
G Pokrok Západu
skutečně po dvouhodinné jehoZ cesty po Nebrasce _ pokus žurnálu "Petit Bleu" byl

zajímavý Dokazoval že pro pří-

pad nutnosti možno zhotoviti ča

Spisy vytttójljni níJatfo

JMeHniký totář báseň Svatopluka Ce
cha dle povodního v Rakousku skonfl-skovanéb-

vydáni Čitá 88 stran Ceos
23 centů D Čech řasýláme JI ie saru
cenim právoého dojití za 'li cento Bé
bera Jednoho roku rozebráno bylo vy-
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydáoi

Stráviv americké posvíceni mezí

svými milými odejel jsem hned v

pátek na daleký západ a sice do

městečka Ord Valley Co kdež

jsem před osmi roky u přítele p
F J Dvořáka několik dnů trávil
a i tentokráte zase hcstem rodiny
jeho byl
Ord jest okresním sídlem jme-

novaného okresu má krásny

Tnjtmný hrad % Kurpttteh román od

Vernea 170 stran cena 20 centft

Uhrám Matky Boli t PaHU řlli Esme-rald- a

spanilé divče cikánské Román

světoznámého spisovatele Viktora IJugo

Obsahuje 613 strau cena 50 centft

Otudncu itopou poutavý román od Em

Gaboriana Obsahuje 419 stran cena
85 centft

Děti kapitána Oranta jeden z ne Ivít
Sích a nepoutav6Afch románft Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

VeUteh ťuibáeh povídka z rirjin ce

skycb od Aloise Jiránka Čítá 256 stran
cena 20 centft
Jkfs' proudy hista rký román sdčjin

řeských od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů

BOA II ra aneb tři léta z třiceti: histo-

ricky román Z déjin za války tři
cetileté od Lud Rellstaba Cítá 183

stran cena $ 00

Moderní oirod Velepontavý román
od B V Hacklandera Obsahuje K20
str n pékuébo formátu Cena 7c
Jíovi tiijnoM paHUki Román od Pon--

n du Terrail I Msť románu: "Vsaloné
a na galejícb" Čitá 608 stran t ena 50c

Klub Drdcotých kluků Itomán ml Pon-so- n

du Terrail II samostatná čásř v:ak
zároveň pokrcování románu "V aaloně

a na galojfch" Čítá 449 stran cena 35c

V Knihovně Americké vycház stále
výborné snisy od nejvčhlasnHMch spiso-
vatelů Každých 14 mů vyide seUto64
stratác lo roka vyjde tíseSilft 1664

stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
#100

Památku iesiůeh Napsal
Tom Canek o 9 Duvnrtnfml nnhnn
_r„i n: -
umu vcua rasane 10 Centu

VaWtjn historicko romantický obraz
od Karla HerloAe Ceoa 60 centů
D dieiri AttikOt román ve třech dí-

lech od Duplesise Cena 00 centft

Popůlnoei román od Vác Vlčka 480

velkých stran Ceoa 80 centu

Nebctpeíni tnjmutvi román 1 ang icke
ho od Chas Iteada 231 stran velkého
formátu Cena 40 cenin
EUtaa Waterloo hiatorirktf román od

? Stolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centfi

Za í otcovu roman od Xavier de
Montépin K188 Hran velkého formátu
Cena75cent6

Rukrpůp Krňlodrarský a ZtUnohirtki
se snímkem několika listu prvnéjSího
poutavou přednáškou o nich od p j A
OJiveríusa obeabuje 144 stran Cena 25c!

Tujfmtlvi tl(ini na Parter Squarů
Napsal B C Farjeoni přelojeno z an
Klióiny 24U stran elkéuo formátu Ce-n- a

40 centft

SkoM tákony v Nebrasce ZřeSlil Jan
llosicky Cena 50 cent
Nový Uotte Kn-t- o napsal Jul Vcrne

obsahuje 576 stran c na 75 centu

Vttnp lid velký román věulasného ro-

manopisce Eujrena 8ue 1216 stran nou-
ze #100

-

Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku
Západu
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DĚJINY i

AMERICKO - ŠPANĚLSKÉ I

VÁLKY V OBRAZECH 1

1 _J SOUCE přesvřdčeni že mnozí z čtenářů našich přeji si
5 zachovali na památku vše co vztahuje se k této památné I

události zaopatlili jsme toto válečné album kteréž doplřio- -
vati bude "Dějiny váJky" jež odběratelům co prémii nabízíme

I a uc zůstávali bude z osmi sešitů a sice jak následuje: I

řro "Pokrok ÍSipadu" pilek Z Duoato

Podotknout! musím že není

lepšího dražebního v okolí Clark-- '

ion a okolí nad Dana Sinkulu a

proto není divu Že po celém o

k veřeiním prodeifitn hle

dán jest
Neočekávaně shledal jsem se tu

se stalým přítelem Pepíkem Ci

bulkou a pantátou jeho starým

panem Hruškou hledaným to zvě-

rolékařem třeba že jen samo-ake-

Oba si chválili — ta věřím

vždyť to dokazují buclaté tváře a

okrouhlá tělíčka obou těch pánu
že si nouze nepřipustí Pan Cibul-

ka jak mi byl sdělil chová v umě-

lém rybníku svém několik kop

tučných kaprů Čtverák pozná
meoal si do dárečné knížky i jmé
o mé k čemuž dvojku p ivtělil

bezpochyby myslí tím páreček —

inu ncšť ať už je to bez noh nebs
aohama bude to vítané

Jsa hostem u přítele pana Od-

várky napadla mně myšlénka při
bědě optati se paní Odvárkové

sda-l- i též k ženské besídce v Ho-

spodáři náleží Na otázku proč

byl jsem nucen vykonati povin-

nost svou a poděkovati švarné ho-

spodyňce za výtečné bramborové

knedlíky jenž nám byla upravila
V pádu Že by mue osud opět do

Clarkson někdy zavésti měl vím

aspoň" kde ty ukrutníky jež tak
ráď do žaludku vinu naleznu

Díky manželům Od várkovým za

upřímné pohoštění v kruhu rodin-é- m

Z Clarkson octnul jsem se v

dosti živém městečku Howells v

němž od posledního mého popisu
saěstečka tohoto se mnoho nezmě-

nilo Pan J A Fiala starý osad-

ník schuylerský vede tu živnost
hostinskou a dobře se mu vede
Paa Anton Popelář který po delší
léta s panem Novákem v železném
ftbchodě meškal a veliké přízni
odkupníků se těšil vyprodal spo-

lečníku svému panu Novákovi

který na dále samostatně veliký
bchod ten jak ve zboží želez-

ném tak i se stroji farmářskými
Tozy a kočáry na dále povede'
Pao Josef Novák dovede milou

povahou svou získati si záhy velké

přízně obecenstva a zajisté že i

přízeň odkupníků jej nemine

Pan Emil Brodecký dlouholetý
sadbík a bývalý obchodník Ho

wellský který se na vysoký stu

pen DianoDytu pricmlivosti svou

vyšinul' postavil si na hranicích
města krásnou residenci' odkud
na íarmičky své dojížděli a dohlí
žen bude

Po půlhodinné jízdě octnul

jsem se v malém živém městečku

Dodge kde jsem své staré přátele
pět při starém svém zaměstnání
alezl „r i- ]

Pan Václav Ryšavý který mi

bio božího daru rohlíčků housek
cukrovinek perníkových panáků i
lactvo dle nejnovější mody vyrábí
botové prodává tiší se přízně

jak hladových tak i šictva potřeb
aého občanstva

Paa V Samek známý po celém
okolí co Sprymař a humorista

který pro každého něco na skladě
mi a zvláště pro mlsné jazýčky
delikatesy chová zaopatřil se na

svátky nejlepšími věcmi a dary
pro odkupníky své Mimo růz
ného druhu ovoce cukrovinek

ryb a sucharů pochlubili se může

p Samek i restaurantem kde
každého hladovícfho rád vždy ob
aloužL

Lékárna p J B Mathausera
se jen leskne bohatými a nádher

nými dary vánočními

Pan Albert Čecha mi výběr ho
dinek a prstenů v takovém rozmě-

ní ' že by leckterého velkoměst
ského obchodníka zastínili mohl

Pan Vašíček Yunek daleko pro

dobraň Ietoru svou známý zaopa

třuje se pomalu všemi možnými

stroji farmářskými a slibuje si

r--lt před vánoci tedy na jafe bo-hm- tá

In na nové stroje a něho

aa skladě jsoucí Mimo strojů
ková Vašíčk rád na skladě do-

bou kentuckou která nezarmou- -

tť ale rozehřeje

Na výminku se nalézající píitel
Vnit Prfteha ie stále čilým v

W i ' -

Cudi a v červených

Po mnohých letech setkal jsem

e tu se starým přítelem z dob

ciaulýcb a p V F Křížem če-clz-m

a vlastencem upřímným

Clíka nejstariím osadníkem v

dresu Dodje avobodářem to na

C -- o vxira
C~r-!:- " Ez"ix slíbil jsea

práci zámek povolil a pokladna
veliké radosti obchodníka otevře
la svoje útroby Montér jenž
obchodníku z nouze pomohl žá
dal J za svou práci 4 zl To však
se zdálo tomuto mnoho a dával
montérovi pouze 30 kr s poznám
kou že těmi jest práce jeho dost
a dost zaplacena Montér podí
val se na "uznalého" kupce ale
stavěl se jakoby byl spokojen
ochotně mu ještě ukazoval jak si

má při otevírání a zavírání po-

kladny počínati Najednou však

chytil svazek klíčů hodil je do

pokladny přirazil dvéře a poron
čel se zdvořile vyjeven mu ob
chodníku Ten bude prý si musit

zavolat na otevření pokladny Člo

věka z některé cizí továrny La
ciněji než za 4 zlaté z toho teď
asi sotva vyjde

Kde je lépe v Čechách ti v Ruskut
Rus: "U nás skoro každá zámož

nější rodina má svého kuchaře!
— Cech: "To je něco u nás zase

každý voják má nejméně jednu
kuchařku

Jiínlpolární svitlo Pozorování
jižního polárního světla jsou mno
hem skrovnější než o září severní

poněvadž jižní polokoule jest větši
nou pokryta oceánem a vůbec počet
vědeckých pozorovatelů tam může

býti jen skrovný Systematická

pozorování jižních polárních září

počínají vlastně teprve od konce
let padesátých záznamy Neuma- -

yerovými v Melbournu Dr W

Boiler sebral všechen materiál

jenž v posledních letech bylo jižní

polární záři získán Nejčastěji

objevuje se tento úkaz v jižním

polárním moři poblíže mysu Hor-nov- a

(jižní Amerika) Hlavní drá-

ha světového obciiodu vede od sta

let podle východního pobřeží jižní
Ameriky avšak není nijakého zá-

znamu že by tam kdy byla vídána

jižní polární záře Také východní
čásť jiho-americ- pevniny zdá se

být prosta jižních polárních září
V jižní Georgii nebyla za pobytu

výpravy roku 1882 až 1883 pozo
rována polární záře kdežto v Au

strálii jevila se v největší skvělosti

a pozorovány její účinky poruchou

magnetických přístrojů Magne
tická jižní točna nalézá se poblíže
74 stupně jižní šířky a 146 stupně

východní délky od Greenwichu
V tamní končině jest úkaz jižních

polárních září na všechny strany

stejnoměrně rozdělen a musejí se

tudíž na iiho-vychcd- u častěji ob- -

vovat než na protější straně jižn

točny Tedy v jiho-západ- Au

strálii mnohem častěji Dež v již
nim australském oceánu Většina

jižních polárních září objevuje se

v měsících březnu a říjnu nejméně
v červnu a listopadu ' Dle dr

Bollera objevuje -- se jižní polát c

záře rovněž Často jako na naší

polokouli severní záře a bezpochy
by jako severní záře jeví co se

týče četností souhlas s uletou
periodou skrn slunečních Výška

jižní polární záře v atmosféře vy

počtěna drem Boilerem ve dvou

případech na 80 a 130 km což

souhlasí s výškami severní záře

vypoČtěnými Paulsenem Otázka

zdali severní a jižní záře současně

se objevují není dosud nadobro

rozhodnuta Za to však jest fak
tura že často objevují se velké

severní záře současně s jižními
zářemi polárními Jižní polárn
záře byly často viděny až k oorat

niku a jtště dále a rovněž záře

severní tak že v době značného

vývoje polárních září většina zem

ské atmosféry naplněna jest září-

cími paprsky

Fotografovaný fasopit Z Brus-sel-

se oznamuje: Stávka typo-

grafů v Antverpách přivedla brus- -

selská časopis "Petit Kleu" na

podivnou myšlenku Chtěl ukázat

že lze zhotovit! časopis bez sazečů

a sazečích strojů zkrátka bez při

spění umění typografického A

vskutku vydal v neděli pf ilohu o

dvou stranách bobstě ilustrova
nou na níž na první pohled bylo

oatrao ie nebyla zhotovena
_

ob- -
l '
vyklou cestou typografickou

Všechny rukopisy byly zhotoveny

psacím strojem a fotografovaný
na kov Tento byl pak vyleptán
iakož se děie každodenně u illu- -

stračí jel "Petit Bleu" přináší
Ovšem nelze tvrdit Že by pohled
na tuto přílohu uspokojil oko

znalce Literky jsou tenké a ne

čitelné celá úprava prostřední
a obeceostvo by si záhy stěžovalo

kdyby každodenně dostávalo ta-

kovém noviny Ale dlržno také

uvážiti obcíže tohoto prvního

jaksi improvisovaného pokusu

Fotografické desky určené toliko

reprodukci výkresu byly příliš
malé pro text Musily býti spojeny
ve značném Dočtu a spojeni bylo- 1

jea velmi nedokonalé- - Přece vlak I

sopis bez typografů aniž by
práce trvala déle aneb náklad se

zvýšil

PtHel r dlny a pomocufk každé
matce — to jest za co pan HHnold
Hadákov Dra Petra Ho bok o považuje
UveřrjOu eme následovní dopis zrnině
ného pána který Dr t etru Fahrneyi
v Chicagu napsal: ' Lamiisville Pa
26 dubna 1867 Clřný pane: Před

nějakou dubnu obdrželi jaine číslo va
Acho časopisu "Světlo" Prohlížejíce
je t)lí jsrue uvedeni zkusit) vain JIo-tHik- o

h zkouška ta doprdla velmi

úspřsuě C uiť tuj byla tak slabou
e aotva byla a to nějakou prád kon-- t

ti 1'nsUli jsiui pro něco Ilulioka a
těš! mne že mohu mtěiiti že u pí
Halá-wv- é vykonalo divy Cítila jak
niivil silit celou jejl těleanou soustavou

probíhá a je nyní to vAechnn svojí
domácí práci bez j ikékolf nesnáze vy
konávatl Malí mojí dcerušce také
značně pms ělo Clinf jjí k jídlu jet
nyní dobrá vyhlíží ové1 a červená "
— Ochraně ntwcenxťva každá láhev
má na vrchu obalu zanesené čllo O

dalSÍ podrotiiinKti laskavě adresujte:
Dr Peter Fahrney 112 114 S Hoyie
Av Chieatro IH

Seznam hudebnin
K dostání 7a hotové v knihku

pectví Pokrokť Záp
Česká veseloRt: nhfrka nrtvnit hnn

ristk kvetl znřvft a srrn nrn itv tři I vír
hlasů a príivoden piana Sbírku tuto
tfdinou gvébo druhu můžeme vřele od
Doručit! Ct SDolkfim zábiiVDÍm a oriiol
nickým neboť obsahuje hojnost při no
dych komických výstupů k zábavám bt
iedára atd Má it na skladě
sešity:

2-- Ooerucu koniickí tinlvi rm a
mužské hlasy ijuu
7 Polka pro merlotiny íili brktfkyu létni žert pro 4 mužské hlasy prfi
Klem piana 50c

fl RoznSei kultury knmick1 duetť
pro tvr 1 b is n nrTí mim '''
13 BubKl a Zíducha komické duett-t-

uiitíí a vyihi klas $1 w

Posedni koncerty: sbírka povodní
'vliuieb obsahující:

1 Pozdrav do vlafti píseň na slo'
! Jablonského pro scret upravil N

' 1 f (v Clevelandu O) Cena pnrt
- y i hlasů lOt

Snmarsfcý trojlístek hudfibr' !

2 KWiuciy a lutfot

Kinder Klavier Schule Voriinunfren
W 8cbwariz cena 80c

Láska PvSiSvorovn: kom'ckí duto nr"
1 tentory 8 prftv piaoa tt2-

Král nelndžist-ini- All Kahiil Kanda- -

har LXXIIi konická opereta Cena

pnrtitury i textu St 8-- '

Osudná p'spfl (Tíndba a i
oímentí řinohre Flinky PešUov
iltv her sv 6) :

Zase jeden týden bjeciié"'
nizkycli cen

ZA VEÍKERÉ ZBOŽÍ BUDE OBE-

CENSTVU POSKYTOVÁNO V

Boston Store

Očekávajíce ohromný nával lidu

tento měsíc ze všecb končin do

Omaby zásobili jsme se dle mož
nosti nejlepším zbožím všeho dru
hu v takové míře abychom mohli
každého zásobiti a aby každý
nás kupující odcházel domů s pře
svědčením že Boston Store jest
tím nejlepším a nejlacinŽjším mí
stem na světě Výhodné prodeje
nádherného zboří jakými hodlá-

me příznivce své tento týden pře- -

kvapiti překonají veškeré dosa
vadní naše snahy Navštivte tento
týden náš závod a v každém od
boru kamkoliv pohlédnete shle
dáte zboží nejnovější a nejlepší
jakosti nabízené za ceny tak níz
ké že zůstanete nad tím až poza
stavení Poukazujeme tentokráte
zejména na naše skvostné

Ženské pláste
zimní obleky
a nové kožešiny

Máme v oboru tomto ten nej
nádhernější sklad v Omaze ' Jsou
to New Yorské nejnovější mody a

dochází nás každou hodinu nové

zásoby J L Brandeis 6c Sons

mají takých největší sklad v Oma
ze a prodávají je též nejladněji

Ženské pliSté prodáváme:
Vkusné $750 pouze za I498
fa 00 kazajky velmi vkusné %6 75

lti00 kazajky z jemné vlněné

Kersey látky satinem podšíva- -

né za I998
#1650 kazajky z velmi jemných
vlněných látek a s hedvábnou

e v

poosivKou ra 112 50

I1875 kazajky z nej jemnějších
vlněných látek černých aneb

barevných z jemných Meltou
láteř se skvostnými podšívka-
mi a dobrými krejčovskými ře-

meslníky hotovené za % 15 00

J L &

10 & D :"-- in cl

vzhled čtverec obchodní s okres
ní budovou uprostřed se nalézají
cí Čeští obchodníci a průmysl
níci jsou tu dosti Četně zastoupeni
a v dobrých poměrech se nalézají
Pan Fr J Dvořák jediný český
obchodník ve zboží smíšeném má
a vlastní rozsáhlý obchod že by
se velkému obchodníku z velkého
města vyrovnati mohl Jmenova-

ný rodák požívá všeobecné cti a

vážnosti svých spoluobčanů a těší
se velké přízni odkupníků Pan
Dvořák je upřímným Čechem

věrným národovcem a též svobo-dáře-

zrna čistého
Bratr jeho Antonín který ka-

pličku se studánkou pro žíznivé
má a nektar s kentuckou prodá-
vá - neliší se mnoho od bratra

Franty Šelma poznal prý že

dobře stříleti umím a proto mne i

na cestu revolverem zaopatřil Dí-

ky jemu
Litoval jsem že jsem nenatre-fi- l
starého přítele pana Josefa Ma-

šinu Týž jest churav a aby lep-

šího zdraví opět nabyl odjel do
hor kolorádských kde se nějaký
čas pozdrží Za nepřítomnosti
jeho vede obchod syn Karel čiper
ka to první třídy Inu jak se ří
ká jablko nepadne daleko od
stromu

(Pokračování)

ZAJÍMAVOSTI

Dráha saharská Nyní kdy te
mná pevnina' ocítila se v době
dosti čilé stavby železnic objevu-

je se též na novo projekt jenž je
starší než většina provedeních
nebo prováděných afrických drah

Jest to smělý plán stavby dráhy
na přič obrovskou pouští Saharou

jenž se ve Francii již od dvaceti
let projednává Plným právem
bylo možno z počátku když inže

nýr Duponchel doporučoval stav
bu dráhy saharské pochybovali

jejím užitku nemluvě ani o mož

nosti technického provedení Tím

spíše jelikož tehdáž ještě nebyly
známy způsoby tak levného pro
vádění železnic jako nyní Dnes

kdy politické rozdělení Afriky me
zi evropské národy jest jednak
provedeno jednak na nejlepší
cestě podporuje se v celé Africe

stavba drah především z důvodů

vojenských a politických Proto
také y poslední době přimlouvá se

Paul Leroy Beaulieu dávný za

stánce saharské dráhy za stavbu
této dráhy a dovozuje v "Journ
des Uébats kterak nyní pro
Francii jejíž africké území sahá
od Kongu až L čadskérau jezeru
stala se stayba této dráhy politic-
kou a vojenskou nutnosti Při

rychlosti toliko ao km (i km —

o 6a míle čili 3380 stop) za hodí

nu - bylo by lze projeti Saharou

as za 100 hodia čili za 4 dny
Leroy-Beaulie- u vypočítává náklad
na stavbu saharské dráhy dle obou
nedávno založených francouzsko

afrických dráh: ethiopské z Dži- -

butí do Harraru a jiho-tuníss- ze

Sfaxu do Gaffy na tao mill fran

ků ba přidal by ještě polovici
soudí že i za 180 mill fr nebyla

by příliš drahá vzhledem ke svému

užitku pro koloniální postavení
Francie v Africe O ryze obchod

nich výhodách vyslcvnje se ovšem

mnohem chladněji Při dráze

pouští v délce aooo km jsou
obtíže technické klimatické jakož
i při stavbě ochranných opatření
a dopravě mnohem značnější než

při jiných doposud vystavených
drahách oouŠtěmi v délce toliko
několika set

' kilometrů Avšak

podle praktických zkušeností po
sledních let v Africe nelze jií po-

važovat! saharskou dráhu za pou

hý sen budoucnosti

Potrestaná lakota Jistému cb
chodníku v Těšíně jak se sděluje
stala se nehoda Přirazil dvéře

nedobytné pokladny ve své písár-n-ě

a teprve když v zámku za-

padly vzpomněl si že uvnitř v

pokladně zůstaly ležeti klíče

Honem posláno pro zámečníka

ale pokladna byla opravdu nedo-

bytnou Přes všecero namáhání

nemohl se zámečník dostati do

vnitř Zavolán druhý tfetí

čtvrtý ale výsledek byl pokaždé

týž Wertheimský zámek po
kladoy vzdoroval statečně vlero

útokům Konečně vzpomněl st

obchodník ještě aa jakéhosi mon

téra tatBŽstnaaého zámečaictvf

SEŠIT IV

Dobývání San Juan

v Porto Rlco

a Morro pevnosti
v Sinííařo de Cuba

loďstvem admirála

Sampsona

s
3

5
1
S
a
s
šs
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Obsah sešito ítvrtébo jest jak následuje:
'

Bombardováni pevnosti San Juan dne 12 kvilná 189S Zako-

tvený křižák New York Šampiónova velitelská loď Sbor
dilostřeteň a poddůstojníku křižáku New York Křižák St
Louis střilejici na San Juan Lité koule 4 $ 6 8 to 12 a
a rjpalcov jimiž San Juan obráceno bylo v ssutiny Výpe

mocný křižák Yale střilejici na San Juan Torpédo umi
stlni na Torpédové lodi Porter Námořská novodobá bitva
se vtemim dernimi pomůckami válet nými (vyobras ni dvou-

stránkové) fevnost Morro a vjetd do zálivu Santiago de
Cuba 1 brnlný křižák New Orleans Pohled na Santiago
de Cuba a záliv v nimž Cerverovo loďstvo bylo uzavřeno

Dynamitový křižák Vsuvius který spůsobil velké zdlieni
v Santiagu' šeslipalcové dílo a přípravy k nabíjeni Hlavni
paluba na váhtié lodi Indiána Opevnini San Juanu
v Porto Rico

SEŠIT PRVNÍ: Maine a její zničení

SEŠIT DRUHÝ: První obítě války
SEŠIT TŘETÍ: Boje u Manily

Sešity ostatní budou jak následuje:

SEŠIT HOBSONÚV: Loď Merrimac a její potopeni
SEŠIT ADMIRÁLA SCHLEYE: Zničení loďstva Cerverova

SEŠIT SCHAFTERÚV: Oblehání a dobytí Santiago
SEŠIT MILESÚVaMERRITTÚV: Válečné operace na Porto

Rico a Filipínách f

rjgVtech těchto osm seSito překrásného tohoto válečné-néh- o

album každý icŠit o 1 6ti stranách velkosti
IIXI3J4 palcích nabízíme naším předplatitelům co prémii za
nepatrný doplatek 30 centů Sešity posud vyilé obdrlí ti kdol
i válečné album za prémii vyvolí v zápětí Ostatní šešity ob
drží tak jak budou vycházeli totiž každý týden jeden

Celkem bsdca ctsafcovati tyto seiity asi 200 krásných vy

Q
ctrazecí a tzilazt tjistitl kaits ie tzlt tests
preoií co cejUte aspeiejen

yydavatehtvo pokroku JZdpadu
fix Ssciíio Tea taká iLú a


