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dům a sice jak můžeme ujistili vil-m- i
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za 50 centů z druhého vydání (ana

kniha valně těžší) za 05 ceniu
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AlM SYÉT VÝSTAVY

Každý kdo viděl světovou ko- -

lumbijakou výstavu dojista si přeje

míti nějakou a ní pamitku něja-

kou

v

na ní upomínku Každý kdo

i neviděl dojista se rád pokochá

pohledem na vyobrazení těch divu

vykouzlených rukou umelou 1 ro-

to jsme opatřili pro naše předpla-

titele oamětní spis American He
a

public který obaahuje hlavni

výstavní budovy a mimo to Auav

celých Spojených Státd a mnobó

poučení kteréž v žádné jinó knize

tak přehledně podáno není Mimu

to mftžem nyní poskytnout! čte
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zení budov a výjevů i výstavy
a sice :

Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké Bešity rozměru 10jxl4

palcích obsahující 110 pře-

krásných 7yobrazení výjevu a pa

mětihodností výstavy cnicagsae

Za doplatek 20 centů

obdrží každý kdo prvé dva sešity

za prémii zvolil další 2 sešity ob-

sahující též 110 vyobrazení a

tvořící a prvějšfmi úplný celek

Všechny 4 sešity zdarma

obsahující 220 celkem vyobrazení

zašleme tomu kdo nám líska jei-
-

coho celoročního předplatitele

Doufáme přijití touto prémií

vhod četným naším přátelům kteří

ai chtí zaopatřiti krásnou a trvalou

upomínku na světovou výstavu
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Husa a Žižku hodící se pro spol
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tro rodiny máme nyní na sklad!

Prodáváme ie oba po $ioo% aneb

xa prémii k Pokroku Západu xa

doplatek soctů
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