
Äd Omveic. 
Fortalling as A. T. 

(Slnttet.) 
W pka ganske alene drrinde. Men 

Skdetainret, hvor Fisleren sov, lob 

nmtende Und ind til ham. »He-or 
spnrgte hnn sig selv. »and 

Xspk ck for Mennesker, jeg er bleoen 

t ino ttl«s«· .Halvt ubevidsi laa 

« sendte Btadene i sit LivsVanvre- 

» IHatt hnvde betet tttigel i den Tib, 
nat-de væretborte sra Die-much hav- 

nmet til Staglerne, gramtn et fig, ja 

H Um- sin egen Letsindighed, der sont 

st var Skyld i, at hatt itke kunde bli- 

m lange pan et Sted. .Billede ef- 

szullede gled forbi hatts Erindring. 
dst hande holst-met i Hamborgz men 

hqode han saaet sin Afsked, da han 
tnnde tilsredsstille Mestereng For- 

ngek. ·Acter Omflakken. Jngen 
»ge, intet Mod, nien stadig nagende 

Sygdont bleo hans Herre sor et 

Iaere Tidgrum, og da han endelig 
noandt sit Helbred, var hans Langsel 
er at se Forældrene saa stark, at han 
atte afsted. Hatt drog hjem ad lige 
innig, som han drog nd. 

Villederne sorsvandt fra hans Sjælä 
ynskrebs —- htm sov. 
Ud paa Natten oaagnede han ved, at 

gen lettede Dørklinken udvendig fra. 
an tog en Stok, der stod i Hist-net ved 

ltoven, sljad sig nd over Sengsjælen 
pirrede Krampen sra. Deren gled 

lbage, og Pjaltekrcentmerens gustne, 
ppede Fjais kom til Syne iDøraabnim 
n. 

»Jeg cr nar ved at da as Tarsi,« sag- 
»cr her ikke en Taar Bau-d at 

a..,» 

htm- 
o? « 

»T» er der tanske not, jeg ve’d det 

ke.« 
Psaltekrammcren stod sont maallas og 

irrede paa det sortstjerggcde Ansigt der 

enne i Seligen. 
«.Hvad, er det ikke. ?« 

Den stjæggede saftede et Par marke, 
vasse Oer paa hom. 
»Krnder du mig?« 
Kramnieren duoede sor Spargsmaas 

et. 

»Ja. .Nej. Hoent er du«-m 

«Dn har not tobt paa Syst-et, Per, 
den du itke en Gang kan kjende Folk,« 
ed det bidende Spar. 

»Hm ....henning?« 
»Se vi det, du kjendte mig so saht-. 
en ftg mig en Gang, hvad er det sor 

olk, ieg et kommen ind til?« 

,,Det. .det er jo Anders Werg- 
itke du ikke ve’d det. 

»Im var jo halvdpd, da jeg sont her 
Use-I tenhalveTimestih jeg har Xannet 

ruge mine Sanser, hat jeg været ene 

ed mig selv. Anders Fisters?« 
»Ja, hoordan er bog det gaaetstil, at 

u. ?« 

»Vi strandede jo. Det niaa dsu da vel 

ide.« 

»Strandede J? Nes det ve’d jeg al- 

drig en Bitte om; jeg hat ligget syg 
nemlig siden i Astes. Uvejret og.. .og 

lderdomssvaghed. .Jeg troede item- 

lig at det var ude nted neig, saa vav var 

leg-« 
»Er Ane Katrine hjesnine endmt?« 

»Ja, saamtend er hun og det; sie-n 
-«--Naa, det er vist lige saa godt, jeg 
kommer assted; nu er Vejret ved atletgge 
sig vetnlig. God Natt« 

»TIv lidt ! « raadte Henning sester 
hom. Men den gamle adlId iklez hatt 
IOM styynsotnt i Kladerne og drog as, 
ivm Pokter var i Hælene pas hum. 

—.—- 

Dagen ester var Henning et Bytte for 
en stark Feder, der kryttede hans stere, 
fafsiksmrede Krop og satvede hans iblage 
Kinder ildrøde. Han talte i Bildelsse. 
Ane Katrine, sont havde overnattet iNa- 

bvvhuseh blev dybt greben, da hnn gieri- 
ktendte hom. Det var sont Gulvet ksarte 
rundt under hende. 

,,Henning. .·bedste lille Henningt 
hvvtfor reiste du sra mig?« —- Og Fi- 
flkkpigen vred sine brune, arbejdsvante 
Handa- 

Hun sad ved hancs Scng, saa tit der 
var Lejlighed Undertiden sæsiede han 
sitle seherlnende Osne paa hende ogmuni- 
lebe noget melletn Tæitderne. 

n Otln anden Dagg Aften, sont Dokto- 
U Ige var kjart der ra, k ennin 

st Iysi Dies-ne 
f si H g 

»Aus Katrine, er det dig. Aa, 
Herre Gud!« udbrad han og knugede 
Hendes Hunder. 

d 
TO Yvsi sg Ane Lateine en Dag hav- 

ken Pamtalg sagde hnn til han« 
»Vt komme til at bede Preesten am at 

holde inde med Tillysningem Jost.« 
HÄU san ssrstmkket paa heade. 

»Ist-se inde med Tillyöningen ?« 
- Vk c « 

hw lagml t1 g tror Me, seg kan, sagde 

M 

Jost ftlte siijerte kamt; hans rad- 
musiede Bandeansigt blegnede, og Dann- 
den, han lige havde tagt paa heades 
Standes-, com til at bespre- 

»Er det da bin Mening, at du ikkc vil 
ha’e mig?« 

,,Hvis du vil lese tuig fra det Laftc,! 
jeg hat givct dig, saa jcg det helft, Jost;J 
hvis ikke, maa jcg ja sinke mig i at blioeY 
bin Kaue,« sont-ehe hun. 

k Jost fah vg misde Paa fis-e siote bre- 
be Hekuba-. Hang Mund ditwkede og i ! 

hans Ojcnaipper blinkt-de noget vaadt. 
»Ja, jeg vidstc Io not, du havde vorm 

gade Venner medHenning, men jeg troc- 
de, det var glemt,« mumlede han. 
»Du er vel heller ikke sikker, han kom- 
mer sig?« Han sendte hende et lancigq 
Sideblik. 

»Nei, sikkett er det ja ikke; hau siaak. 
det vel nasppe igjennemz men entm han« 
lever eller dar —- lad det von-e kabf 
intellem os, Inst Jeg can se dct gjjr 
ondt, isten jeg kan ikke. Du gletmnek 
mig agfaa nok.« 

Karten sttsg sig med sdaandeti over 

Øjnene og suktede. 
»Ja, ja, lad det saci gaa vver Siyr 

da!« 
Ton-n i hans Ord greb hende. Hun 

merkede, det var Alvvr med hans Sorg. 
»Jamand, Jof« du "inaa ikke .. 

Inst!« 
Hatt vendte sig hastig om og faa paa 

hende met et Blik fuldt af Fortvivlelse. 
»Hvad maa jeg ikke?. .Aa Gad, 

jeg glemmer aldrig dem her ! « udbrtd 
han og gkk fra hende. Hun ilede efter 
ham og gteb ham i Armen. 

»Vert- dog ikke saadaa, Just! ·Det 
er js da ikke naget atYage paa Vej for 

»Du glemmer mig not, giar du ikke, 
Jost ! « 

Han stanbfebe og saa paa heade. 
»Ja, det lade vi nu staa hen,« svarede 

han. »Men flip mig na, at jeg kan kam- 
me hiem.« 

»Du siger vel Fatvel til mig, Jost!« 
Hatt knugebe headeg Hamb, gav heu- 

de et Kys og stred derpaa i rastGang op 
efter Skovetk 

»He-r du nvgen Sinde kjendt Mage, 
Kjettenl« mal-te en Hkslone i Dattel-, 
da hun en Formiddag styrtede ind til stn 
Nahoerske, der fad for Bordenden og 
fodtede en lille Tykfak med Øllebred. 

»Jsf’s, Ane! Hvad er der paa Fer- 
de? Der er da ikke stet en lllvkke?« 

Den adfpurgte siod vg pustede lidt, for 
hun ivarede: 

»He-r du da ikke set en Vogu ljvre her 
fotbi?« 

,,En Vogt-? Lige nylig?« 
»Ja, hare for fem Minuter sidcn.« 
»Jef’s Kam-l der er da ikke hentct 

Doktor til Sypigen, Ane?« 
»Nei, det er Gud steLov ikle saa galt, 

ilejn det er galt nol. .Nej, det er fav- 
mændset Par Falk, der skal gifteH. Sau 
nu ringer de ! « 

,,.Hvem sial da gifteg? Bi have io ilke 

hørt Snak om noget.« 
»Gjæt en Gang.« 
»Søren vg. 

« 

»Die-i. .nej, det er saamand Aue 

Katrine der ude ved Stranden, Anders 

Fisters, du ve’d. sog Hjulmandens Hen- 
uingl Hvad mener J dag, hun mater, 
at hun vil ha’e saqdan en?« 

«Det er da Legn?« 
»Lige lau sandt, som jeg staat her. De 

have lvft Kvngebtev og stulle do ovre i 

Nyrre-Ellekiaer, der have de liebt Hus 
.Ja, er det itke rele, at hun ter? 

Hsnhqr nvrcet hende en Gang, vg hvls 
han nu render fra hende igjen, sidder 
hnn æien net i ’et.« 

»Men Dreng dvg ! .vceltee han alt 

Øllebtsdet ned over os! Dit lilleTokfke- 
hovedl du stulde. .Det kan jeg dog 
ikke glemme, at Ave .-Katriue, saadan en 

herlig Pige, stal giftes med den. .den 

Landlvberl Sau du dem?« 

»Om jeg san dem? de kjvrte ligefothi 
InineVinduer. Hun saa tigtig faa feist 
vg fornvjet ud, meget anderledes end 

Mvllerens Kam-, og hun skulde endda 

vcere Ganrdkone. Henning kunde jeg 
knapt ljende; men det er ogfaa længe si- 
den, jeg har set hand, og hon hat« jv ver- 

ret syg.« 
« 

»Kanslc de gale Nylker nu er taget fm 

ham.« 
,,Dete1· vist hjulpen godt. Hast stal 

ha’e gaaet en haakd Stole igjennem, si- 
geg den« 

»Den stalkels Jost!« 
»Ja, det man du nvksige. .Men det 

er vel en Straf, fordi hsn var med til 

at narre Henning og dritte ham fuld den 

Geng. Fell fagde je, det var Prange- 
rens Povl og Jost, der underljebte Pfal- 
tekmmmeken, for Josi hat altid bavt et 

mildt Øje til Aue Lateine, og Povl kun- 

de ikke li’e Henning, fvedi de hegge to 

vilde være Nummer I. Ekel Gudheden, 
fasan nvget havnee sig.« 

Smald og Summ. 

EII Negnelarek gao en lille 

Dreng splqende chnestykke: »Di» Far 
er gaaet paa Jagtz fatste Gang III-der 
han efter 2 Haken anden Gang eerr Z, 

Iredje Gang cher Z, hvok Inange Haku 
hat han saa studi? 

»JIIgen," sparede BakIIet; ,for IIIIII 

Far kaII ikke skyde.« 

Beggs Dom-Sirup hat vnIIch sin 
Renome ganske paa dens kgne Maine-. 
Den er lige saa virksam i et Tithklde as 
rodfastet Hatte, fonI i en seist Juki-tel- 
fe, da den ajeblikkelig lindrer Hostcm 
fauledes at Lungerne og Luftrsrenc ikke 

tin-es af stadig HosteII, og de dekved lin- 

dres for Saarhed. Seelgeg af M. Sip- 
hohn, ApothekeI, DanIIedIoa, Nebr. 

Meget populare, Ineget iIIIaII, IneaeI 
gove. Te Wirte Liktle Early Nisus, 
Pillen for Vindselog Hooebpine. —- M. 

SjIhoIIII. 
E II K o II e, ioIII hat prIveIEkszpcki- 

Inentet, siger: »Nun eII Mund sinder et 

Steh, Tom behager haIII bedke end haust 
HjeIII, bsr hanö Hnstru pIIIIe to Ska- 

»ker Sukker i hans Kasse og lade dobbelt 

saa Ineget Solstin foIII sadvanlig koIIIIne 

nind i DagligstIIen. HaII blioer da 

’hieIIIme.« 
Miss Bessie H. Bedloe iBIItlington, 

VI , havde eII Sygdom iHooedhudeII, 
der bevirkede at Haaret bleo Ineget stridt 
og Iart og saa list, at hun meppe vovebe 
at kjcemme det. Ayers VannVigor gav 

hende en fund Hovebhud og giokde heu- 
des Haar deiligt kat og glinfende. 

Kjøn Hudfarve, klare Øjne, ide Aqu- 

dedmt, gab Appetit, kraftigt Legeme, 
rent Blad og god Helbred folgerBIugeII 
af De Wittg Saksaparilla. Salges af 

SjsholIII. 
E n K sindehader, figer: ,,Jeg 

har kjendt Frnentimmer faa delikate og 
sine, at de var bange for at kjsreaf Frygt 
for, at Heften stuldc lsbe nd, bange for 
at fejle af Frygt for, at Baaden stulde 
Imme, bange for at fpafere af Frygt 
for at falde; men jeg hat aldkig fundet 
nagen, fom var bange for at gier fig. 
Kan et Fruentitntner dlive gift, faa rest- 
kerek hun alt.« 

Det ek Moden nu at tage De Wind 
Little Ently Rifers mod Leon- og Ma- 

vefyge. De er finan, Inen knufende gode· 
—M. Sjsholm. 

Den fougefte Natur taaler Dr. J. 
h. McLeans Tat Wine Lang Bann. 

Sikker Middel for Fortjslelfe, Hæayed 
sg Strahemg Lungefygr. — Jkte nnd- 
sendigt at fvcelge en af de stote Udrens- 

ningspillek, naar en af Dr J· H. Mk 

SfeasskLwer og Kcvtey Wute klares 

« 

En bersmt lærd Mund fik san 
ofteBefng af nyssgjerrige frenunede Per- 
foner, at det tilsidst bleo ham en Plage, 
agshan opflog derfor folgende Plakat 
paa sinDør. 

»Enhver, fotn befoger mig gjnr mig en 

Ære; enhver, fom itke besogekmig, gjør 
mig en Fornpielfe.« 

De Witts Little Early Rifeks knalmer 

aldrig. Milde, men sikrez hjælper hel- 
ler end tninger. Bedfte lille Pille nbd 
Honedvark, kronifk Bindfel og Mord-je- 
lighed.—M. Sisholtn. 

F a d er e n (til sin feksaarige Gut): 
»Panl, gaa til din Tantc Mine og for- 
tæl hende, at din Mor hat faaet en liden 

Gut i Geburtsdagsgave « 

Paul: »Hvad stal jeg sige. otn hnn 
spat-get af hnetn ?« 

Dr. E.T.Miller, Crafs Plains,Wis., 
hak udtalt den Mening, at for dankt-nat- 
kede Tilfælde af Sysilis og Skrvsier, et 

Ayeks Sarfaparilla unægteligt det disk- 

fomste Middel kjendt iApatheketfaget. 
Fotunderlige Knre er bevirket ved Kuken 

deraf. 
Katackh, Honedgigt, Gigt og fleste 

Sngdomme ffannner fra nrent Blod. 

Neus, fotbedre ved De Witts Stufe-pa- 
rilln. Gjenvunden Helbted.—M. Sip- 
holnk. 

Electrie Bitten-. 

Dem Middel er fnart faa oel yndet 
og kjendt, at det ikke behpver at fremder- 
oes. Alle, der hat bkugt Electric Bit- 
ters, fynge den famnxe Los-fang. En te- 

nere Medicin eksifteker ikke, og det ga- 
rantekes for at gjsre alt, hvad der paa- 
staas om det. Electric Ritters oil ku- 
tere alle Leon- og Nyreander, vil fjetne 
Philipenfer, Bylder og andre fra ntent 
Blod stammende Ting. Mc faavel ft- 
rebygge f one hell-rede alle malarifke Sys- 
dammr. Jmod Hovedpine, vanstelig 
Uffsking ag Ufokdsjelighed, pksv Elec- 
tric Bitters. Fuldftændig Satisfaktion 
gewissen-, ellek Bengene ticdageietales. 
Pris 60 cic. ogihoo Flasten Just-- 
heim Apothek, Daseins- s. 

I -—— 

Oper Heime es Zweife. 
— 
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J Der er et nnetkvmdigt Trost ved de 

nun-ge tnsinde anedlxvih der ydn til 
Nod Iok S. S. S. »F mange- Titfcrwe 
formelles der, hoorledrsz nnm forgissocs 
hnr anoendt en Masse Tid on Benge- is 
»Im-sen paa at opnna Lmomig paa tun 

fasbomilcge Mande. Undetretning om I 

Banns Specisics Dyder vilde have spu-; 
ret Tiben og Pengcnc, for Mc at Iale um« 
Siiiettetnr. Stige Fejlgreb behøws Mel 
at begnas nn. Den Itoke Vlodtenfkkfot- 
handle-s of Apothekere alle Weg-se, og S. 

S. SJKolnpagnnst i Atlanta ml sende 
seit tu cnhoer Adresse den-s Afhandlinp 
over Blod- og Hndfugdomme, nin et 

Painflet, der indeholder nogle nsnsne of 

de Instnder Vivnesbyko fiii rni, sont h r 

equtet denne wennanqu Anmu- s In k- 

gistende Virkning· 

Fi"st·estA:».t«u. Hs III-so 

HHnar n pudsel wag, O s.« « 

T Or B : »J-, mm » jq « n 

Her mit Von-ed nie-gen Opmmkiomhkks « 

Froh-n s: : »Hm-ein er mund- 

Deus ivagos Side « 

Blum Fsden Inr puu Meinst-, u des I 

galt med Forli-jenem Oe Wieso Linn- 

Early Niiew Intern. Gemme Pan-I , 

flaak aldrig feil.-M. Siechtum-. 
Den sont egner jin bete Tid til en ens- 

kelt Gten of Videnlkssber snan Ietvlsigee 
lig blive mere kynvig i femme env En, 
fosn stnderer stere. Dr. Lukas Dispesn 
saey i Chicago hat giort tkoniike og 
new-se Sygvonnne til Speeiucitekcr og 

behanblet ikke andre. Se Aneetiöfemene 
tet i en ande- Spalte vg sttio eiter hanö 
ng ,,Lioets Hentmeligheder« fom send-sc 
Enhver fris. 

J Stole-tu Lin-I : Nun, hol-m 
nf jer knn san sige mig, hnnd Nin- er for 
et Oel-? 

En Demg: Det er k- Biorn 
En nahen Drum: Nei. det er etTil- 

lagsord.Dn1-en: He. Lærerl Det eeet 

Skjawldäord 
Te. ssnslkess set-»Wle tlnbeHssspII 

elf en nett dem-in -;«--imsi«st lmuet 

tent Moo, for ut neue Ounoyevens og 
Styrlens Elementen Bedste Blei-ten- 

ier er Dr. J. D. Messe-Ins Sceiaparllla· 
Bindiel, Blod-Fokglftning, Feberl 

DoktokeegningogVegtavelie kostet wol-; 
De Wille Little Euer Nilus evnee 25 

Eis. Valg.-—M. Siebolnn 
Det er lykkedes mig at etholde Ankn- 

tueel for Beggs »Little Ginnt«-Piller 
og vorige Familjemedieiner. Die-se Pil- 
ler sparee suchst-endigt lil Nat-net; kraf- 
tige, bog saa milde og behaaelige, at in- 

gen spler nagen Ubehngelighed ved deres 

Birkning. Blot een Pille hver Dosig, 
og 40 Pillek i eII Pakke, nok til at vake 

en ordincer Familjei et Aar.—Apotl)eker 
Sich-litt, Dannebtog, Nebe. 

z or kln r i n g e II. Hovedstatsbebm 
eren (til Bonden): Vor Anders Perlen, 
hvornf Ionnner kset, at Kornet volgee 

sna godt, naar der konnt-er Wind-tätig pan 
Matten? 

Jo, iek De, lille Festen, Koestet kan 

ikke lide den forbnndede Stank, pg der- 

foe styndee det sig at kkybe i Vejeet. 

Anerg Suesnpneilla vll fiel-ne d en 

tecette Fernemmelfe, og give nyl 
Lin og Energi. 

Dr. N. Rosenbeeg Co. the existeeet i 
over 25 Aar og har nu en oveeordentllg 
stot Praksis, foedi de altid hat behand- 
let sine Patienter nIed Omhyggelighed 
pg foIn Folge deeaf hat haot et use-demn- 
ligt Held med sig. Se Avertissementet 
i en qnden Spalte. Dr. Nosenbergs 
Beger sendes feil nat-e Feimterkek ind- 

lasse-. 

qud et Frckhekk At singe en 

Lcege op midt oIn Natten for at fpørge 
hatn otn en af hans Kollegees Adresse- 

Hooedplsne, Affe-aftele Koalme, 
Bindfel hulttgt og behageljgt fordtevue 
ved De. J H. Mcveang Lsoee »Zw- 
uey Plllets (Smaoleler.) 

Renfek Blodet, uddnver Gift, opbyg. 
gcr Systemet. Fotlanger De men- ? Te 
Lsitts Sarsapakilla er paalidelig.—— M. 

Silbe-lau 

UnpeeqletsnltIser. 

Franc Huffman l Burlington, Ohio, 
nendeler at han var under to Lesers 
Behandling indtil han blev san daaklis 
et hqn ikte tangere lunde ksre sig Sss 
gap de ham den Trost, eIt del var Taeing 
og at der intet var at gjser. Don lob 
sig benekge til at pesve Dr. Rings Net- 
Diseooeey for Tcting, Beste og Forij- 
lelfe. Fseend han hat-de opheugt en so 
Ets. Flusse ver han meget bedec, og nn- 
dee ntI fulssttendig hellt-ed Dersom 
man lidee eIfSlethe-, Lunge- ellet Bkyfti 
fygdontme dse III-I pesve belte MiddeL 
Vi gsnnteeee Tillus-geh Pesveslsstet 
im ps- Siehst-e your-. denn-s 

Oe ·- 

Hm Namen-so Mk 
VII-IV VIqu sklsz 

III-s IW ? 
"-« SOIIS IEIINS 

AIID Some ZEIIIIEII 
SONE RIcc III-III 

SOIIE III-. 
BUT NEVER NIIIIV 

THOSE II-· You-II 
OMY BE sII E 

Mo fksnknsca soc-IS 
R 

IMM- gII MHM 
MEqu Wka CIIICASO Iw- Is- 

ALL GROCEIIS KEEPI1·: Is- 
EVEIIY HOUSIIWI FE IIJANTS n· ! 

DANNBBROG 

smc de- txMaSkinv ærksted 
VIII under XIIIIII lII IIlIoIeIIIIc IIIIIIIIII IIdiøIsst IolIIII oII IoI IIIIIIIIIPI IsIIIIIIIpI IIesIe 

IkoIIIIIII G- IIII«dIIIIlII«IIII III I IIIII IIIIIIIIIIIH IIIIIII I-·,I INIOIIIIIIIIIII IIIIII XIIIIIIIIIIIsIIIlfe III 
vasIkaIIdeIII NIIIIIII II lsIIIsIIIch IIl IIIIIIIIIIIII IIIIIIdulIIb 

IHII vIIIIiII Pol III IXoIIcIIIIIIIIIsII II VIIIIIIIIIIIsIII·II-ch, Iom er IIIIIIIIIsIIIIIIII IIdIIIIrII IIIeI 

VIIIIIIIL IIIIIIIIIIIIIII IIII :UckcIII-I«IaII-I- III IIIIsIIIIrIIIIIIII IIII OIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIc og mid- 

aldthIdr VIIIIIII IIII IIIIIIIIIII oII IXoIIIkIdIIIIIIIIIII III IIIIIs Into. 

Obero, IIIIId II II-I"lIIII .I)IIIIIIIII·I«IIIIII, 
A. A. Jenseit, Wer. 

Mafkinernes Tidsalder! 
Dnuncbrog Maikines og Vogneiudfalg 

— anbefaler sit Udvalg as —- 

par 
Ratt-»s- Steinplatte-r- 
iver, Bindeparn Champlou See-er , 

Rückseite paa Weg-»O 
Sma- og Heile-nimmer im Farmvogne samt 

den verdeuobrtpmte »-L«uckkve«:.kabnf aabue og lnkkede Fieber-pgl- 
Rf Lageret er veloalgt og fuldstckndigt, og da min Tid nu udelukkende an- 

oeudes pim denne Fortsetning, er jeg ist«-nd til paa kort Variel at tilfkevsstille et- 

hvert Kran. 
Win. p. Streut-w 

««Nhkth-Ptatitz«1«1ikiihek 00.«" 
Howarv City, Nebr. 

— bundlor tut-d —- 

:-Hs- slngs Tom-»ei- sisx Byggem ital-ish- 

God Kvalitct og lavc Prjicr. 

ver- 
- 

Vi kirlzzcsr H st Paul Priiur 
J sk. Sauen 

Man-got 

ATLANMC HOTEL. 
Tre Blocks km U. P. og B. ö- M. I)op0ter, 

607, 609 611 south 10. street. 
Dem- Mundt- skanclinsver vcslbokjcsndus ug velrtanmensde Amt-su- Dsnsks 

Ilousl i Amerika tilbydek ankommtsndcs lmtulmnwns ot. hyggeligl Iljem 
td1-81.00 til 81.50 koc- Rost ne bog-is pr. Dag. 

H an s T h ei Ig aa »l, Z ZL"."..2.".TIFI?IHI·TZTIZL Omaba Nebr. 
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