a itvr/d, rodná, změkčená — je chlouba 

nasel 

9. Délenka, 
Jiřině Zunové, »Taj«. 

Prvri, * karty hra je známá, 
druhá — jméno, j e l má mnohá dáma; 
celek — místo « evropského jihu, 
nese dnešního zla všecku tthu. 

Odměny z turnaje balkánského. 
1. Rudolf Rakouský, C e s t a po z e m í c h v ý c h o d n í c h , nádherné skvěle 

illustr. dílo v pftvodni^vazbě. 2. Panorama Moskvy, v pftv. rámci. 3. Včšín, Stan 
geneiálniho štábu bulharského, v jámci zaskleno. 4. Panorama Cařihradu. 5. Nikola, 
Ba kánská caftec, váz. 6. Národní zpěvy albánské. 7. Černohorská armáda. 8, Horka, 
Na Černé Hoře. 9. Zlatá Praha Sokolstvu Jíhoslovanskému. JO. letrovic, Horský 
věnec, báseň 11. Vatov, Od Balkánu, povídky. 12. Elin, Bulharské povídky. 13, TfeS-
tik, Ku břehům Adrie. 14. Hoříca. Smutné i veselé povídky z Bosny a Hercegoviny. 
15 Hejret. Gogol. — Odměny tyto véno»alo nakladatelství p, U. Otty. — 16,Pa« 
tiorama Prahy, darp. 1 Zieglosera. 17. Odměna darovaná p. J. Švábem. 1S. Odměna 
p. Ivana Nikoli če. — Další ceny uvedeme později a jiné a díkem přijímáme. 

VŠ«m dáneAm vzdává pořadatelstvo upřímný dík. 

10. Čí selka s vypastkou. 
Jindřich Kuthan, Liberce 

Ve válečném 123166, 
poznal raněný svou 23456. 

11. P ře smvíka l í t 
Joa. Kolařík, • Kroměřiiské" duo*. 

13. Číselka. 
Anda Trnková, »Taj«. 

12345 mysle', i e je 345; 
kdyt to vsak měl dokázat', 
sebral se a 2145. 

13. Či selka. 
J. Soukup, Libušin (10.491). 

Půjdc-li to takto dále na Balkáně, 
nebude v Evropě snad za 123 4S67S9 

123456789 

Řešitelské turnaje ve prospěch 
raněných jižních Slovanů. 



Spisovatelka Helena Malířova (x) před nemocnicí ve Skopj 


