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tilu ví ho Uvol nil 1 rIMIMM)

riďmibi h fa bylo lo moiulrf m
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vu-- íIim !HI pi'OHÍni'1' roku !i'i
Slu vlin yi'ini'1 iiňlib' nu i'itn'l

plii n iHr(Hl(Kx bylo vypbn'i'iio

korpnriM'i Hli liti yiim-i-loi- l po ho-In- '

Iililji'li'k V rciii' iWfil MIIH lil líi!(

h j'lio mbiiló innnžťlkii n ilví ilil

ky byly uťibvilí ziioputfi-ii-

Icilníui v iifjiiíiuíjHÍťli iirncrí

hriífl Imsí-biilli- i je "Ibiln'"
Kutli který jn pojíSlíii ve pro

upírli nvíi-l- i ziiniístiiiivntriri mi

f„':V)0 z liiihž :0()000 ji mi

život ii zbytek mi fini 1'opbitek
Zlí loto řojíílíiií je Zluiíný II pf lt

cell je lilnésllllivilteli kleíí poVII

žují to zii ilobrý inwHlmiMil vzble-ilen- i

k touni že jeilnií ne o nej

ioiulfirníjílio hrlíée niíée v Anie-liř-

jehož i'hiihI Ve hfi' píívnle
noví ziivtnpy ílívnkfi ilo rníéovíeli

uren

l'nmliilý polský virtium mi un-lo- i

l('iiit l'iiifriW'kí přirozené

"líninilí fa i'iilo 't(ii'i je nyni
oiiiíiié ilinií inlí byl I Poliv

před válkou leé nechine M ílí po

víiije pnčcl mužů Ink h pro mil

lionv dívek síuiďk slul se ucino-li-

1 1 lile cíilíe uveřejněných A- -

1101 ii ky' ni čeneným křižem pří

innbdy V loen !l ve l'''iilieíl ltl'J

b ií na kadých lllll milžíi každé

(odilil VÍ Ve Víkll lne1 L'0 ll 11 lo-

ky Nyní však L'li žen připadá 1111

každých i'0 mužů To zuaiueiuí

míry m lomí a iíuiii víim o iroví
iimerickíni iinvlnářeui

Ano" pravil dakub Ibiius- -

kiud piilliiirclni llelirohiiiilu " vy
4iiká ceini živobytí znsn lilii tomu-i- n

ninlému ostrovu simšlivou rá
Kpřebylek lMM)0(!'l žen Ve víkll

nřipraviijí' se vyžehnutých pn

llnviii iikunilžinvé t ' t f popí

mjí že jedí maso piiilýi b zvíínt

iiiiehose k lomu kliilní př ízná voji

prolihiHiijíee že je lepší vie liti'-ro-

bíili usmrtil nežli víc kterou
zabil človék

Vemajíeí' žádného ziioiístnání a

nu Ceiut horkého irroyii vystou-

pila ílu té míry že není možno

vylélati tolíluiiby sí ílovik kou

íl tolik jíroifil eo potřebuje"
Jakub skláníl se und svojí lodi-

cí SMinmzá vtije bílou barvou trhli-

ny Prožil třiaosmdesát rybářských
117011 011 oslroví je hrdým 1111

UiiHlíiIcK Víillielio ciisil eikniil kme-

ne mrchojeileíi se mezi soboli Zlilií-n- i

hádají Tylo jejich hádky zda

jí se býlí jejich formou nsvížovíi- - sVÍij niip-líck- pfiviid a Jeho liej- -

cílní cvičení lichoť jsou příliš
ii by se bavili jíiwik Mezi

liuinii čiistu povstane hádka tt

roliodoválií která z nieh nii do

oblíbení jším předmílem hovoru

je trrniř n po lí událostí Z dob

císaře Maxmiliána kterého násle-

doval za tu velkou vodu stejného
Maxmiliána který popraven hyl
v QueMnro v Mexiku

"Ovšem'' pokruéovnl lakub

jili pro vodu do studny jež íiinIoznkládiil mnoho na Hvýeh prsteeh

míiií než ló let Dle francouzské
ho censu tidíko (ÍO procení mužíi

ve víku od L'0 do II b-- l bylo že

nato 11 tni základe tobolu onáine
til polovina žen ve nemá

iimtíjc na získání manžel fi

Mezi pfíslíhovnlc z ítalle pfeil
válkou připadalo 11 žen na kaž

dýeh 100 miižfi a poinír tento ny
ní je I :''i žen ku KM) miižfi Pře

vládá náhled Že dívky tiilisl býtí
eo nejlépe připraveny k íiloe ho

spodyuík aby míly nadčji na

vdavky V AiikIí! n Jiných zemích
se zakládají školy bopodvfísk4 h

ty léší se značné poptilnritil

ílospodyňskí kursy byly zíe-u- ý

při londýnské universílí a lo
svédéí o skutečnosti že řádná vý
chová dívek v budoucí manželky
11 iiuilky jiovažiije se za velice díl

ležítoii Zeny ze všech íáslí nu

(iflíckí říše spichají do lilo ho-spo-

fiskí školy v iiadíjl Žo dl-llo-

z líchto kursfi ponifiže Jím

rozluštili velkou oláku Jak se

vdái
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TURISTO
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nu dIOOOO éíli pojistku mi ifliNl

(MK) mi obé riiee AvAiik píípínl
1'lnlereW'ski'bo lievpinllí ilo klíte- -

líoríe korioriiéiiílio pojíílíní z ní-lio-
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ii jišťuje M proti jeho ztrátí po

jištčliíin Společnici pln Vyrobil
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ni li Htiíť-cl- i j' jiozoruliodiiý tuk

ý' (ipniiiínií nu transíilťci' njpro-fliilťjA- Í
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honilýui''
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liloydovy upolřtumli ji možno po-

jistili ví'i'lnn mi hl'l fl ji možno

m tu ili'i)í pojintití fíikí' proti f
mil díl Nvřtř

Když tiHiiořiulán byl proslulý
íi
pni mezi Ií'řřr í'Hi'ui ii JoIiiiho-in-r- n

v Rí-iií- i Ní-vhI- poí'iiíliití'ó

t('í KlllíVllllÓ pojÍHtili M' ii íloy- -

ílu proti iďftti )ítý jiin'-iic-

Henry roliodl hi jfilnou o

w ilo CiiřiliriKlu kdí' v U'

iUM pn no vly vhlub Ji

proto ji'lio ln'pí'riiř' nťivifit pojí-itř- n

hyl ii Iloyilu VziiI ni pojínf
ku nu 120(1 lílo-- r ílcrlínp-r- i nli

milici zíiphitití iW lílwř pojixtiii'-li-

-
KlyŽ nii(lí'Hlíi'ilíln vzdiií'liolo(lí

ii l'lni'l iU'jrfiifjSílio ílriilni

lAnyd rozvířil vojí )fiMoknoht í nu

tot%f noví pol Kilyž uvíiitika by-

la v p!i'iikiií'i první pokus o při-Jí-tř-

vfi(lí:kho kuiUÍIii byl po-jíSlí-
n

ii Uoyibi Hpolcřnot tlilo

hí' nekojí žílrií'lio fiiíka ! pří-rozen- í

žobí tk optky ji'ž

(ovz rÍHÍkii

Ve Kpojí-nýť-- Mlifccli pojíífii'
jící ♦'polcínímti iďjíloii tuk ílnlcko
ob' níkďrí jk íiíkolik přffoulň v

pimlcílní lobř iiflzniiíílo níibíli
jí pííkliolll Hflířlíí-k- í KpoďÍHOHlí
VMtiiviií xdriiíMií v Twnton S

slaeých íasfi cl'0(íslá 10 řeiiíkfláiijí z nižných vící jnko z

dílíto a pnd Z ř nik ii vsak

konči nťlui iliiiuintu v kterém vy

sllipilj" SlilOr 11 --e že se ViÍJim

lioiiiní um ho vií uč oiieinoení mí- -

dedky stejné Vlíllí poli' Vild

filmy jsou hotoveny k ukazování
i musí bití dokončeny uby při
nedy výléžky za penle ji-- vydá
ny byly na Jich yhuioveiii U mo

liostí lieštíslí íilieinnclléui suirli

j podobných víeeell Uilisi hýli'11
važováno nby zabnínčno bybí fi

nauční zlrátí u společnosti filtim

vé pravidelné í ochranu obracejí
e kspolečniislcm pojišťovaeím
' lí příčiny když známá filmu

vá hvízdá Ilorothy Dalloiinvú ne

rozhodla vydali se na cestu aero

pianem přes místo před níkolika
mísící Kamoiis Pluycrs Conipany
ii níž byla xiimístmíiui iicchabi ji
pojistili na ji100000 ve svíij pro-Mpéc-

mi dobu trvání tohoto vzle-

tu Vzlet telilo byl hey jiikckoliv
iiídiody a platnost pojistky skoti
čila když proslulá filmová hvizdu
z iieropliinu vystoupili)
Slečna Olivě Thomasová jejíž

Irajdcká smrt je dosud v svíží pn-mí- lí

byla znuíístnárui u Hclnieko-v-

společnosti Společnost tato po-

jišťuje všechny sví hlavní bérce
a sici- - asi mi ifLTiOOOO každého
Charlie Chnpliii je pojistili na

iflMXlOOO ve prospích sví společ-
nosti a Mary Pírkfnrdnvá n Dmi-líb- í

Fairbank jsou pojištíui na

stejný obilím za podobných pml
uiínck
~ Kilmová společnost ílriffítbovu

lakí pojišťuje svoje Icrce pru
a když před íiiscni fíliuoviibi

proslulý svfij obraz "Way Oo%vn

Mast" nechal pojistili hbiviií
herce v tito hře na 7000OO On-vi- d

V Oríffíth předseda spolčí-nos- i

je pojištín na (KtOřH) kle-rížt- o

jiojistkii v píípalí jelio
smrtí byla by vylacena spolčí-nost- í

r
Pojistky tohoto druhu jak vy-

svítá ze zpráv pojišťujících spo-Icénos- tí

jsou slále populáriiíjšímí
není tímíř jediní velkí kírpo-rae- c

a vclkího odníkn kt rý pro
lí zfrálí přřilníeli svých íinnov-níkf- i

nebyl by pojistili

CIKAŇ sFmáLO
MEN!

V Karisasii cikání jezdí v nulo
mobilech Ve stídozápadí ií kte-

ří cikání bydlí v hotelích nosí

moderní obleky a ukládají svoje

přebyteční fondy do cenných pa

pírfi jež jsou vyjmuty ze zdaníní
Avšak ve svých přívodních domo-

vech cikání zůstávají nadále

íívílísace až doposud neu-

myla jejích tváří nepřipoutala
jích k domácímu krbu - Sn ho-

rách ft v íidolích poloostrovu
eikán dosud krade ko

od slov dojde k pniíce eiioll se

ínsto proti sobi jiiku fúrie ale

hádka končí spíše proklínáním
nežli rvačkou

u libru tyh se iitržíliLslejne množ-

il ví peníz Pamatujte že tu

V llllllýcfi lodícícli n ni

knlív tm parnících 11 vleinýeh lo

'íí jnko vy v Americe Avšak na

sklonku (lne milí jsme vždy bv

nlalek ryb abychom sl mohli při-

pravili příjemný večer i nu sklon-k- u

týdne tolik abychom mohl!

mílí příjemní nedílní odpoledne

Hádky uieí muži zdijí si' bili

siiiiK' Kriiňk II 1'en vey z liniie-opolÍ-

byl přeilniíleni riiikii 1'i'iť

VfV hyl jedním z téeh kteří jnko
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kostkami cukru za necelí tři cen-t- y

a za níkolik cenlií láhev znn
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mnoho iedéljf
HutnufiMÍ hhbctiífi vMmti
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