
VUkt 
N»bh«ggeret» b»M i 3dc Jtttt» 1887 a 

Past. B. ». Havgans %ot* 

falafaerd. 

Som vi itbtaltc i sidste No. agtede vi 
at give et Referat af Past. HMgans 
Foredrag om sin» Reise. Det Mur bare 
efter Hukommelse« og derfor ntfe fulb» 
sttenbtg. /. tz A 

Den første ubehagelige Erfaring han 
gjorde var Spsygen, som angreb Påsto-
ren rigtig alvorlig, og han imødefaa 
derfor dett Tid han igjen ffctlde bestige 
Landjorden roéb dobbelt Glade. Neapel 
var det förste Sted, hvvr han steg iland. 
Det er en vakker By, men som Prest 
interesserte'han sig mere for den lille 0 
Malta, hvor Paulus led Skibbrud og 
rystede Dglen af sig. Det näste Sted 
han beskriver er Alexandria. Det er en 
gammel By, anlagt of Alexander den 
Store, engang Sædet ^or Oldtidens Vi-
benflabelighed. Vestens Fremskridt mø=; 
bes her web Orientens Skikke, Levevis 
og fanatiske Troeslver. 

Fra Alexanbria xaar ber Jernbane , 
til Cairo, ZEgyptens Hovebstad. Un
derveis har man Wnlebning til at je, 
hvovlebes Folk lever opover Nildalen. 
Der høstes og fases uafbrudt meffm 
hver Oversvømmelse af Nilen. Jorden 
er saa frugtbar, at man kan tage tre 
Afgrøder hvert Aar. De æghptrske 
Fellaer (gartnere) bor i smaa Landsbyer 
btftaaenbe af Jordhytter, og urensligt 
og usselt har de bet. LEgypten er Tr«l-
dommens Sanb ^fecn Dag idag. R« er 
idet Engelstmændene, som drager afsleb 
med Landets FeKme i Form af Renter 
Paa Statsgjälden, som Khebiven ftiftebe 
for Anlägget af Suez Kanalen. Gairo 

-er enda ældre ettb Alexandria og Sivet 
uom muligt enda «nere broget. Fra Eairo 
Har bet vestover til Pyramiderne og 
Sfinxen paa'Gränsen mod Ørfwten. 
Han besteg «Cheopspyramiden. hvilket 

'var et besværligt Stykke Arbeide. Alle 
Reisenbe, som «bestiger Pyramids« er 

< nøbt til at modtage Hjelp af be geeabtge 
Arabere,ber plyndrer en, saa snart de-faar 

-.Anlebning. Fra Toppen af Ciheops-
-pyramiden ser man Nildalen sydover og 
bet egentlige. LKgypten mob Nord, <paa 
begge Stber.Ørkenen. Efter at have 

' siddet her og skeet og brømmet«« Stund 
haftebe Pastoren ub af ZEgypten ssr at 
brage til Fanaans Lanb. Me» -først 

- maattc et Piebttk tilbringes Anstgt nl 
^ Ansigt med be gamle Faraoer, som «nd-

nu er saa godt bevarede, at man kunde 
kjenbe dem, om be var ens Ungdoms
kammerater. .ÄEgyptologerne paastaar, 
at ZEgypten var et vrbnet Rige med Love 
>vg Institutioner paa ben Tid, da Abam 
levebe ifølge Bibelens Slægtvegistve<Zg 
Kronologi. Ja man kan endog of ide 
.ægyptiske Oldtidslevninger fra bc <&ex 

ældste Tider finde, at. Negerrace« «ar 
Huldt udviklet ved Siden af den hvide 
Race. Disse »ftiendSgjerninger bør 
Præsterne søge at -forklare for os. Näste 
Gang, Haugan taler om ZEgyptey 
burde han søge at besvare dette Spørs 
«aal. Fra Cairs gaar bet gjennem bet 
gamle Gosen til Suez Kanalen, gjenaem 
dmne og over Middelhavet til Joppe, sn 
Strækning, ber tilbagelagdes p&a 1-6 
Timer, mens bet for be gamle Israeliter 
tog 40 Aar at reise ^ra Gosen til Ka-
naans Lanb. I Joppe var bet Simon 
Garvers Hus fem har ben meste Jnter-
resse for be kristne Wlegrimme. Ifølge 
Pastorens Beretning var det her ben 
første kvinbeforenmg Slev stiftet. Fra 
Joppe Gaar der Jernbane til Jerusalem, 
men Toget gaar saa sagte, at man ncesten 
fluide tro, be kjørte med Okser, bare 
Mil i Timen. Fremover SarönS Slette 
gaar det henimod Juda Bjerge. Hver-
.gang Toget stansede, maatte man gaa 
af for at pfclte nogle Blomster. Sarons 
Slette er tffe frugtbar, mett Roser fond 
teS der. Opover Juda Bjerge hastede 
Toget, her ho«r saa ofte i g«nle Dage 
Filisterne var dragne op for At stride 
mod JSraeliterne, her hvor Samson 
havde fanget Rivene, og hvor han mi-
stede sin Styrke web Kvindelist. Ende
lig roobte Konduktøren Jerusalem,og be 
var i ben hellige Stad, Verdens merke-
ligste By. Jerusalem har været øbelagt 
og opbygget 87 Gange «att, meit enbo 
har ikte Indbyggerne ber lært at bygge 
orbentlig. Gaderne er saa smale, at 

^>er kan ikke bruges Kjøretøier, man moa 
«riten bruge Apostlenes Heste eller ogfaa 
ride paa et MulLSel. Past. Haugan 
tilbragte en 3 Ugers Tib i Jerusalem og 
Omegn. Han var der i Paaflehelgen, 
*0 be fleste Ptllegrimme tr der. Der et 
Folk af alle Nationer og Bekjenbelser, 
og Forvirringen er stor, især ved Kristi 
Grav, hvor tyrkiske Soldater tnaa väre 
tilstede og holde Orben og se til, at be 
Kristne ikke ryker ihop og flaaS. Dette 
virkede overordentlig frastøbenbe paa 
Past. Haugan, og i sin Tale i Battle 
Loke benyttede hau Avledningen til at 

fremstille \>ett kristelige. Ufordragelighed i 
sit rette Tys/ 

Vfter at tjate besøgt afe be bekjendte 
Meder i Jetæfalem, saasoin Oljebergets. 
Getsemane, Omars Moske paa AoN's 
Bjerg med mere gifijim sydover til 
Bethlehem og Hebron. Der var ubeha-
geligt at reise allesteds, Fol? syntes at 
leve äf et. tigge og plyndre de Reisende. 
Undertrykte og udpinte et de af be tyr-
kifle Embedsmcend, saa bet zt jltäfMtgt, 
at Folk skal være nødt til at leve i saa-
dann« Kaar. Naar hanÄke havbe noget 
at give disse Stakler, sotföanbet be ham. 
Svaledes maattc han 'fortabe Hebron 
Uitber Hobens Forbandelser. Han var 
Sgsaa ned til Jeriko og bet Døbe Hav. 
Jordan, som i hans Tanker altid havbe 
ftaaet som ben skjønneste Vanbstrøm paa 
Jorben, mistede ogfaa sin Fortryllelse, 
naar han havbe set bet stibne Band og 
den Masse Pillegmtme, som badede sig 
ber. 

Ester at have været ttorbooer saa 
langt synt til Bech-I, sattes Kursen vest-
over igjen. Paagrunb af Krigen kunbe 
ikke Pastoren besøge Grækenlanb og Kon
stantinopel. Han glk ilanb i Bnndtft t 
bet syblige Italien og tog Tranet nord
over ttl Neapel/hvor han stansebe for«t 
se Pompeji, som ødelagdes af Aske fra 
Vesuv i Aaret £7 og groves ub for negle 
Aar siben. Han sagde, Byen blev «ide-
lagt for sin Ugudeligheds Skyld, men 
hvori ben Ugudelighed bestod, gav han 
ingen Rede for. Vi fluide antage, at 
Verdensstaden Rom var mere lastefuld 
end den lille Landsby Pompeji ved Foden 
af Vesuv, «ten Rom blev sta«ende. 
Tror ikke Hr.Haugan, at Aarsagen var 
ben, at Rom >laa saa langt borte, «t Lava 
og Afle fra Vesuvs UbBrub ikke kunde 
naa derhe«? Hvis Mennesker fortjent^ 
en saaban Stzäbne som den der rammede 
Folket i P«mpeji, saa burbe nogle 
Middelalderens Paver og Kicfefyrster 
først begraves af Lava, thi lastefulbe« 
og uslere var vist ikke Folk i Pompeji, 
og bog itød disse Høie Herrer alle Ver; 
bens Glæder saa længe de levede. De 
myrdede, hsvebe, drak og turede saa længc 
Tøiet holdt. Fra Rom reist« Hangen 
over Sweitz til Tyflland, hvor han *faa 
Luthers Grev, bersra til Berlm og over 
Kjøbenhavn iil Kristiania og 
defied Trondhjem. Han likte 
bebst af alle Lanbe, han besøgte, men 
bebre end Norge finder han Amerika, og 
bebst i Amevska er Otter Tail Eovitty. 
Og gladest var han paa hele Reise«, da 
bet Lar paa Seien hibover igjen. , 

Der «igenting saa godt. 

Der er ingenting netcp saa gobt {ont 
Dr. King's Ktw Discovery for Taring, 
Hoste og Forkjølelse,saa forlang bet, 6ab 
ikke bett he«bfcttbe sælge Dem n«gen 
Substitut. Han vil ikke paastaa ber tar 
nogenting bebre, men foråt tiene mere 
vil han sige at noget andet er lige saa 

mere flräkindjagende, ettb bisse Arme. 
Musklerne er helt sorsvunbne og Albu-
benet og Spolebenet ere abflilte ganske 
tybeligt som paa et. Skelet; Albulebbet. 
tränger saa stærkt frem, at det ligner en 

paa Armen. Ja endog Haonb-
tobsbenene ubgjør en underlig lang Linje 
med be magre Fingre. Over bet hele 
er trukket en tør, blank Hub, der hist og 
her banner Skorper og Fortykkelser, 

Og 1aa de Ansigter, der høre til bisse 
Arme! 

De Vine, ber stirre en i Møde stumt 
anraabende om Hjälp! Man vender u-
vilkaarligt Blikket bort, man føler en u-
Beftemt Pine as Svimmelhed «ed at se 
paa alt dette uden at kunne hjäkpe.' ; . S 

Og Hjcelp er umulig! . ^ < W 
Pest >og Hungersnød er t Forveien to* 

forfærdelige Laiidegjcester; naar be saa 
möbes 'Og gjør Parti med bc Jnbsøbtes 

fortvilebe Halstarrighed og religiøse Tra-
bition, ber gaar før Livet, faa staar al 
jordisk Hjælp stille. 

Nu bygger be Jnbsøbte selv Hospi
taler ̂ efter be havbe strittet 'imod for at 
flippe for at komme ind i Statens, som 
focøcdgt nu ogsaa er ovcrfylbte. Men 
mangfolbige Basener foretrakke enbnu, 
nocr be føle Pesten i Kroppen, at lægge 
sig'i hen t ett Krog, enten i beres Temp
ler eller bag et Hus eller et Trce for at 
neste paa Døben. 

Man sinber faadamte Smuthuller, 
hvor hele Skarer Elenbige efterhaanden 
har ladet sig mbhentc^cf Skjäbnen, og 
ijt salder ikke bisse Stakler tttb, at bc 
«forøge ben almindelige Elendighed ved 
•"beres Stupiditet. Thi fra bi-fe Smut-
-huller breder der sig hele Skyer af Smit-
stof ud til Naboeg«vn. 
I forrige Mæ*eb opdagedes i et 

Jernbanetog «« fem, seks Pestsyge, der 
agtede sig til iPoona — formodentlig 
antog be, bet var behageligere at døder. 
Det fluide ikke- falde Beboerne af en By 
ind selv at angive deres Syge. Hvis 
ikke Militæret hver Dag gjorde en Run
de i alle Huse og Htrængt fordrede Reg«» 
flab for all« Medlemmerne, kunde der 
aldeles ikke väre Cale om Kontrol — 
skjønt den ellers <c tynd nok! 

Dr. Aersius Serum blev en yekelig 
Fiasflo! 

Serummet ka« Hjelpe i mange Til-
sälde, men det kan bare ikke staffes til-
veie, og saa — kan man lige wa gobf 
have noget, ber iLe kan hjælpe. 
I Kurachee har man nebbræM en 

hel lille Bybel, hvor Befolkningen er 
nbbøb af Pest«. Man.ansaa bet forbel 
agtigst at lade Mden tilintetgjøre hele 
Beholbningen af Smitstoffet. 

Forresten er bet uiihyre vanfleligt at 
htnbre ben baglige Import af Smitte. 

Gotiske vist flal ethvert Tog, ber kam 
mer fra injicerede Egne, underkastes 
Lägetilsyn. Men .man ved at hjälpe 
sig. Et Par Stationer fra vebkommen 
be By, ber enbnu ififc har Pesten og som 
grumme gjerne vilde.-være fri for dem 
stiger man ud, gaar -ct Par Mil i 

Det førftc Princip af Success 
©ätdictt af Tid. 

De tränger et Uhr. Kan ikke ha det Udläg? 
3o, De kan. vi vil skaffe Dem 

EtUhrfor $1.86, 
Intet Legetöi! Ingen Klokke! Ingen Humbug! 

Men et 

Garanteret American Uhr, 
lever movement viser Time/ Minut og Sekund Op
trak k er og sättes foruden NSgle, Rickel eller forgyldt 
Kasse. 
Hvis ikke aldeles tilfredsstillende 
s end er v i.Dercs Peng« tilbag# og Du 

er Dommeren. 
Et godMhrfor Hverdagsbrug, det vil sta« haardt 

Brug, og vi garanterer den. Enhver Far burde kjSbe 
et sor dcres Gut og [are naen at Tid er Penge. 

Send for den nu. $1.86. Potty 7c. 
Addressc: 

Manhattan Bargain Go-, 
P. ©. Box 2377 New York City, 

dette «lad naar De skriver. 

Assessoren (i Politiretten): "Dekla
ger altsaa over, at Deres Nabo under et 
Kjcrvleri slog til Dem?" 

Vaflekonen: "Ja, han slog mig met 
sin Stok flere Slag paa paa " 
(Itandjerh? 

Assessoren: "Naaja, værsegod 'sæt 
Dem faaéiitge paa — net nwttgfenbé 
Orb!" 

YENOWINE et berömte 
tyske L« emiddel.) 

Blod og Nerve Styrker. 
Gjenopretter og forfrisker Legeme, Hjerne og Nerver. 

S erbene störste Sthrkemiddel. En Maaneds Behandling er värd en Tønde fuld af sackkaldte 
Tonics og Blodrenserc. Dets Brug gjenopretter til almindelig Forfatning det overarbeidede 
Derveshstem, giver god Sövn og klart Hode, solide Nerver og sundt Legeme. YENOWINE 
er Me et Forsögsmiddel, men et prövet virkende Middel, prövet tusinde Gange i alvorlige Syg-
domstilfälde her og i Europa. Det er et agte Blodmedicin og skulde bruges af alle, gamle og 
ange,MSnd og Kvinder. Det er ben eneste naturlige Nervestvrker, forfrisker de svage, og er 
eellommcnfor alle, gjöt godt til alle og skader ingen. 

^ar_S»«tt»lse_^ojjj>ndj:e^ Urcgtlmæariflliebtt j de svagere Cuftuer ftaar det 

<om^et^enejte^Midd^der^»r^uld^ 
^italSlä£et^Äut^et(titt£te£WUj»ert^iIjaUe^ 

Korrespondance hemmelig. For to Maaneders Behandling af Blod, Nerver og Impotents, 
feed $1.00 i Papir, Express Order, Draft eller Post Money Order direkte til oe. i Husk paa vi 
garanterer eu suldständig Kur eller Pengene returneres. Adresse; ' 'l'' 

American Yenowine Company, 
Sliiva dette Blad. Bowline Qreen Offices, g-u Broadway, New York. 

Land! Land! La«d? 
Chris Johnson har Lanb tilsalgs i 

all« TvWNs i Otter Tail og omltggenbe 
Countier, er Agent for N. P, R. R. 
Co. sanb, fom han fælger meget billigt, 
ligesaa Farme paa Crop Betaling, säl-
ger Billetter tit og fra Amerika meb 
alle Dampskibsselskaber, Bexler paa 
Euwpa sælges, alflags U. S. Lanb 
Office Forretninger ubftres, Homesteads 
«dstebes, final proofs ubfærbigeS. K"m 
ag fe mig, real Behanbling. 

C h r i s  J o h n f o n ,  
Fergus Falls, Minn. 

Bertha: "Raa, Jensine, hvorban 
filter bu saa bin nye Trompeter?" 

Jensine: "Jo, han er Pettens ikke 
vLrst bu, naar det ikke bare var det, at 
K y s s e n e  h a n s  s m a k e r  s a a  $ ä l t  t a ' "  

Presten: "Men Ha«S Olsen da, nu 
har I været gift i 30 Aa-r,-og nu vil I 
lade Jer skille?" 

.Hans Olsen: "Naa ja, ^0 Aar bet 
isaatte ba vel være længe «ak, bet!?" 

EVERYONE BUT REPAIRMEN 
IS ENTHUSIASTIC OVER THE 1897 

STRICTLY 
HIGH GRADE. 

The only wheel in 

the world fitted 
with watch-case 
dust caps over all 
bearings > o» > 
Adds So per cent 
to the life of a 
wheel „•» > .* 

MADE BY 

C/icu ° 
f kEINOSHA WIS. 

Marhsall, Wells Hardware Comvani i 
Norbvesten og Pacific Nordvesten. 

Duluih, Minn., er Agenter for 

Bucklens Arnica Salve. 

en gobt. Du ønfier King's New Discovc-

ste ustyldigt Tog inb til Staden. Her 
paalideligt, og garanteret at gjø» get* 
eller Pengene titbage. For Hoste, For-
kjølelse, Tæring eg alle Angreb i Hal
sen Brystet og Lungerne, er ingenting 
isaa gobt font Dr. King's New Discove-
iry. Prøveflafler (frit. Regulær Stør
relse 50c. og $1. hes Mortenfon & Co., 
Fergus Falls og Biørge & Sjorbal, 
Maberrøoob, Min«. 

Fra Dydens slagmark. 

Reisebrev fra Aomiay. 

En blaa, farvemættet Himmel spän-
der ^ uforandret, stys«i og smilenbe 
over es,, og Solen betragter hver Dag 
med ophöiet Ro de Ræbper, som dens 
Lys afpører. Hver Dag stiger Tem-
peraturen, og Markerne ligge tørre og 
affoebne, al Vegetation er gcaa af Tørke 
og Stöv »g Paa be usle, græfttøse Græs 
ninger henslæbe smaa Flokke peletagtigt 
Kväg Livet. Paa Seien ubenfor By
erne finder nuut bag skjulende Buske Fa
milier, hvoraf Halvdelen er bøb, rnebens 
Resten i Selvopgivelsens Resignation 
venter paa Skjæbnen. 

Ikke sjtelbent kaste Schakaler ogGribbe 
sig over Ligene, tttenS be bøettbe roligt 
maa se beres Kjæres Legeme tjene fom 
Føde for bisfe Dødens mobbydelige 
Jtostgjjængere, jja undertiden kan Dyrene 
ikke en Gang oppebie Døben, men tage 
fat paa be halobøde Menneskers Krop, 
uben at Staklerne har «röster nok til at 
værge fig. 

Kommer man forbi Hufe, fer man 
enten be PestsygeS halvnøgne Legemer 
trække fig paa Gulvet veb Siben af halv-
orraabnebe Lig, elter nogle Kvinber og 

Børn, ber ubenfor Døren strække beres 
afmagrebe Arm imob En under Raabei 
om Mad. Det, Ian ikke tänfee sogft 

.ubbreber man saa uben Forjtaaelse 
«bett frygtelige Forbrydelse, man begaar. 
iett srygtebe Sygdom. 

Saaban er bet gaaet^Hyberabab i De
kan, ber i lang Tid chavde undgaaet 
Svøben. 

Ajorten KjøbmLnb anoenbte ovenan 
førte Taktik, men paa.det Stykke Vei, 
der Aulbe tilbagéläggeS^il Fods, møbte 
be Skjæbnen. De tele angrebne af 
Pesten; af disse døbe 8 .og Resten op 
snappebes i Tide af Kontoollen og naa 
ebe ikke Hyberabab. Men forøvtigt lyt 
kebes jxt for anbre, faa LZyen nu har 
©mitten. 

Hungersnøden støber ogsaa kun paa 
saare liden Mvbstanb hos tie Indfødte 
For be pestes Vedkommende «forbyde Re-
ligionen bent at spise Kjøb og at dræbe 
Dyr. Følgelig fibe Dyrene &tt Smule 
der er, uden at bisse faa igjen fait af-
hjelpe Nøban meb bereS Jfjøb. Dyrene 
selv dø en tangjom HungerSnøb, men 
Menneskene«! hellere rives itu af Hefte 
end overtrade Religionens bizarre For-
bringer. De, font spise Kjøb, ere boat-
ligt nok hjulpne, for i ben voldsomme 
Hebe raabner Kjødet paa en Dag. 

Sultens Ofre er snart ligesaa mange 
som Pestens — ber er ingen Ubsigt til 
Bebring. 

Hvor ka« mau saa ondet end ryste sin 
knyttede Haanb mod det evigt straalenbe 
blaa, flyløse Himmeltelt, der synes spot« 
tenbe at udspænde sig font en Mur mel« 
lem en fortvilet Befolkning og ben 
barmhjertige Gud? Hvor kan man an« 
bet end fe meb »reb Blikke mod ben 
Sol, der Dag efter Dag fryder sig over 
bed voksende Eleubtghtb? 

CM it 

WM 1 -V", T« : 

1 * 

Fruen: "Anne, se est« om ikke Ba 
•usmeteret er falbt ?" 

Anna: "Nei, Frue, det Hänger endnu 
q-aa Väggen!" 

Han (til en Dame, som temmelig 
.»skjønt fatter sig paa sit Tyngdepunkt,) 
danske Fæenen iøbet for. første 
Gang?" 

Hun: "Nei, for sidsteZ" 

The Odell 

Type Writer. 
»il fjøbe en ODELL TYPE 
WRITER med 7e Bogstaver 

og Tal; garanteret at gjøre faa godt Ardeioe 
som.nogen anden Maskine. 

Den indbefatter Simpelhed med Stanhaf 
tigkrd, Hurtighed og Lethed at operere. Va 
rer lengere foruden Udlæg af Reparation end 
nogen anden Maskine. Har intet Blcek Bette 
at hindrc Operation. Den er pen, god, Ni> 
ckelbsslaaet, suldständig, og fan bruges tji 
alfhys Typewriting. Lig en Trykkemaskine^ 
giver den en skarp, ren Tryk. To til ti Af-
trpk:£an tages. Hvemsomhelst intekgent 
Perso« kan lære at operere den i to Dage. 

@vo* c Agenter ønskes! 
For Pampleter skriv til 

Odell Type Writer Co., 
863-864 Dearborn St. Chicago, I1L 

Royal 
Worcester 

Cycles 

åLot Others S/ltfo • 

if they wish. The ROYAL WORCESTER 
rider rolls along merrily. New ideas 
in bearings. In the V 

Royal Woroostor 

EVERY BALL ROLLS—rolls all the time 
—never slides. Wonderful ease of 
running. This js no ordinary bicycle. 

Bend for Art Catalogue. 

WORCESTER CYCLE MFC. CO-17 Murray St., N.Y. 
lUrtorin: Ifiddiriotcn, Cotin.;Worrttter, Utut. 

i ROCKY MOUNTAIN TEA White Wine of Tar Svrup"; d« Til fortalle <UK,dMrt I 
dea bedste Hoeteoedlcln pea Jorden. PHsX6«etäo I All genuine bears this 

registered Trade Mark. 
Accept no substitute. 
Insist on having the 
only Tea which always 
cures . . . ASK YOUR 

DRUGGIST FOR IT. 
Den bedste Salve i Verden for Skaar j 

Rifter, Saar, Bylder, salt rheum, 
Febersaar, zjtingorm, sprukne Hender, 
Frojtbylder, Ligtorne, alt Hududslet, 
helbreder Hcemorhoider sikkert, og hvis 
ikke,kiäves tngen Betaling. Den ga-
ranteres at give fuldkommen Tilfreds-
hed, ellet ogsaa tilbagebetales Pengene, 
25c pr. Wfle. Sælges paa alle 
Apotheker. 

O-eo O. "^Ta,tezs 

Barberstue, Ro. 18 Line. Ave., 

igeoversor Westbergs Grocery Store 

F e r g u s  F a l l s ,  M t n n .  

. Fremskridtets Kamp 
e l l e r  

iQäganpn til det tnsinflaaripRice 
er Navnet paa en Bog paa 200 Sider, 
tilsalgs hos Forfatteren Albert Jacob-
son, Angus M«nn. Bogen er interes
sant oq rig paa Ideer. Prisen heftet 50c, 

Albert Iaeovson, 
A n g u s ,  M i n n .  

De döv?!! 

Norske 
BSget! 

Udvalgte Fort. af danske Forf. 0.20 
" " " nor|fe ' 0.20 

Havets Datter. o. 50 
Fra Hytterne. y 0.20 
Fortælltnger og Skitser. 0.20 
Smaafortällinger. 0.2« 
Prærierosen. o.3fi 
Svenskerne paa Lolland. o. 60 
Mavie Grubbe. o. 60 
Dem tøfle Deklamatør. • 0.26 
Miss 93. N. (Roman). 0.75 
To Novelletter fra Danmark. 0.15 
Terje Vigen. (Digt). o. 10 
Ungbch«skilden. 0.25 
Wilhelm Zabern. 0.50 
Reva»ch«. (Komedie). 0.15 
Maag«. (Af Z. Rielsen). 0.60 
Ester Lykke«. o. 40 
Fiendens Faldgruber. 0.50 
! iteb. GjaldSgaard. 0.60 
Nybyggere. 0.30 
St. Hans Fest. „ , 0.80 
Kommandorens Døttre. , 0.50 
Fra Vaar til Høst. >—~i , 0.40 
Joppe. (En Kvindehistorie). 0.50 
Digte. (S. H. Frogner). 0.25 
Bisgut af Bjørnson ^ .15 
En Fallit " .16 
Gjengangere af Ibsen .16 
Christ. Blocks Ungdomstreger. , , 0.6O 
Bygmester Solness. ~ 0.50 
Norske Bygdesagn. (L. Daae)^ ' 0.20 
Guldmageren. '' 0.6O 
Arbeidets Riddere. '?, • o.lO 
Lodsen og han« Hustrus ^ 1-, 0.60 
En Saloonkeepers Datter. ), ^ 0.50 
Hallingdal og Hallingen - .26 

Send Ordres ttl i 

Fergas Falla 

Kirk Mollen 
rede for Korretning. 

Bi er nu rede til at udføre al Slags 
! Møllearbeide for Farmerne. Feed 
Byg-Gryn, Rugmel, Boghvede- og 
Hvedemel laves nu hver Dag. Tilfreds-
hed med Arbeidet garanteres, og alt Ar 
beide udføres promt. 

A. H. Kirk. 
i • 

Fergus Falls Garveri 
skal ihøst gjøre Jndkjøb af 1000 Huder 
og 1800 Skind samt endel Talg. 

Huder og Skind modtages fremdele? 
til Beredning til Læder og PelsvLrk. 

Som Betaling for Arbeide tages og» 
saa Huder, ligeledes i Bytte for Sæber 
efter høieste Markedspris. 

O. ». 

Fergus Falls, Minn. 

FARMING 
LANDS 

FOB SALE CHEAP 
on line of the 500 Rällwau. 

PRAIRIE LANDS in Minnesota and 
North Dakota. 

TIMBERED LANDS 
You can obtain valuable information by answer 

ing the following queries: 
Which STATE do you prefer? 

want TIMBERED or PRAIRIE landT 
u desire? ' 

S have you? 
3—How MANY AGUES do vou desire? 
4—What TEAMS and TOOLS have yoi 
5—Have you NEIGHBORS who will jom you in. 

forming a 8M ALLi COLiONY, it the right 
location it found? 

We have lucas'which will suit you, either 
(n the KICH HARDWOOD country or on the 
FERTILE PRAIRIES. . 

Unimproved Lands jat^from S3 t0i 
acre depomliug upon 
TION. Terms to tuit. 

QUALZ1;'. aud 

rtömssteaös in Dakota. ; 
HALFFAr ^,""eSeekersand' 

REDUCED RATES er. K» .jiu Coods, Tools, 
Teams,.Catv!#, Ehfep, e.ri Hi 

SPECIAL ITiO ^t'WENTS 
• ...to a->y oue v-'-o viT -.»ring a colony. ; 

T. T Thai«), r^nd «md Cnlonteatto»»! 
. . • --.8S?X f 

t 

Cotntje, vpsigtsväkkende Opfindelse vil sikkert fjel 
brede Dem, tjbiS De ikke er sSdt döv. ©ufning i Ho 
»edetopliSrer strax. Mange gtanninaUcr, jom for 
längd, havde opgivet Éaabct, tan nu höre, og anbefe 
ler os og hvis De sender fuld eslr icchc af DereS 
Tilfälde, skal v forklare Dem. hvorledes De tiea to* 
Tid on ir.ed ringe Omtostninger kan heldbrede Drift 
selv. 

_ „ Dr. Ludvig Miirrk. 
286 B. 35th Street, New York 


