
»odhuggere«, Tirsdag, de« 2tde September, t»S7. 

Henry Funkley, 

Rorsl SagsSrer, 
He n n i n g, l i n n ,  

Dl. I. E. JSrgens, 

Rorff Se#« »g Kirurg, 

Und er to o od, M i n n >  

Dr. J. G. "Vigen, 
Uge og Kirurg. 

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

Er vgsaa at finde paa Kontoret om 
Natten. 

Charles I. Wright, 
Jernbane Land Agent 

for Otter Tail, 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 
!1 

Fergus Falls, Minn. 

Nergtts Aalls og Omegn. 

— Lokale Markedspriser meddtN af 
Field & Fossen hver Mandagsmorgen: 

ftøtøt I0@12c. 
8@g 10c pr. Dusin. 
Beans $0.75 pr. Bush. 
Poteter ....25 pr. Bu. 
Hvede ny 84 
Flour pr. hundred $2.70 
Bran pr. " 55c 
Short. " " 60c. 

— Hans Wold bøbe isøndags,Kl. 12. 

— Phefserle har billige Huse tilsalgs 
eller til Leie. 

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

— Andrew Korstad fra Henning har 
kjøbt Luinbersorretningen i Dalton for 
$2,200. 

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

— Læs hvad Salo Defly af Great 
Manhattan House har at fortælle 
Eder i sit Avertissement paa 5te Side. 

— Paa Kii km^llen kan de saa malet 
Feed for 3| Ccm pr. Säk eller 30 
SSkke for $1. 

— Nerve Dokior Bernt Hoel har nu 
flyttet Kontor tit No. 3 og 4 2den Etage 
Wrigts Block overfor John. Haaves 
Grocery Butik. 

— Ikke nogen Medicin kjendt af 
Menneskeheden har saa mange Venner 
som Rocky Mountain Tea. geiler al-
drig. Faaes hos Geo. Miles. 

— Hostterminen af Forenede Staters 
Ret vil mode h, ri Byen den 28de ds. 
Enoel Indianer Sn^er, som almindeligt, 
er paa Programmet. 

— Frank I. Pfesferle har meget vær
difulde (Stendomme for Salg her i By-
en og tillige en Mængde Farme. Han 
fælger ogsaa Dampflibsbilletter. 

— Pastor Olson a^den norfle Me-
thodist Kirke er flyttet til Hillsboro N. 
D. og Pastor M. Hillrud, der nu er i 
Hillsboro vil flytte hid. 

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

— Agenter ønskes, til at sælge Dr. 
Owens verdensberømte Belter med Til
behør. Gode Betingelser. Tilflnv 
Generalagent for Minn. og N. D., 

C a r o l i n e  P e t e r s  o n , ,  
Fergus Falls, Minn. 

"B'cycleriddernes bedste Ven" er 
et familiärt Navn paa De Witt 
Witch Hazel Salve altid færdig for 
Anledningen. Mens det er specielt for 
piles, kurerer det ogsaa øiblikkelig 
Saar, Salt Rheumatisme og alle Ud 
brydninger i Skindet. Feiler aldrig 
Mortenson & Co. 

— Pastor Svenøe as dett Forenede 
Kirke har opsagt sit Præstekald heri 
Byen, siges der. 

— Mrs. Thomas McCune, der har 
der har väret fyg^or længere Tid, döde 
Lørdags Morgen. 

If you want to kn ow where 
to get the choicest quotations 
— the Standard Dictionary 
contains about 50,000. 

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

ham. 

— If you want to know the 
correct preposition to use with 
a word—the Standard Diction
ary tells you. 

— For godt, ärligt og paalideligt 
Tandarbeide gaa til Doktor Metcalf. 
Han vil bli t Elbow Lake Söndag, ben 
26de bs. og i Pelican Rapids Tirsdag, 
ben 26be ds. Husk paa Datoerne. 

— Synodekirken heri Byen vil bli 25 
Aar gammel, ben 10de Oktober og ved 
den Anledning vil Prof. John Mvisaker 
af Robbinsdale præke der. Pastor 
Fosmark har varet Præst ved Kirken i 
19 Aar. 

— THE LONDON TIMES: "The 
merits of the Standard Dic
tionary are indisputable, and 
are abandantly attested by a 
large number of unimpeach
able authorities " 

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

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

— MrS. Alida Knubson, et Medium 
fra Minneapolis vil holde Møde i 
Chases Hall, Onsdag Aften, den 22dc. 
Hun holder Møde i Underwood, Man
dag, den 27be ds. Om nogen vil snakke 
meb henbe, har hun Rum i Chases 
Block anden Etage. 

— Stubent Hans Bobe sraHereforb, 
var i Byen Sønbag paa Tilbageturen 
fra Nord Dakota, hvor han har arbei
det i Sommer. Efter en liden Tid i 
Hjemmet vil han reise til Augsburg 
Seminar i Minneapolis, hoot han oil 
fortsatte sine Studier ved den theolozi-
fle Afdeling. 

— Smaa Midler ofte forhindrer store 
llleiligheder. De Witt's Little 
Early Risers er meget fmaa Piller t 
Størrelse, men er meget virksomme i at 
forhindre de mest voldsomme Leoer- og 
Mavesygdomme. De kurerer Forstop
pelse og Hovedpine og regulerer Ind
voldene. Mortenson & Co. 

Miss Peterson, Datter, af Knut 
Peberfon af Dalton, fik forleden sin ene 
Fod brækket overfor Ankelen,veb athop-
pe ud af en Buggy; Hesten blev ustyrlig 
og hun troede den vilde to løbsk og hop
pede ub med ovennävnte Resultat. 
Hun sik Doktorbehaudling strax og er 
nu i Bedring. 

— The New York Clothing 
House er en forholdvis ny Fonretning, 
men alligevel har de en stor Handel. 
Alle Deres Varer ere nye og Priserne 
lave, da de gjör kontant Forretning. De 
har sin Butik to Døre syd fra Posthuset 
og naar de tr(røger nogen færdiggjorte 
Klæder, Hatte, Huer, Sko ofv., saa gaa 
ind og faa deres Priser. Læs deteS 
Avertissemm i dette Ro. 

— Dommer Baxter gav Fredag sin 
Mening angaaaenbe Sagen Christofer 
Jensen anlagte mob G. R. R. R. Co. 
Mr. Jensen sagsøgte Kompaniet for 
$10,500 for Beskadigelse han fik, da han 
arbeidede paa en Bro oeb Moorhead. 
Dommeren opretholbt ben Indsigelse 
Kompaniet gav, der siger, at der var ikke 
fuldstændig Grund for Sagsanlæg. 

— Udstillingen i Elbow Lake o ar ikke 
suldt saa god iaor som tidligere Aar 
Farmerne havde bet altfor travelt med 
Stakking og Tröskning, og Fremmødet 
var derfor ikke stort. Første Dag var 
det nästen ingen. Anden Dag var der 
ganske mange. Byen tømebe ud i Mäng 
de for at fe Viiddeløbene/ Der var Kjø-
re- og Rideløb. I bet første vandt 
Bell W af ©tringhont, Fergus Falls, 
første Plis; No. 2 blev Keller V til-
hørenbe Derby fra Herman. No 
Humming Bird, Mankato. I Ri
beløbet blev Bud fra Mankato No. 1 
Crossens Hest fra Campbell No. 2 
Martin Laaftuens Queen No. 3. I 
Boldspillet mellem Elbow Lake og Mor
ris vandt Elbow Lake. Der var enbel 
pene Heste tnen ikke mange Kjør paa 
Ubftillingen. En Luftballon var ber og 
en liden Dyresamling, font forevistes 

Høsten et kommen 
og Vinteren staar for Døren, hvilket minder os om, at vi behøver at beskytte os 
imob ben gjennemmengenbc Kulbe hvilket denne Dei af Laudet er saa befjenbt for. 

For de flestes vedkommende har bette været et godt Aar; god Avling, med 
nogenlunbe tilfrebsstillmbe Pris. Med bette for £)ie har vi inblagt et større 
Oplag enb tit vilbe unber minbre gunstige Omstænbigheber. Bi k jober alle vore 
Barer for Kontant og fælge bare for Kontant, hvilket giør bet muligt for os at 
fælge billigt. Bi vil i Særdeleshed anbefale vore store Oplag af 

Herre Klceder og Overfrakker 
i alle Grader og Kulører, fra de billigste til be mest elegante og vi garantere bisse 
at være af bedste Frabrikation og efter Nutidens nyeste Mode. 

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

U n d e r t ø j 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 Usoalg af Sko far Borne 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 Dent om at dette er 
dett bedste Plads at kjøbe Deres Klæder. 

Deres med Agtelse 

(To Døre syd fra Posthuset.) 

N. E. NELSON, Mgr. M. McPOLIN, Prop' 

— James Fergus, efter hvem Fergus; 
Falls har sit Navn lever nu i Montana. I 
I et Brev til en Ven i Little Falls,' 
Minn., skriver han blandt andet følgen-1 
de: "Jeg havde en tig ugift Broder 
som døde i Skotland sidste Mai. Han 
skrev tit mig for omtrent 10 Aar siden, 
at om jeg kun vilde sige, at Kristus var 
Guds Søn, vilde han give mig sin hele 
Eiendom, hvis ikke, vilde han ikke lade 
mig faa en Cent, hellerikke skrive et ene
ste Brev til mig mere. Han holdt Ord 
og gav største Del af sin Formue til 
Missionen i Indien, London og Glas
gow og Resten til Präster og Venner, 
men ingenting til mig. ©aoban er 
skotsk Presbyieriamsme." 

At kurere en Fvrkjolelse paa en Da«. 
Tag Laxative Quinine Tablets. 
Alle Apothekere giver Dem Pengene til
bage. hvis ben kkke kurerer. 25c. 

— Pastor John L. Encksen prädiker 
i Underwood første Søndag i Oktober Kl. 
II Form. Onsdaci Aften den Gte Okt. 
paabegynder en Rakke Foredrag samme-
steds under Fællestitelen „Timer 
m e d  n o r s k e  D i g t e r t " '  

— Pastor John L. Ericksen holder 
Prädiken i Chases Hall, Fergus Falls, 
'ørstkommende Søndag Aften Kl. 8. 

Dr. ©rom# verdenske-

römte electvlfkie Kelter. 

;Øtt jf e§. Hæderlige og virksomme Herrer | 
eller Damer i Minnesota jom Reisende Agen-
ter for et rcsponsibelt, gammelt etableret For- > 
retningshus. Maanedlig $65 og Expenses. • 
Stadig Plads. Referenser. Indeslut selv-1 
skreven Adresse med Poftmærke paa Konvo-
lutten. The Dominion Co., Dept. Y. (Shi-1 

cago, III. 

Incorporated. 

S  e  h i d !  

Enhver lidende bør kjøbe ovenstaaende 
D r. O w e n s verdensberømte elektriske 
Belte. Lader Eder ei forlebe af billige 
Belter der averteres, — holb ($ber til 
D r. Owens Belte. Det ubbybes 
ikke billigt tilsalgs, som Lokkemad. Kun 
dette Belte holder alt hvad der udlo-
ves for det, og er selvfølgelig bet bil
l i g s t e  B e l t e  i  L æ n g d e n .  

Dette er en staaende Udtalelse as Tu-
f i n d e r .  S k r i v  e s t e r  K a t a l o g  m e b  æ g t e  
Vidnesbyrd. Faaes hos vor Ge-
neral Agent, Carolina Peterfon, Fergus 
Falls, Minn. 

Kiv i Klwderne. 
Nu maa de gaa — alle de Klædninger vi har paa Haanden 

stal sælges til Jul. Og for at faa bet til at gaa stal hoer en 
Suit vi har paa Diflen vor sælges for hvad &#ft koster os. 

Folk er i bet senere biet saa srnaat narret meb at ben Prat 
og Skriving om „Fabrikpris". Og vi laster tngen for, at de har 
en liden Mistanke til bette Ubtryk. Bi vil bare sige: Kom ind 
og se, undersøg Barerne, hør Priserne og De vil snart forstaa, 
a t  v i  m e n e r ,  h v a d  v i  s i g e r .  

i8o Suits î 
har vi nu paa Haanden og de maa sælges hver en til Jul. For 

Storfager, som vi flal klargjøre for Dem, naar De lommer inb, 
flat tit nu slutte med at ta op Suits og fine Staber. 

Pas paa näste Nummer af Blabet — tit lommer meb Pri
ser ber, Priser, font vil bringe Liv i Slæberne. 

Er ilkc Barerne tilfredsstillende leveres Pengene tilbage. 

HL A. Rygh, 
Dalton, Minn. 

Hovedkvarter for — 

MAIING 
er paa Mortenson's Apothek. 

©tørste Oplag i Fergus Falls af Maskin- og Maler-Olje og Maler-

Farver til Dagens billigste Priser. • 

9 rr 

Dr. T. N. McLean 
Læge og Cliirurg. 

Kontor over First National Bank, Fergus 

Falls, Mtnn. 

glor 
en Specialitet af at forarbeide 

Tilbehor for Kirker 
s»ai°m jailer, Altere og Wkestoler, 

xJøfrtct gothifke Uinduer. 

Menigheder, 
der tanker paa at kjöve Kirkeudstyr, vil finde det er 

til deres egen Fordel at faa vore Priser. 

Fergus Falls, Minn. 

Aug. Westad, 
Henning, ~ Minn. 

fælger Groceries og kjøber Farm-

probukter. Altib punktlig Be-

tjening. Gaa til ham. 

Employment Agency,. 

J. J. HULL, Agent, 

W a h p e t o n ,  -  -  N . D .  

22. 

Mit Navn er Ole Olson Olsrub. Jeg er nørsk-ameri 
kansk Bladmand; .er født i Norge, opbruget i Amerika; hor 
»æret meb som Rybningsmanb i be store Wisconsinskogen e; 
har bartet Mais og Poteter mellem Stein og Stubber; bygget 
mit eget Hus ligesom U. S. Grant og splittet Gjærbeved li-
gesom Abraham Lincoln. Jeg har kjøbt mtn Jord paa Borg 
af de graadige Pengemænd og betalt med ihærdigt, ooeran-
strængende Arbeide og bitre Erfaringer. Jeg har været med 
i Tømmerflogeue, paa Tømmerflødning og paa Trælastflaa-
derne; kan laanc min Haand til alflags Arbude: pløie, faa og 
høste, bygge op og rive neb saa qod: som nogen. Men — og 
her er mm Anstøbsften — jeg har bygget Lustflotte, steget 
høit tilveirs og drattet ned paa alle sire; jeg har sounqel mig 
i Høtdertte som en Drn og gravet i Jorden svni en Mulb-
varp. Unber alt bette har jeg bog havt bare et Maal, en 
Hensigt, nemlig of faa Greie paa, om det er mig, som er 
Herre over Ole Olson Disrud eller om det er anbre. Det 
har været ben enes Kamp mob be mange. 

Jeg har flere Kjæplzeste. Som Farmer har intet været 
mig saa kjært font at rybde nyt liaiib — bet besværligste af 
<tlt. Jeg har fundet min Løn i mtn ege« Gjerning og i »to
gens Poesi. For hver Aabning, jeg har gjort i vilde Sko-
gen, saa Solen kunde trænge inb, saa Sæben kunde gro, har 
været mig en usigelig Glæde. Mangen Nat har jeg rustet 
om paa mine Rydninger og vogtet mob Jlben, mens tim font 
mtn bebste Tjener fortærede be store Hauger af Tommer og 
Braale, jeg havde rullet og kabel ihop o in Dagen. Træt? 
Aa ja. Men naar be vældige Flammer flog og slikkebe i 
Braatehaugcne og over Træstammerne, inb mellem Grenene, 
faa de føg og fræfte, og der lyste som Dagen ind over de vilde 

i **  '  

23. 

Heier, da havbé jeg mine egne Tanker, mttte egne Drømme. 
Sort font ett Neger af Kul og Røg og meb Snabben i Mun
den, vilbe jeg ikke bytte med Særklanbs Sultan eller Kinas 
Keiser. 

Noget fængslenbe, noget saa ejendommeligt bragende, 
som bet kan være oeb en ny Rybning inb; i Skogen, kjendes 
ikke og forstaaes ikke af Præriens Sønner. Disse Nybrud 
meb stor grøn Skog omkring, staar for mig som noget af bet 
lyseste og skjønneste i mit Liv. 

Jeg har næret Handelsmand uden Sukces; naar det saa 
har knebet, har jeg atter taget fat paa Dksen og Rydningsar
bejdet og levet nogle globe, men strænge Aar. 

Jeg har skrevet Bøger uben Sukces og ofret mine furt 
fortjente Dollars paa Musernes Høtder. Jeg sang og jeg 
fortalte; ingen gab lytte. Men jeg var et Skogens Barn: 
ligefont ©tranbboeren, der har forvildet sig ind i Sanbet og 
længter tilbage til Havet og finber det, trods alle be Høie 
Fjelbe, saa'n er bet mig: altib tilbage til Skogen; bens Sus 
og bens Hvisken forftaar jeg. 

"Der hvor jeg horer Furuen snse — 
for en Stilhed og Sangl — der «r jeg tilhuse." 

Ingen har forftaat mig, og det er ikke saa underligt, thi 
hvad andre har underkastet sig som et nødvendigt Onde, har 
for mig været Glæde og Poesi. 

Med Hensyn til Bygninger og Byggekunst er jeg meget 
besteben. Hvab anbre kolber en Hytte, det kalber jeg et Slot. 
Giv mig et Hus, opført af runbe Tømmerstokke, en 16 Fod 
brebt og 20 Fob langt og alle Bæggemob tættet meb Kalk, en 
Dør og et Par Vinbuer paa ©æggen — lab mig 
ha det i Fred paa en 80 Acres Land; giv mig. saa ved Siben 


