
Skovhuggeren, 2fttan><tg. de« I4be September 

Henry Funttey, 

Rorsl Sagfiirer, 
H e n n i n g ,  l i n n .  

Dr. I. E. Jörgens, 
Norsk L«ge og Kirurg, 

U n d e r w o o d ,  M i n n .  

Dr. J. G. Vigen, 
Liigc og Kirurg. 

Kontor, Rum 15 og 16, First Natio
nal Bank. 

Er ogsaa at finde paa Kontoret ont 
Natten. 

Charles I. Wright. 
Jernbane Land Agent 

for Otter Tarl, Wilkm og Grant 
Countier. 

Karter, Priser, etc., sendes paa For-
langende. Penge udlaanes paa 

opdyrket Land. 

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

Doktor 

Pergas Falls, Minn. 

KergnS Navs og Omegn. 

— Lokale Markedspriser meddftt af 
Field & Fossen hver Mandagsmorgen: 

6møt 10c. 
86g Ivcpr. Dusin. 
Beans $0.75 pc. Bush. 
Poteter ....26 pr. Bu. 
Hvede tit) 90 
Flour pr, hundred $2.70 
Bran pr. " ....... ... 55c 
Bhort. " " 60c. 

— Phesferle har billige Huse tilsalgs 
eller til Leie. 

— 3,796 Pakker Rocky Mountain 
Sfca blev solgt t Austin, Minn. i et Aar. 

— Otier Tail County vandt første 
Prämie paa Statsudstillingen. 

— Salo Desky har kjøbt Hujet til 
Mr. Clark. Kjöbesummer er $2800. 

— E. T. Trinnes serverer Mad og 
Kaffe til enhver Tid, samt har han godt 
Udvalg af Candy, Cigars, Tobak m. m. 

— Paa Kirkmøllen kan be faa malet 
Feed for 3£ Cent pr. Sak eller 30 
Sätte for $1. 

Miss Mathilde Bakke af Aastad 
og Geo. Thompson af Western blev ag-
teviet den 8de ds. 

— Ikke nogen Medicin kjendt af 
Mennefleheden har saa mange Venner 
som Rocky Mountain Tea. Keiler al-
brig. Faaes hos Geo. Miles. 

— C. W. Kaddatz har kjobt den Sot 
hvor hans Bagen er og den Lot hvor 
Mrs. Smiths Butik er for hvilke han 
har betalt $9,000. 

"v,v~ Frank I. Pfefferleharmeget vær-
btfutbe Eiendomnie for Salg her i By-
en og tillige en Mængde Farme. Han 
sælger ogiaa Dampstibsbilletter. 

Dr. Nielson har facet Telegram 
fra Minneapolis at Hans Wold, der 
har undergaacl en vanskelig Operation 
af Doktorerne Bochman og Nielson er 
i Bedring og vil komme hjem om .kort 
Tid. 

- — Agenter ønskes, til at sælge Dr. 
Owens oervensberømte Belter med Til-
Behør. Gode Betingelser. Tilsknv 
Generalagent for Minn. og N. D., 

C a rolxne Peters on, 
Fergus Falls, Minn 

< - — The Great Manhattan Clo
thing House, Salo Desky's gamle 
etablerede Forretning, har et Aoertisse 
ment paa 5te Side, som Kubere af Klæ-
desvarer vil ha Nytte as at lä>e. De 
har det störste Oplag af færdiggjorte 
Kläder i Byen og det lofter ingenting at 
gaa ind og se over deres Oplag 

k. i)-— "BicycIeribbcrneS bedste Ben" er 
fatntltflrt Navn paa De Witt's 

Witch Hazel Salve altid færdig for 
Sfolebmngen. Men S det er specielt for 
piles, ku i et er bet ogsaa øtbltffeltg 
Saar, Satt Rhenmattsme og alle Ud-
Brhdninger t Skindet. Ferler aldrig. 

:.-8l»etlti|on & <£». 

— Bygningen af den nye G. N. 
Jernbanebro er begyndt. 

— Mrs Sophia Dahlen fra Aastad 
blev indlagt paa Sindssygeasylet for-
rige Uge. ; 

— Leslie I. Picket og Effie Straub 
blev ægteviet Onsdag og reiste samme 
Aften til deres Hjem t Lincoln, Minn. 

— Dr. Greenlee fortoller at han vil 
udføre alt Slags Tandlæge-Arbeide bil
ligere end nogen anden. Gaa og besøg 

ham. 

— Mrs Alida Knudson, et spirituali-
ttjk Medium, sra Minneapolis er her i 
Byen. Hun vil holde Tale Onsdags-
kvald Kl. 8, paa Chases Hall • 

— Den nye G. N. Depot ser ikke ud 
til at bli faadant et Pragtværk af en 
Bygning som der er skrydt af. Den er 
lav og saadan Bidde, saa den tar sig ikke 
noget godt ud 

—1> B ørn af Mr. A. Hand fra 
Woodside blev sendt til Statsskolen i 
Owatvnna Fredagskoæld, da Foræld« 
tene var saa fattige at de ikke kunde un
derholde dem. 

At kurere ett Forkjölelse paa en Dag. 
Tag Laxative Quinine Tablets. 
Alle Apothekere giver Dem Pengene til« 
bage, hvis ben kkke kurerer. 25c. 

— "The New York Herald*': 
"We are free to pronounce the 
Standard Dictionary the most 
complete dictionary yet print
ed." \ > 

— Hvis du nogensinde har set et lidet 
Barn i et Kighoste Anfald, eller hvis du 
har havt Tiklen i Halsen, vil bu 
paaskjSmre Værdien af One Minut 
Cough Cure, hvilket gir hurtig Lin-
dung. Mortenfon & Co. 

— Jeg har dyrkede og udyrkede Farme 
tilsalgs nästen hvorsomhelst i Otter Tail 
paa fordelagtige Bilkaar. Nu er Tiden 
til at kjøbe. Jeg har ogsaa Penge til 
Udlaan paa dyrkede Farme. 

H a n s  B u g g e ,  
Fergus Falls, Minn. 

— Paa Lyceum var ber Fredags og 
Lørdagskveld etslags Karnival. En-
bel af Forretningshusene var represen 
tercbe meb udklædte Jenter som marsche-
rebe rundt paahængt endel of vedkom
mende Firma« Varer. Der vor liden 
Søgning faa jom Averteringsmiddel du
gede bet ikke. Net bo er Avertering i 
Aviserne ett anden lønjtenbe Ting. 

— The New Tork Clothing 
House er en forholdvis ny Fonretning, 

men alligevel har de en stor Handel. 
Alle Deres Varer ere nye > g Priserne 
lave, da de gjör kontant Forretning. De 
har sin Butik to Døre syd fra Posthuset 
og naar de tranger nogen færdiggjorte 
Klæder, Hatte, Huet, Sko osv., saa gaa 
ind og faa deres Priser. LæS deres 
Averlisfemnt i dette No. 

— Mrs. C. W. Smith, Modehand-

lersten, har reist til Chicago forat kjobe 
Høstvarer for fin Forretning. Hun kjö-
ber kun for Kontant og vil give sine 
Kunder Fordelen as kontante Jndkjob. 
Hun vil hove det bedste Udvalg af Mo
devarer nogensinde bragt tilByen. Miss 
Annie Nelson vil arbeide for hende ihøst 
og hun er nu t Østen Torat finde ud de 
nyeste Modet. Kjøb ikke Eders Høst 
Modevarer førend I har set over Mrs. 
Smiths Vater og faaet hendes Priser. 

Hösten er kommen 
og Vinteren staar for Døren, hvilket minder os ont, at vi behøver at beskytte os 
imod den gjennemtrængenbe Kulde hvilket denne Del af Landet er saa bekendt for. 

For de flestes vedkommende har dette været et godt Aar; god Avling, med 
nogenlunde tilfredsstillende Pris. Med dette for §5ie hor vi indlagt et større 
Oplag end vi vilde under mindre gunstige Omstændigheder. Bi kjober alle vore 
Barer for Kontant og fælge bare for Kontant, hvilket giør det muligt for os at 
fælge billigt. Bi vil i Særdeleshed anbefale vore store Oplag af 

Herre Kltrder og Overfrakker 
i alle Grader og Kulører, fra de billigst-: til de mest elegante og vi garantere disse 
at være af bedste Krabrikation og efter Nutidens nyeste Mode-, 

De Angres Tarv 
blev heller ikte glemt. Vi kjsbte liberalt for Dette Department. Mødrene vil 
finde dette et godt Sted at kjøbe Klæder og Frakker for sine Gutter. 

I n  d e r t  s i e r  
har vi fra de billigste til de bedste. Glem ikke at se vore "Wool fleeced 
Underwear" til 50c., de er de bedste nogensinde bragte til Byen for Prisen. 

Glem ikke 
at vi har et godt Uooalg af Sko för V orne og Gutter. 

Hatter og Huer 
af nyeste Moder og billige. Rummet forbyder os at nævne alle vore Bargains, 
men gjør os et Besøg naar De er i Byen og derved forvis Dem om at dette er 
den bedste Plads at kjøbe Deres Klæder. 

Deres med Agtelse 

Skoafdelingen 
af Forretningen, hvor tidsmæssigt, godt og varigt Skotøi sokges, 

. fortjenes mere end et flygtigt Aiekast. En Sko som sälges her 
ml sitdes godt og hændet det, at den ikke gjør, lab os höre, og 
vi vil rette det. 

Damesko: V 

Formen og Kvaliteten det 
bedste, fordi vore Sko er gjorte 
hvor Skoindustnen er en Vi
denskab, hvor Fcerdihed og 
'Tanketrast forenes i at sende 
ud net og velskabt Skotøi. Du 
behøver ikke at betole en Cent 
extra heller, som følgende Pri
ser vil vise: 

8elt foltb Soitfloia 81.87 ' 
" " " bedre Grad 1,60 ;• - . 

Kid, hvert Par garanteret 3.85 
Bt har fine Damesko sra 100 
og opover. 

Mamds Sko: 
Denne behagelige, flidbare Sko 

bn liter saa vel. Op til Dato 
Sko meb coin-Taa for unge 
Mænd, bredere for de gamle, og 
Gutterne er drat Omsorg for 
med Skotøi starkt at sttde paa. 
Vi bare har slige Sko, som vi 
fuldt ud garanterer, og for at 
forftaa den fulde Bärdi maa du 
komme ind og fe. 

Priser fra $1.25 og^opover. 

Er ilke Barerne ttifrebSjttHénbe leveres Pengene tilbage. 

H. A. Rygh, 
Dalton, Minn. 

Hovedkvarter for 

(To Døre syd fra Posthuset.) 

N. K NELSON, Mgr. . • .,M. McPOLIN, Prop' 

Nervefeber i Fergns Falls. ' ell'cf nidver, enten han dør eller lever, at 
han i sidste Tilfælde ikke kan gjøie ct 

I "Nodhuggereu" af 31 Aug. oply-. Dagsarbeids paa co. 3 Maaneder. Un
ses, at her er syv Tilfælder ialt, ibercg-' der magnetist Behandling bør ingen Po-
net nogle Patienter, som er kommet ind, tient, dec lider af Nervefeber, ingen Gift 
fra Landet. Og i No. af 7 Sept. be- < gives ben og heller ikke bliver ben lagt 
kjendtgjsreS at Amt Larsen, 25 Aar- paa Sultekur; men den bliver istedet 

gammel har ligget syg her tit Maaneds-
tib af Nervefeber er nu død. Feberen, 
har jeg hørt, gik over til Lungesygdom; 
"Ugebladet" bemärkede, hvem der var 
hans Doktor. Om näonte Feber skulde 
sort|ætte i denne By og Omegn, foler 
jeg bet som en Pligt at give lidt Oplys
ning til de Folk, som endnu ikke er be
smittet af denne Sygdom. Nervefeber 
(Feber t Nerver) behandles i Alminde
lighed poa den Moade, at Nerverne be» 
døves ?Hcr lammes, ved at Patienten gi
ves Gift, kolde Bod og intet at spise i 
flere Uger, men alligevel vedbliver Fe
beren i Nerverne og ofte høiere end no
gen Gang før. For en Tid siden talte 
jeg med en vis Mand derom og han for-
talte, at Nervefeberen maattc hove sin 
Tid, 4 Uger. Dertil ) varede jeg ham 
bestemt net, og fortalte ham tillige at 
man med en magnetisk Behandling kan 
biække Feberen og som oftest tage den 
aldeles bort, og om den enkelte Gange 
kan komme tilbage, faa er ben dog alli
gevel bräkt, blivet aldrig faa høi og er 5 Gange og font var lagt paa Sultekur, 
derefter ikte faa vanskelig at kurere. Bed | Feberen blev taget fra ham med den første 
at Patientens Nerver bedøves med Ind- | magnetiske Behandling og han fik strax 
tagning as Gist og intet at spise t en I esier noget at spise forat lindre hans 
fangere Tid, bliver han saa mat, tør ^ Hunger, og ester to Ugers Behandling 

Dr. ^erdensve-

rimtU eleotriske Setter. 

WWW 

f 

Wil' 
incorporated. 
S e  h i d !  

Enhver lidende bør kjøbe ovenstaaende 
D r. Owens verdensberømte elektriske 
Belte. Lader Edet ei forlede af billige 
Beltet det averteres, — hold Eder til 
D r. Owens Belte. Det udbydes 
ikke billigt tilsalgs, som Lokkemad. Kun 
dette Belte holdet alt hvad det udlo 
v e s  f o r  b e t ,  o g  e r  s e l v f ø l g e l i g  b e t  b i l  
I  i  g  f  t  e  B e l t e  i  L æ n g d e n .  

Dette et en staaenbe Udtalelse (tf Tu 
s i n d e r .  S k r i v  e f t e r  K a t a l o g  m e d  æ g t e  
Vidnesbyrd. Faaes hos vor Ge» 
ner a I Agent, Carolina Peterson, Fergus 
Falls, Minn. 

nøie passet med Mad og Drikke, faa den 
ikte føler sig hungrig, og ben kon efter 
ett faoban Kur gjøre sit Arbeide inden 
ca. 3 Uger. Ethvert fornuftigt Menne
ske vil forståa, at om et friskt Menneske 
lägger sig paa Sultekur etpat Maaneder 
uden at smage noget andet end nogle 
Glas Melk og enbel Gist i Døgnet, moa 
blive først hungrig, maver, udmattet og 
tiljibst syg, da alt betle ftiKber imob Na
turens Love og Anborninger. Det er 
meget sjelden at nogen Patient bør af 
Nervefeber; men den har ledt for at gaa 
over til andre Slags Sygdomme, d» er 
ben tneget farlig og som oftest bliver da 
Døden dens bedste Doktor. ^ > 

Hvad Magnetismen angaar, saa vir
ker ben berimob styrkende og ikke bedø-
vende paa Nerverne og man derfor blive 
at foretrakke, som dett bedste Rur mod 
Nervefeber og al anden Feber. Af flere 
Nervefeberpatienter, der er kureret med 
Magnetisme, stal jeg omtale en fra W 
Duluth, det hovde haot Medicmdoktor 

MAIING 
er paa Morte«fon's Apothek. 

Største Oplag i Fergus Folls as Maskin- og Moler-Olje og Malet« 

Farver tit Dagens billigste Priser. 

Vi ajör 
ett Specialitet af at forarbeide 

Tilbehor for Kirker, 
JIM«, Altere og DrMstoler» 

xrøftta gottxiske Uinvuer. 

der tanker paa at kjöbe Kirkeudstyr, vil finde det er 

til deres egen Fordel at faa vore Priser. 

|] 
Fergus Falls, Minn. 

begyndte han at udføre haardt Arbeide. 
Jeg har selv.hovt Nervefeber og ligget 
under medicinsk Behandling i over to 
Maaneder. Den sygs. som har fnoet 
Bested om, at han lider af Nervesygdom, 
eller anden Feber, ber aldrig uidtage 
Gift. Magnetist Kur vil stoppe Febe-
ren og selvfølgelig hindre endre Efter» 

sygdomme. Jsaafald nogen trænger min 
Hjälp er mit Motto: Ingen Kur, ingen 
Betaling. B. Hoel, Nervedoktor. 

f— En Kone i St. Panl søger Skils-^ 
misse, fordi hende# Mand stængte hende 
inde i en JSkasse — sandsynligvis fot 
at faa hende asljølet. , 

m 
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Employment Agency, 
J. J. HULL, Agent, 

Wahpeton, - N.D. 

modner. Nour dv Har set, lugtet og smagt paa, hørt og følt, 
da skal bu stoa ber som en Buk, malet paa en Husva-g, og 
tilstoo, at der er mere Aand t et eneste lidet Anlæg omkring 
et sligt Hjem, end du fandt.i dine Drømme og Dødningebens- • 
digtninger, fostret og født af en syg Elflov, under en flakkjørt 

Livsopsatning. 
Men tad nu dette være som bet vil og -kom >sor denne- .. 

gang, mm gode Nykommerven fra dine ubefttgelige Tinderv 
Land; ttaar Caaten kommer her, skal alle dme fem Sanser V 

vorde mættet. ^ 
Imidlertid gaar vi inb ni Torstein Aasen i Nordheims- v 

Town og beder os sel» til Gj-ft en Ugestid.' 
Tilfældigvis kommer han i:te hjem før længere ub faa 

Aftenen, og saotede» taget- vt os den Frihed at gaa rundt'i | 
Værelserne og paa ''bonnede" Menneskets; Bis beglo og tage t® 
alt muligt og sætte Fingermærfer-paa ve afstøvede interessante , 
Gjenstande, som ben huslige gamle Åotke og Støvvifler hati. 

sat paa en bestemt Plads. 
Jeg vil ffynde mig og tilstaa, at tit ikke er foutmct mö t ^ 

en almindelig Farmers Hiem.' Deter nätmerc tn bannet , 
Bymands Hjem, htwr Velstand og Smag staat Side om Side -

paa olle Hyldet. t i 
Vi stoor i Døren til hons egen Leiligheb eller Tobak-

stuga, font Matta Kokke siger. Ude er det Høst, men herinde % 
Højsommer. Ved Bleggen midtimod os staar t en stor, dyb 
Vaskebalje noger, som Mana siger er et Appelstntr«. Det 
maa være gammelt ; Stammen er kort, men har et betydeligt; 

Omfang — for en Husplante at være. Stammen forgrener 
fig halvveis mod Himlingen, ©tenene « bøtet nedover fra ^ 
Himling«, og flyder langS Væggene tit begge Sider. Stam-

15i 

men ftaar lige foran et Vindu, og nu fender ben fine Grene til 
et Vinbn til høire yg et til venstre. Kort, ben hele Tværvæg 
og be titftøbenbe Ender as begge Sangvægge og et Vindu i 
hver af bisse er skjult os dette vibunberltge Appelsintræ. Kun 
Solen streifer tnb mellem Løvet og spiller estet som nogl* 
Træer udenfor footer t Vinden. Foran hele benne Søvfylb 
staar en Dobbeltrække Potteblomster; Geranium, Liljer, 
BlodSdraaber a la Kristns's, og en Mangfoldighed af fmoa 

Er dette en gammel Ungkars Leiligheb? 1 > ' 
Ja. Midt paa Gulvet staar et Egetræsbord, hvnrpaa 

staar en norfl Ølbolle med en forsvarlig Mængde god Røge-
tobaf, en Jndionerkurv staar ved Siden og byder paa To
bakspiber fro Hu almindelige Letpibe til Mafur og Merflum, 
Snabder, lange Nør,; vælg efter Behag. Røg saa af Hjertets 
Lyst ; thi her er baade Askesad og Spyttebak. Blir det Kvelds 
faa har vi en stor ©tuberlampe paa Bordet, Fidibusser, Bø
ger, Blabe, Skrivestel, Brevvægt, en almindelig Graasten. 
päa et Pund eller faa. Under benne hons Papirpresse ligger 
vistnok hans sidste Bladartikel, eller hvad bet nu er. For
uden et stort, massivt Bogflab i bet ene Hjørne er ber i B«-
relset en Sofa, der viser Märker efter (Eterens store Krop, 
foran Bardet en norfl Kubbestol, og nogle andre magelige 
Stole omkring t Værelset; paa Væggen hænger i Rammer 
nogle verdensberømte Personer; etpar kjendte Buster holder 
Vagt paa Bogflaber, og ligeover Søren troner Pollas Buste 
med PoeS Ravn paa! 
- y '<Saa-faa, gamle Pebersvend", tänkte jeg, "det der for* -

v tiller sin egen Saga". Javel, men lad ben Historie ber» 
tnbtil videre. Hvor vi gaar i ovenpaa eller nebenun» 

W 


