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lisle. Ole Anderson og Mr. Sten- det kofter os mere at saa sendt vor her iCounty of Otter Tail findes nok
end HoS nogen anden.
berg begge sra Elizabeth mistede ogsaa Hvede til Dnlnth eller Minneapolis, af dygtige Nordmænd, font med Hæ eneste Bntif iByen, hvor du fan fin
tilsammen 25 Tons samtidigt og paa omtrent 200 Mil, end det foster der derlighed kan gjøre Fyldest i hvilken de blot nye Voter, nye Moder, og det
99
samme Sted. Ilden soraarsagedes fra til Liverpool, en Afstand af 4,000 fomhelst County-Osfice. At de ikke fortrinligste Udvalg.
Kom og fe, hvilket godt Kjøb vi kan byde Demi
ved Gnister fra et Lokomotiv. Der til 5,000 Mil. Og dog, skjønt Folket før har holdt sig frem paa den politi
$taaber,NetomorfctS,Ofl lorteWrapS til laveste Priser og hor til enhver Tid et stort og fuldstændigt Forrood,
var taget Forholdsregler mod dette, lider meget heraf, tror jeg, at det li ske Skueplads, moa vel ncrtmest til fælges 20 Procent billigere end HoS
De, font hor tit Hensigt ot byge, bør henvende sig til dem.
men detjhjalp ikke. — Dette er et tem der endnu niere af Peitgelaoneres Ud strives Nordmændenes bekjendte Be andre, som fører stort Prat og store
melig slemt Skaar ind i disse Mænds presninger. Jeg ved, at Senator tkedenhed.
Ord.
Bi forsikrer saa gode »Grades" og saa lave Priser som
Compton trækker omkring sig en hel«
Vinterforfyning.
Ingen gammeldagse Ting.
Naar vi nui Høst har Haldor Bø
Vi kan forevise flere Klædningsstykker af det SlogS end hvilkesomhelst
lig Kaabe og siger med Sandhed, at en, Republikaner, og Lewis Foss
Ingen sorliggede Varet.
— Aktie-Eiere iElevator-ForeninhoS nogen.
tre andre Butikker i Fergus FollS til lavere Pris, end famme Kvalitet vor
han ikke er faa stem fom endel andre, Demokrat, sor Register os Deeds og Ingen mølædte Vorer, som har liggen i Fergus Falls bør erindre sit
og at han tager blot 12 tit 20 Pro
solgt
for sidste Aat.
Petter Noben for Judge of Probate flet over i mange Aor og som udbydes
Kvartalsmøde Tirsdag næste Uge,den
cent Rente af sin Kapital, men jeg vil faa er dettei Høst en god Begyndelse
som ett stor Block of smukt nyt Gods.
19de ds. Kl. 1 Eftermiddag.
o6tf .
Tænk Dem blot: En Barnekaabe syet paa en Never Rip SRastine
minde denne Herte om, at Penge er og vi børi ethvert Tilfælde understøt
Hufl,
at
vor
Bntif
er
den
eneste,
hvor
— Knute Nelson og McGill vil værd blot 3 til 4 Procent i Verdens
for 75 Gents. De kan ikke finde Magen i Nordvesten for mindre end $1.25.
te den, som vi tror er bedst stikket
alting iDry GoodS-Linien er absolut
blive her Lørdagsaften.
markedet. Det er sagt, at vi hat LoAlle andre Kaaber fælges efter famme Forhold.
den Office, han føget. Særskilt vil not og er kjøbt særlig for dette Aars
— To voxne Sauer, tre Lam siden ve imod Aagreri. Hvorfor gjennem- jeg gjerne tale et godt Ord for Hr Handel.
sidste Vinter samt en stor Væder sor- søres ikke disse? Jeg vil svare ved Noben. Han et i Besiddelse afEgen
Kjoletöier.
synet med Bjelde kom bort sra Anders at sige, at disse Love er bleven givet staber, det gjøt ham færdeles flikket
Vi hor ett endeløs Mangfoldighed
BOOT AND SHOE CO.
Bradstad i Aurdal sidste Onsdag. as Bankørerne selv', og de har sørget fremfor nogen anden til det Embede heraf, og altsammen er netop kommet
Kom og gjennemfe vort Mommoth-Asfortement af Strømper, Un»
Finderen bedes venligst varsle i Uge for, at det blev endel Hullet igjen han føget. Flere Aar har han stud fra Vævstolen.
dem. Hvad vi behøvet er jernklædt
bladets Kontor.
dertøi, ©am, Calico, Gingham, Shirting, Lærred, Flonel og Tepper samt
Strikkede Vater, Strømper og Unret Lov; 4 Aat har han været Clerk
22« Bismarck Av.
— Mr. John B. Hompe taler ved Lov imod Aagreri, og denne fan ikke i Judge of Probates OfficeiDecotah bertøi forskjelligartet ttof tit at forfyandre diverse Borer, før De kjøber en Dollars Værd af nogenting, da vi
Wall Lake iaften Kl. 7 og imorgenAf- opnaaes ved at vælge Bankører og de- Winneshiek Co., Iowa, hat altsaa nøie ue endog dett, fom er mest nøie paa
res
Venner
til
Legislatures
Idag
Til vort store Lager af færdigsyede Kl«der har vi nu stiet et saa stort og udsogt Oplag kan spare Dem Penge paa hver eneste Gjenstand. Bi er Agenter for the
ten i Underwood.
Kjendskab tit de Forretninger,der ved det, og att pent og nyt.
er jeg alene i Kamp mod de forenede
rører
det
Embede,
han
søger.
Foru
— H. Halvorsen, eit 24 Aar gam
• Floneller og andre Uldtøier iOoer- af Stövler, Sko og Bubbers, som det finde« i Byen. Det hele er nyt og friskt, «dftgt Never Rip Jersey. Se paa dem, kjøb dem. De er de bedste i Markedet.
Kræfter af disse Monopoler, som for- den fit Norsk taler han flydende En
mel Mand, som i den senere Tid har
flod og fra 10 tit 20 Procent billigere
øvrigt i Baghaand har Støtte i en
gelfk og meget godt Tydsk. foo En,det end de gamle paa Hylderne udslidte med stor Omhu og kjSbt for Kontant. Bi vil altid have haandsyet FodtSi paa Lager eg
boet hos Albert I. Hagen i TordenExtra Kvalitet af Kvrnsäkke uden Som, blot $2.28
tætsluttet Skare af pantsatte Stem er mindre kjendt med det engelske
Varet.
haaber at kunne skaffe enhver, just hvad han önsker. Vi har ikke kjSbt noget, fom vi ikke per Dnfkn.
mer. Men jeg tror, at den medfødte Sprog, ikke behøver at rende Byen
Penge tillaans
Kläder.
Sands for Ret, font ligger paa Bun rundt forat finde en Tolk; thi Hr. No
fuldt kan forsikre. Bi har martet vor« Barer, saa de vil give oS en liden Fordel, stor ne
Agenter for Butterick Patterns.
Paa alslags god Sikkerhed t store og fmaa
Vi
har
netop
tilføiet et fortrinligt
den
af
den
amerikanske
Karakter,
til
Beled, paa lang eller kort Tid. Panteobli.
ben vil fpore dem for faadaitne Ulei
til at levt af og ikke mere. og vl haaber. De vil give oS endel af Dere» Handel.
gatioaer kjedes og salget ved
sidst vil søre Retten til Seier.
ligheder. Derfor Nordmænd i Otter Udvalg af Klædet, bestooende af Her
«rbödigst
Toil Co., lad o8 give Hr. Noben vor te-og Guttedragter faml Overfrakker.
James A. Brown.
Med Agtelse,
Kontor samme» med W. 8. Parsons,
Stemme i Høst — og — vi gjørRet. Alting lider af Nedgang i PtiS i
Virilt« Block.
ag8 tf
John B. Hompe.
E. L. Haugsvær.
f8
Pickits Cheap Cofh Dry Goods Store.
Lincoln Avenue og Mill St.. Fergus Falls.

Herreklirder

Herrcartiklcr,

forat spare Penge gaa til

GOLDEN EAGLE
eWE PRICE

De bedst syede Klaeder for de mind»
ste Peuge findes altid hos

floRlen Elich Dne price.

Golden G»gle One Price Clotlriers.

Daley & Gray.

Stirste Oplag
Laveste Pris

New York Dry Goods Store.

John McCiillvch & Co.
Lumber" og Byggemateriale

Kaaber, Nevmarkets og Wraps.

John MrCuUoch & Co.

Fergus FuUs Clothing

Et Ord til Varsko.

Fergas Falls Clothing, Boot and Shoe Co.

Harrison $ Hr»rr.

