
Yaumark« 
Srillebulkr i Edbjergx Der eksistes 

rer i Esbjetg noglc Baker-, lwor 
Dazundsspilch drivcs eftcr alle stun- 

steus Reglcr, ftriver ,,Ve-st-jyllands 
Sociabdemsokth 

J disse Epillebulcr omfasttes en 

Mænqde Penge og Spiritus. Man- 
ge Familie-r lider under Følgekne 
af, at Masitdisne hat lagt dekeö For- 
tjencfte i diese Simsfer. 

En ung Dame, der Lean For- 
holsdene as Selvsym meddeler et 

Essanpel paa, hvorledes en ung 
Mawd var falden saulesdes i Kløers 
ne poa Spillefuglene og blev be- 
hersfket af Spfllelidenskabcm at hcm 
glemte baasde Hjem og Forrettring 
og willede Nub sog Stab bott. 

Do hans Hustru forleden Vom og 
vilde Eyento Inm paa en Spillebule, 
Ihvor than fad i Selskab med en 

Staaten-kostet sog en Urmager, blesv 
san stældt wd oq pryglet as Monden 
og vist bort af SpillcsbuleværteIL 

»Da denne Sp.llebulwært,« sag- 
de Fortællrrkndm »Mutter Spiller- 
ne og klasdet sinc Dstre i Silke for 
Rot-et mens SOillernes Huftmer 
og sdftw næxme sank Raad til at 

gwa med en lappet Bomuldstrøje 
Himmer of Kviwder i Esbjrkg i 
alle Livsftillinger vil vasve Dem 
taknmmclig, om De vil anc djsfe 
forlmdede Soillebuler. De er tut-get 
Wrr ensd de almindeligc Drikkcs 
hofft-sc 

scitkefoudetø Aaksfest. J Antiso- 

ning of Ufrkcfondcts Ylnrszsfcsft af- 
lholdtes den 29. Okt. en Festgade- 
tjemsste i Holmens Kitte, III-ben- 
hcwm der omtrent var fyldt. 

Pkwit Frager Prasdikvde ifl. »m. 
DgibU i Tilknytning t.-l Ef« 2, 
19—22 om den Ærc og Glasde dct 
et at hsre til de helliges Medbori 
geke og Gnds Husfolk, og fom er 

betingst af, at Jesus er vor Fred, 
vg shqr til Psalm-, at man kam-met i; 
Arbede ; 

Paiwr A. Fibiger fortaltc derei- 
kr Flfrlvfondets Historie, idet han 
tog til Udgangswunct Haggaj l- 
2——4. Som Vngnjngen cf sdertens 
Tempel, da Oaggaj fremtraadte, var 

qui-et i Staa. ATale-des var Kitte- 

bvaasriet ogsfaa gaaet i Staa i 7()- 

erne, da andesianismen sad i Haj- 
sædet: wen sda ovvakte Gud Hag- 
gqj: den kobewhavnste Kirkefag, der 

holt hat forawdret Forholdene i vor 

BU. Vette.velsignede Arbejde anbe- 
spledes damit til Nndsis Vorns For- 
M. 

Ptksteltuuiugslm stirkeministes 
ten hat fremsat et Lovforislag am 

en midlertidig Præstelønningslou 
Tand-deute uden for siøbenhavn og 
Froderitsbekq Oele-Z i 3 Klasiek, il 
I. Kl. bliver Lønnen 3,600 Ki- 
stigende til 5,400 sek. Z, m. Etat ha-; 
de fm 2,()OU til 4,000 sit. DesusdecH 
Mdssboljg, som de dog felv maaj 
bettelt-» Da Befordringsqodtgørekse i 
Loven vil ckke koste Staten woget, 
da man tagkr jra de store Endbeder 
og lwgget til de daarligt lønnede 
Udgkften txl denne Lov belsbcr iig 
til 4,447,000 Kr» mcdens Eimbederi 
nes Rettombtægt uden for Its-ven- 
lhwn er 4,521,000 Kr. l 

Elekttisk Fotfsadsbanen J »Gesc- 
troxcsknifk Forcnjng« hnr Prof. v. 

Palmean Leere-anstatt Nung ifli- 
»D. hj. og u.« holde et interessant 
Fort-Mag um donnc Zag· Tet bed- 
ste System i Øjelsljkket for elektrisi 
Vanedrist var Jasvnstwm mod 12««--— 
1600 Volts stastrding Ved For- 
stasdsbaner gaslder det særligt mu, 
at Toqvckgthn 111ind1skci3; der maa 

alt-jun sendeg Waa Zog med forte- 

Mellemmm; Publzkspum maa opdxms 
ges tisl at iwnide fig. Mr Vogn 
bsk have sine Motoren da elektri- 
Ttv Lokomotiver er for kostbare 

Desuden mwnte shan Mkummulns 
wriyftemet, fom bruges paa de prøjs 
fiske Statsbaner, og de ganfke mie 
Mklektrffke Vogne. Disie baves 
i Sverria, og shver Vogn hat et 
elektrisk An-læq, lyvor en Diese-lum- 
tor tret-stet- en Dynamo, iom fewder 
Summen direkte til Motoren. Hver 
Bonn Pan nomine 40 Pasfaaerer og 
betienes as 1 Man-d« W, »so-m 
km mvdfsre Btætrdkelsiolie til 1,500 
Un-, 1hmk vdst isig nie-get Ikommist 
i Dritt- 

Thiwaldkeu Museum. Ved en 

sumdiq Uqulsc i Sommer as 
MS W W 

tering har sdet if1. ,,Natt.« vist 
at den nyere Tel af Byqnmgen er 

opførst paa Bjaslkcsvasrlc som efveks 
shacmtden er madnct, eftrr at Grund- 
vansdet er flinker Det vil sderfor 
Unsre Mist-endigt at jørge for en 

ny og sikrere Fundaimentering af 
Ader-make og de Ivære Fovbindelsess 
væqge Mr stior Befosmingen her- 
ved vil -blive, kan ifkc enidnu si-ges, 
men unsdcr 100,()U() sur bliver det 

sit-fett ikke. 

Uddylmiug af Asfcnö Hann. As- 

sens, ZU. Oktober J Assens By- 
raadIMøde i Ast-es frmnsatteszi im 
Havneusdvalget Zvrslag um Istawds 
Tættelse crf Bolvcerkerne ved Havnens 
Dybde ved Bolværkerne for-ges til 
20 Fod og maa eventuelt kann-e nd- 
dybes til 22 Fad. Sejlrensden og 
Svajepladsen uddybes til 22 Fad. 
Endvidere sovmlægges Havnefporet m. 

m. Onrkostningerne ved smntligeArs 
beider er anslaaede til ca. 112,()00 
Kr. Eiter en meget velvillig Modtai 
gelse gkk Sagen til L. Behandling. 

WillemonsGaqrdew Assens, 30 
Oktober Som tisdligcre omtalt vil 

Sjlyclten Pedek Wille-»wes Fødes 
sted sher i Byen blive bevor-set for Ef- 
terllæatem sidct Assens Fiomincune 

med Its-site bl. a. fm Staten 
— bar visdtnaet at kølw den histori- 
·st’e Gan-is Ituehus im. m. 

J Asfcns Vymaidirs Mødo i Awa 
ovltystcs -d(-t, ast Its-Tons Druman 
Eidam-fasse lmr skcmket 1400 Kr. 

oq Hofjæmsrsmesber Cvderfebd de 

Exmionscsm EVholn1, 500 Kr. til 
Gaardens Mrelsr. 

Afflstet Miudcsmærkr. Ljritsdng 
Effermisddag den LU. Okt. affløs 
redests i siøbetuhavn i swumcunohsos 
spitaletg Mandshave et Miit-des- 
masrke, fom en zireds af Venner og 
Lskedarbejdere hat reist over afdøde 
Hoipitalssdivektør V. Gredsved. To- 
ten holdtes of Borgsmester Zeusem 
smedcns Hospitalsdiremr Nie-Den 
lallt-de Bidragyderne og Itwdwg 
Mindesmærket paa Hojpivalets Beg- 
ne· Jugend-r Zchøller takkede paa 
Enkefru Gredsteds Weg-ne 

Mindesmærket bqwar af en del- 

lignende Bronwbuste af den wish-de 
ovenpao en hof, fikkantet Granits 
sokkel 

Socialdemoktatetues Zioapetatiom 
Fra maliddelig Milde etfarer 

.,.U!bhdn.« at Isocialsdonwkmtifk For- 
bimd i Løbet of den kommende 
«:Uc’aane.d starrer ex nyt kooperatim 
Forctmxewde, ncmckig en Vog- oq 
Papirlmtrdcl under Nnvnet »Frau- 
ad«. Embleringen forestaaes crf 
Smede og Mastinarbejderncs For- 
«b1111«ds Roman-d, J. A. Haar-Ten, For- 
retningsfsører Christensen og Hin 
Stauning. Som Beser mwnes en 

Bog- og Papirhandler Martin Jen- 
sen. Der arbejdes encrgisf blandt de 

forskellige Fagsks Bestyrelier for at 

fna LlrbefRsrorgatricsatisonerne til at 

støtte »der nor kooperative zoretas 
wende. 

Nordens Fremtitx 

J «T(1nsf FolfoftnrN Wink-J om 

dskslte Zpørgskinmmt Tor fixer forst, 
at Tanmarfsz Opaamsn i Tysklawd 
vil vcrre ffasthofvnmusr for Erst-krick- 
fom denn-d btichr usmiddellmr Na- 
bo til det politiII oa commerrielt 
Tna ovekmcrgtigc Tysklansd. Terfor 
er en Delinq as Tanmark mellom 
Tysklawd og Svcrriq, som der un- 

dettiden er Tale mu, heller ikke mu- 

liq, vhi derivm Svorrig fik den 

7jckllandfke Øgrwppe og Tyfklnnd 
Neffen of Dansmarb vilde Sverkia 
faa den smægtiae Stat msod Svd til 
Nahe. En vikkelig Tilnærmelse mel- 
lom de 8 nordiske Lande er kun 
mutig, naar Don-mark med rus- 

sisf diplomatissk SMM unddragcr 
fig Tysklawds wwlcnde Fovntag. 
Tyfkernes Anmasselfer. sont vi »des- 
vcerre til sdcls selv hat forskyldt poa 
Gran-d af er. uhekdig daan Udcsns 
rigsipolitib sym- nu nackt det Punkt 
at sde er bccwnsdt at forwkke Østers 
fttrckktaten mellem Tysklcmd, Dan- 
mark, Soerrig oa Ruslmrd faule- 
«des, at Danmarfk foven i Kibet vsd 
Svetrigs Hjcelipl -fkultde »in-inge- 
til at MEPde AMIdekhratios 
neu as 1908, M vil fis-: fpærre 
Sand og Delikt mod M baltijsse 
Flut-du« (Die Wie-L Nr. M, 
1918). St WW M M, M 

"-det vor en Fejsl af Dasnsmark at del- 
«tage i Ostersptraktntem nagst Eng- 
lansd ikbe var med deri, kan man ikke 
«f-no. Men sdenne Akt hører jso vg- 

.8saa Eil en af Grev Rasbens displsoi 
-«nmtiskc Tviumfer, og blw ssom fau- 
kgdan i sin Tid naturligvis wrig for- 
«swret -i »Pol.« af Dr. Frisis. 
« 

»Vi bør i Løbet af 12 Aar øge 
»vor Felrhær til folt 160,()()0 Man-d 
.(50,000 i Jyllanid imed Flankestils 
fing pan Muts cller Centralfæsti 
ning ved Licmfjsorvdenz 20,000 paa 

YFyn smed Hovedmduit paa Ida-IV- 
Iøen Knusdsthoved ved vcftre Stute- 
"(bæltskyst; 90,000 paa den sjæls 
standfte Øgmppe med Fcestningen 
:Nsorsd-stsjællan·d), Ihvikket Evarer til 

Isde 300,000 Man-d af Asargangene 
.20--—32 Aar, ssom Zvcrrig allerede 

zmkfsormaar at ais-stille, og form vi- 
«1mdcsr de angivne Fortkdsasmjnger. 
Tom nødvenidigt vil kunne forstærke 
suwd ca. 5(),000 Maind; necnlig i 

kshvcsrt Fald mesd to af de 6 fjæls 
Ilawdsske Divisioner samt, i Tilfælde 
Hof os Annftiqe Vegiveniheder til Sas, 
läge-laws med en jydtft 

J Pua dettc Grundlag, ncmlig 
Isimpelrhem Gennismførelsc crf al- 
miwdclig Værnepligt i Don-mark, i 
Stodet for det nuvwronsde shaltensde 

zlldjkvivningsdsystem vil Sanktng in- 

.tekessere sig levetrde for os og vor 

Skæbne, da vi derbe-d, i Stedet for 
ihm m: at vasre Svenfkernc en Klsosds 

lsont Beut-t, alt eftcr Omstasndigihoders 
·ne baade kan optrwde fom dercs til 

Hchndicsrnc dasme Forposter mosd 
;—Syd og Vest og alan diewed dække 

bete-S rige indlågk og veftligc Pro- 
Ivinfcr llsisntret fsor lnslc Zmrrigs 
Kkiotponrich og politiske Kraft) — 

.hvilk(s vkun san erobrcs og holdes 
ij en MagH der er Herre- i Dan- 
-·mark —--, famt i Nødsfalsd hjaslpe 
»He-m mod List. Sverrig-—Dantttarfs 
istmtmskfkcs Stillsing inden for Nor- 

sden vjl fra det Øjcblik blivc saa 
zstasrh at TIkordmasncdcnc snart vil 
,banlc paa vor Dør for at blive 
staget til Noah-e, hvilket kan sblsive 
dem tilsvaaet, samfrcuct den tiorske 

;.L»ær i Mellemtidsen er bragt op til 

llwmo Man-d, og Nsorsdnumdene 
igaar ind paa at stille et Kontingent 
jaf 50,000 Man-d til den Genit- 
,dawfke Hm, som under Sverrigs 
7qucrskab skal operere hovedfagelgg 
ii Est· oa Nor-dfvcrrig.« 
i Hevis England seit-er i del kom- 

lwen-de Smnmenftøcd mellem dem 

sLxmid og Tyfklansd trues der fiorenedc 
Monden ikke mere af nogen Zare 
Isra Syd, men kan staa pack Vogt 
Iwcrfor et alt for eneraadetrde Rus- 

.land. De iamlede syenfksdmstswors 
er Strddskrwfter vil vasre 600,0()U 
Linietropwr, under Forudsætning 
af, at Tanmark og Noth-J- Hast 

«b1··mges ap paa fortholdsvis sammt- 

.Højde ssosm Smang 
Sieer derismosd Tysklansd Eaa trucsz 

Norden næmnesst af den sum-le Fakc 
«fm Esysd Men Tyfkland vil Mc, 
isfelv om sdet sonder Vz qujon Sol- 
Isdater til Tamnark eQr Sverrig 
ikunnc ewbrk Norden. Desuden kan 

--Tyst?hmd We afse siaa mange Zol- 
-dawr, ttdcn at udsætte fig for at 

lblsive flaaet as :)iuslan-d og Frank- 
srig, »sebv out Tyfklawd ogsaia i 

Freuniden ensdnu ftøtrcs af Sinig- 
Ungakn, der i Virteligheden er 

.Gmndpillen for »der-:- mwcerendc 
Hegemioni i Europa. Men denno« 

Grundpjllc er ispmsngt med Darm-ge 
sZtysfter slavksk Zvlkematerialcy hviii 
.Ekspaniionstraft Usær paa Gruwd 
"af et overlegent Fsdielsoverskuw er 

»langt størrc end baade Toskanas og 
Magyarernes, og for hvem Rus- 
Llawd er Befricren fm Aarhundroders 
Fremmedsherredmune. Den Dag er 

Ziff-e fjcrn, da Ausland hat endelig 
gennmnjørt fin ny .L)asr«organifauon 
og mcd sit uudtmnmelige Merkmka 
nmteriale let kan mobiljjere tnvc 

Arimetorsps tl Million Soldaten 
mod baade Tyfklanid og Oster og, 
hvad der ci· vigtigeke, holde dem paa 
futd Fckrigssstyrie faa lænsgc det ital 
vix-re: og den Das dette j«ker, etc-- 
ploderer shele den sydslavifke Ver-den 
oq sprwnger Østrigsungarn i Stum- 
per og kakcr. Men derved er Isid- 
derne flaaet bort unt-der Anna-nd- 
og naar iamtidig en Million Rus- 
ims samt en Milbion Fransfmasnd 
fm showhoisdsvis Polen og Belgien 
wtkcr frem mod detö ubefæftede 
M, Berlin, faa vil Tyfkernc faa 
ansdet at tænke pm ewd ast sende 
Milläowhære over Øfterspen for at 
erobke Skawdinavien. De viI wett- 
irmodiTtde Odeharjoallerchebes 
M) MI- OU dst M Nor- 

dens fki Venskab og velvilkigc Neu- 
tral·it(-t, »den shvilket de vil blive 
redet over Ensde of »den slavifike Fliod. 

J sidste Justans bliwer dct Gew- 
følgcljg uwder Sverrigs Førerskccsw 
forenede Nordens spare Opsgiave den: 

fsnt optrcvde Tosm Formidler mellem 
sden giermanfke og sden slaviske Ver- 
lden, for at und-goa, at Ligsevægjen 
shelt forrykkes til Skade for enten 

sden ones eller den ausden.« 

»Im et kommen til at hnde Giott- 
lspil«, nidthtc Højsfoleforstowder 
Grønviuld Nsielsem chtbirb vesdfet 
Eftisrimrssmøsts i Klim, »kka for-di 

"jeg i vg fosr sig trior, det er Symb- 
’mcn der ftjæler fra mange MenneTer 
’al for wegen Tib, san de mange 
godsc Bøger smar og mulsdner paa 
Vsml)1)l«der11e. Bad oss faa en Ung- 
dom, der ikkc lwder fiq bin-de i Li- 
denskabernes Bade eller forflades 
gennem økkesløst Kortfpkl.« 

Arm-is Lynnkdflag. Lynnesdslagene 
i Aar bar vaer ualsmsinsdelisg tali 
ring Alt-ne paa Landejensdomime, 
fosm or forsikredc "i den almsinsdelige 
Bandforsikking for Lan-dbygning«er, 
er der iflg. ,,szll. Pst.« fket 227 

Nodslag, Tom fordeler sig paa 92 
Goethe-, 93 Hase-, Z Dir-ker, 4 Sko- 
l-er, 2 Højsksolmz 1 Lan-diamgsskiole, 
2 Teg«lvwr'sker, 1 Forsanrlingsbygs 
11jng, 1 Bmgsöorening, 7 Bin-Mol- 
ler, 1 Vandsmølltd 2 Zmedien 7 
Villaer, 6 Elektricitetsværker, 3 

Mcicsrim«, 1 Fartiggaard oq 1 Ba- 
Acri. 

Wkiofionsudftilling i Holstebco. 
Den O. danske illiisssionsusdsstilljng 
for Indien og Kinn, der bar sværct 
aflwlM i Holstebrso hele fisdstc UN- 
skrimss der den 29. sluttede i Zøns 
dagåi Ocn Fowmäddagen proz-Me- 
sde Stiftsprioth HelwegsLacsen sas 
Viiborg i Kirken for en bewdelig 
strfasmlsinxL oq om Eftcsrmddddagen 
on Aste-ten afhsoldws i Missionsdhus 
fest to meakt stcerkt besøsgte Moder, 
stor Knmmevhene Oxsholm cawd. 
Nin-ol. Eilert Miortihenspn og Prsovft 
anlwism halte-. 

F lldstillimwn Hlmr i Umsan Lsøb haft 
»m. Nimm bosøgendh og der hat i 
Forbindelse nwd dkn været en Raskke 
»Fort-Mag usq offenjlige Møder nie-d 
for-stelliqe komdtc Talen-. 

lbdstillisngen vil nu Minc- forlagt 
til Randers, slwor »den nahm-s den 
2-t. November 

En fftkldeu Fatnilicfest. Ilrbcsfdsi 
man-d Nsicsls M Larscn sog leftm 
ma Väter Thirnp Mark kan, fix-wes 
der sdsen 28. Okt» ifl. »Vertde. 
Tisd.« den 11. November feer Dei-es 
Gnldsbryllnn Samtidig kan Mal-d- 
brudeparrets Elsdfte Dotter km ben- 
des Mond fejre ideres Sølksbryllup, 
oa saimjidig fejsrer Solvlsmdoxmrrets 
eneste Born sit Bryllmr 

Bstnelammelfeu. »Hm Brot-up 
Svgohus bar der vix-set inidlagt 16 
Patienten bvoms tun de 6 er ad- 
5kkeven. J Fl. »Endj. Folfebl.« bar 
der mret For-flog fremme om at 
lu-kkc Zkolerm og forbyde Afhobdels 
sc- m« osfftsntquc Mode-r i Btørup 
Sag-n; mcn endnu den 28. Okt. var 

»der intet foretaget i san Hensseewde 
startoffeleksporten. Holstebvm 26. 

Dimme Vycsns log Qmegmsns for 
iffis lang Tisd fijdcn ftsiftede Kartof- 
srlekssportiorening har 1 sidfte Regu- 
:«Il1-:«aar indskøbt over 200 Thr. gode 

Læggekartoflcr, sum or blechn folgt 
til Medlerwmerne Foreningcn shar 
ladet sig indmelde i den nydannede 
»Daan AndelssKnrtoffelseksport«, 
der omfatter 5 Foreningscr og ihar 
Wulst-or i Aalborg. Til den kommen- 
de Vintsek et »der fra den sherværens 
de Forcnjngs Medlemimer allen-de 
fmnxbsuidt ca. 2500 Tdr. Knrtofler 
til Salgx men Købene er endnu ikke 
asslu·ttedcs, dacknan ventkk højere 
Prifer. 

En Konstantin-g i Silkcborg. For- 
ledeu Aften ved iiyzszdden gik det 
elektrisse Lys pludfelig ud forikels 
liqc Steh-er i Silfebiorg. Anlcdnins 
gen shertil var i Fslge »Silk. Av.« 
on swr Poppel, som smar udcctfor 
Commichaus Fabrik, og hvortil de 
elektrifve Ledningek er faftgxocte. J 
den stasrke Sturm hat Trwet Trin- 
get saa ftærki, aj Liedningkrnc er 

Kommen til at rate hinan-dem og 
san var ertslultningen der med de 
deras ftlgende Wlmniteter. Der blev 
ledselig ftætk Eftekspørgkel efter 
Pctwluim og Stearinlys, og de gam- 
le Petwleumslmnper blev halet frem 
fka deres Sskbtlefteder. Efter en halb 
Dime- Fovhb bat Ell dog atter 
i Orden, 

Bøkn A 
«- 

III-d «- 

bør have et goclt Lys at læse ve(1. 
Daarligt Lys Skader Øjest — maaske for hele l-jvet. Det bed- 
ste er en Oliclatnpe. Lyset km en »Ra«y0 Lamp« er mildt og 
blødt Man kan entbede under dest i timevis nden at skade 
Synest 

»RAYO« Lampen er teknislc perfekt. Det or den bodste 
at alle Lampe-:- — dog billig saavel at Its-be som at tusqu 

The LAMP m lM af Messing: — NISkel 

LEQ äyzy plcsttprest Timdes Inlm at aftage Glas 
(ll(-,I· Kam-U bit at renss 08 Skikte 
VII-ge i. Laves i forskellige Meinst-re til 
forskellig Brug. 

Paas hos alle handlende. 
sTANDÄRD OIL COMPÄNY, 

(Nebkaska) cum-ha- 

Attention Public!( 
You are invitetl to notice that there has been a 

business change of gTeat moment to Cedar Falls 

and vioinity. Mr. B. M. Brown, for years a promi- 

neizt kurniture dealer and undertalker here has tie- 

cicled to open an 

EXCLUSIVB UNDBBTAKIINC 

BSTÄBLISEMENT 

in the Oeld Fellow Building. The latest and best 

in everything will be shown· Moder-n ideas will 

be incorporatecl in malking the best establishinent 

west ot Chieaga Phone 161 Bis-ok- 

DAM coLr.EcIE 
Ihm Umn. 

Biteraarsterwjnen begyndte den 1. Oktober 

smukt boliggende. Lyse to-thds Ver-lud 
centnl Vorwe. Elektrisk Reh-wink- 

slmd kristeljg lndflydelse. 

III-nei- Ianus Abydos- 
Collegc: Klassisk —- vjdenskabeljgt. 
Pro-seminary: Pjreaarigt. For-beredet til Adsttg 

til Trinjtath semjuarjum 

Academyn Svnrende til »Pnk)itc ngh schian 
Norm-L Udsteder »Er-at and Scseond Grade Der-ti- 

Beste-T 
Business: Izugførjng ug Sten(-;:mfj. 
Music-: Piano, Orgel og strengeinstmmenten 

For Indem-sing Kost og Wer-Is- — UND pr. 4 Its-. 
lndmeldelser modtagcss og Forespørgsler bannt-es It 

Pontandekon 

C. x. HANZZN, VII-IV Acht-. 

Luther Tolle-ge 
lku (-iII(-. IV isoonsiih 

Uandckvjsojng i alle-, annimm- 

likc strebt-is 
spociolt Kur-us i Bogkørjng. 
spooiolt Kur-us i stenograki 

os Uukjnskrikt. 
Basel-h tot- Indvandrode. 

(ch og Akten Kursus.) 
Musik 

(Violiv, Pisno os sang.) 

Mosknnisk MERMIS- 
Miten Kann-J 

IFndssrijnjng i Music-. 
.(’nslekvisning i M Spws 
« 

og bitter-tak- 

l«’()redkag It Olmisdslls Is« 
teresse. 

kymnastfk 
skolessrot aubnsdes den Z. septembot. 
Untier-viewing et- fra 85200 til V6.00 kot- üks Uksk 
Kost og Vogt-also- » SI4.00 for ist-e Ugotn 
Luther college er en kristeljg Skole og II Untier- 

visaing er grundig og mødor Tidsns Inf. 
For vidote 0p1ysning, skriv til 

LUTIII COLLICI Miso, fis. 


