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j mil od Kovna kí ď tilu rd"nnv' klobouk n iírnu a k tomu oii tu byt a Ntnivuce 8 jinou lodí
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Koukolový parník ťape Kmr
a pukoiitejí c obklíčili Kuvfiu u při d' tmí práci na farmách od vAude najde a nu xiroucih lakv

patíífl Hpnlkuvi' dopravní rodí
by mohly ro Vt"tl i fitok od řOilti jura l do tito dohy přei $1300 timo roste"
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Pčihl a tierozčilil 1'oiiuilu doruifuiisctt kAIívu v fiútrk niinulťbo
DVA SVÉTY

linii lni touliivrej "Chlcbíčfk tnitýdní vMVr po HT&h-- n [Hiriilodi
Tři lidé zabiti

při železniční ne Muvniiriiili linii' City of Atlimta Mromč nerostl' ai lenlile átčp taky
Napial J Jahoda

iniiil 7 1 1
1 n fho )- - jcil tak bi'Z' vidin nerodí Nehodě v Kalifornii

tram
tvii Mf íijm-i- lodi o tiiclli dií li mu poli no jciií ii('iiimnc

f irli řlciwcli np poli irituji' Parník
Na Sárnvcovč kopci acli picni-IWi- h

vf roč právč přea Aá
li mu od nietdiii a v tví I0MACH

Tri liili' bvlí iiMiirciMii a třicet
je uvatoviíelnvská niiroda u Není- -

vil i i 1 I t f i m

Cit pí Keiir potopil m ví tři'1'h h

hhI nu polovlnř mi rovďiv kopi--
e

kdysi lidem napa- -pomníno když vlak INicifie Over

lilii iciliillrl Mllčreltl V elmilllílll t li !cKii n Kiiyz iiinicmc vniciiiii nvi- -

llo zulnžit cestu když se přeceCiistlo llill na luAMl hH Sen- -

tnrit líní toho jidilka nebude — "
vvkolejnil m' nl tiiostř jednu tni

lortu a lliNi Nliind Nalzul w
li 1 ta výtlioil ml Miinlx Cul n

mohlo jeti pod kopcem vedle po
(oka a in' honit kouč du svahu
Ale to se časem potok tuze roz

'I paiiláto tuVfi bude" ni- -

nu cvť t ProvidHrifť do Norfolk
17 mil ml Los AiiHt un Nnlt

tPastiiým ňHtnčveni tvrdil van- -

pHtfM a vezl toliko Hvojc inuLllke Želcllici V sobotu tllilllllc vodnil zaplavil váechno kolem drovnl
Ivo ititrjn? jako paroloif City of

lio n'iliu' Dle sdělení železničních okola o proto umí jezdilo e od "No dejmo tomu že v b'té bii- -
Atlunta ktfffi fialrata hi na

autorit tleitčsií zaviněno bylo irndávna přen řároveúv kopec dnu ta borfivčiita nebo divokénti" z Siivnnnnh do 1'roviib'tn'i'
A vcdlť cesty Ntály stnre jahlo- - tiialeiil no tlejme tomu — ale

PROČ TRPĚT? lič tuková zvláitnost protože ro juk hy s námi bylo už by na nás

dily každým rokem a nikdy jim víecli senla obfiv a Šatstvo?"
Rtvmatioká nouralgloM a aralotl boUttl

Uhlokopové z Colora
tu na vysoku kvft iicpomrzl Vandrovní hvízdal IJeztnrosfrycbU nlz( přlložlto-l- l okamžití

PAIÍI-EXPELL- ER 4
)hruná takmU Rg V H !( OlT

da hledají jma pole

Stávkující tililidtopovA (ipouSt- ř-

Pod jedním iiejrozkleslejAíni ny úmučv mu křivil liiirtat' vou-tčpc-

sedčl drohoufký bMovla- - siko pod noHeni': "Nčkde sc nč- -

v výinčiiík pokuřoval si i dře co nežene — jen když tčlo dírou

včnky a pozorní poslouchal oinie- - nekouká A víme jen když čloji ri-tii- á ni (x ta v wvi-riif- ('ulomnUJta abytta doitnll tn prát clivtlui
il pro jiná poh db' zpráv ji-- í

nudní o nlH&t let čho vaiidrovního který se tu u včk nemusí dřepčt na jednom mí- -

získány byly v Diuivor Cobi Nfi
dědečka na Splccht zůstavil n v Ltč a okounčt v jedná díře I Tu eMini mlt orhrannai Kádinku KOTTT

irzki' zakončeni Mávky mc nezdá

ifti zYidnč niidčji' 1'oiičvikIž Ji
hládku odpočíval panečku Mejiká
VamlrovnS vypruvovuli "Ti "A muč by se Mejskalo v eío- -

ily m obavy h dojde k vyl rž- -

noti 'Mi Kt(i1nl'h ranzerfi po- -
vám pantáto j avčt tuk velikán (" rozhodoval dčdečck "Vidčt
xký že ho deyaterč ndiy nepře- - pořáde jen neznámá tváře učit se

Whnou" nová lidi znát a dát se cizím člo- -

Zasíláme do všech částí

země
NEPRODYŠNÉ MĚDĚNÉ

XOTLE

VKLKOMT A i 'US A

láno bylo na floJden rene kde

jsou udržování v pohotovou)! pro
Výměník díval se bledýma včkem napálit to je nevemdč á

zakročí' ni v Ktávkovnlm ilÍNtriklu

Zdravá duti jsou šťastné dčtl!í doHinl neduSIo k žádným sf- -

I I - i m t „

Mvčtlcm mnoha dctiítck rokft vy příkladní v unií vsí znám v ka

Milýma očima jak synovi vedle m Mavení tří kolena knždčinu
na poli selí ubývá a spokojenč jo-

- vidím až do prost ředečku snle 'UmttU řilfvi vkDeliii itAcU dnvo wíim v) t ru(i zacpu koliku4 U fríiioMlem a tiehylo třeba zukroče-n- í

uláfní pdlieii' Nčkolík aef u- -
d gal relkont 0 72

Yltl vlijr I4liv
lotkJi "Nevím nevím — já byl — ááno kdo mfiže do cizího řh8 gal volkont 131

lokopň v íoiiiivíll díitriktn f BAMBINOnejdále tamhle v iníatí to jest včka vlezli jentlí v nčiu není fa- -

hyMá vydati do nhflnvrh polí v
fildruhá hodiny cesty a puk IcST Tak já vám človíčku povím

10 gal valkont 067

lň ftl vtUcont 1600

25 utl vlkOKt 2000
iock Hiriii(fi Wyo OknliioKt h

tamhle ve pálavských lesích to i„k mř človřk w svřta niihálil"
čtyřicet dolfl v jižním Coloradu

jsou od náii dvS hodiny íOpunl Odložil fajfeičku podíval hc na
jylo nutno uzavřití následkem ti"- -Naic kotli! Jhou zhotoven' ve meť nole jak Jim to nentle no ncntlioHtiitku železničních vozů hítuaci

skrz ze KK)% MHtrt mWé a

l5ílnkiij ryelil iřIJmnA Uti nV !'( I ď nmjl rAilyl Chil ho v(e Vil vMi
kÍrnÁeh nud plímo x laloratofi 1

Cbtéjla ballétik ohráitia děcka flamliliia na Bin
Cm 14hv f0 tA ub 04 "tft pottoviim pukli etJiíilri&t tUtQ u vyrlill(i

F AD RICHTER & CO Buh Trminl Bldg No 5 BROOKLYN N T

Vandrovní ne jaksi pohrdavč ubývá a pak vypravovali "VIznačnč zliorSila dle prohláíenl oh- -
rozhod uč wjlfpWho vyrňbřnlio usmál Povídal s "Jsou Jsou ta-- je to pár let — to tuhle hyn jehodníkň ulilím V iiřítomnč dohř

kovl zapeklí Ijtlfi paty r vesnice Utč chodil do ákoly a já u iiAa mi
druhu

NflS kotle jhoii hc7yi'hts zupa jfdeiiHKcdmileNáf dolft ve Ntáté je
nevytáhnou Ale takový človřk Kniitu panoval Přijedu tiikbhv nečinnoKti
antáto to mi viřte jakoby byl jedenkrát a pole — u náa cizíkovány v KÍlnyli hni

tiícli a jnou pi AriKTÍfan KxprřHii
HI- -VÝZNAM MISSISSIPPI V

8T0RII ZÁPADUnikdy nežil Ten zrovna zpítomí rdfivčk Žádný nějaký roztrhli- -

jiOHÍliíny
2 iialff tnřkkri 100% tM mř Japonsko žádá na

ilřnA trubku v úvhtoch iOr utopii Cíně zadostučinční

nu A v říčních příst a visi ídi v

tčeb ilfieeh bylo znační živo

Před železniční írou říční lodí

hyly pojMilárními prostředky rv-clil- o

doravy Tehdejší říční lodí'

byly považovány za plovoucí p

Iáe a byly známy pro svoji ry-

chlost Nákliídy po tíehto lodích- -

Vzrfistajíeí dnh-žifOK- i řeky Mis

líwsippi jol o tepny obebodu vyvo-

lává vz[omínky na doby minulí

kdy romance a řeka MísnísHÍppi

N'a základČ zprávy upolečná ko

3-- jiiiIm míkkft Wrfi hm mě

driA trubko v z6vjnM-- Í50! utopa

Hfiojky rm Mpojní truiky ko

tlfm biz letování $100
mío' jmenovaní' k vyítření udán

ť ňčBHtí Čírmk? dčlovč lodice na byly nččím at'jnozvukým a pojmy

nerozlučnými H řekou touto jsouirwiHHakru íaponcň v Níkolajev
ZvlAítní ceny m koti v množ

itví n& tucty 7lj proctnta irážky aku Aníjitkč Itiwko na jaře toho ve spojení Tičkterá z nejvčtííeh
pro obchodníky to roku Ja ponuko požádalo Cínu jmen arnerick pionýrskí historie

ve vřiri padoJu" riPpl nic tak ~r človíček ulízaný
"Jak to řlovíčkn myslífef " o j„( nevČHtinka A hned povídá

zval se klidní dřda a praníe se jttj yř koupil řezačku že

svčtáekou řečí nepohoráil prodává řečky Že má iicjlfpňí
"Kdo nepoznal nvřta a nepře- -

řezačky na svčtč Že mní prodá
hlídl jak to jinde chodí a jak e tuze krásnou řezačku A hned

jinde žije víme pantáto ten ja- - vytáhne nčjaké papírky a obráz- -

koby nebyl živ ale jakoby tady- - ky Já jsem tehda zrovna nčeo
hla mezí kopci byl zakopán ! Tak takovčho potřeboval povídám
to myslím" přcsveVlčívž řekl koupím! a hned si taky podle o- -

vandrovní brázku vylo-řt- i N'asalo we to na

"A co myslíte človíčku — jste ppír já to podepaal a ten cízl

vy ířastnřjií protože jsta vídčl ílovíčck hned hřebeni í ?e bych
kua svčtat" pokojní povídal dí- - míl dát pár zlatck napřed Já
da řku: uie pár zlatck já na dluh
"Jak tof Jak to? afastníjáíf" nekiipiiju počkejte tu vám vy- -

dobře nechápal človčk za uvita Házím vácehny peníze A vysázel
"Inu pantáto jak m to vezme jHcm jcití jsem ulízanímíi dal
ČlovČk jarád íc to váeehno vi- - krm iiníbo a do kapsy pár v

ZafcM ílrftft niho money onlir
zadout iučinční Japonsko žádá Do ní je vet kána historie iieohro

ruMtrw 7ii okiimíítou dodávku
aby číiiHJtv námořní velitel omlu Ženího l)i' Hoto který pronikal

Doporiif-ení- i Duím & DradNlrcctH
vil hp japonskému veliMí v Niko po řece líto jiřes nejvčtii překáž
ajevskii aby duMojnící a muži ky vzhlížel na majestát ní vodyOomucl [[ [(unin kteří mčlí na t"to události (íčat valící fte U moří a poslíze sám v

ylí potrestání a aby náhrada hyDePt 25 tčehto vodách nalezl místo io

sledního odpočinutí Nfejrič ua vyplacena udánlivym ohžtem3222 W 26th Bt Chícao 111

HmMvh m IVaví že čínxk chvaciijícímí jsou historie o do
oďntvo půjčilo Runfím díla k ú- - brodružatvíeh a utrpení Miiripiet

idopravovány byly mnohem bicí'

níji a rychleji nežij dnes po
Lodí tyto závodily v

lycblostí Mdí bydlící v osa-dáe- h

pří řece znalí jízdní řády
jednotlivých lodí a slironwžro
valí se na březích aby sledovali

jízdu dvou lodí gá pnsícfch mezí

sebou v rychlostí Casio lodí se

přfdhAnjíef neviírřialy si ani sí(í
nálft že náklady jsou pro ní pří

pravřny Jednalo se jim aby co

nejrychleji dorazily a místo vč

ho kowčního určení řyu na'
líto řccB poskytl íctuýní sfóso-vatelft-

vdččnou látku pro zají-

maví literární práce
Význam říční dopravy znační

poklesl když zřízeny byly žcezJ
níea n Ut fakí znamenalo pokles
ve vzrostu mnohých míst jež by-

ly atředískem tohoto poříčního ob-

chodu Jodí ubývalo Teprve za

války doáloopčfná k obnovení řbí

e a Jolíeta la Kalh a Ibervílle atoku na japonskou posádku v Ni

kolajevsku pří ktřrčm nřkolík celí řady jiných Tito lid sotva
set Japoticfi hylo Mmn+tw snili o ulozt kterou řeka tuto

hrála v historii naií zemí

Před lefy jmíno řeky Míssíssíp

pí učiiíio bylo povídomým Yi

Dva Černoší bylí

den bydlíeífři na východ od hor
usmrcení v bavlnář-

ská válce na jihu

Z Montífomery AU s rtn- -

del žu víc vJf nn takový na vsi jec"
přirostlý ílovřk" Vandrovní e zubil

Dhh zakroutil hlavičkou po- - "Cekám íejden čekám čtrnáct
hladil dlaní trávník a řekl klid- - dní čekám mísíc — ňíel CcHm
ní i "Vidíte j4 mvim jak to tam dva mísíce — riíe{ Jdu a ceduJ- -

daleko v avété chodí ala abych kou do Školy ptám se co a jak —
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