
F-i·«.1«)iorgc. 

Hist hat« ik·ke mindre end 40 

; war i ndrinigs FragtiarL 
«::-ii.:nia Tiooli ital en elegant, 

.« .. «.; .-.-! Huin opferte-. 
: zsspnpcii U« i bist-se Tage, ifoigc 

unlnat i Zarpcsborg asHanbi 
»s» sit-nickt Eiktxland. 

»- un nnnskc oocwrdcntlig i 

Zum Bring hcrpan kan an- 

: —s.I.«-z»«-kiucndc opnnnr cll Tilgt 
« in. 

« -.-:!s«.- Mann-:- HotcL Pan Toni- 
1- » Den i Winter aibrcrndtc Gaard 

is zx k-! si Bart Johnncp og Kon- 

«.-.«-«k«»k ugtcr Einen, Hin Daniel 

is nt Indi- opioic et Dolch sotn bli: 

HLJI lll Fomntct 1t«’·.)0. 

W Naisctx Asdodc Hernmn B- 

.«« i Beinen hat« i sit Testamcnte 
k« miqcnchaoer2 Sjosnandghjenn 
jzsxcthsn Hin-» sei-» Asylct sor tran- 

k Juluszkcrc i Bergen Wuu Kroner, 
« Indien-a Mindc :;t,)00, Gutthjcnn 

Fugen Instit-, Judrcmissionsson 
Hin i Beinen mum, Foiseningen til 

Wust-J Folknndclsc for skandinaviske 
ji«-im i s1·c11niu-de.t;mviic 4000, Js- 
Jmissimiiziforeningen i Bergen IIUU(), 
Ins..nsmi«:»iionen i Bergen -·:(,10(), og 

kszxspz Vomclijcm -«I()U Kr. samt 
iiu er wgat for tnrngcndc Syge as 

chistnndrn i Bergen. 
)i«ubcd1"iit. tin Nordxnand, Hin 
li But, der i nmnge Aar hat« opholdt 
« lidlandet, specielt i Soldanier-ita, 

lknn Ikal lmoc verrct bosat i 24 Aar 

nisc last-t(851«nbedrift at kjende, hat« 
-,Km«ludcndc nolig indkjøbt for egcn 

Hing et storrc Grubckompler i Tele- 

kcn, lnsstancndc af Ist Grnber og 
annttiixsningcix Or. Bcck hat« sclv 

1 Mincrnc bcsigtigc, udtagct Prover 
sann ital denned sundet sig meget 
Hirt-dg; endvidcre har baadc not-sie 
tdenlandfkc Vjcrgnicknd cfter Besigs 

lse ndtalt fig lovende oin Juki-kom- 
1c. —— Tcn nye Kanal, der antagelig 
er fardig tidlig otn Bank-en 1800, vil 

ge Tclcmarkens malnirige Feltcr i 

isorhindclsc med Hauet og giver fol- 
g("851·nbcrne soroget Bcrrdi. Det fkal 

Hin Bettes Mening samtnen med 
nimm-te Forbindelscr nt sætte en 

smndig Nrnbedrift i Gang dempr 

le L. Dok, Mannel, Dak» striver 
m Marts lRRLN »MedGla-de meddes 
atlcnmio virkelig udretter hvad den 

ivcg for at stulle. Jeg havde en saa 
sont Mavekrampe, at jcg hvetken 

de gaa eller staa. Jeg tog g Spjse- 
nf Kumm, og cftcr en halv Ti- 
Forlob var jeg frisk igjcn.« Nar- 

c llndcrrctning saas hos Dr. P. 
nim, txt-tx- Ogden Ave., Chicago, 

en af Dr.Roscnbet-g i Chiu- 
1dgione Bog ,,Ungdoinntens Naadgi- 

« burde læses af enhver ung Mand. 
1 bestrioer paa det naiagtigsie Fol- 

gerne ag llngdonis Daatskaber og Ube- 4 

sindiglzedek og aabner nnge Joch csne 
sor, hoad de tnaaske ikke vidste sor. s 
Den er interessant at lase og indeholders 
mange gode Lert«dotntne. Se Avertisse: s 
nientet i en anden Spalte. 
W ! 
Skjæmt. s 

Atnerikansk Humor. »Gut-uns 
ilive, Onkel Raben. l « s 

»Ja da, og jeg levek nok et Aaes Tid 
endnu idetntindste.« ? 

»Hooraf ved Dn det?« 

»Na jo, seg hat neesten altid bemerk- 
ket, at naak jeg levede Marts Maaned 
nd, saa levede jeg hele Aaeet nd. « 

Stättk Kulde. »Koldt,sigerDe? 
Og det kalder De kolth Nes, saa sknlde 
De en Gang komme til Russland, niin 

Fa’ei«; De kan tro, det er noget andetl 
Da jeg var der ntidt iden strengesteVin- 
ter, var det saa koldt, at Vondsteinplerne 
fws i Rubelsedlerne !« 

Forstetn »Er der Bildt isigte?« 
Overfyrsterem »Ti! Tjenesle, deres 

Hsjhedl det er ved at gjare sig skydefacrå 
dig!« 

Æsthetik og Z.oologi ,,Jlaa, 
lille Lach, kanD Ue nævne nogetD ye, sotn 
er til Nytte?« 

»Ja, en Ko.« 

»Rigtigt«— og et, sont er til Form-j- 
else?« 

»Ei! Gyngehest.« 

S p r o g l y n d i g En Jægteskipper 
sra Nordland sortalte nylig: 

.»Min Dotter Nara taler site lcevanes 

Spraak: Noksk, Tydst, Historie og Geo- 
grasi.« 

Fra Kathederet. Professoren: 
,,Mine Herre! Den rigtige Petsille ad- 
skiller sig navnlig fra den vilde Pet- 
sille derved, at den rigtige lugter afPer- 
sille.« 

Engelle. Lorden paa Hötellet: 
,,Jeg lider ikte friskt Brod, hent noget 
celdre!" 

Opvarteren: ,,Det er bellageligt; men 

vi hat sorOjeblikket ikke andet end friskt 
Brod.« 

»Godt, jeg venter, til det bliver cel- 
dre.« 
M 

Raadsperg altid en dygtig Lage, selo 
oin den Upasselighed, Du lider af, synes 
at viere tennnelig ubetydelig. En abe- 

tydelig Upasselighed kan ofte gem« over 

til en alvorlig og uheldbredeligSygdom. 
Dr. Lueas’g Dispensary, 68 Randolph 
Streck, Chicago, behandler siere Pati- 
enter end nogen anden Anstalt. Dets 

Bog ,,Livets Hemmeligheder« sendes seit 
til Alle og Enhver. 

Fra Sonderiylland. 

Ost-des Lobi-UT »Tobbeloosten« med 
dem sum ei Man-. at Waardkser ( Wndeuto 
Lanntodklvhno as hele tsgnen mezset dekln 

xsede llduicnnng sknl unsre dleoen net-net 

Ists-ten smaqu Indfewdaq. 
J Tag Neu der — sinnen der na Beotan til 

»Danneon«se", den 27de April here Born 
nsholdk en stcnnnngvsnld Fehlende-d ianed 

nmg as steten Jnxseboeg sinnst-W 70 Nat-S 

pksodselodaxk Un Kredo as Masnd havde be 
slnttet at bringe Froh-n sen-get- et snnligt 
Tegn pna Annlsendelse Ior den Vnssemtded, 
hnn hat ndsoldet nnder vor lange nationale- 
Ramp og navnlcg for den Steue, ,hnn hat 
von-et soe vor teosnste Talsinand, liendes 
Moder, H. A. Kenner-. En Tepntation over- 

kakte hende en Adresse og en Naoe bessaaeni 
de i Mahlen Ogsaa en Tepntanon ska Eies 
lnnd Logn ovckkakte hende en Nove. Le- 
nete sandt et "·’x-(ellestnaalnd End, nnder 

hvilket der holdlea slere Taler. 

Stadsæstci. Landgrencn i Flenkdorg 
hats-Folge .,Flensb. Av.« stadsnstet Amts- 
retteno Tom over Madets Udgiver i ensag, 
hooroed han var idønn en Bade as 100 Mark 

sor tsdsnasgtelsen Sagen kan Mc appelletes. 
Un anden Sag, hvorvcd Udaiveren og en 

Medakbesdek tillige idmntes Arrest, er bleoen 
»indantet til videre «s’«aafie11delse. Vladeta 

sansoarhaveade Redaktakhaei Tiradags va-: 

zret I For-hat« angaaende tee Artitlert Bladet 

Tom sprettelsen as Jnsnrgentmonsnnentrt i 

Henstadein Der re sho. dansk Lekondlojt 
!nant, Brandkonnniosasr Zesfm som hatf stil 
T let Ltrassekrao J denne Sag er ogsaa Bla 

Tdeto lldgioer sat nnder Anklage-. Oster For 
lndende et tre as Troste-rieth tidligerc Sankt-: 
re steronede sont Vidner. Ttl i Tirodago var 

Trnkkeriets Faktor og et Par as Medarbesdees 
ne steevnede som Vidneri en ikke nasrmere be- 

tcgnet Presseiag jmod Waden J sidsfe Lie- 
blik bleo Stasvningen nnidlemd tagen tilba 
ge. 

Diidbolfesteu. Skjc1-rtorsdag, Baars- 

dagen ester Tybbplsskansetnes s«K-ald, laa der 
i Folge ,,Dybbolp.« iidlig paa Morgenen 
mangsoldigeKrandse paa Nravene paa den 
minnt-re Zirkegaard i Nasrheden as Tnbbok 
skansetne. Endnn rigere blev Smykket i 

iTagens Leb, og blandt Kransenesaa man 

fmse med tøde og hoide Baum-; adskillige 
var bleone sendte sra Tanmaek. Der var ikke 
alene den militasre Kirkegaard, der blev 

sinnst-eh men ogsna de andre mindre Grav- 
steder rnndt iden gamle Tybbolstilling be 

hastcgtes med Krandse og Gkøni. the saa 
var de, der hin Tag valfaktede til Tybbol 
Danke. Terblev dog ingen ossiciel Festligs 
lighed asholdt. 

— J en Meddelelsei »Wel. Zeit.« om del 

as sorskjcllige tydske Krisersorenmger sur-an- 
staltedeTogtil Dybbøl hcdder det, at det 
var mødt nogle Telegerede ska Nhinlandet 
og Vestsalen; disse solte sig sknsfede over den 

ringe Deltagelse, der vistes as Sonderberg 
By, idct der messen ingen Faner saas sra 
Hasensc- 

J 

Ins 
A 

crean Damvfkibr. 
Passager Besordring sra m til 

Notw- Svctigc, Daimmtt 
og Finland. 

Tilbnder de not-erste Belvemnteliahedek til aller-la- 
veste Brüste-, samt den nderstc Omsom soc Passe-ge- 
retan Velbcsindende under Reisen. 

Agenter i alle Westens Bock oq Landsboen 
A l- L A I s- C c» 

MAS. l. slllllicch Gen. West. Ugeitt0, 
Msnager. III Los-Its st« cMcAcc, lu- 

H 

L H 

straarsvarcr ! 
J blose Dagc hat« icg modtachcth 
«Fot«snttittg, bestaamde as alle Flugs Ma 

unsaktnrvarck samt ct godt Udtmlg af: 

Hatte for Mæud ou Trennt- 
Stmahattc åf alle Ding-, 

samt et stort lldtmlg nf 

Gin- m- FOU- ce«-zrm-e7- 

Lk («'(2( e’«·( s 

sontnaht-salesPublikumtilltitlitkc«Bt««ifct· N 
Hojcstc Prifn detach for Smor oq AM, 

og stimme taxer i Byttc fot Vom 

Hy. Hanfcw 

Farmcrncs 
Opnurrksomhed htnlcch paa, at jcg nu 

har faaet opsptt et uyt 

Smcdcværkfth 
beliggcnde nord for The) Livtsky Stnlilo, 
og da jcg ck i Besiddelse of not Vtrtktoj 
of fortrinlig Konstruktion, vil im hmicd 
anbefalc mig med smukt og solidt Ar- 

bcjdc. 
Alt til Fogct hcnlwrendh samt Bogns 

arbtsjde, Vandbeholbcrc o. s. v., udforrg 
cftcr Ot«dt«c.; 

Mcd tut-gen Agtelse 
Heury Blichfcldt. 

Mrs. Brockntantt’-3 

Gjordemovcr-Skolc 
et« dut mcsi paalidcligc, da den et indkorpo 
tatst under Statt-n sllinoisz ilRM. Vrd 
Qtdcn at Fsødsklsvideuikabtn faar tslrvettte 
ibctmc Stole grundiq Undctvisning t Cyg 
bonum-, som mcdførcs at· Conngetfknbct og 
under Barseliengen ianveltom Ltvmodtsrrns 
Syqdonnms Mtt Oospiml et all-elect pri- 
vate for Damm, der mutet iin Nehmme 
Webstc zsortstejtting saavclfom Vctvnnmclig 
htch Damm-, jom liber, bcspgmtg sttafg, 
da jcg har 25 Aars tftfatjng i alle kvtndelige 
Syqdommc 
263 R. May St» nærChicaqo Ave. 

UNlON 
. 

PAchlc 
« IF 

ON SALE 

TO ALT- 

PRlNclPÄL POINTs 
EAST, WEST, 

NORTH Tnd sOUTH 
——AT—— 

Ä. COECA ÄFMZ czz 

l)annebr0g, N ot)raska. 

Den storc Siucrtcstillcr 
mod 

Gng 
Imkmugn i Riuigm og I Unmut-uns 

«ktostkttttdci-, Mater-im og 
Dominmsnck 

Rogfmasrtcn 
-Kou"tuvinngcr, Ittv Hale ch Lam, 

jkaarnc Lin-der og non-strich 

Tandpimn 
Hoocdpiacpbmndiomy Lcdsnnrrtny Ørrpimy 

Ipntkms Ida-aber 
og alle Sonn-Irr du« kkasuer udvorted 

Midlnu 

Lauvmmw og Kvæqavlerc 
findt-r i St. Jakobs Llirn et uwmmsthgt 

Middcl mod Lngdont lpoü mnmcL 
Nu Flusse St. Jakobs Llje kostet-W NnN 

5 Flaskkk for LIMI. Fand- I cihum Apothek. 
For sä. sent-es U Muster ji«-l til alle Ich- 

as bis »Dor- mex Ahn-onst 

The- Ulmrlna A. Vugsslur Un» 
Hundsan Miit·)slpk.tsil· 

Dr. August Umrisse-· 
Zsktcsp Hamborgcr .si’(«yddrrfulvc »Wie-U 
er et gnnskc sortrinligt Mtddcl mod But 
des-, forskiclligc Stegs Saur, Frost, 
»Hm!scøjne« osv. 

Hon- Pakkc 25 Cis-. Fano paa Apo- 
thckct. 

TIUI («Ilälkl(ss Ä. Vogels-f (’·)., 
nälllilltut"(«, MJ. 

—.—»—,. --.--..»-..--....... .x »x1·. 

Graun Island MADE-Worts 
l. T. PAlNlZ ä (’».. lijmc 

; 

MTi-«de- oH Cz m note ne- 

.«Ii" Grzusit tslltsss Nur-Inn- « 
--.- Inmt 

Inähsxuiux for sogpavslsssplacksm 
Grind laan Hebt-. 

-«O wos- 

ChasqsctcrfcIs 
Rejfcndc Agcnt 

—sok«.— 

Gonsolidxitml Art Go., 
New Jst-Roy, 

vil bereife Donnebrog og Omegn i forste 
Del af Juni Maaned kg mobtage Destil- 
lingcr pqa de hemmte 

si« «011 Ferrotyue"slelecler. k- 

Alt Arbejde udfsresz under Garanti, 
ellers ingen Beteiling. 
IS- Billeder lcvercg ogfaa i Crayon, 

Imliaslnk og Warencolorsh 
Ord, Nebr. Cons. Peterfem 

—14.- 

v nol vcerst for hain selv; thi der blev da ingen anden Udvej tilovets for os, end 

vtge for hanin Tavshed.« 
»Og Pengene?« 
»Lader sig alligeoel meget let herve, nien vi faar at se, hvorfor allerede nu 

aka Planet for Muligheder, sont nie-esse aldrig vil komme. Ved du et andet 

bedre Rand til at staffe os Penge, san sig til. Byder det den tingeste sitre 
list M et Resultat, faa er jeg villig til at hjælpe dig.« 

«Cs«kujo«, bandede den unge Odeland, »jeg hat jo alt i to Manneder for- 
ves brndt Hovedet med den Ting, men intet udfnndet, og jeg siddet nn san to- 

kPUC Grund, at jeg ikke en Gang hat Penge not til at kjøbe mig et Glas Vin. 

rsom Du itke tan laane tnig noget, man jeg allerede i Dag pantsætte en af 
e Ringe eller mit Uhr for at komme flot igjen en tort Tid.« 

«Netvp i den smntne Stilling er jeg,« sagde Leonardo. ,,Vor store Harten- 
har min Fadet allerede folgt lige efter Juarez’s Jndtog iByen, for derved at 

Kapital til at drive Minen med fnld Kraft. Nu stitker den hele Haciendaide 
Mk Huller oppe iBjerget, og da jeg ikke spler nagen Lyst til at ftyde knig en 

Sk· föt Banden, blivek der for ncig, lige for Dig, intet andet tilooers, end at 

be til et eller ändet fortnivlet Middel.« 

«Men vil ikke netop af den Grund Miötanen desto leitete falde paa og2« 

vcndte den endnu angstelige Guzman. »Nun man nu den hcleTid itte set os 's« 

«J lau Fuld nur dette nok muligt; tnen efter niin Plan skal det ilke ske. En 
vs nnni altid blive hoc den Fangnez thi vi tnr ikte ndscette os for nogen tilfæl- 
Fore- vg afvekslende viser vi os saa overaltnde i Selstubekne. Lverlad tun 

M wiss Guzman, og verr over-bevist ont, at jeg ikke for-femme det tnindste i 
k Plan.« 

«Og naar ttor Du, a«t det vil vare muligt at udføre den ?« 

«Hvem ved?« sagde den qnden med et Sknldertrcek, »der dehnt-es endnu 

»S« Dage, for at forderede det rette Ojeblit, tnen fka nn of inaa vi hvert Lie- 
lk holde os feerdige.« 

«Og hvor er Hufet?« 
»F«g Migl« fonrede Leonardo, idet han greb sin Hat. »Saa meget hat- 

dvg tndnu tilbeige, at jeg tun betale en Fldske Vin, og om det øvrige lan vi· 
« We samtnen nndervejs.« 

— —------f——-——— — 

...11.... 

»Jeg, nej vift ikke! Kun maa vi sprst se, chvorledeg alt spjer sig.« J det 

han derined anfaa Sagen afgi.ort for denne Gang, slentrede han igjen langsomt 
tilbage til Salen. 

Ill. 

Den splgenge Dag niste, at Juckez virkelig tckntte paa at tage Rouerpakket 
paa en fnmmakisk Mande. Allerede tidlig oni Morgenen foklod hang Elitetrop- 
per, Cazanderos de Galeano, med deres Nevalvekgevcerer Byen i finaa Afdelinger 
og afspgte Vejene og Egnen til alle Sider i Sardeleshed mod Sydvest til Euer- 
naoaca. Flere Steder lagde de sigiBaghold, enkelte Strejftog gik endng over 

Apizoea lige hen til Pueblv, og hele Distriktet kvcn derved i Bevasgelsr. Te be- 

masgtigcde sig ogsaa nagte inisteentelige Personek ag greb ta paa fersc Gjeming. 
Disfe sidfte blev nden Omstændighed hangte i det naskmeste Trie, og hele den fil- 
gende Uge hsrte man ikke til flere Rsvetietu 

Terior var disse dog ikke ophsttr. Verrekne af Landeveien trat sig kun et 

Stykke tangere bokt til de bsergfulde Egne i Mazatlan, Queretaro og Oajaca, 
hois Bjergklaftek aldrig vilde kunne gjeniientfsges. J en eneste tort Uge at brin- 

ge en i 50 Aar decnaraliseket og til Arbejde nsaet Befolkning tilbage til cetlig og 
loolig Echoer var ogsaa i sig selv en Uniulighed. 

Tit den en Gang saa rige de Gnerras Hus var iniidlertid Ulykke af anden 

Sen-c kommen. De Nyqter sosn gik ent, at hanc Sslvminek ikke gav mere af sig, 
stadickstedes knn alt for snart. Enhver, fom havde Fordtinger paa hain, meldte 

sig nu, og hans Stilling blev i th Grad mitten 
Leonakdo havde just vctet nde has fIn Fader for at anmvde ham om Penge, 

mcn var bleer afvift kort og tsrt Ined den Betnckkning, at Hufet var tomt, ag at 

han ika nn af maatte siege for sig ielv. Han gik nu med Armene over Kors og 
nied nrolige Sttidt pp og ned i sit Bat-elfe, da det bankede paa Date-. 

»Zum ind!« 

Toren aabnede sig, og Don Gntzman stod paa Dptteekskelem 
»Gut-umba, Leanntdo, hoor Tu fattek et merkt Ansigt op!« raadte han. 

»Er der beendet noget?« 
»Jntet ooeroxdentligtellek nventet,« sparede hang Ven; »men luk Dsken, 

jeg maa tale nied Dig.« s 

ÄJVZJÆJCXIJVLJZVE 
PlchclI chllöllT G RI )NN, lö. Axt-« l’IIllmlnlI-hla 

A. Ums-keus, Wmtcsrn Pack Ägontz 
M IJI Hallo STer Flut-akku. llllsmlsk 

Skundinaocr i Glutrot-Nebraska kun- 

dc erholde Oplucming om Villrtpriset 
m. m. hosz A. CARpr Fvlwlktk af 
Wingaardmi act I eh roch Ncbt 
sont e1«:«inictm besuldmcttigedc Agcnt. 
Hast besinnt-er cnhvcr Foresporgscl med 

Wmmwudc Post. 
Arm-rinnt Linien filbydcr den yppu«: 

ligsfc Paosagct:chot«driltg 
In oq III 

Daumen-k- Rome oq Sverisp 
Paul Anderiom Agcut t St. Paul, Nebr- 

— 

Rasnms Hannibal, 
l unnty Jmlge and Notuky Public- 

—»,..- 

Anat-er rcmlme Damme-mi- og beisrger 
jurjdiikc Formmngn 

sQ« 

Jndkadjkkcr Pcsmc- For-dringen 
--,« .- 

Skafscr Asmmnce pua Mond-Im mod 
W·and,1«nnild, og Orkancr i godc ou solidc 
Lompmncr pan wulstige Bilan 

NO — 

Wurm Pcngclaan i For-me skaifcö hurtigt 
og besinnt. 

CI. Paul, Nebr. 

c ...... 

Døvc. 
WI Person, fom hat« Unsrer dpv i Vtk Aar 

og how sacht-d iaavcl iom Saft-n for Dre- 
uc blrv sum-et ved et iæwclrs tsIIkeltMiddeL 
sendet vaa ’-Q«orlangcude Vestcivelfe over 

iamme til ruhock iom IniterdeL Man ben- 
umdc sig nl J. H. Nkckolsom 177 McDous 
galt St» New York- 

Dauncbroq Modndialg 
holder paa Lager 

de fokskjcllige Elagg scckst og Samt May 
Mast m. m- 

kf En gob stvalinst as cht l)c(vcsstadig. 

Franc Hart, Mer. 

I-. A. .1. Sande-M, 
Mc Island. Nahm-km 
Knnlur i Nunmer Block-, TI. Unde- 

«L«ch-.1ancr kronisfe og inbniklcdc Zygdoni: 
nun Specialift l Limbe- og Lustgciygdomme 
samt i Kamrrty 

25 Aarö Criarins. 

THE «lIIoo-moa!" 

Wle lMPMHJ WH 
j« x«... »Na-« 

Vehandlkr alt ölagg «pr meb recht-h. 

Kapacltet 8—l2 Tons ps-. Dag. 

Er i Spidfen for alle be andre- 
let, futur, stark ei russ. 

—- Smd kfm Cirkulatek 

Lajcllaw’s lynsWBaaaclmaskjno 
spat-er J3·)-40 WI. of Kostpkisen paa«zkaand. 

Nu srmg san laue 2—:z,»00 
Vaand pr. Tag- 

Ved cn og Lamme LIrvckgelse sikammes og 
asstikrtesz hoc-ist Vaand og lasgch 1 

udsstmtt Zukuan paa Naman 

IT Ntkulasser fut. Abt-girrt 

W Ä. h A l D L Ä W, 
cherolcee, Range-s- 

nSitz--·«"·Mekz i 
l 
I 

: (Dcntydske»31agter.) 
Ehar just aabnet Fortentwg i det gamle 
sPosthuV og tillader sig at bringe i de et- 

rede Standinavers velvillige Erindring l 

zstn vclforsynede Singterbuttk. 
H Pan Lager holdes en rigelig Zusp- 
Tning af saavel ferskt fom faltet ijd 
! og Flefk samt alt til Faget henhsrende, 
jder afsckttes til gangbare Dagspriser. 
I Baumes prima Krautk- 

er mit Mom, og kun dygtige Folk be- 

bskjæftiges i mit SIagteki. 
Otto Req. 

« 

TThc PckkiHs » Jud Min. 
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