
ballt ved Beile sandte-S i Fokaaret i 
en Gtathj en Urne, you-i der laa 
m Noah Fundet indseadtsts til old- 
nortsist Museum, som dtxefter lob 

Hosen udgrave. Udgraonsngen ek nu 

suetaget i Slutningest as fotrige 
the under MuseumSI.-7.seltor Neck- 
guards Lebend J Hei-n sandte-I- 
ifnlge R. B. flere Gnvx..n:1s.s, eg Nr 

stkmrroges tso Urne:. Den ene lom 

visessadiget frem, ins-send den anden 

smuldrede bott. Be,-,«;e var Lerkak 
im Broncealderen. Des-Den sandte-Z 
u. Stett-ich Af Brot« sandte-Z en 

Faul, et Knivsblad, en TMZL et 

Spande og en Tols. Undcr Tilfszn 
of Jnspktør Neergaaw er der ins- 
ledek foretagct Udgsasninger paa 

Hans Paulsen-·-Petetis«us Ejeukom i 
Binkeballe. Man km der sundet et 

Lerhr, eftek al Sandfrxnlighed sra 
Stenalderen, af en sag mcrricslig 
Form, at man ikke ha: Immet afqøte, 
hvad det hat været dk igt til. 
4444444444444444444444444 

Sönderjylland 
Flengborg. — Enkeltkalten 

ved Altergan3·n. Paa sidfte 
Synode i Flensborz holdtes der et 

Fotedkag om Altertaiken fom SMA- 
1ebcrrer, vg Scebefabrisant Clausen 
indgav derefter tillige kned flete an- 

dre et Andragende In at faa ind- 
fort Enteltkall. Sosn Begrmrdelse 
af Andmgendet ankern-; at en næi 

Elcrgtning af Or. Clausen havde paa- 
dtaget sig en flem Syndom eftek 
egen Angivelse ved Ben:)tts.ise af Inl- 
legtalken ved Nsadveren. 

Tet kejserlige Sundhedskontot i 
Berlin hat heteftet udseksrc en Et- 
flckring hvori det hedder, at der end- 

nu itte er konstateret Sinne-, frem-— 
kommen ved Brug af Felle-Italien 
J bvekt Fald man det ovetlcdej til 

de kitkelige Myndigheder felv at 
domme om, hvoxtvidt Jndføtelse af 
Entelttalte vil være nødvenbigt t. E. 
under smitfomme Sygdomäpekioder. 
J Almindelighed vil det være til- 

strcetkeligt at benytte et vift Antal 
Enteltkalke, sont stiftevis btuges og 

ester endt Brug ofskusess med bannt 

Extsavand. Naar Kallene dreieö 
rundt under Altergangen og afvislss 
noglc Gange med et Meere samt at 

Prcrsien sprger for at betjene de Al- 

tergæster sidst, som han ved, lidek If 
smitsomme Sygdomme, vil den størfte 
Fare for Smitte ved Alterlalkens 
Bkug vckske fieknet. 

—- En lille Statbcet-Ko- 
loni snnes at fkulle opstaa her i 

Bren. Tidligere Banksbeftyrer og Ho- 
telejek Lassen og Karpeavlsdirettpr 
Vogel bot allerede het, og Past. Ja- 
cobsen flytter til Esteraaret ligeledes 
hettiL (Fl. Av.). 

Starb-ei — Pastok Jakob-H 
sen flytter· Der herstede Trale 
sheb i Pkæstegaatden den Zo. Aug. 
Pastor Jacobfens Tøj flyttedes ud, 
læssedes paa Vogne og tpktes til 

Stationen for at blive sendt ti! 

Flensbokg, hvor Prwsten agter at 

tage Vopel. Det er med en noget 
martelig Fplelse, Beboerne set Ja- 
cobien flytte nd af Præstegaarden. 
Det tan ilte undgsaas, at Tankerne 
dvoeler ved alle de mange Tildtagel- 
sek, der tnytter sig til denne Mantis 

Virtsomheb i Slærbcet gennem tyve 
Aar. 

— Pastor Jacobsen fla- 
gede den 2. Septbn i Anledning af 
Sedanfesten ska Prastegaardens 
Tat-tm maaste for sidste Gang. Der 

fandtes tun faa Flog i Vyen. 
—- Gendarmen hat travlt 

i denne Tid med at gaa fta Gaard 
til Guard, fta Huö til Hus for at 

forespsrge, om Husbonden har dansl 
Tyende i sit Bist-. Man venter til 

Afvetsling et Par Bortvisninger i 

denne vor paa Handelser ingenlundc 
fattige By. 

Haderslev. — Bsknelogen og 
det danste Ssprog. Forleden 
indeholdt «Msodeanma'let« et Ind- 
sendt om, at de hetværende Goch- 

Templar:Loget agtede at opkette en 

Børnelogc. Jndsenderen antog, at det 

itte soilbe gavne stott, daForketnings- 
sptoget ilulde være tyst. Fra paalide- 
lig Kilde erfarek Bladset, at der tild- 

ligere hat vcktet gjort Sttidt til at 

oprette en Borneloge Ined dankt For- 
tetningdsprog, men at ptsjsiste Myn- 
digheder hat msodsat sig bette. D( 

havder nemlig at Silvlespwget er 

Mk, vg faa stal der itte giveg Bmsi 
nene Lejlighed til at leere Dunst i ev 

Good-Templat-Loge for Dirn. 

— Afgangöetsamen paa 
Stolelærer - Seminarsiet 
sluttedes den 1. Sept. Af 23 Elevet 
bestod de 18, nemlig Otto Bodin, Ha- 
derslev; Bruhn, Thielem Bectmanm 
Marne; Erichsen, Spinlebüll; Free-I-, 
Felsted; Henningfen, Haderslevx 
.L",-»1m, Stern-p; Johannisn, KARL 
Klassen, Hat-erstem Koch Habers- 
lev; Mohr, Lütjenbornhall, Ren-Hi 
bdrg Krebs; Nerang, Dollerup3 
Pahl, Sorgwohld; Petersen, Boo- 
rnp, Aabenraa Krebs-; Pöhls, Burg- 
ftedt, Schacht, Haderslevz Weiter- 
gaard. Haderslev, og Struclmann, 
Guardm 

Lojt. —- Løjt Præstekald. 
(«Hmd.) Der et i den senere Tid 
samlet Underftrifter under et Andra- 
aende til Kirkeforstandersiabet i Løjt 
Sogn om at foretage de nsdvendige 
Stridt til at faa Pastot Laufen, der 
nu er Præst i Ensted og en Tid lang 
var ansat fom Hjælspelæret i Løjt 
under Pasior Jenfens Sygdom, ins-: 
sat som Hovedpræst si Løjt uden Valg. 
Andragendet er omtrent bleven un- 

derstrevet af de to Ttediedcle af te 

stemmederettigede i Løjt Sogn. dog 
stal flere bog eftet være blevcn be- 

tæntelige sved at have undetslrevet, og 
i ilere Tilfælde hat Koncn unt-entg- 
i·et, da Manden itke var hjemme. 

Kirleforftanderttabzt has i et fe- 
rnre afholdt Mode afslaaet Andra- 
gkndet, men derimrw henitillet t·-l 
Feonsistoriet at ptceseuieee Hr. Paftot 
Luusen til Valget. 

Man mener. at dette er ensbety: 
ismde med, at Pakin Laufen itte bli- 
ver prcesentetet, da han e! temmelig 
ung til Kakdet sont Hovedpvæft, og 
det under de fotelsiggende Omstæn: 
digheder viloe sblive en meget dunste- 
lig Stilling for hans Medk«andidater. 

Past· Laufen er imidlertid senete 
bleven presentetet til dei ledige Em- 
bede, men tun som Su«ppleant, og 
m er tke foran hom- 

Tøiider. —- Det svage Kon. 
lV. T.) Mandag Aften Klotlen 11 
den 29. Aug. lød der Sktig og mite- 
lsige Naab am Hierle fra Besteralle. 
Folt, fom ilede til, sit det fjceldne 
Syn at se af en Kom, der bnntede 
fm Ægtehalvdel efter alle Botfelun- 
stens Regler, fordi han havde druttet 

sig en Taak over Tot-sten. Da Kam- 
pen var haardest, og det spage Kzn 
havde beseglet sin Seit over Stabnin- 
gens Herre ved at lafte ham til Jor- 
den, raubte denne i oprigtig Anger og 
Bod til det talnemmelige Publikum: 
,.Kinder, heiratet nie!« (Bøknlil, gift 
eder aldrig!) 

Klipleo Attet ncegtet Til- 
ladelfr. lFL Av.) De fein sam- 
me danstsindede Gaatdmcend her i 
Vycm hvem det i Fotaaret blev nag- 
tet at afholde Bevorrtning i Markeds- 
dagene, er igen bleven nægtet Tit- 
ladelfen ved en lignende Lejlighed. 

For. —- Foklovet i en Men- 
nefkealdet. For nogle Dage 
siden dsde i Oldsum en 61 Aar gam- 
mel Pige ved Navn Kristine Rissen, 
sotn hat vcetet forlovet, siden hun var 

20 Aar gam-mel, altfaa i 41 Aar. 
IHendes Foklovede, der hedder Boy 

HKapsem hat i mange Aar været i 
Amerika, men shan hat regelmæssigt 
strevet til sin Kæreste, og si Lobet af 
de sidste fyv Aar hat han sendt hende 
5——600 Mark. Nu hat Døden hævet 
Forlosdelsem 

Sonderballr. —- Køkkemnsd- 
dingen. J en Uges Tid hat Ku- 
stos ved Musæet for Oldsager i Mel, 
Rothmann, foretaget Udgravninger 
af den ved Hopr deckende KLEMM-d- 
dina, det vil sige den Ophobning af 
Nester fka vore Forfcedres Maaltider« 
hvori der fom belendt ogsaa Indes 
Redskaber og Vaaben. Kollennwd- 
dingen antages at vom minde 5000 

Aar gammeL Den er ifplge »A. A.« 

sprfte Gang bleven underspgt 1882. 
Der bereit-es ikke noget om Udbyttel 
af de nulforetagne Underspgelser. 

j 

Piauocr 
og Glis-solch 

zum giv miq Ante-b- 
ning til at give Lo- 
lugningkrangaaende 
Prifet og Vetalin S- 
vilkaak, og man kal 
finde, at ingen hat 
bedre Vetingelsek at 
tilbybr. Oplyg naar 
Te skkioer, hvad De 
missen 
Piano eller Orgel. 

THE 
NOKTII WESTEKN 

Nule HOUSE, 
cer Russlan Mzr. 

ZM 320 Nicollet Ave- 
Mtnneimnlts, Mino 

Hätt-Mit sszs.». Bomovaer 
Bestykelscn im »Dann-man Pukcbase 

souvenik coin Compqny« vil des-mete- 
en sum pas LIMle der uden Amt-g vil 
blive tust-Statt til den Person, der Sen- 

dok 09 elet nøjtsgtlpxe Nummer paa An- 
tullet as bei-site Adgangslmrt til Loui- 
Sinnq Furcht-Ae Expositiom Sonn Stil-- 
necles i st. Louiu sit April os Stuttesr l. 
Dec. Hilf-L skulde del mijcuxtige Num- 
mer »die lnxlkuksttisc.villseløhet tilknlde 
dem gutu komme-r riet tust-kniest Ums- 
ne gylcluc heilingJ til ut Sikte Als-In 
Fortune kostet- lntoL Vot- Heu-im 
nie-d dette enestauencle Tillmd er nt 

fromme salget as vol-e «souvenlk coins 
us Achslssion to the Worlds Rai-M Dis- 
Se "souvenlk coins" er at kunstnerisk 
Værdi os uerstuttellge Som Brit-drin- 
om den Støtste af alle Udstilllnger. 
Bot-tatst km deres Assektlonsvæskdi vil 
vi trittdtage dem Som regulæte Billettets 
til Vcsnlenguslstilllujsem og des-lot hol- 
der vi et Billetlmntok ved llovedind- 
innig-singen til Udstlllingspladsen sa· 
lscsnt tust-r Das under bete Udsttlun- 
gen. Zug et begkænset Äntnl uf dlsse 
souvenirs vll viere til Stil-. Ptls 50 
cents. For bvet «souvenik coln". 

der Lobes. ethvekvek man Sig Kot til at 

set-te og indsende dct Lisette-de Tal- 

lageu hat Doktrin for andre i denne 

Gætainc. os du Icsn Use Sag let tat- de 
850.000 som en andeu. sltulcle der blive 
flere end en nøjngtlg Gar-entom vil 
samtnen bllve delt mellem de Perso- 
nekdek gættet nøjagtigt ellek komme- 
met-meet- llvokfor jkke disk Den 

lylkltellge Vindek vix kaa Undektetttlng. 
Simsnart det et otiicielt bekendtgjott 
hvonngnce betalte Adgxmgslcokt der 

åt Solgt til Udstilllngem 

Vi list-let sausen cla- Utlslltek vecl Rei- 
sen til sum-is og les-ekel- Belsbet. 850.000 
ien stor sæk fylclt meet Guld. 
Tit Clticagondstillingeu solgtes 21.M.- 

Hi Billettmn til den traust-e Udstillins 
Pksri816.795.1·57, til den vernimm-Umn- 

ske Udstilling 5,3·3().8;·)9. 

T ikk skkiv stritt-s og hast-· 
øv l es at Alt. hvud du hat 

at gen-e km- at ist Del i denne Tot-detac- 
tige Gætninger at Sende 50 cents lot 

en smulc og sjeldea Kunstgensdthch 

Souvenir Zoin 0i Helmission World sFaits st. Louis, Mo. 
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Drengen der fløjtede. 
Efter en sandfærdig 

Tildragelse. 
Gfter »Modersmaalet«). 

! Der gik en lille Fyr hen ad Lands- 
bygaden· Han lunde være ti til tolv 

IAar gammel. Drengen saa i den 

jGrad veltilfreds ud, sont var han 
Ejer af alle de Æblehaver, der stralte 
sig til begge Sider af Vejen og just 
paa denne Tid af Aaret udviste et 

fristende Syn for et Menneflesbarn i 
den Aldet. Han stat begge Hænder i’ 

Butselomnierne og gav sig til at 

fløjte. 
« 

Der lom om Hjømet en Pittelhne 
til Syne. Den tilhørte en preussifk 
Gent-arm hvis hckrdebrede Stillelfe 
sanitidig sviste fig i Milieuet. Mr op- 
stod ei Par Furer i Hnden over hans 
Perser-on De morte Øjetisbryn rynke- 
des noermere ved en uviltaarlig Bis- 
vcegelse af Ansigtgtnufllerne. Det var 

et Tegn paa Tanter. Gendarmen var 

bleven opmcertfom paa Drengen 
Derined er i Grunden omtalt alt 

dei, der er Offentligheden bekendt i 
denne Sag. Man vil se, det er itke 

andet end et Hverdagstllede fra 
Landsbygadem J Forgrunden en 

fløjtende, velfornøfet Bondedreng nied 

begqe Hænderne begraoede til Alba- 
erne i Bulfelommerne og i B.aggrun- 
den en fvcerlemmet Gendarm i dybe 
Junker- 

Dsen Filosofi, der er tagt ind i dette 

Billede, siyldes undertegnedes egen 

Jndbildningstraft. 
En preussisk Gent-arm i Nxordsless 

vig stal rsaade over itle faa lidt af 
literoee og musikalst Dannelfe. Har- 
bsr lunne den blaa Sang-bog aben- 

ad, referere et politist og osplysende 
Foredrag til Punkt og Pritle, saa 
Landraaden Dagen efter lan danne 

sig et Sløn over Stemningen uden 
at studeke de ddnsle Dagblade. Men 
Genbarmen bot ogsaa have Kendsiab 
til Sang. Særlig til den Slags, 
der er forsynede med Stiernet. Hvop 
vidt der paa Gendarmetisiolen un- 

dervifes i disse Fug, unddrager sig 
min Viden; men det er en Kendsget- 
ning, at der nceppe sindes mere op- 
mærlfomme Tilhørere, naar danfte 
Foll Hynger verts Sange, end de 

preussifle Gendarmer. 

J rnin Barndom havbe Gadeung- 
dommen endnu Respekt for Gent-ar- 
men. Men Respekt er en Ting, der 
er i Aftiagen alle Begne. Sualedes 
oglaa i denne Forbindelse. Drengen 
vedblev nemlig at fløjte trods Gen- 

«"darmens Tilsynekomft. 
Der opstod da hos mig helt af sig 

selv den Tanlercekle, som efter min 

Opfnttelse maatte danne sig hos en- 

hver Tilfynshavende i en saadan sakr- 
lig Situation: 

Dei ftod udenfor al Tvivl, at 

Knægten taenkte. Men Tanker er 

streifeer for saa vidt de ilte giver 
sig Udtryl paa ulsoOvlig Maadr. En 

Ting tydede imidlertid paa, at Tan- 
letne itle var af en helt ustyldig Na- 
tur. Det røbede Melodien. Jeg maa 

her indstyde, at jeg itte har megen 

Musilsans; men hvis jeg stulde have 
I givet Tonerne Ord, vikde det hav- 

blevet den gamle Sang, der begynder 
faaledes: 

,,Vi et lun faa; ! Men det er det samme,« 
«o. s. v. ( 

Den Sang har man singenlundse 
Lov til at synge paa aaben Gade el- 
ler ossentlig Landevej. Jtnidlertid 
dar der en juridist Hage ded SagenJ 
Oa den er efter min Mening saareJ 
interessant og Asarsag til, at jeg i det 

hele taget har set mig nødsaget til at» 
aøre Rede for min T.antegang. Jeg 
tan de preussiste Politibestemmelsen 
paa Fingrene og ded, at det er for-» 
budt at synge en Sang, som den an-’ 
sørte, saasJemt det da sler i Habers-« 
led, Aabenraa, Sonderborg, Tønder 
eller Flensborg Amt. Jeg ved, at 
den der, saafkemt den synges as en 

dansk Dreng og ikte af en hjemmetyst, 
tan opsatteg som ophidsende i natio- 
nal Henseende. 

Men det interessante ved Sagen 
var jo den Onrstændighed, at Bren- 
aen itte sang, men fløjtede. Og imel- 
lem digse to Beareber er der en For- 

»stel, der er saare Incertelig i juridist 
Oenseende. Det antager jeg, Gendar- 
men dasaa strsats har vazret klar over 

ved at aennemgaa sin Jura. Derfta 
den surede Bande, de jursidisle Rim- 
ler. 

Altsaa det dar gsidet, at Fyren 
;tæntte, tccntte noget, som netop ogsaa 
tun maatte tcenle5, fordi Tanten ikte 
tan lontrolleres, bevidines og proto- 

ztolleres i Politirapporter og Retsak- 
Iter. Og saa fløjtede han: 

»Vi er tun saa; 
Men det er det samme,« 

o. s. v. 

Hvor var det ikte snedigt at und- 
gaa Losvens haarde Haand paa denne 
Maadel Paa dette Punkt blivet Sa- 
gen først ret interessant. Bed» at 
fløjte scettes tun Læberne og Tungen 
i Bevcegelse. Der stemstod med an- 

dre Ord en Lyd ded, at Drengen lod 

Luften strømme ud mellem de fis-ite- 
agtigt tilspidsede Læber i forstelligt 
Tempo. Jntet Stemmebasand rørte2’. 
Ord hartes itte. Men Lyden as den 
formentlig sophidsende Sang var der 
alligevei. 

Jeg tan forstaa det, hvis Gent-ar- 
men harmedes over Knægtens Tiresi- 
he’d, mens hans Kensdstab til preussist 
Lod og Ret forhindrede ham i at be- 

pgsaa en overilet Handling. Ja, hvis 
Ihren slulde gaa over til Sang, saa 
vildse han være kyjemfalden til Lovens 
ftrassende Haand. Jeg lyttede; men 

Drengen ttasvede med den ustyldigsste 
Mine as Verden op ad Gaderne mel- 
lem Æblehaderne, fløjtende sin Me- 
lodi: 

,,Vi er tun saa; 
Men det et det samme,« 

o. s. v. « 

Gendarmen tabte bam først sent as 
Syne og lovede stg vistnok selv at tag( 
Lapsen pasa Kornet i Fremtiden. Men 

jeg syntes, der maatte «vcere gaaet no- 

get sas en ualmiridelig Begavelse i 
den Fyr, da han havde været i Stank 
til at sopdage Lovbestemmelsens svagt 
Punkt: Forstellen mellem at brug· 
Stemmebaandet og Læberne," samti- 
dig med, at han dog gav Tanterne e 

hørbart Udtryk. 
Mvn han alligevel itte kunde sttas 

fes for »ng Uorden!« spurgte jeg 
mig selb. Jeg svildie lige fcette eftet 
Drengen for at give ham en AdvarseL 
Da flog det mig, at min Musiksans, 
der sotn sagt er svag, miaaske havde 
flaaet en Volte, faa jeg af den nass- 

vise Knægt sit til Ssvar, at han havde 
bog vel Lov til at fløjte: 

,,Jeg har et Æble udi min Lamme; 
Det gemmer jeg til min bedste Ven. 
Og tan jeg ilte til min Kcereft’ 

komme, 
Sau spiser jeg siam mit Æble sel«v.« 

Det faldt mig førft ind nu, at 

denne Sang gaar paa noget naer 

sum-me Melodi. 
Heldigvis ·bliver der ikle rokket veb 

den juridiste Side af felsoe Sagen. 
Thi tcenk, hvis en hel, Forfamling 
gav sig til at fløjte: ,,Jeg er en situ- 
pel Bondemsand!« 

; Ja, dct er blsot en Tonle. Det lan 
Igodt voere, det var den samme, Gen- 
darmen grundede paa. 

Sørensen. 

AMERICAN., 
DomNsoN og 

wnITE sTAR uNEs 
sclgek sonntags-satte Billcttek 

til ellck sk- 

SVERIGE, 
NORGE, 

DANMARKOZ 
FlNLAND 

til meget lave Priser. 

De spat-er Dense. otn De køldek Billet· 
ter nn ux det bliver til Dort-S Kot-del 
hurtig-de st desto-e ellek tilskrive mi- 
eller Inder-nieste Lokalsgent for videke 

Oelysnimxer. "i ndkækdigek Sodom-ja Money-Ok- 
ders sinnt Trxsvelleks- lieklcs til lsv 
Kurs- 

Pasnaqesron sont tejser nie-d tust-n- 
nxtsvntcs Linien ist-u- alle tænlcelige Be- 
kvemmeligheden 

FKANclS c. BKOWN, 
VZST. PASS. Ästen-L 

90—96. Dass-both Sc» cblctsm lll. 

MW 

shonhandin 
20 lessons. 

Förste Lektie fri. 
Absolut den mest fuldstændige os 

mest tidssvarende Methode. 
Plads garanteres· 

Alls Lektiess ps-. Post- 
lngon Hindklngek l atmet Arbeitse. 

lasen thskelisheder. Alting let 03 ioksutelist 
Anbekslet as ledende 

Skolast-and- leclende Nyhedsblade 
samt If Tusindek sf cksduantek besin. 

Adresse: 
Demut-vent- 

compaign of Education. 
Its Townseml blclg., 

NEW YORK. 

W 

thersxblalerier 
og andre Kunstmalekiet, fon: Portrættet, 
Blomstek samt Laitdskabs: og Max-ine- 
Scener ofn., udsprt smukt og billigt. Bed- 
ste og sineste importerede Farvet. (Tube 
Colom og prepated canvus benyttes. 

Besiillinger modtages paa Tegninger til Al 
terrammer ow. H» JENsEN» 

522. Bkoedwsy. Council Blum-. losm- 

NEW WORUÆ FAIR 
sPEclAL 

Als-as In Omshs l(I. 5.30 Form. 
Ankomst tll st. touiz lcls s.30 Elem. 

10 Dir-ges Stimdsning i Kansas 
-« City givos buiule from ozx tilbitgc. 

For Kort og Timctubcl etc. skriv 
—« til 

Es- TOM Hu(;mcs, T. P. Meut. Es 
T. R GODFREL P. se T.Aget1t. 

s. ID. corncr 1401 and l)ouglas, F oMAIiA,NID13· 
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»Danskeren« udkommer hvet TM- 

dag og Ftedag og kostet tun 8150 
aatlig. 

Elektkislt Bsite krit. 
Dei hastig-te lete i Versen. 

For at avektete vokeJeksey Electkic Beit- 
o indtøte dem alle stecken-. bvok de et 
u endet-. Senkler vi sent-weh som tkæti et 
des-til. et as dir-Ae bæitek absolut uden d 
List tot Mode-geken. 

Dette et et nobet Tiiimd ak et Solidt Fik- 
ma. send its-ten Penkez det iørste hielte et 
nemiig en GIVE-. 

Man-lot De Lin-limit. et tkæt o sed- 
sinaet. kkaktiøs og nekvøs, has- miste Utic- 
dommens Glis-de mx iilivek for ticilif Ism- 
mesl· iidet De at Rygsmekteiq dankt s For- 

døjeisks ostblodkongesticmek og et tkæt sc 
at ist-nie its-Ferne uden Nytte da ltsn De 
hlive heim-e Ä 
tkic hel« 

Vi vo(1. at De vil biive helbredet og sa- 
hest-le vokt hielte-Tut andre osk Saaledes vil 
vi blsve erstattet km- vokt kiviiii e »die-. 
Vi met-es netop ins-d vi si er. end os De- 

kes Nuvn o Adresse met! ostmækkc. o- 
bscltet vtl b ve sendt dem statis- 

iERsEY sPECIAL TY. C0., 
320 A Veldon Eckc» Jersey city. N« Y- 

et ved at bruize etsey Flec« 

Gratis for svage Mænd 

! 
Land-maski- 

Bemærks 
Smukt beliggende, uhyre frugtbart Land 

dyb Muldjord paa Ler-Underlag. 5 til 15 
Mit fra Byerne Mustogee med 25,000 Jud- 
byggere og Okmiilgee med 4,000, og tun 2 
til 7 Mil fra Boynton og Mortiz i Jndian 
Tertitory. 

Meis, Vinterhvede, Byg, Hame, Kar- 
tosier og Fragt giver en enorm Afgrøde 
hvcrtAar. 

Tet et føtste Gang, at bisfe Famie nogen 
Siiide ei iidbudt tii Salg. Prisen er 815 til 
830 pr. Ane. Dei-sein Jotdbuiiden ikte i en- 

hoek Henseende ek iaa god iom Illinois. og 
Joivas’, da kostet Reisen iiigetiting. Be- 

foikningeii et Ainekitanere, Tyike og Tanske; 
her fiiides iiigeii Jndianete. 

Fotmaalct er at besirtte en af de største 
hauste Koioniei i Amerika i deiiiie fiitgtbate 
(isgii, hvok Freingaiig er aldeles sit-kein 

Jeg vil give sskiitlig iiiamnti tii enhver 
stoben at jcg vii gentøbe Laut-et 5 Aar fra 
den Dag Landet et ioigt, og give 810 pr- 
Acre mete, end som iiu bewies, dersom Lan- 
det kobes for l. Januar Mus- 

iikstiiriioiier afgaaihver Miste og tredie 

Iiiödag i hver Maaiied. tinteltbiiletg Ptis 
for :ikuiidkejse: iri Reise til stoben-. Med 

Heusin til miii iinaiicieile Gatanti hciivises 
til German Savings Bank, 

Maiiiiiiig, Ja. 
Fitsi National Vatik, Wim. Ja. 

Farmeis iixchange Bank, Grati, Ja. 
For ncrritiere Oplysning stnv til: 

Lisqu Boviuh 
Hovedtontoret, 

260 S. Claik St., 6hicago, All., 
eilet R. P. Binnen- 

bkfuldm. Eigent, 
Okinulgee. J. T. 

Asnms Boyien Nesidence, Gray, Ja. 


