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Předtím než se začaly prodávat  

budíky, si Mary Smith 

vydělávala ranním probouzením 

dělníků. Dělala to tak,                        

že v určenou dobu „střílela“    

hráškem do jejich oken 



Stará městská 

knihovna                        

v Cincinnati (Ohio) 

 

(před demolicí          
v roce 1955)  



Dopravní zácpa v Berlíně  

(Německo, první sobota po pádu 

berlínské zdi)  



Charlie Chaplin a dav jeho fanoušků v New Yorku (1918) 



 Oslava konce prohibice                                                                                                       

USA - prosinec 1933 



Stavba Zeppelinu v roce 1923 



 Vzducholoď nad kupolí Kapitolu ve Washingtonu, DC 



Drážďany po 

bombardování 

spojeneckými 

silami                       

(1945) 



Albert Einstein s loutkou Einsteina            

v roce 1931  



Ruský lékař antarktické expedice si odstraňuje vlastní slepé střevo   (1961) 



Stavba sochy Krista Spasitele v Rio de Janeiro, Brazílie, 1930  



První vítěz Tour de France            

v roce 1903                                       

Byl to Ital Maurice-François Garin  



Lodní šrouby Titaniku   (1911) 



  Žid německého koncentračního tábora po svém propuštění míří na nacistu 



Hraní golfu na vysoké úrovni při stavbě mrakodrapu Empire State Building v New Yorku   

(1932) 



Erupce Vesuvu v Neapoli   
(1944)  



  Centrální nádraží v New Yorku v roce 1929.  Dnes by takový snímek nebyl možný.   

Mrakodrapy totiž brání přístupu slunečních paprsků 



. 
Stavba Eiffelovy věže v Paříži, Francie 



Zamrzlé Niagarské vodopády  

(1911) 



Marilyn Monroe baví americké vojáky 

během války v Koreji (1954) 



Buddhistický mnich v Saigonu (Vietnam), se upálil na protest proti náboženskému  

útlaku jihovietnamské vlády  



Nikola Tesla ve své laboratoři 



 

 Děti slaví Vánoce v protileteckém krytu. Londýn, Anglie 1940 



Kvalitní železná 

plíce 

Bývaly totiž doby, kdy 

neexistovalo žádné 

očkování na dětskou 

obrnu, a když se 

rozjela, dětičky byly 

vsunuty do těchto 

obrovských papiňáků, 

kterým se říkalo 

železné plíce. 

Simulovaly totiž 

dýchání osoby v ní. 

Když jste do nich byli 

strčeni, znamenalo 

to, že z nich dalších 

několik týdnů 

nevylezete. Ani se 

nehnete, uvidíte 

jenom svůj zubožený 

odraz v zrcadle a 

mluvit jste mohli 

pouze v případě, že 

ten mučící nástroj 

zrovna vydechoval. 



Lidé z Baileys Circus, USA 1930 



První 

reklamní 

fotografie 

Rolling 

Stones,   

1963  



 Světlomety na poloostrově Gibraltar při německém náletu v roce 1942 



Samuel Reshevsky byl šestým dítětem polsko-židovských rodičů. Už jako šestiletý hrával 
simultánku proti zkušeným hráčům. V roce 1920 jako geniální dítě odjel s rodiči na turné                 

po USA a rodina už zde zůstala 



Tři čínské ženy obviněné z čarodějnictví v roce 1922 



Poslední 

čtyři páry            

po tanečním 

maratonu           

v Chicagu, 

USA  (1930) 



Skupina 

dřevorubců 

při kácení 

obřího 

sekvoje. 

 Kalifornie 

1900  

Už tenkrát měli 

někteří dřevorubci 

v Americe velmi 

slušivé oblečky 



Prodej kabátů v Kodani.                   

Dánsko 1936 
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