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Faktig Brand. 
Tre zllcennesker aluorligt 

tilskndekocnne 

En voldsom Brand hat den 27. 
th. om Morgenen hærget Ejendonk 
nien Nr. TM i Haufergade, Hjørnet 
of St. (-s«)ertruds· Strasde J Le- 
bet as fuu Tllkinntter stod hele Trop- 
pegungen, den eile-ste, der fandtes i 
Hnseh i lust- Lue. ; 

Beboerne reddedes af Braudvæs-l 
snet gennem Vinduerne. En 430arig 
Tjeneftepige Karen Christiansen, 
der tjeute hos Kaptajn Benedictsen 
poa L. Sal, blev saa forskrækket, at 
bun styrtede sig ned paa Gaden og 
lmardt kvæftet maatte køres til Ho- 
spitalet. Den gomle Kaptajn Bene- 
dictsen fik flere alvorlige Brandsaar 
og blev i sidste Øjeblik reddet i det 
lsslotte Liuned. Alle de øvrige Hus—- 
beboere slnp nogenlunde ufkadt med 
Undtagolse of Tienestepigen Jo-" 
lmnne Haagensem der Ved at sprin- 
ge ned i et Redningsnet faldt ned 
i en Kælderhals og kvæsiede Fing-« 
Hen. 

Jlden menes opstaaet ved, at en 

Tændstik er bleven henkastet i Por- 
ten, hvor der stod en Del Kasser 
med Træuld 

Guldmcdaillc til Mylius Erichsan- 
Familic. — Ved »Det kgL danske 
geografiske Selskab«s Møde den 4. 
Nov. blev Selskabets Guldmedaille 
med særlia Jnskription tildelt My- 
lius Erichsens Familie som Min- 
de om hons Bedrift. 

Hans Judex-, Fuldmægtig P. 
Erichseu fra Ringkøbing var til 
Stede ved Mødet for paa Familiens 
Veqne at modtage Medaillen. 

Valdemar Paulscns traadløse 
Tclcgraf. —- Jfølge de unfrei-like 
Aviser hnr en Repræsentant for det 
pna Valdemar Poulsens traadløse 
Telegraf dannede Selskabi Aar 
været i Australien for om mulig at 
indføre den danske Opfindelse i den 
fiel-ne Verdensdel Efter Bladene 
at dømme, bar han arbejdet med 
Held. Dei paatcenkes nemlig nu 

ui forbinde de vigtigste Øer i Stil- 
lelmvet med Australien og New 
Zeelnnd ved tmadløs Telegraf ef- 
ter det danske System. 

»Tl)e Commonn1ealtb« (Fastlands- 
regerinaens oq New Zeelnnds Rege- 
rina stiller sia iwrdeles velvilligt 
til Planen, og sorskellige store Rhe- 
derier, der har Forbindelser med 
Stillel)avsøerne, bar besluttet at 
medvirke til Foretagendets Virkelig- 
gørelfe 

Opnaas Reqeringernes og de in- 
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lllreiiferede Parteril Starke-, er det 

selceninqen at paadegynde Anlæget 
csintrinq Not-dar, og det menes, at 

i saa Fald lJele Installationen vil-i 
de nasse fmrdig til Brug i Løbeti 
Of et Aar. i 

s 

Forandringcr af Militkkrgcvkcrct. 
Ist-a jlere Zider er der bleven frem- 
sa: den Fornwdning, at det var 

de danstc Skyttersji Uheld i Lon- 
don, der l)ar gioet Anledning til, at 
der indenfor Mjlitæret er bleven 
udarbejdet Forslag til en Omdan- 
nclse af Fodfolksgevceret Dette er 

imidlertid ikke rigtig. Efter hvad 
Eheer for Skydeskolen oplyser, er 

det ca. 3 Aar siden, Artilleriets 
tckniske Afdeling tog fat paa Op- 
gaven. ag i Foraaret var man alle- 
rede san vidt, at der en Tid var 
Tale din, at Londoner-Skytterne 
stulde have været forfynet med det 
jiye Gevær, 

stji de tetniske Enkeltheder har 
zdaptajnen ikke villet udtale fig, 
men hak- l)erom kun bemcerket, at 
de Forandringer, som bliver fore- 
taget med Geværet, tilstræbes at 
vcere af saa ringe Jndgriben som 
del mnligt, da det jo ellers vilde 
vasre ensbetydende med, at det gam- 
1e Mandskab ved en eventuel Jud- 
faldelse fik med et helt ukendt Ge- 
per at gere· J det hele taget var 

det jn et ZpørgsmaaL om Krigs- 
ministeriet vilde fremme Forslaget 
til Omdannelsen. Herom forelaa 
der intet som helft. J Fald Sagen 
sfal realiseres, betyder det imidler- 
tid, at ca. 100,000 Gevcerer skal 
i:1dkaldes, og det vil jo blive en 

meget vansfelig Overgangstid 
Hvad Omkostningerne angaar, 

da oplyser Kaptajnen dette ene, at 
Spidsprojektilerne vil blive 1X2 Øre 
dyrere pr. SE- 

Jagtgilde og Ejeudomshandeh —- 

En saudfærdig Vendsysfelhistorie. 
-— »3iger man anden noget til i 
Kroel)11us, Mølleh11115, Smedehuus 
eller andeusteds i slig Forsamling 
-J.f.v.« Christian den Ss danske 
Um G. 21. 1). 

Tirsdag den 15. Okt. var derl 
Rlapjagt et Sted i Vendsyssel HVOrT 
vedtommer i alt Fald ikke Mora- 
len i denne lille Historie, som ,,Aalb. 
Amt-St« staar inde for. 

Som sagt: Der var Jagt i Vend-j 
fysfel Ædle Herrer jog et aedeltt 
Bildt. Og bageftck dmk de man-act 
krdelige Inapse Brændevin i et KroJ 
hus i Vendfyssel, som bar en hartadi 
politisk Versmmelse ! 

Jmellem de cedle Jægere var en? 
Proprietær, som blev fuld: det er 

han bleven før. Han fik ikke Pryg!, s 
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Idct im hqu saaist for. Men hkm 
folgte fin fiiaardx cht gør han aldrig 

Imerc 

! Vor Piopricmsu Her er et frem- 

Inmme ilitifk Midlcni af et nicht 
fkiitift Muth jimr paa, at han val 
csn fattig M and, del brændtc af BL- 
Huligh ed cftcr at chlge sin GaarD 
for 12(),(·)-.)I—) Kr. En af Sclfkabci 
W ljani pua Ordct; en Glutsch- 
dcl blcu ffrcvct. .Tii·«.·sdag den 20. 
Oft. fluch Moiicrou iudfinde sig 
paa Oiaardcu tin-d 5(),()()0 Kr. og 
Tiscrtaxjclfcu finde Ztcd 

.iT-.iii indme fig! 
Mcn Tirsdaq den 2(). Okt. var 

’1’31«iipciciixusuit »in-in irdru sag bad» 
for fixi. Oan gjnrde en mecht ftp-r 
Ilndffnldniug for siu M.1md Hvor · 

csftor Wbmsu lud Handelen gaa 
tillmgc i Fimft af Christian den 
5s danskc Lov 6 21 1 orn Ære- 
sauer. 
J. Zeiclwld til hvilken Paragraf 

nie-get bør tilqives en løbsk Tunge 
Eintsrand C C. Brix J cn Al- 

der af 88 Aar ei Etatsraad CI 
C. Brix afgaaet vcd Døden. 

Han var jydfk Præfteføn, blev 
1856 Student fm Aarhus Siner 
og kog Uogig Aar fenere teolajiiki 
Emb-.-csgi·ksamen, I 

Han blev tidlig draget ind i Da- i 
tidens stckrke Studenterbevcegelse og 
fluttedc fig til Natipiialliberalismen,· 
ligesokn han interesfercde sig levcns 
de for Skandinavisme. Efter et 
Par lldknlandsrcjser blev han Ve- 
simsci af Efterssægtselskabets Sksrie 
Tom bnn ledede en lang Række »Ah-: 
Sau nød stor Anseclsc fom Skale- 
Iu,nd, og var i længere Tid For- 
nunxi for Eksamenskommissioneu 
for Lasrcrc og chrerindcr. 

Ogsaa i det politiske Liv tog han 
Virkaut Tel. J 1863 blev han 
k.’skedlcm af Landstinqet i 1864 

ualgteszs yan iud i Folketinget og var- 
i 23 Aar Reprcesentant for Køsi 
benhavus auden Vqlgkreds. J 1858k 
blev Vrix Medlem af BorgerrepræJ 
fesntationen, og han gjorde et ftort 
Arbejdc-, der kom vort kommunalex Liv til gode.— 

J de senere Aar levede Brix me- 

get tilbagetrukkent. 

i« 
I 
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En Fallit. —- Sagfører Valdesl 
mar Jenssen i Fredensborg, en i 
Nordsjcelland ret kendt Mand, hat 
maattet lade sit Vo tage under Kon- 
tm-sbehandling. 

Hovcdaarsagen til haus Konkurss 
ngqer i Spekulationer paa Got- 
land, hvor han købte et stort Kalk- 
l«:1;d, sum det imidlcrtid ikke lykkc- 
des lmm at slaa op. Sagførervirb 
fumbed drev han saa godt som xkkc. 

En Rodcmcftrr incd cn Und-erhal- 
laucc paa 7000 Fir. — Chefen for 
Tøbenhavns Skattevæsen, Skattediu 

rctmr Mulde, har den 27. Okt: 
suspenderet en as Kommunens 
Rodemeftre, efter at der hos denne 
var konstateret en Underballance 
paa ca. 7000 Kr. 

Frk. Sophie Alberti har tegnet 
fig for et Garantibeløb af 30,000 
Kr. til Den fjcellandske Bondestands 
Sparekasses Genczprejsning. 

Alberti-Svindelcn mcerkes mange 
Steder rundt omkring; fra Kjel- 
lerup strives til »Silkeb. Soqu 
Dem.«: En Mand, som hat mein 
Zygeplejeforeningen at gøre, be- 
klager sig over, at Foreningem 
der ellers hvert Aar hat faaet et 
Tilskud paa 20 Kr. fra Hørupv 
Sparekasse, i Aar intet kan faas 
Grunden hertil siges at være den, 
at Sparekassen har 10,000 Kr. 
staaende i den sjællandske Bande- 
·stands Sparekasfe 

Truct paa Livet. — En mange 
Gange tidligere straffet Jndbrudss 
tyv, Alfred Christian-sen, der var 

indlagt til Observation paa Kom- 
nmnehospitalets 6. Afdeling, und- 
veg den 16. Oktober herfra og send- 

-te. efter hvad ,,Polit.« meddeler, 
Dagen After Politidirektøren et 

TBrev, hvori han meddelte, at hans 
lFluth fra Hofpitalet kun var iværks 

Hat, for at han kunde faa Lejlighed 
Itil at dræbe Politidirektøren. Der 
Lik km Opdagelsespotitiets Side 
Hmffet de fornødne Foranstaltnin- 
Euer for at beskytte Politidirektøreth 
OF der gøres ftor Anstrcengelfer 
jfcr at pcsogribe Christiansen, der 

kattert er Ophavsmand til en Del 

ins de lmLIPiAe Jndbrud der i den 
fidfte Tid bar fundet Sted -i Ko- 
benhavth 

Falskc Pcngc. — Ved Biuetsul- 
get pua -,kykpbing F. setnbanestæ 
tät-n er der den 2(i. Okt. blenet 
udginet en ugangdur luU Tollarsxs 
EeddeL Den Dleu udgmct uf en 

lurvcrklasdt Mand, der lole Bil- 
M zjj zkakihu ug veralte nied den. 

Falskneriet opdagedes fdrst, da 

Loget var gaaet, huorefter Politjet 
i Nykpding og Maribo blev Hinr- 
meret. Ved 5-Tiden blev han an- 

thdt paa en Bevkertning i Ny- 
wding. 

Den nnlwldte Mund, der jun-, 
forinden hatt udguv den ugangbure 
100-Tollursziseddel paa Jernbanek 
statimkcn, forsøgt at fan den Vekdlet 
i flere af Bankerne i Nykøbing F 

Han har des-Juden udgivet ugyl- 
dge 5-Dollarssedler hoS 2 Hand- 
leude, men sandte-Z ikke i Besiddel-» 
se af flere. Man ncerer Mistanke; 
Un, at han har opgivet falsk Nonn.l 

—- Det er nu konstateret, at: 
Manden, der udgav den falske 100- 
Dollarsseddeh hedder Ole Peter 
Hausen, 31 Aar gammel Zøn af 
Arbejdsmand Haufen, Eskildstrup 
Han er lige hjemkommen fra Ame- 
rika paa Besøg hos Forældrene. 
Der er stfholdt Gr1-1ndlovsforhør; 
men han paastaar ftadig, at han 
ikke bar vidft, at Sedlerne var 

ugyldge. Det er endnu ikke oplyft, 
hrorfra han havde de Papirer, man 

fandt hos hom, lydende paa Navnef 
Haakon Andersen. 

To Programmcr. Ved en Fest- 
lfghed i Københavns Skytteforening 
forleden Afteu fortalte Jndenrigs- 
minifter Kl. Berntsen i Fl. »Her- 
ning ARE-« følgende: 

Ved en Sammenkomft bos en kei- 
beuhavnsk Borger sik Værten den 
Ide, at hver skulde holde en Tale 
og i den sige sit Program. Holger 
Drachmann reiste sig og sagde: 
»Mit Progmm er: Nyd Øjeblikket!« 
Umiddelbart efter stod Christen 
Berg op og sagde: »Med et enkelt 
Bogstavs Fomndring er det ogsaa 
mit; jeg siger »Nyt Øjeblikket!« 

Stor Jldløs. —- Nakfkov Lade- 
gaard, tilhørende Proprietcer W. 
Hausen, er den 28. Okt. nedbrændt 
med Undtagelfe af Stuehuset. 
»We»vaægbescetningen, mellem 
May 250 Stkr. er indebrcendt. 
Hestene og Svinene blev reddede. 
Jlden er opftaaet ved en Benin- 
lampes Eksplosion. 

De brcondte Bygninger var gamle 
og straatcekte 

Jldløs. Ratten til den 27. Okt. 
opstod«der Jld i Skrcedder Christen- 
sensz Hus i Estrup ved Ringsted. 
Jlden bredte sig til Tømrer Niels; 
Nielsens Has, der laa tæt op vedl 
Christensens, og begge Hufe, der 
Var Fæstehuse under SkjoldeIIæs- 
l)c-lm, nedbrændte. Christensens Hus 
var ubeboet. 

J Tømrer Nelsens Hus laa 
Manden og hans Familie og sov. 
De blev vækkede af en Søn, der 
kom hjem ved Midnatstid og upda- 
gede, at Faderens Hus brændte. 

En i Allindelille hjemmehørende 
42-aarig Mand H. P. Sørensety 
der er stærkt forfalden til Spiri- 
tus og erncerer sikg ved Betleri, hat 
overfor Sognefogden tilstaaet at 
habe paasat Branden. 

Guldbryllup fejredes den 30. Okt. 
af Gaardejer Jens Petersen og 
Hustru, Kvindinge. Guldbrudepar- 
let er begge raske og i Alderen om· 

kring de 80 Aar. 

To Bis-disk som Jubilarer. — 

Søndag den 1. November fejrede 
Brødrene Organist Jælznigem 
Sorø, og Kantor Jcehnigen, Ros- 
kilde, begge 25 Aars Jubilcaum i 
deres nuværende Stillinger. 

En Halmpapfabrik. —Jngeniør 
Tillisch, der har taget, Jnitiativet 
Til Anlceg af en Halmpapfabrik her 
i Landet, hat i disse Dage afholdt 
et Møde i Nakskov med et Udvalg 
af lollandfke Landmænd En Rede- 
gørelse for Sagen og en Opfordring 
til Støtte vil i den allernærmeste 
Fremtid blive offentliggjort. 

Nyborg Kirkc skal i en nær Frem- 
tid under Arkitekt Eoldings Ledel- 
se undergaa en ret gennemgriben-I 
de Restaumtiou. Arbejdek, dck bri-! 
ver ret Vanskeligt, vil antagelig 
sttcekke sig over det meste of et Aar. 

Arbeidet vil i Fl. »Nyborq Av.«· 
gcm sonledcs for fig, at der kun 
lsehandles et Skib ad Gangen, saa 

Gudstjenesten vil ikke komme til at 
Iide dentnder. 

Forføg med Gran. — Dansk 
Skovforening har i lcengere Tid 
anstillet nogle Forføg angaaende 
Fustheden og Holdbarheden af 
Gran, særlig svensk og dansk. For- 
sogene er nu sluttede nied det Re- 
sultat, at den danske Gran — ster- 
liq den jydske —- er den stærkeste 
cig længst varende. 

Styrtet ncd af cn Trappr. — 

Eii 20saarig Maskinarbejder Emil 
Andersen, Odense, der Søndag Af- 
trn var i Besøg i ,,Paradis«, tret 
uden for Byen, fandtes den 26. 
Okt. ved Foden af en Trappe med 
Brud paa Hierneskallen Han blev 
indfagt paa Sygehuseiz hvor han 
er afgaaet ved Døden Det antages, 
at han er styrtet neb- 

chndomsfalg. —- Husejer N. 
Haufen» Skredtorpe, har af Guardi- 
xjer Eilersen, Horbelev, købt Gauk-, 
den ,,Skovholt« i Horbelev Sognl 

..·p«aa Falster for 50,000 Kr. Bescetsl sning og Inventar medfølger. Oder-I 
tagelsen sker 15. Marts næste Rats 

ng cftcr Baadeskud. Søndags 
Aften den 9. August rettede Mann-f 
fakturlcerling Emil Nielsen i Kund-: 
bed en Legetøjsrevolver imod Snedsk 
kerlcerling Georg Brandt; Søn af 
Snedkermester Brandt i Frederikssk 
-Jade 73 i Aarhus. 

Skuddet gik af og trængte ind 
soxser det venstre Øje paa Brandt, 
der indlagdes paa Kommunehofpi- 
mlet Ved Udskrivningen herfra 

fok en Maaned siden var han til- 
ssygieladende rask, Hien efter et An- 
Jud af Hjernebetændelse er han 
jun død i sit Hjem 
! 

Mnlktcrede Terningfpillere. —- 

Cfter sidste Marked i Hammel 
havde 3 Handelsmænd slaaet sig 
ned i anden Klasse-? Ventesal paa 
Jcrnbanestationem hvor de sad og 
spillede Terninger om Penge Poli- 
Iiet qreb dem paa fersk Gerning ogt 
kuifiskerede en Snes Kronen der 
lna sont Jndsats paa Boidet Hver 
af Spillerne bar nu faaet en Vødcs 
iaa 20 Kr. Da Spillet standsedes, « 

var den ene allerede blanket af for 
80 Kr. 

Paagrcbct Descrtør. —- Menig 
Jacobsen af 11. Bataillons 3. 
drwnpagni deferterede fra Garnisos 
neu i Ball-org lige forinden Re- 
fruterne skulde sendes hiern. Grun- 
den Var ifølge ,,Nordjyll.«, at hakt 
tster sine Kammeraters Hjemsew 
Wie stulde været holdt tilbage fot 
at afsone 5 Dages mørk Arrest for 
e.: Forseelse, han havde begaaet un- 

der Manøvrerne. Friheden blev 
dog ikke af lang Varighed; da han 
forleden sad paa en Restauration i 
Nørresundby og var lidt for aabens 
mundet angaaende sin Fortid, kom 
der en Betjent til og tog ham med 
sig, og nu kcm han vente sig et lille 
Tillæg til de 5 Dage, han havde 
tii gode 

Den uyc Kirkk paa Thyborjm 
indviedes den 8. November af »Bi- 
skop Møller, Aalborg. Provst Pala- 
dan, Søndbjerg, indfatte Pastor 
siirkegaard som Kirkens Prcest. 

Landsndstillingcn i Aarhns. -—- 

Jndenrigsminister Klaus- Berntsen 
hat overtaget Hvervet som Æress 
piæsident i Stedet for den afgaaede 
«,ndenrigsminister Sigurd Berg. 

Forretningsudualget approberede 
Udvalgets Jndstilling Um, at Opr- 
relsen of Byguingen for Skov-, 
Jagd og Hedebrug overdrages til 
Tømrermester Withen, Aarhus, for 
11500 Kr. fauledes at Materiatct 
forbliver Entreprenørens Ejendom. 
naar Udstillingen er sluttet. 

Bcløuning. — Jernbaneaxifiitent 
Fritze i Aalborg har- af Sturz-ähn- 
nerne faaet udbetalt en Velønning 
von 50 Kr. for udvist Konduite 
under det Sammenstød, der den 27. 
Marts fandt Sted paa Aalbom Va- 
zwcgaard mellem Scebytoget da et 
Statsbanetog. Hr Fritze opdagede 
fta cignalhuset den trucnde Fare 
og viste ifølge ,,Nord1yll. Soc- 
T«em.« rødt Lys mod begge Togene. 
lmorefter Scebytoget mindskede Far- 
tcn, san Zamnienftødet blev mindre 
enldsomt ng Skaden deroed betyde- 
figt mindre,· end det ellers vilde 
Jene været Tilfældet. 

Hvor Dø um 

Mk aabneS tadi 
«F- s g 

Kinn De hurtig opvarme og holde 
Gangen, hvor der er Træk, lun i en- 

hver Slags Vejrs, og om De blot 

ridste, hvor megen virkelig Hygge en 

-—-— PERFIZCTIW· 
Olie Kakkclovn 

(Forfynct incd røgfri Opfindclsc) 

l; skaffer Dem, vilde De ikke undvære den. Skru Verequ op el- 
ler ned, som De vil—ingen Fare—ingen Røg——ingen Luqt 
—just direkte Hede—det beror paa den røafri Devise. Smukt 
ornementeret over-alt MessingsBeholderen 
tager 4 Otå og giver Hede 9 Timer. Den 
flyttes let. EnljveLYvn garanter:t. 

Xa o Lampen møder Studen- 
tens Behov — 

klurt, stadiat Lys —- godt at lcefe og studere 
ves. Lnnet af Messing, nickel-pletteret, fik- 
fte forbedredc Vrænder med centrnl Trais 
Enlmur Lampe gamnteret. Gar Deres Kølk 
nszd ika .,Perfcction« Ovnen ellCr »Nun-J« 
Lampen, fun fkriu til nor nærmefte Agent 
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DEN KORREKTE ch FOR FACO."J.« 
,« BEKVEMHED OG VÄRLGT BRU«.". 

De Its-n aldrjg ver-te n« kobe en mere moderne og bruxgs bar slko end «Leadjmx s-:x-.1»v.« Den er fuidstændig op til Dat» i Udseenkie Oxx passe-r uJIFd Mode-n j7(,--«jZ:-T:L km korste Stund. Por- uden at Være moderne- og bekvem, er 
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WUUk,--— 
en lang-s mindre III-Mak- siro End de Beste andre. De er saa gode ;«-.srf;-e at de var-er dobbelt saa Iætk 
ge sum Heime-r i· ; Wo og beholdek altid sjn Form. 

Hcsoysjbr .?. « Sko for smøzmez Pris som De bete Zw- Jhr « Taf-Hm- l«o,ifz,.2" Deres Forhandler Vil tork-) Den-T wis :Z·:ke, skrjv til os. 
est-it Mayers Trade Mark paa saalen. 

s. De sondssr as ’;)v1.et pm en Porhantller. som iktke km Liluy ko. vjl vi scknde Dem frit o: nasche- 
e us L urtim Washington. stonselse 15x20. VI forkærkl ogsaa jioncrth Sko. 1 Tarthit Washing- 

s- ,, « ton kommst SLo. Yxsmta Cur-Moll Sko og Special F- Oth Mem skuk sto. 
EV- F. MAYER BOOT St SHOE co- M Muwkuxiizu szcoNslN. 
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Eu( now Haiskotk 
COLLEXJE 

Giver Undervisnjng i folgende Departement-en THE 
I. PREPJP ITIW (Forberedc nde) For Nykommere T 

og andre hxis U ddanelse hat« været forsømt. « 

ll. EJGUJH Gle IDE col W sE De. der tager dette 
Kursus faar Commun Sci)o()lCe1-titjcates««. 

Ill. JCJDEx llc SCHUUL. Forberedende til Polzteknv 
ske — Landbrugs — og Stats- skoler. 

IV. C()LLI« EGL .« AlmjndeligUddannelse. 4 Aars Kursus 
V. OOVJIEIPCLIL DER IJBI DIE-VI Bonkkeeping 

Shorthand, Typewriting Pe11manshipet( 
Vl. Ä UICVJE l ddannclse af Lærere og Lærerjn(1er. 
VIL l)xl-VSÄ": Læsning, Retskrjvning og Litteratur. 
X"Ill.zl(-«ls'l(’l"L,l"C-"JPE: Ti Ugers Kur-sus. 
IX. DOJJESTJF EPUÄVÄIIYs syning, Haandarhejde 

ug Madlavning. 
X. JIZJF l(unstmalj11g. Bygningstegnjng 
XL JVUSIcs Piano. Violin og Sang. 
Xll. GYJVNJSTICS 

—- FOREDRÄG UG OPL4ESNIXG— 
Undervisning, Kost og Logi 816 pr. 4 Uger. 

Vinterterminen begynder d. 2. December. 
skriv efter den nye illustrerede Katalog. 

KR. ÄNKER, Præsident. 
Eu( HoRx COLLEGE, Elk Horn. Ia. 

W
W

W
W

X
 E

s
s
e

q
u

 

FMWWX scs LIMwa 


