
cxlanmark 
Fiuscns Lysiustitur. Jndviclscn 

af sllinikkcn for iudrc Sygdommc. 
Ved en tort og fordringszløszs Høj- 
Iidelighed indoiedeis den 14. April 
den nn endelig helt færdige nin Af- 
deling of Finsens Lysinstitut i Ro- 

senvcenget, Klinitteu for indre Syg- 
dumme. 

J Kliuitkens smukke og stilsuldc 
Vinterhaoe var der ved 2-Tiden som- 
let en mindre Kreds as indbudte, 
hvoribbandt bemcerkedes Vorgmeiter 
Jensen Borgerrepræsennationean 
Formand, Liege Duurloo, stoben- 
yavnszs Liegeforenings Fortwand- 
Liege Nimdrnp, og en Række andre 
tendte Liege-r og osfentlige Person- 
ligl)eder. 

Lidt over dil. 2 ankoin Drä« Maj. 
lKotigen og Tromiingen, ledsaget as 
sitonprinsem sironprinsessem Prins 
Hang-, Prins Valdemar, Prinsess 
serne Thyra og Jngeborg, og umid- 
delbart derester stod Direktor G. A. 

Hagern-Inn op paa Triappen og holdt 
en fort Tale. Hsan mindede oin, 

at det netop i disse Dage var 12 
Aar siden, asødøde Professor Finsen 
hiaode anmodet hiam om Støtte til 
at tiloejebringe gunstige Betingelser 
for fortsatte Undersøgelser over Ly- 
s.t;:s therapentiste Virkninger. 

Tengong our allerede »det røde 
Vcerelse« prøvet, og sngenior Mo 

gcnsen var helbredet for en ondartet 
Ansigtslnpus Ved Hjælp as en in- 
tensio elektrisk Lampe, som Direktor 
WindfeldHanseu haode stillet til- 

Rasadighed 
Tuleren niindedes dernæst det 

Mode i afdøde Borgtnester Borups 
Hjem den 26. April 1896, ved hinl- 
ket Finsens medicinske Lysinstitut 
klev dannet, det lille Træhus i Kom- 
munehospitalets Have, soni our den 
forste Vegyndelse, og soin et historist 
Mindesmærke var flyttet med ud i 
Haven til den nuværende store Jn- 
stitution som en Illustration til den 
12-narige Udvikling. 

Hr. Hage mtalte derefter 
Finsens fo tte Akbejde fW »k-s—i·4k1mgen e e 

Lægevidenstiaben og nævnede ster- 
lig et Løfte, han havde taget af ham, 
efter tat han havde faaet Nobelprce- 
mein i 1903 om en Kslinik for indre 
Sygdomme. 

Det var denne Klinik, ,,Finsens 
kcereste Tanke lige til sin Død«, sont 
nu stod færdig, bygget pasa Vidensksa- 
beligt Grundlag, ved private Gaoer 
og ved Statens Bistand 

I Date-ten bragte dereftcr en Tat 
lpaa Overbestyrelsens Vegne til alle, 
der lmvde Vier-et med til at reife Bog- 
ningen, og ljenvendtc denne sierlig 
til Udvalgets Formand, Konferenss 
rwad Billi. Jørgensem soin ledet af 
et inderligt Venskad til Finsen hiavde 
onifuttet Arbejdet med en opofrende 
Omhu. Or. Hugenmnn sluttedc sin 
Tinte nIed følgende Ord: 

»F 12 Aar er Zinsen-Es Incdicinsfe 
LyLsinstitut fra en kwnskc Ukendt, ble- 
Von en verdenszslmrøtnt Institution- 
der naturligt her i Dort Fivdreland 
Vlnfuttcss 1ned en swrlig Veneration 

TlIi her tasndtc Finsen det Lus, 
der Iildrig sfal flukke5. Her saaede 
lian nmnge spirende Fres, og eftor 
hanc bar wandte wartnerc susaet oq 

iplejet og bragt nye Frø til Udfol- 
dels 
; Ema viele da denne Minik fm in- 
dre Sygdomme indviet som Led i 
Finseninftitutcts Ierefulde Udvik- 
linq.« 

Derefter blev Zangen »Lvsets 
Engel quar med GlccuIJ« -— Finsens 
Yndlingssiang — affunget, bvorefter 

Forsamlingen tog de smnkke Loknler 
i Øjesyn. Til bver »af de iudbudte 
blev der uddelt et iaf Laboriatorie- 
forstunder Tr. med. Gnssclbsalch re- 

digeret Festskrift, indebnldende for- 
skelliae bidtil utrnkte Afkmndlinacr 
vedvørende Liisets medicinfkcs Birk- 

ninqer. V. i »Kr. qul.« 

Arbcjdsløsthdcn i Byggcfagcnc. 
chr 4000 Mund udcn Armde 
Stadgbngmcftcrcn undcrsøgcr. Ar- 
bkjdsiløszheden er ualniindelig stor i 
Aar. Alene i Byggefaget gcmr der 
i København 4,500 Mand ledige for 
Tiden. Det kun nævnesjs soni et gan- 
sfc betegnende Eftzempeh sat der f. 
Ek·:"s. ikke er Inerc end et Par Stif- 
fcrdækkere, der i Øjeblikket kyar no- 

get at bestitle. 
Under digse Forlwld lmr Arbei- 

derorgianisutionerne taget Affære for 
at søge udvirket, at der bliver sat 
Fimft ind paa de forskellige offentlige 
Byggeforetagender, der er forestaa- 
ende, Christi-ansborg, Banegaiarden, 
Hospital o. s v., og de er piaa d. 

JW MMhøUT 
-«med Velvillie 

J denne Forbindelse kan det have 
sjn Interesse at høre, at Stadstw 
mesteren bar søgt Oplysksninner oni, 

bvorledes vaaeforholdene efter al- 

zmindeligt Skøn kan antages at nille 

kstirre sig i en user Frcmtid. Beim- 
jIelsen lnder i fine lcwvedtrwk smis 
Jedes: ,,Paa Vesterbro er der Stands- 
ning uIed Anmeldelser nm projekte-s 
rede Beboelsesbngninger 

Fra Nørrcbro og Jstcrliro lydcr 
Judbenisktiingerue pua en fjkzxkt 
Inaxtcrct Ztsaudsniug. » 

J Vrønishøj mmrter er der udszl 
pusqu Stand-zwing. 

« 

s Baldy chtcs dog FabrikObugH 
ninger og Arbejderboliger opførtq 
ljvornnod sædvnnlige Beboelseshuso 
og Viuaer nceppe kan ventes bng 
gcde i en nirrmexe Fremtid 

J Eundbycine deute-S dog endnn 
Wut-n Villabygning og Forandrins 
qor saf gumle Bygningcr. s 

Hund den indrc By iangasar,tyde1 
Vetotningcrne ikke paa Udsigt til 
czsicntlig Ztandzsni11g. Der er del-If 
de store kcndtc OmbygningsiarbejdeizI 
as hole Gadestrcekninger, ng delå ei 
der ftadig Inungc Ejendomme, som« 

.cnduu ikke hur faaet Vandklofetteii 
indlagt, ligesom der fremdeles f Mk 

tach Stucfopandringer i ikke r g 
Ompang. s 

Den 15. April ufholdt de arbej 
løse i Byggefiaget et stnrt Møde 
de-Fellow-Pallæct. 

« 

Diamantbryllup. Denne sjcelanj 
Familiefcsst kundc, ifølgc »Loll.-F- T 

Etiftstid.«, Tirsdiag den 28. A rikls 
fcjresks of fl)v. Guardejcr JenLJ Use-I 
Fogisd oq Hostru i Oure ved Stab-» 
l-ekøl1ing. 

Nut Dampskibsfclfkab. Mkdek 
zkcwn af «Dansk DampfkibsselskW 
Nogsia« er i Købenlyavn ftiftet et 

Akticscslskab nie-d det Formueal at 

drive Fraqtfurt Imvnlig piaa Rus- 
1aud. Aktickupitalen ck foreMg sat til 15,000 Kr» som er fuldt 
net. 

En Hingft til 26,000«Kr. W- 

prietær N. J. Poulsen, Magbøl VPD 
Koidiug, hur, ifrg. ,,K01di«g Fth-«- 
folgt sin kunrede singst, »Nagbøl« 
slsaic11·d« til et Selskab fva NUM- 
Aalm pcm Fyn for 26,000 Kr» Mor- 
vaf en Del paa Vilkaar. 

Jkkc piak i Nasen. En "« 

Dreng paa 5 91ar,Søn af «« 

qcmt "« VU 

TEÆHJ « l « --. 

forleden ved Døden efter to 
» 

andom Dødssaarsagen var-F 
Blodforgiftning, opstaaet ved, 
Varnct buvde pillet sig i Ncesens 

Tausk Lfsicck tic"ud1audct. Den 

unge Kuptaju Virke i Aalborg har- 
isølqc »Aall1»Amtstid.«, af Krigs- 
Ininisrcrict med den franske Refe- 
rmqss Billiqclse fiaiaet det Hverr at: 
for-rette Tinteer Lied det 92de freska 

s-— 
k— 

—- 

PRÆDIKENZHAMLINGEIT 
INDRE MISSIONS PRÆDmENBdG 

lsn Postille over den gamle Tekstræklce, advalgte Pras- 
dikener af »Den jndre Missions Tidende«, samlet ug 
udgivet af Pastor F. H. Koed, med Form-d af Pastor 
lelL Beck, 384 Zielet-, indbunden sl.80. 

Pastor Vilh. Beck: PAA LIVETS VEJ. 
Prxulikener over den nye Tekstkække, 793 sicher-, Solidt 
indhunden 82.80. 

Pastor c. Moc: NÄADEN OC SANDHEDEN. 
Pranlikener paa alle Kirkeaarets Son- og Helligdagce 
umlen U(lgave, 760 Sider, lmlbunden 82.40. 

P. E. Blume: AFTENSANG. 
Prkuljkener over alle Kirkeaarets Lektier og Epistlpr 
samt Fasteprædikener over de nye Tekstrækker, 500 si- 
(ler, suljdt indbunden 82.60. 

R. Frimoclt: PRÆDIKENER 

pua Kirkeaarets sen- og Helligdage, ttykte og uttykt·k, 
ssnnlixde ak hans efterladte. med Forfatterens Port-Ihm 
527 sjder, indbunden i Solidt Vælskbind s2.20. 

Dr. Martin Luther-: FULDSTÆNDIG KlRKEs OG Alls- 
POSTILLE. 

Forklaring over alle son- og Festdages Evangelier og 
Epistler, ny Udgave ved Past. Vilh· Beck, med Luthers 
Les-net og 13 Fasteptædjkener samt Luther-s Portræt. 
586 og 576 stote siehet-, indb. j stærlct Vælskbjnd s4.00. 
En skat kot- Luthetaneke vætd at Bie- 

FOR VORE LANDSMÆND, 
som bot afsides og uden regeln-Essig Præstebetjening, 
vil det væte til wegen Trost og Gliede at have en eller 
Here ak ovennævnte Ptæcliken-samlingek at liest-; Ege- 
ledes for saadanmz som ak andre Grunde ikke kan 
komme til Kjrlte og here Gurls Oktl. Ksh en eller Here 
af dem til Brug i lljemmk 

DANlSH LUTH. PUBL. .«"UUsE, BLAlR, NEBR. 

Fedfolksrpgilnent i Cler11tonr-—Fer-i 
rund im den l. Juni til den lu. 
September d Vl. 

En slcndclfc nf SE-kcgførcnmadct.i 
Efter fikkert Fortudende i»91m«l).l 
Stiftgtid.« ljar Sugførerrandet for 
4. Fdredsz den 15. April idømt Sag-! 
fører H S. Poulsen i Aurlms en 

Vøde paia 500 sit-. i Anledning af 
forskelliqe Beskyldningeu sont nat 

iejst iInod haIn uf anføtej P. Be 
steigsamd, Asarling 

Forknrlcn paa Sandcrupgaard, 
der fik sum daarligt et Skndssmxaal af 
sm Husbond hat nn faaet et qodt 
Tildnd, idet en større næ1«inqs:sdri- 
vende i Odense lyar meddelt »Funk- 
Socialdemokvat«, at lmn er villig til 
at jknffe Knrlen en Plsads Nu Lun- 
gelnnd med en saarliq Lein af tnsinde 
Kroner Da fri Station 

Kappe-n En kvindelig polsk Ar- 
bejder fra Herreqnurdon »3wby-» 
lxolm« ved N akfkov blev for kort Tid’ 
siden indlngt nun Cpidemibnset i 
Niakfkov med Sumptomer paia kat lide 
of forte Kopper: ifølg2l »Vestloll. 
Av.« er det nn konstateret, at der 
fiireliqger et Koppetilfælde: der er 

trnffet Fopanstaltninqer mod lldbre- 
delfe af Smitten 

Skambidt af en Hund. Da en 

Sfonmqerlnsrliniq, Pedee Andersen, 
forleden gik igennem en Gaard i 

Mogensnude i Vilum1, bnor lisan 
lmvde safleveret et Per Ztønler, bleo 
ban, ifølge »Vib. Stiftstii.«, over- 

f«aldet og hidt af en Vuldog og til- 
kedt, san at hatt mathte indlæqgeis 
paa Amtsfygehufet 

Et Barn indcbrcrndt. lldbyxp 
ningerne til Sen-is Jenseits want-d 
,.Grimstrnpqsaard« i Rindom ved 
Ringkøbing nedbrasndte Søndag Ef- 
termiddng 12. April. Besketningen 
1«eddede5, Inedens Avlgsredsliaber oq 
Mafkinerhrcendte Eiere1152-uurige 
Søn indebrcendte i Laden, hvor det 

»formodes, at han hsar leget med 
Mdstikkee 

idef hisan WITU for de käqu 
Haudelsmænd. Ved Finansloven 
for indevoerende Finansaar er der 

bevilget et Beløb af 20,000 Kr. til 

Reiseunderstøttelser fort unge Han- 
delsmcend til Erhvervelfe af Kund- 

skaber og Forbindelser s-aavel i Eu- 
ropa sont scerlig pma oversøifke Plad- 
ser. 

Umkko vcd Vjcrrcgmv. Statssp 
lvanedirektionen Var efter en lang 
on grundig Undersøgelfc i Anled- 
jiing nf Jernbuneulykken ned Bier- 
regrsav afsugt en Kendelfe, der gaar 
nd paa, iat Assistent Brandftrup. 
som den uaagasldende Aften gjorde 
chneste pack Holdepliadsem sknl af- 
skediges saf Stotsbanerucs Tjenefte 
fra lldgangen af April. 

Spatckassc i Likvidation. Psau 
en saf cu. 100 Jutereissenter beføgt 
etLitriaordinær Generalfdrsumling i 
,,Stubdekøbing Spurcbøszsse« den U. 
April uedtogeö det at lade Spare- 
bøLsfen træde i Likvidutidm da der 
ved en Statusopgørelse cfter Rasse-— 
rerens Død hur vist fig, at der var 

Unerskud i Kassen, lworoed Reserve- 
fdnden 4000 Kr. og 1700 Ris. af 
Aktiekapitalen er gaaet tabt. 

stoppcrur. For tre u fire Uger 
sit-en blev en polsk Arbejder 
paa Gasarden ,,Anesminde« ved Jet- 
linge angrebet af Koppen Der blev 
strakxz saf Øvrigheden trusfet Forml- 
smltning for at hindre Udbredelse 
iaf SIIIitte, nIen ulligevel er, ifølge 
R. B., nu Gaardens Ejer, Proprie- 
tasq Wietofh og ern af Gatardens 
Tjenestepiger bleven angrebne af 
Sygdommen; de er begge bleven iso- 
lcrede 

· 

Fra Færøernc. Ved et offentligtl 
politisf Mødc i Thorshavn, til hvil- 
ket beng politiske Partier paa Ferr- 
cicrne var indbudte, udtalte Forstw- 
linqen enstemmig en stærk Misbil- 
liaelse af de i den senere Tid frem- 
komnc Sigtelser mod Selvstyrepar- 
tjct psaia Fcerøerne for sat forsøge pcna 
at drch sepamtistisk Politik ellerl 
Lkøsrivclsespolitik overfor Danmark. 

En nv Strejkcordning. Arbejds-: 
qiverforeningen fører for Tiden For- 
lyandlinger om sat opnua en ændred 

Ztrejkeordning. Hidtil lJar Fischot- 
iset uasret sugaledes, nt den enkelte 
Fagfdrening tIan erklcere Streife 
nden de sanmirkende Fagforlnmds 
Eatntnkfe, niedenci det ntodsatte 
Skridt fra Arbejdzgiverneszs Side: 
Lock-Linken knn san iuierkfasttes efter 
en Foreningslieslntning. Detle For- 
hold vil man nu søge cendret. ! 

Rottcrnc nndcrmincrrr Gelder-.l 
Forli-den l)ørte nogle tilfasldint for- 
lsipasserende i ·xZostr-11ps:iuej i Sitte 
dem nd for det nuran Apotefszs Have 
et dnmpt Knald da til dereszs Oder- 
raskelse san de et Stoffe Brolæa 
nina fursninde i et Aan i Jurdetr 
Der l11en strakszi tilkaldt sagknndig 
Tllsfiftance og det Diste sig da, at det 
var Zrotterne d r havde vceret psaa 
SpiL De hande, ifølge »3ilkelmrg 
AviH«, gnavet Hul piaJa Kloakrørene, 
lknowed qlander Var strønnnet nd da 
liande nndermineret Gaden 

Jldlø5. Den 14. April lied- 
brwndte en lldlænge til Anton Halm- 
gaards Gaard i Virlund ved Hilfe- 
l!org. Der indebrmndte 3 Heite, et 
Jsøl, en Ko samt en Del Hø115. Eje—s 
ten Var-de laut asssnreret Jlden nie-J 
neg- opstasaet Ved Ejerenszs 5-akarige« 
Trenggs Leg nied Tiendslikker. I 

—- Beelgstnund Zøren Laursenszi 
Ejendoni paa Hyrnp Mark er, ifliH 
,,-Lsorsens:— chialdeltiofmt«, i Lørsj 
Inn-J nedlnsasndt Bygningen var 

frrfikret for 2000 Kr. 

Danmarks Udførscl.. England 
bar i Mart-Z Ma«aned indført löliksp 
122 cwth og i Fjor 152,(35:Z trotz-. 

Inmr fis-a Dunnrark. Te høje Zur-zir- 
priser hur l1e11irket, at Vierdien af 
det indførte Ernør er steget fva 86l.- 
Hinz Oft. i Martszs i Fjor til 941,8.()9 
Oft. i Mart-J i Alar. 

» 

Af Baron indførtess i Aar 1(;7,- 
114 cwts. mod 148,872 cwtsu i 
Illkartsz i Fior. Skønt Koantiteten 
sanledesd er stør1e, eI Vcerdien doq 
nasaet ned fra 427, ):).2 Ist. i Mart: 
1907 til 385,465 Lst. i Aar-. 

Af Æg indførtes 882,139 Stor- 
liundreder til en Værdi af 412, 062 

Wthot 
403,761 Lst. 

Den samlede Værdi -af Dunmsarks 

lldførsel til England saf Sniør, Ba- 
con og DEg bar i de første 3 Manne- 
der i Aar indbragt ca. 5,515,000 
Kr. mere end i de samme 3 Manne- 
der i Fior. 

Afholds-Protest. Ved en Ank- 

tidn, der forleden boldtes paa Jl- 
xiod AfboldsliateL forefaldt, ffan 
,.Reforni« et Optrin, som de stedline 
sanwirkende Afholdsorganissatinner 
lsnr fnndet Anledninn til at palatsale, 
nunlia dette: Ksancelliraad Andreasl 
sin, Var-de, der var Anktionsholder,l 
tillod fin, fkønt det Var paa et Af-» 
boldsboteL at rekvirere varmt Band 
og derefter lave sig en Cogwacstoddy, l 

idet hun selv lyavde niedbnagt ers-(l Flasfe Cognac! Til VLertersJ bis-i 
stemte For-lind rnod at drikke Toddnl 
der snarede Kancelliraaden, at ,,d(t 
sknlde lJan nok tage paa fin K«appe. l 
Ziden ndtalte han, at en Toddy Var 

l 

Medicin for l)-a1n. l 
Afholdgifolkene freinl)æver, at wasar 

selve Øvrigheden gør sig skyldig i 

Luuovertrædelser, demoraliseres Me- 
I.ianr.1nd:s Lpfattelsel »l 

Byggcriet paa Landet. Der er 

i de senere Aiar bygget meget rundt 
unkring pusa Lande-t. Ten stærke 
lldvikling, Lundhruget har nævct 

underksastet i de senere Aar, har mad- 
Vendiggjort, ut der bliver Opført 
siørre og mere tidgssvarende Aulis- 

lsyguiuger Ved Gaul-dene. 
Den knnnuende Zommet tegner 

til )at blioe overordentlig travl i 

san Henfeende, skriver »Vejle A. 

Flkbl.« Rundt omkring er der alle- 
rede taget fat paa en Mængde Ny- 
lvygningee Teglværkerne kan nan- 

skeligt levere alle de Sten, de kan 

sælge, og Haandværkerne er meget 
cptagne Det er selvfølgelig de fid- 
ste gode Aaringer for Landbruget, 
der giver sig Udslsag i den forøgede 
legelyft 

Det et til Gavn for alle, tat der 

sker Fremskridt og Udvidelser psaa 
Vngninqerne, derved tjener baade 

Huandvcerkerne og de haudlende. De 

sidste Maicgneders K«onj11ktuer paa 
Landbrugets Produkten .opfordrer 
sellers ikke Landmcendene til tat bruge 
manqe Penge, men forhcmbentlig er 

Æ 

Dömt 
Til at do af Lamhed i Lemmerne 

ligefom Faden 

hjælpelos Juvalid i tre Aar. 

Dr- Miles’ Nervine gjorde minc 
Nervcr stærke. 

.J mqnae Aar led jeg of singtellg Hovcdoine -·i 

EmcrteiBagbovcdef, on flaklellq blev detfm slcnu 
mcd mig, at jsg fik nisrvss Svællelse. Jeg bavdr !"·;«- 
pige Svimmcslhkdsanfald oq var san wag og udma 
at jeg tun Hunde rege mequ lidt Verlag. De b- 

Lasger ubtaltm at jeg knndc ikke leve; at 1cg vildc dic- :- 
Va1alysis. ligcfom min Fadcr og Bedstelader qxcsrm 
ver. Jeg istblev m hicselnclss Jnvalid i trk Aar, st. 
leg botte om Dr.Milx-s5’ Restorativks Ncnsjnk ou be- 

gyndte at prkne den Tcn Vimcr bkjandt km :i:.q 
ehre end hmxil ijncmmjllay ou jcq bar Mc km as 

dknncfrnqtcligr Wisedpcnr. sich leg ist-ff much Ir. 
Mich« Reftoratiw Nrrvine Miit Appetit er gut-, og 
min Illerves er ft«xrtc.« —·Mr—3. M. N. Buchtclh Ist-BE 
Oakland Ave-, Mitkneavolts, Mitm- 

»F mang-: Aar 1cd1eq af neruocspzrwkkelsc og kunde 
IkIe Paer mit HaCholdnismearbejde cllcr have nogct 
fom helft atv.mst.1.1c. Min Maus var misng ivag og 
Honwvinen nusast stattf, og W var saa net-pas, at der 
var ikfe en Nat Uhu-eh bvor 1c91 sov Izu-e and m Time 
ad Gangm Bi brugte ispmdrcdivis a! Dollars til 
Lægc og Mcdrcim Icg blcv Im tlI Cis-Ums og ve- 
handlet af Specinhstcn mm a·t ul cngcn Motten Ende- 
liq homng ont Dr. Mich Nekoine o begyndh .1t 
btuqe det. Ieg varforbatvsek over-. at et mali nng 

Lan bumgt og stok var nun Glut-de, da 1eg, estemt have 
rnqt snv Flaum-, sandt, at ich suLBfttkndrg havde gen- vunbet mit Helbred.« —- Mts. W. A. Thomvsoa, Tu- 

luth, Minn. 
Alle Apothekere strlgtkr og garantzeker den ist fte Flasle 

if Dr. Milcs' Læqsnudlen Sfrw efter Iki Boa «on-. 
Retossitet og Himeiuqdomxae. Adresse Dr. Mich 
Mel-ital co» Gib-ist- Zud. 

Grib Anledninganx 
Dot nye Oplag et vor vordeusberomts 

Bos VEJLBDER TlL sUNDHED 
or Im its-relig. og sahns-; som indsencjot 
10 conts i gangbare Frjmærkem kau 
ordoldo or Exemplar at denue vix-käl- 
tulcle Bog. Bogen ot- skkevon at Ovar- 
lægon ved neclenstaaendo lustitut os 
judeholder de værdifuldeste 0plysnjn- 
get- om Bevarelsen at Helbreden· De. 
som hat læst denne Bog, anser dot- 
værd Hin Vægt i Guld. — Vogt jer tot 
Ettekabtsrel 

Naak De bestiller Bogen, bor Do op— 
give Nun og Adresse tydeligt. Adres- 
sot alle Breve th: 

Ida Bolljns I. l. Meij. lnstjtute, 
140 W. Its-the st., N. Y. Ost-. 

MS cost-r 

samter 
Dllk 

Paas 1 tot-r Pulver Udksres 1 koldt 
vand. For-es pas Væggen med en 

7 Tommers Bad Borsten 

Kjøb set kuu 1 Fahl-eh man-kei- 
ÄLABASTINE. Enhver Pskke deck- 
ker kra. 300 til400 Kvadtatfod paa- en 

Væg.1(oster Soc for hvidt 550 for 
istvetquhver kan paaføke det. 

Msage smulclcesq bløcle, Floh-Is- 
shsttekiagek, lixelecles tin-ich 
Älabastine et absolut savitært og 

særdeles smakt. FOKSØC DET NU! 
Solgt i Isenkram- og Maler-— Batikker, 
Apotheker og Kiøbmandsforretniw 

er. send je Frimærke for Provekoktz Siait om Dekoration Prøv er af Loft- 
og F ægge-Monstre ogNav net paa den 
nærmeste Handhab- 

ALABAsTlNE c0. 

Passsvdo for alle Vætolsok, talmer 
og magner !kke, blivor jkke Ford- 
Slaaet og kalcler lkko as Væggea. 

V 

To citat-d Kupids Mich. NewYoklc city. 
W 

den faldende Tendens paa Land- 
brngsprodnkter fnn saf forbiguaende 
Varighed. 

Mikrkcligc letidsfund. Øster 
Ein-de Sogn skal eftcr Nationalmus 
jæetii Meddeielse nære jcerlig rigt 
paa Oldtidsleoningec Der er i 
Zognet munge Gange fundet for- 
sleuige Etwaating, der minder ons- 

lasngst henjarne Tider. 
For et Par Aar siden fandt eis- 

Arbejdsmand ved Arbejde i en Grusiii 
grad nugle llrner Ined ndgle snuu 
Brdncegenfmnde i; disse Tinq lvlev 
indfendt til Idatiunalncusaseh der nd- 
lsetulte Finden-n et mindre Vcløb i 
Findeløn. Plsadfen, hour Ztnkkernc 
sandte-ji, lau lidt højere end der um- 

liggende Wand, oq Musæet Inento 

dersin at det rinieligviiz var eii 

Nravl)øj, der i Tidengi Løb lidt efter 
lidt var bleoen saa omtrent icennet 
nied Jorden 

J dct sidste Aars Tid har det 
Stoka Jord, hvor Genftuudene 
f-audtes, skiftet Eier, og den nye Eier- 
mand bar i den sidste Tid fuldftæn- 
dig planeret hele Pladsen omkring 
Findestedet, og derved er flere in- 
teressante Ting komne frem for Da- 
aens Los- 

Ter er fundet ikke mindre end 
ctte Gravkamre hidtil, og Udgrav- 
ningerne fortfcettes fremdeles. Hvert 
nf Kamrenc er of 11Xz Alens Lcengde 
oq wa. 1 Alens Bredde. Om hvert 
Gravkammer hiar der vceret sat smaa 
on store Sten imellem hverandre, og 
inde i Kanirene lata sen Del afkebban- 
det Jord smnt en Del Smaaben —- 


