
ÄoW>isA#mw, »en lsve Npvember, 1897. 

En varm Modtagelse er fSrdig for enhver, 
stor eller litt ti, som vil dcsöge The Great Manhattan Clothing House ihöst. Bi sälgcr snärt meget Gods i Höst,-Mk vi har ti stort 
Oplag Me Tider paa Hmndm. Har Du ille lovt dig selv en Overfrakke for Vinteren? Bi vil sälge Dem tit ganske god chinchilla OverfrciNc, 
Flöielskravc, for $5.00 og eit Ulster as den samme Kvalitet for $7,00, og en god Washington Beaver fet $8.00, Bi har Overfrakker jjr 
$3.00, vi har Ulsters for $22.00, BSrdien paa Her er garanteret eller Pengene Mage. 

Bi har et almindelig stort Oplag af Skindpelser, vi kan siilge Dem tit god "brng-paa-Segge-Sider" Hnndeskinds OverfrM for $8.00, ett attk :i 
for $10.00 og c» endnu bedre en for $12.oo. Bi har russisk KalveMd, slette og kantede, Gjedeskind, astrachons og det fineste Udvalg «f 
Coon=fltø8 Overfrakker i Byen, Pnser sra $25.oo til $85.oo. Bring Deres Udder med Dem, da bt har det bedste Slags Sko i Fergus Falls. 

Stas til 

The Great Manhattan Clothing House, 
Crooksto» og Omegn 

— T. O. Sannes reiser i disse Dage 

til Idaho. 

— Mr. Sørlin tro Cass County, N. 
Dak., tittede inborn til os paa Tirsdag 
paa fin Bei til Reservation. 

— jiDet paastaaes nu. at Bankør 
Booker fra Grand Forks reiste öst for at 
fortælle om Verdens bedste Banksystem. 

' — Blomstrende Helbred, langt Sto, 
Velfærd, Lykke kommer ved at tage, Ro-
cky Mountain Tea feiler ikke. Spk>rg 
Eders Apotheker. 

— Paul Simon fra Nielsville kom 
Fredag tilbaae fra en Iagttur pst i Sko-
gene. Han bragte Rsflen med sig hjem 
igjen. 

— Nils Sylvester og Minnie I. 
Herberg fluktede en Pagt for Livet paä 
Torsdag. "Rodhuggeren" ønsker den 
et langt og lykkeligt Liv. 

— Kommissær McCarty reiste Tirs-
dag til Owatonrm med en Gut, Sam 
Halvorson, som ors Stifteretsdommeren 
var beordret optaget paa Statens of-
fentlige Skole 

— N. P. Stone er udnævnt til Al» 
derman for 2 det Ward istedetfor Dr. 
Thomas. Hr. Stones Udnævnelse er 
en god en og vil vinde udelt Bifald i 
Sdet Ward. 

— Ed Gilbertson, som før havde An
sættelse hos Austin og Soten, er nu an
sat hos Woodham. Ed liker sin nye 
Plads sorträffeligt. Han ønsker fremde-
les Besøg af sine mange Venner heri 
Byen og Omegn. 

— Lau. ^ryet brændte ned Lørdag 
Middag. En Gasoline Ovn eksplode-
rede og antändte Bygningen, der om 
nogle Øiebltkke stod i lys Lue. En Jente 
blev endel forbrändt. De to tilstødende 
Bygninger tog endel Skade- skjønt ikke 
meget. 

— Vi glemte at berigtige i forrige 
Uge Efterretningen om Nils Bolstads 
Død. Det foreholdt sig ikke saa, at han 
var forgiftet as andre. Ligsyns Juryen 
kom ti! den Slutning, at han selv havde 
taget sit eget Liv med Gift. Denne 
Rettelse flulde staat.i forrige No., men 
vi glemte det. 

— Crookston College vil anflaffe fig 
et Piano. ByenS bedste Skuespillere 
vil tage Del i det bekjendte Drama, 
„Uncle Josh", som vil blive fremvist paa 
Opera Huset den 23de ds. Aldrig før 
har et saadant kontis! Spil varet frem
vist i Crookston. Indtægterne vil gaa 
til at faa et Piano for Skolen. Skolen 
møder med blomstrende Success. Der 
er nu 62 Studenter. Udsigterne tyder 
paa at mere end dobbelt saa mange vil 
frekventere Skolen iaar end nogensinde 

før. 

— D. Ä. Sunderud fra Hill River 
var i Byen paa Torsdag og kunde med
dele Udfaldet af fin Sag med Elevator 
Kompaniet. Hr. Sunderud var en Tid 
Bestyrer af etraf Thorpe eller Andrews 
Elevatoe Kompanis Elevatorer paa N. 
P. Banen oq paadrog sig Kompaniets 
Unaade. Den unge Sunderud blev 
formelig forfulgt og behandlet, som om 
han flulde ha været en Forbryder. En-
den paa dette blev at Sagen bragtes 
ind for Grand Juryen i Norman Coun-
ty under nærværende Retssession. Det 
vil maafle glæde Hr. Sunderuds Ven-
ner at faa høre, at Grand Juryen fri-
fandt ham paa Elevator Kompaniets 
egne Vidnemaal. 
sigelige Ubehageligheder har det kostet 
den unge Man5 at tomme ud af den 
mægtige Korporations Klor. Han er 
bog glad, at han saa eftertrykkelig red! 
bebe sin 2®re. Det er en Fornøjelse 
for "Rodhuggeren" at tilføie, at Hr. O. 
A. Sunberud er en ung, intelligent 
Mand, hvis hele Udseende bærer SEr-
lighedenS og Oprigtighedens Præg. 

Attorney Walseth af Fertile og 
Mr. English Ex-Justice of Peace fra 
samme Plads, var i Byen paa Onsdag 
paa Veim fra Ada, hvor de havde været 
t Retsanliggender. Det vtl maafle er
indres, at "Rodhuggeren" et Aar siden 
omtalte, at de nævnte Herrer var i U-
leilighed for et Bond, som det vaastodeS 
be havde forrykket fra et Justice Court i 
Norman County. Sagen blev paadømt 
i Distriktsretten t Ada den 9de Novem-
ber. Mr. English blev frikjendt af 
Juryen, og Sagen mod Walseth blev 
dismissed uden Forhørs Optagelse, 
i det Anklagen ansaaes for grundløs. 

Tabt. 
Et Schawl sort og rødt, -værd om

trent $16. da det var nyt, blev tabt 
Fredag den Ste November mellem Cri'ok-
ston og Corsec Farm. Finderen vil be-
hage at levere samme til E. S. Peterson 
& Co. i Crookston. Den, font tabte 
tzchawlet er Clara Peterfon fra Town 
of Roome. 

Udlandet« 

— Provstinde Grethe Borchgrevink, 
Enke efter Borchgrevink paa Näs,Norge, 
døde Tirsdag den 12te Okt. i en Alder 
af'83 Aar. , ] 

•—Kristofer Janson er fortiden iStock-
holm, hvor han volder Foredrag. Hans 
sidste Thema sees at have varet: "Byg
mester Solness's Hjælpere og Tjenere." 
SoInesS havde fra en simpel Bondetøm
mermand svunget sig op til at bli en af 
de mest anseede Arkitekter. Denne Lyk
ke skyldte han en Slags dæmonisk Evne, 

Mange Penge og u- Troldet i sig. som han selv kaldte bet. 
Noar han intenst ønskede noget, fik han 
bet. Han favnede grundige Kundskaber 
eg Dygtighed og tog bent i Tjeneste med 
en Magt, som minder om den hypnotiske 
Suggestion. Denne Evne benyttede 
han sig af t selvisk Interesse og til an-
dres Skade. Stor er Viljens Magt 
Den er lidet tjendt endnu. Dette skal 
være Traaden i Hr. Jansons Foredrag. 

— Det er ganske mærkeligt,hvorledes 
en stor Mand kan blive Bedømt forskjel® 
ligt til de forskjellige Tider t sit Liv. 
I Oktober 1890 skrev saaledes "Verdens 

Gang" om Bjørnstjerne Bjørnson: 
"Man erindrer, hvorledes Bjørnson har 
vinglet fra det ene Standpukt til det an-
det. Den samme Mangel paa Takt 
og Ansvarsfølelse er det,- som bringer 
Bjørnson til at fortolle Verdeu,at m tril
ler med Kanonkugler foran Rusland. 

Rusland har ikke Mtdler ihænde 
til at bedømme Hr. BjsrnsonS uendelige 
Løshed i dette. Hr. Bjørnsons ©lit-
verier er t sin Løshed og Usandfærdighed 
en Fare for ^s.— I alle tænkende, fædre
landssindede Menneskers Navn nedläg
ger vi en Protest mob denne Trafik."— 
Hvor helt forskjellige er ikke de Artikler, 
forn "Verdens Gang" iaar leverer om 
den store Digter? De strømmer jo aide-
les over af anertjendende Ros. 

Berlin den 8 November. I Kjøben-
haon hersker den største Sorg og Uro, 
thi i snart en Uge har Christian IX 
Liv hængt t en Traad. Hans Sund
hed er as den allerstørste Vigtighed 
for Europa, thi af den ashSnger 
hele det rastløse Kontinents Fred. 
Tiltrods för Danmarks tinge Magtstil
ling hor der været ham forundt at øve 
en velsignelsesrig Indflydelse over Kon-
ger og Keisere, der holder den gamle 
Verdens Sjæbner i det hule af sin 
Haand. 

Tiltrods for inspirerede som ikke in-
spirerede Redaktørers Paastande om det 
mobfatte, tiltrods for Benägtelser saa-
vel fra officielle fom halvofficelle Kilder 
har man vist, at Kong Christian har 
siden i Søndags har svævet mellem 
Liv og Død. Bulletiner er fra ben lille 
danske Halvø blevne telegraferede 
afsted til alle den gamle Ver-, 
dens Hovedstader, hvor de af hvereneste 
regjerende Fyrster er blevne läste med 
den største Uto, og. der findes neppe en 

Se her! 
Bi er endnu paa dett gamle Plads og sælger alt henhørende til: 

Cxoclsiersr de G-lstsixraxe, 

Ha-nresting: Q-loires, etc. 

A. J. Solberg, 
Jørgenson Bygning, Robert Street, C r oo k st o n, Minn 

Statmands Øre i hele den gamle Ver-
den, som ikke har ansträngt sig til det 
yderste for at opfangeren svageste Hvi-
flen ont Haab eller F*98* fra den døds
syge Suveræns Sygeleie. 

Ifald der nogen Gang bedes i Euro-
pas Kabinetter, jaa kan det trygt ftgeS, 
at Hundrede af Bønner er opsendte for 
den frebfåle gamle Mands Liv, og om 
det biplomatifle Hjerte nogensinde kan 
näre en taknemmelig fføielie, saa har 
det ganfle vist banket af Taknemmelig
hed, hver Gang der har vist sig et Tegn 
til Bedring i den alderstegne Monarks 
Tilstand. 

iØltfftS. Hcrderligc og virksomme Herrn 
eller Damer i Minnesota som Reisende Agen-
ter for et responsibelt, gammelt etableret For-
retnuigshus. Maanedlig $65 og Expenses. 
Stadig Plads. Referenser. Indeslut selv-
skreven Adresse med Pojtmlrrke paa Konvo
lutten. The Dominion Co., Dept. Y. Chi
cago, III. 

84. 

"—saa har jeg lovet —" 
"Harold, Harald! Net, net," udbrød hun forhindrende; 

men han vilde være ridderlig: 

"— sa/t har jeg lovet hende mig selv." 
Det var en Lettelse for ham at faa sagt fro, og nu gi! 

han imod Døren. "Harald," sagde jeg med nogen Vægt — 
til Revselse og Formaning —, men hah hørte pa? Stemmen, 
at der ikke vilde vanke nogen Bebreidelse esterpaa. Han stod 
en Stund, og jeg saa, at Hatj,t den Stnnd fattede en stør, Be
slutning og blev ligesom voksen med et. Han tog sin Plads 
igjen ved Bordet, sikker og stø som min Bedstefar. ^ 

Ragnhild sad og ventede noget fra sin Mor; men aldrig 
et Ord kom der over hendes Læber. Jeg havde en Støtte 
paa venstre, og Børnene sad paa Forundringsstolen. Ha-
raid blev en Helt: - ' > / 

"Det er, forbi vi er saa unge, Ragnhild, at 6tf er saa 
leit; men vi blir nok ældre, og jeg staar ved mit." ^ 

"Og jeg staar ved mit!" brød bet frem i bævende Glæde 
fra hende. "Det flal jeg læse Fabervor paa, som vi gjorde 
førstegang." - '/"f; ... • - - ; 

"9loar var førstegang?" spurgte jeg. 
Hun havde foot hele sin glads Fortrolighed igjen 

jZieblik, Harald havde sagt, at han stod ved sit. 
"Sla, førstegang, det er længe ftden!" - > 
'M«, hvad gjorde I to førstegang da?" 
"Ingenting. Gjorde?" ' '' 
"Harald, hvordan kom det, ät bu forlænge siden spurgte 

hende om noget, font bore voksne forstaar sig paa?" 
, "Jtg spurgte ikke; titøen af 08 spurgte. iDet lom af 

bet\ 

81. 

t Amerika. Som saadan sømmer det sig ikte for ham, at un-
derstøtte noget, der smager af norjk, hellerikke maa han tale 
norsk ou bør helst være gift med en Amerikanerinde, øn'Datter 
fra ben grønne P eller Tyskland, Frankrige eller fra hvilken 

. som helst anden Nation end den norske; benne Nation bør han 
kjende saa.lidt som muligt, især naar han er hjemme; borte 
maa Sagen stille sig noget anderledes. Da maa han være 
entusiastiskjor Norskhedens Besarelse blandt os; dog maa 
Norskheden helst være paa engelsk, og han selv maa holde sin 
Tale paa engelsk, flal bet være gromt — han kan jo ikke an-
bet nors! end Bygdamaale — han maa bidrage til bette og 
hint, ellers saar han ikke være med paa alle de døde Komiteer 
— udnævnt for ot opføre Monumenter og udbrede norsk 
Kunst og Literatur ogsaavidere i Form af engelske Flyveskrif-
ter og Taler under de politiske Valgkampagner, under hvilken 
de ellerj bøde Komiteer lever rent forbandet en stakket Tid. 
En flig Leder maa ikke tilhøre noget bestemt Kirkesamfund; 
han maa lade Kone og Børn besøge de rigeste Kirker i Byen, 
maa ogsaa give sine 5 Dollars ttl den norske Menighed, maa 
modtage gratis eller holde mindst etpar-lre norfl-amerikanfle 
Aviser, som han aldrig læser og aldrig betaler; maa lade sine 
jBenntr holde ham fretjt for Fottet, fom en meget dygtig og 
populær Kandidat for et vigtigt Embede, og endelig som en 
selfmade man — efter et hæderligt, retskaffent Liv i bet 
offentliges Tjeneste og en Privatlivets Perle — dø salig og 
jjpdes til den sidste Hvile i ett Grav, h Ivr der allerede pranger 

et vældigt Monument, der har været færdigt i nogen Tid og 
betalt for af ham selv. 'x 

. Med dette Portræt af vor Leder—for ikke at tale t ' 
Flertal — tmeb dette Portræt, der endnu mangler nogle skarpe 

Skru ikte Lampen ned! Naar Hus
mødre vil være rigtig iparfomme, faa 
skruer be Vægen paa Lampen langt ned 
— for at spare Petroleum. 

Men betle er en meget uforstandig og 
kortsynt Fremgangsmaabe, som ingen-
lunde lønner sig. Thi man maa beiætt* 
fe, at ved Nedflruningen af Vægen vil 
Forbrændingen ikke bli fullständig en 
ubehagelig stinkende GaSart stigende op 
fra Lampeglasset og forpester Luften I 
Værelset. 

AldeleS fom naar Lampen oser. 
Naar nu hertil kommer, at Oljefor 

bruget er nøiagtig det samme, om man 
skruer Vægen høit op eller langt ned, 
saa vil vi haabe, at alle klogt HuSmø 
dre ikke vil slutte sig til dette lidet hen-
sigtSmässige og inert ubehagelige Spar
somhed Sprinctp. 

Dr. T. N, McLean 
Læge og Cliirury: 

Kontor over First National Bank. Fergus 

Falls, Minn. 

Dr. H. Hol to, 
Bugt o« Kirurg. 

Kontor over Andersons $rnn®tert. 
Residens: No. 25 Sud Broadwav. 

Crookston, - riinn. 

jØttf(C$. Hæderlige og virksomme Herr 
eller Damer t Minnesota som Reisende Agen
ter for et responsibelt, gamnnltetableret For-
retmngshus. Maanedlig $65 og Expenses. 
Stadig Plads. Referenser. Indeslut selv-
skreven Adresse med Postmcrrke paa Konvo
lutten. The Dominion Co., Dept. Y. Chi
c a g o ,  I I I .  . . .  - V .  

„ L ä r a r e  i t . "  

Ri har nogle faa'heftede Exemplarer 
af Garborgs „Læråren", forn vi sælger 
for 60 EentS portofrit tilsendt. HviS 
du ønsker et Exemplar, maa du sende for 
den straks. 

„Rovhuggere»", 
Fergus Falls, Mian. 

M' . > 
n>'< & 

Ol© T- iTa/Ule., 

é « < j f d t e t  

»nbetfon * Ctfon Block, itgeobet for Woftlentiwt 

Crookston, Minn. 

'u , fa}* jkty* j 'J? / T * i4 

Bedre! 
Billigere! 

Billigere Sko og Bedre Sko hos Holmboe. 
Bedre Sko og Billigere Sko hos Holmboe. 
Billigere Sko og Bedre Sko hos Holmboe. 
Bedre Sko og Billigere Sko hos Holmboe. 
Billigere Sko og Bedre Sko hos Holmboe. 
Bedre Sko og Billigere Sko hos Holmboe. 
Billigere Sko og Bedre Sko hos Holmboe. 
Bedre Sko og Billigere Sko hos Holmboe. 
Billigere Sko og Bedre Sko hos Holmboe. 
Bedre Sko og Billigere Sko hos-Holmboe. 
Billigere Sko og Bedre Sko hos Holmboe. 
Bedre Sko og Billigere Sko hos Holmboe. 

Skotøi<^pss»^ 

For Damer, Herrer, Gutter, 
Piger og B»rq. 

Bedre! 
Billigerel 

HOLMBOE, 
McKinnon Block Crookston. 

Dr. Øwnø 

römtp electriske Setter. 

Incorporated^ 

@ e  h i d !  

Enhver lidende bør fjøbe ovenstaaende 
D r. O w e n » verdensberømte elektriste 
Belte. Läder Eder ei forlede af billige 
Belter der averteres, — hold Eder til 
Dr. Owens Selte. Det udbtzdes 
ikke billigt tilsalg«, som Lokkemad. Kun 
dette Belte holder alt hvad der udlo
ves for det, og er selvfølgelig det 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 af Tv
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  « g t e  
i dneSbyrd. FaaeS hoS vor Ge» 

neral Agent, Earolina Peterson, Ferg«» 
Falls, Minn. . . 
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