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Ksbenhavns Nil-Mond 

Ved Kirkefondets Mode den 11. 
Oktober om Aftcnen i K. F. U. 
MS Bygning, der lededes af Bi- 
skop Ostenfeld, indledede Dr. med. 
P. D. Koch en Forhandling om 

Kirkesageng aandelige Lpgave. i Jndledcrcn pcqede Paa, hvokledesl 
Kikkefondcts Hovedmaal altid havdel 
vaskct at evi- et aandeligt Inbede 
at bringe Evangelin til Mennefker.l 
Vi hat ingen Interesse of at bygges 
Kirker og anjætte Præstcsr, hvis det 
ikke tan tjene dvtte FormaaL Den 
basrende straft i dettc Arbejde er 

hockten Kultusministcren cller Bi- 
ipernc og Præsterne, men den le- 
vende, arbejdcnde Menighed. Vi vil 
ikfe konkurrere med JndrcMisjion 
—- vi tænkcr fauledes Tlet ikke paa 
at ansætte Missionærer s— men ar- 

bejde ud fra Kirkerne i Sognenc. 
Det et en lyftelig Tid, vi lever 

i; stoke Ting er der gjort for Guds 
Rige i de idste 20 Aar. 

Vi Inskck ikte at paatvinge Me- 

nighederne samme Form og Zarve, 
men lade hver arbejde eftcr finEjens 
dommelighed. Men ital vi udrctte 
noget, maa vi ftaa samtnen. —- 

J den paafølgendc zoryanolmg 
pegedes der swkligt paa, hvorledes 
det kürle om, at Guds Folk ikke 
blot i Ksbcnhovm men i Tanmark, 
staat Tammm og at vi maa ar- 

beide med ftit Mod i den For-vent- 
nitm til Herren, at hnn ved Rand. 
En Taler mentc, at der prwdikedes 
klarem modigcre og more angribeni 
de ude mal Landrt end her i w- 

benhavn, og at der ochm lcvcsdcs 
et staunen-, lnslligcrc, men- afgjort 
Liv blandt de belligc cum Landet 
end hist-. Tot maattc Prwsterne tem- 
ge fig paa Linde 

Ligeledcs pegedes der paa, hvad 
der skulde geres for at faa en be- 
dre Presse, og hvad der burdc as- 
tes, for at man ved den kommende 
Adventsuge kunde sua skaa mange 
Mennesket i Tale fonz muligt. 

E. i »Kr. ng1.« 

Mission-Fest ingfF U. M. 

K. F. U. ME- Missionsafdeliim 
havde den 1(). ds. indbudt Krebs- 

forbundet for stobenhavn og sine 
egne missionsintcresfctede Medlcms 
mer til Missionsfest i Foreningens 
Feftfat 

Jugenisr Vlirbfeld kalte fsrft om 

»Den enkeltes Vetydning for Arbei- 
det," niste, hvordan det i Missionss 
historien altid var de enkelte Masnd, 
som, grob-us as Wid, band-« fkabt de 

store- Pcrioder Tet- vnr en bestemt 
Bindi-« ogfaa i :172i55iousarliejdet, 
tiltcrnkt book rnkclt, smar han blot 
felv var rede til at tage den. 

Dernæst talt Paflor Olf. Nicakd 
om »Arbridct8 Betydning for den« 
enkelte«. Syntcss man, at man var: 

uværdig til ct fnadant Akbejde, skuli 
de man tage det vp alligevel, og 
Arbejdet selv vilde gøre en værs 

dis. Der var unget, siom heb, at 
en Mond burde vokfe i sit Arbejdes 
havdc ier stristus selv gjort det, 
on Paulus? 

Tet lovede godt, at der nu prev- 
dikedcs ct Arbcjdets Evangelium 
sont aldrig for. Dkt var et aandeligt 
Sundshedstcgn, naar Menigheden 
arbcjdede. Der var Plads not for 
dem, som vilde arbejde i Sondags- 
sinke-, F. D. F. oft-. havde Plads 
til cnange flere. 

Men dest maattc fraser as dein, 
sont saadnn vilde lede andre, at han 
sclv havde et blankt Skjold og en 

ren Samvittighed. 
Tor or en Nidkærhed for Guds 

Ous gid vi maa faa men- of den 
sont tænder og hvorundek vj 

brasndes op. Tot er den bcdste 
Dødsnraodc: at dø of Arbejdch 
Tom Jesus gjorde det. 

Nin-non sluttede med Samvasr i 
Foreninqens andre Lokaler. 

En ny chvkndelfe til Biskoppetnr. 

Vcsd et Mcnithedskamfundsmsde 
i Tvedc ved Randcrs den 5. Otto- 
lusr, bvor der var famlct ca. -«4()0 
Ilskcsnneiker fm 15 Sogne i Egnen 
mellccu Randckss og Mariagerstors 
de, blev det enftemmfgt vedtaget at 
tiltrwdc det kaltenhavnskeMenighedss 
jurbunds Hrnvendelse til Viskoppers 
ni- af LI. Sept. d. A. (Stod at tw- 
fo i «Tst«.« Nr. 80.) 

Ic- 15 Sognc er: Albæk, Dalbys 
over, Enåilm Gierlev,(sasfum,Hald, 
Oan zmstbjcm Kjærbm Linde-, 
Eimntrua Sødrittg, Tvede, Udbyncs 
der, ?stcr-Tørslev. 

Laukido Nyegaakd: Vilhelm Birke- 
dal. (1870—92). l. Halt-bind. Pan 
«:Ikationale Forfatteres Forlag« har 
Laurikås Nygaard nu udsendt en 

Fortfasttclfc af jin Skildrjng af 
Vill). Birkedals chned. 

Tot nu udgivne Skrift er Udalvs 
vind af Tidsrummet 1870—92, det 
nasfte Halvbind vil udkomme 1912. 

Striftet betegncs som Birfedals 
»Um ok;.,8ic1111x)'« for ham var det 
at lcvc at stempe, og det her oms 

handlede Tidsrum er ikke det, der 
or mindst præget af Kamp. Her gi- 
vcs en indgaaende Scildking afKams 
pene modAllioncen mellem»Grundts 
vigionismen og det forenede Ven- 
ftrc«, us Tiskussioncskne om Ras- 
mus Nicslfens »Aandsvirfe1ighed«, 
of »Signal-Striden« med Bis-rn- 
5on, af Vielfen af Cornelius Apelj 
til »Um-it for Frimenighcden i Nødsj 
bina, der forte- til den bekendtcHøjesj 
stetctssag, oft-. 

Jkyqaard bar indlagt Tig stor 
Furtimcssth vrd den Omlnk lmn hat 
nedlaat i demw Levctedsskildrina, 
sfrivcsr »Kr. ngl.« 
L 

The Greak 
MAJEsTlc 
Elle-Ue zmä RÄ ; 

Marco-l Zw» N GE « 

l-.-. I-- Isl. usiljss li»«·- Hi imli « hun Insecten-Ins- His- til M ksvht H- Uvn. 
Wj.-1, -.«« li« l- -.» HJ s-« .« ins-I Mst —!« »Hi- n tin-l lis« Ihn-guck- 
th Jo ·-« Il: l- Mu« ils-It sog sum MEPHIT sIl« ls)«’-U- Istsht««ll"jlspt«1·. 

VlL VARB LZIZNCERE END J ALMlNDELlGE 0VNE. . 
l). .- -.s( H-. « ssr Inn-l »I· ,.l hat«-»Hu lI·(-««·. wu- msisl-m;u list-l »k- IM lusng 
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but-o- susl NiszsL J1IJUHHI Ihn-» 1'I1.-ts"k jkkts »F .XISII!-isl«lo« ErntI ku« ikk·' 
Um il « Hm m »Mnj-«Mit- ·«r list-Us-« ssf«-I;k.-s«i,s- Zig. 

— Ik·«-««I«Wik"s««. sls«l· t«l" isI lisslilssslp Inn- Hinl- Iil l·"-(1ullu« Vom-L (l--k heilt-» 
i lmlsis «u« ist-gl« kam Uhu-Um lngpn Skmltsn tin-J AJJH links-« l··«.t«i- fur. 
ut Ums-pl aussu--«l«-.-. Lukklisst sum (-« LokomoliskssclpL hold-T Minos-« itali- 

IxU His« n-l·-. ljssrnssl spuqu Uns-»sle 
I is- Um sum Mit-Licht sum link-(- sum i«n .,Mnjisnli(-". littgismvnon w. P. 

fulslu iiilig luflnssh I)«-« » Ist-klitsch tin-J V« Tun-nn- tle »A-sl)isnt0n l-()arcl", 
»F- (. .« ji«-m il« th« igixn on «l·-1n lcinL lnxzisn Von-w tus(l-liH)-«t, ingasn Lum. 
l««l·’ r- m list-« Ailzzxshg til Unscn tin-J «It-n lmlws Ursplnlsssl »so-nun rn; 
til-« ,. j H« »L- silkktsr Hagen-rann 

SPN hist-w luswkrnqsnnsr ist-« slossnis l«:««s·k--I«s--s « -Iu«-". ulnmlul ils-Hi 
lI("UII·· llI"l Illlsjks this 4IIIIIIL’II(«I-p Us Was natur- 

ficuli S i cslbwrt NO skcsa 
Sud-»Im uf ilts tut-St puslldvlch Ksbmæml I 

uns-atra Imer Hansle i 40 states-. Vecl De la- 
gen der forsanltsr Ost-Hi i Den-s Osm- n, sus- 
hkriv til us, sum skul vi slge Dem, hvor Bis Icsn 
kimlo «l(-n. ok sumtidi sit-Mo vor Famil-f- 
..Ikun;;(s (Ioms)urlsoa«. hin-et Husmoüok bunte 
law- ils-n. 

F-« Mystichifz co. Depr. 59 st. Louis l 
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i AlabamnEkspeditionew Mel- 
Jkellen pg Jverseus Sterbsa. Ksbew 
»l)avn,6. Oktober. Med Skonnerten 
’«Motor«, der i Dag ankam hertil 
fra Grønland, har Ritz. Bur. mod- 
taget folgende Meddelelie: 

Paa Grund af ftort Snefald, der 

;umuliggjorte Fretiitrængen i Egnen 
’om Hiiinboldt-Sttædet, har Knud 
kllasinusien og Freuchen maattet 
opgivis dircs i Aar paatænkte Ets- 
pedition til Pearys Kanalen og star- 
Itcsr verfor til Binthr paa samme 
HTilx 
j Man har intct hørt til Ejnar 
JMikkelien, og iaafremt denne alt- 
Haa forrige Aar fkuldc væket gaaet 
JgennemPearyiKanalen og har maats 
Hist We over til dct jaqtrige Grants 
Land for at tagc en eventucl Oder- 
fouiring uden Risiko, lan det 5amme 

iftore Sticfald, sont forhindrechsnud 
)Ila-:-mussen i at gaa Nord paa, li- 
gclcdcs have vasrctAarsag i, at Mik- 

Ikelsen 
yderligrre ber tvungcsn til en 

m) Querfoinring ved Fort Ewigen 
hvor der endnu er beboelige Nester 
Greelys ou Pearys Huse og rigt 
Bildt af Moskusokser og Harer. 
Man vil i iaa Tilfælde illa kunne 
vente Miitclicn iør Lystid 1912. 

z For øvrigt agtcr slmid Nasmuss 
ien og Freucthn at ang alt, hvad 
der staat i den-s- Magd ved Udlæg 
gelsen af Dunste-r oq ved at afiøge 
Kysten lang-J lsirønlands Nordsny 
for at komme dem til Hjaslp eller i 
hvisrt Fald flafo Oplysningek, faai 

’fr(smt faadanne vil kunne skaffes. 

s Tekötilindustriem Stor Summen- 
slutning. Købcuhavm 11. Oktober. 
Foranlcdiqcst af en Hennendclse fra 
Vclsvllercrfimmct J. M. Levin 8z 
Cu. i whcsnhavn til Tetstilfabris 
kantsoreniuans Formand afholdtes 
i Tag et Mode i Københavm i hvils 
let deltog Neprcrsentnnter for nogle 
as Landets største Telstilsabrikkeh 
samt Vetscllerkr Johan Bedin. Man 

droftede Mulsghedcn af en Sam- 
menslntning af de danske Bomuldss 
varcfabrikter, og der viftc sig blandt 
de tilstedeværende at vasre Stem- 
ning soc under vjösc Forudsastnins 
gcsr at spge Zagen fremmet. Det 
vedtoges at anmode Veksellerer Le- 
vin og Tclstilfabkilantforeningens 
For-mond, zionsul Des-san om at 
rette en Henvendelse til samtlige 
danste Bomuldsvccverier og Spinde- 
ticsr for derigennem at faa consta- 
teret, om der er en saa almindelig 
Stemning for Planen, at der vil 
vasre Anledning til at arbejde videsl 
re for dens Realisation. s 

s 

slviudens politiske Balgret Ens 
Deputation fra Dunst Kvindesam-- 
fund har Lørdag den 7. ds. hasts 
Foretrasde hos Konsejlspræsidentens 
og Jndenrigöminifteken for at over-; 
rwlke et Andraqcndc om, Regierinsl 
gen, ,,saafremt dct i sidste Rigsdagsz 
samling forelagte Forslag til en’ 
Ændrinq as Grundloven stulde vi- 
se siq uigennemsørligt, da vil fo-» 
relækme ct Fokslag med den politi- 
ske Valarcts og Valgbarhctds Uds 

vidclse til Kvinderne som enestc 
Punkt«. s 
Konscslsprassidcsntcn udtalte, at han 

som l)idtil, stod fast paa en Grund-’ 
lovsændring i to Tcmpi. saalcdesj 
at swindcvalgrctsspørgsmaalet blen( last ved den førstc Ændking. s 

Jndcnrigsutinisterens lldtalelscr 
var nærmest i Overcnsstcmmcch 
med stonscjlpræsideittens. 

Til Etøtte for Andragcnde over- 

mktcs samtidig en Resolution, der 
lrasvedcs Sachs- snarlige Iman 
tu som er bleven vedtagct paa 78 

offcntligc Moder Landet over. 

Matincns Flyvcjvecfer. Marines 
iktinisterict hak tkuffet endclig Be- 
stennmslse unt, at der skal uddannes 
et Antal Marinebefalingsmænd til 
Ilviatikere paa BergsStormsMonos 
plain-t. Foreløbig ital der uddani 
ncssz 2 Officcsrcr og 1 llnderofficcr. 

Uddannelsen ital koste Wo Kr. 

sur how, og Marittcstninisterict sW 
derhos afholde eventuelle Novara- 
tionkks sumutcdigcdc vcd Veskadigc1-( 
set under Elevernes Uddannelse. ! 

l 

l 
l 

Dsdsfald. Fhu Herredsfoged i 
Vierte Hort-ed Francois Gustavssans 
sen er efter faa Tages Sygdom død 
i Frcdcnsbotg, 71 Aar gl. Han var 
Ridder af qu. 

—- Den 9. ds. er fhv. Kaptain 
i Det forenede Dampstibefelfkab 
Thidemann dsd i en Alder af oms 

trent 69 Aar. Gan hat stden 1886 

fsrt et ftørre Antal af Selfkabets 
Stil-O deriblandt i mange Aar ,,Fi- 
caria« og senere det nye Etsports 
skib ,,Flora« paa Ruten Kobenhavn 
—Hull. 

,— Fhv. Jnspektør ved Teknisk 
Selfkabs Stole, Artitekt C. A. N. 
Rasmusfen er afgaaet ved Dødew 

En af Aarslcvs mest kendte 
Masiiky Einisdemestvr T. Brynildscn, 
er afgaaet ved Locc.:. Ilidøde var 

spdt i Aabenroa csg Imr vcmst By- 
smcd i Aarle i H Alar. Fra sin 
søndcrjydjte Oprimelje betmrcdc han 
en lovcnde Interesse for, tjvcxd der 
rørrr sig denn-den Han haodc iflg. 
Mund Il. Av.« foruden jin Sinc- 
devirksomhed i Aarslev i en lang 
Amsrwkte AnsættelTe paa Ema-nd 
stun- Gaarde sin Mastinreparas.ir. 

Fsorsvnndcn til Amerika. Land- 
pojt Cyr. Peterjem der hat besørget 
Nun-n Marjager—Alftrup, er Lørs 
dag den T. ds. pludfelig forjvunden. 
Paa Posttontoret havde han iflg. 

",,Rand. A. Av.« bedt om to Da- 
gesPekmissiotL Han havde i Hjems 
met eftcrladt et Bren, 5om meddels 
te, at han var reist til Amerika, 
mm sein-re jkulde strive. Hans sto- 
nomifke Forhold var gode, og ved 
Underføgcslse paa Kontoret har det 
vist sm, at der intet mangtede i 
hans Fordold til PosttontoreLHans 
plndselige Forsvinden hat vakt ftor 
Opsigt paa Ewier især da der sam- 
tidizit er forsumiden en gift Kone 
fra en ncerliggende Landst. Pe- 

terien botdt for nogen Tid siden 
«Sø1vbkyllup. 

Fortjcnstmedaillcn i Silv. 
Frederikjm sotn forleden lodiede 

Nionquiiilnst nennt-m chlc Finka 

kda Ekjlnst var kommen Fjorden nd- 
nli »Brle Ils- Flkbl.« af Qongen 
;;19rk1111ig overrakt Fortjenstmcdails 
lrn i Zølv idet vs Majisstast nim- 

dcdk onl, 

ansin« paa 

lChristian den Niende i 1897 gæstes 
de England under Trcnning Vikto- 
rias Regeringsjubilæum 

i 

Møntfundct vcd Nibe er, inden 
zdet affendtes til Købcnhavm blevet 
undcsrtastet et nøjere Efteriyn i Ri- 
lbe Tot viftc jig iflg. »Ribe Stiftsa.« 
at Monternc er af engelik Oprins 
idrlsc og prægede af Vilhelm Ero- 
breren (1066——1087), Henrik den 

ZAndcn (1154—1189) og Johan 
uden Land (1199——1216) samt en 
’Tredie. De er af smnkt, rent Sslv 
oq med tydeligt Præg og kun lidt 
ilidte. En enkelt Mønt adikilte fig 
fra de øvrige ved sit noget barbaris 
fke Prwg og er formentlig præget 
af vvKong Hardeknud (1035 1042). 
Endclig fandtes en Del Vrakteater. 
Monter, der kun er prceget paa den 
ene Side. 

Mund og sllovfygr. Kobenhavm 
1(). Oktober. Mund- og Klovsygen 
hat nu ogsaa vift sig paa Hat-ed- 
gaardcn Hvedholni ved Faaborg, og 
Landbrugsministerict hat derfor i 
Zøndags ndstedt dcst iccdvanligellds 
før7elsfokbud for den nasrmeftc Om- 
csgn samt anordnet særlig Affpæs 
king af Dorne Logik 

J Gaar bar Landbrugsksminiiteriet 
intidlcrtid ndftrdt en mchkendtgørel 
is, 

Lodsl 

l 

at Arcsdkrcknsn gjorch ch- I 
,.Tannebrog«, da Kong" 

i 
I 

-i 
der —- som Folge af, at flerej 

Tilfasldc af Mund- og Kloviyge cr» 
forcskommct forfkelliqe Siedet paa· 
Fyn ——— forbydcr al Udføiel af klovs 
tin-made Tyr cic. fra beli- Fyn. Til- 
que anordncs der iasrliq 
ring af Fraugde Sogn. 

Ministerin bar endvidore telcqras 
fiik forbndt Afholdelicn af Kreatur- 
nmrkedet i Odense i Gaar 

Jlffinlsrs 

I 

I 
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Ncatifationspakkc. 
Eaa laInge demu- Annsosxre stacer 

M vi sendr portofrit til culwcr uff 
Vladetö Læsere, som indsender 50«s 
Licio i Frinnrrtrr toller paa andms 
Bis-) ug nasvncsk destte Tillmd, k 
ZU forfkclligc kriskcligc Smaasktifter’ 
Dtsls Fortasllinqcr dtsls inlnggclsqe 
sag Lein-reiche Zkriftcr —s- mcst erl- 
dns lldgachr med Omflag mer ell·-:· 
zumdre falmet eller flidt, isten ogsaa 
enfiltc nyere Tinq hvis Bo,1lad.s« 
»Ei- outelwis er 5 og 10 Cis« En- 
Mte endog højcsre. « 

Te bar maafke læst nogle af dem," 
mm saa fotær saadanne til andre- 
kom ikke har, og som maaflc kund-c 
txt-te godt af at læse dem. Dervcd 

Itver De en Mission og hjælper os 
mesd at skaffe Plads paa syldernc 
M «-c- nye Julevarer. 

Doti. Luth. Publ. Housa 

Et vakmt Badevækelse. 

KEIZTEEIION 
Bnhver Moder bør være forsigtig 

med sit Bams Bad. værelset bør være 

» Isa- varmk, at vmek ums vuver tout-Ich naar riet kommst 
op at det varme vancL 

Fu »P«1«1-l«(soti»n" 

5 til 10 MinuttH-. Dok- lmhøves kun at stkyge en Tslsndstik 
Deus Bis-holder kmnmssr Oliks til 9 Timer arl Gangen og den Y- 

er altid fast-dik- til Brug. Den kan flyttes, hvorhen man viL 
Der Spildsss ikl((- Brxpndsel til at varme ubeboede Vikrelsed 
varmen faas, hvuxs man vil, og naar man ij 

..Tlie Perfeoti0n« er udstyret med en automatisk klamme· 

sprecht-, der hindrer Vgl-gen i at blive skruet for højt op. 
Denne er let at fjermy naar man vil rssnsss Vægen 

llclstyret i blaa Bmalje eller Staalkulør med Nickel For- 
siringer. Faas hos ltandlende alle Vegne, alle-r skrjv efter Ku- 

: 
talog til hvilkcst som helst Agentnr for 

standen-d 011 Compsny 
(lncokpokstec1) 

l« F 

mgfri Oliebmsnder vil bringe Tempera- 
tun-n ok) til sspttes lløjdts i Pt- Bmleværelse eller Sovekammer i IF 

sllIlWIcEIEM M Icfklis M 
«t 

The Democretic Iudiclal central committee for But-t, Eva-hinzus- 
Osd lmukslas Countfes. being the Fonrth Juditde I)(·-—-trics-v pkpskm w 
you, with high conödsncs. their seyen csntiittntci for Jus-ges of the 
District court, 

OEOKOE W. c00PEK BUIQT c ENYAKT 
JOHN H. OKOSSMANN cHAKLEs HAFFKE 
HAKLEV C. MotMHEAD ROBERT W. PATKIcIk 

sAMUEL L. WlNTEKs 
The-re are seyen District Judges to be elected November 7tb next, end we heartily recommenki the-sk- candidstes. They arg wen quäszcd 

for this ssiice; kairiminded. ok high jntcgrity and Ist-en electes will 
prow them-etw- conscientions sprvants ct rhs Woij 

We can your spscial attesntion to the fast that for nearly tuenty 
years all uk the-. Jud-es of this District have been elect-ed from one party 
end thr- preeesnt Juki-get who are cesdidntes for re-e1·.-ction, have zinzdy b2.-,-n on the hersch from eight to twelve years« nnd if re-elected will 
sen-i- s»r its-other kour ye-rs. lf the course of the Jud-» .o’ ou th. 
being n does not meet Iith your approval NOW is your opportunity tq 
recaj Ihr-m by the halbk- 

we feel that under our for-n of govern-sent it is sei is II. h— 
interests of the people to keep one party kqp los-S in »m» ad ja »du 
to p-- rrmte the best jnterrsti of the- poople,vetrszka-ttt1e above named 
cancx,t1;ttr-s km lud-ges s-k the District ccyurt will kkcejvs you-, support u 
the comirtg electjorr irrespeclive of your party zfliliatios· 

W. P sTottcscsn, Chairsnan 
Democrstic Jadieial centrnl committee, 

I J 

Domooratic Candidato for 
District Juckt-« 

I am s practicing lawyers and 
solicit your vote at the eleetion 
iu November-, keeling that my 
cxperience has kitted me to pro- 
perly tlisehaisge the dnties of that 

office, nnd it· el(.-ct(z(i, will strive 
for the right as Gocl gives me to 
see the right, with justice to all 
and without kein-, favois or pre- 
judice. l was hol-n in Gerinsny, 
fonght under Admiral Bewy at 
this Battle ak Mauila Bay, and 

gradnated from Creighton Col- 

Iisge of I«aw. 
W 

Its-Iz- « Armva 

CHARLBS HAECKEL 

W 
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ETHIEF ten-Eli FALLs, »so-NR 
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i riet krugtbare Pennjngton Co., i den berømte Bett ijer Dul· et 

LANDMANDBNS NØGLE TIL VBLSTANU 
sum (-t straft-gile Punkt sm- on bl:--n·,;(l(s -l(-ml)ant«r, og mal to pxtsjlsnre 

Floder ovenfor llyssn itnltngisr Thief Rivek Falls on frtsnstmkclesntlcs Flule i 
alt-ums frngtlmre l)ul. n;.! tillpzsilpr l·n1«lnmmlisn tle støkstp Mnliglusdisy en sllcs 
lc(-k syst og hurtig Ahn-using us Hin-s Produkte-·- l)el, Hin-mu- gxtsl(l(-r An- 
lisdningon til m imllnsingzunlo Misjssridisift 

Jlsntlns Fabrik-»st- r ji«-Flog lusr ilen l)o-(l1-4te Liejliglnsä til billig Drlvs 
kraft og ldcslcvtsm .l(-rnli:tIl(-f-)I«l)in-l4-l.-«s minl Mut-kocht 

En lløjslcolo Umstcsmlcs 85().()()0) og 5 malt-i- slcoltm 17 Monsghedetx et 
Audiwrium m·-(l lMlll Riilcloplmlsnsh 3 stor« l)(-Imktt-mtsnta-lkukllcisr og en 

ngngde kokgksilligss misklns l«’m1·e«ttsin;zssr, 4 Ranken en ntor Suvnmll0, en 

Melmølle og ils-n- nsintlris Fabrikchk flmlcss i Dyna- 
For cl visit-n- Oplygning hisnmnclor man Sig til G. T. Almos, Soereluky 

conmmrcslul Clul), Thjek Rivet Falls, Minn. 
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