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har det stWe og bedste af nyttige 

t Fergus Falls, og tit fælger dem idetmindste saa lavt og t mange Tilfcrlde meget lavere end andresteds og enda give Dem en fin Kalkun 

til Julen med hver Slæbning, De kjober til fem Dollars og over. 

til alle vore Venner o 
SALO DESKY. 

langt hjem,- sa Gustav og tog frem en 
Pakke og en Krukke, som han overrakte 
Gerty. 

"Dette er noget, som Mor sendte med, 
og som Dere fluide ha til Jul," stam« 
mede han. 

"Det var meget snilt af hende. Hun 
er nok den samme gode Veninde, som« 
h«n altid har varet, og jeg er hende me-
fltt taknemmelig." 

"Er Tarl hjemme ?" spurgte Gustav. 
"3«,hatt kan ikke gaa paaFoden endnu". 

"Virkelig?" 
"De maa ind og fe ham,før De gaar", 

sa Gerty og aabttede en Dør, der ledede 
inb i Dagligstuen. Her blev Gustav 
långere end han først havde tænkt. En
delig gjorde han sig färdig til at gaa. 
Idet han knappede igjen Skindpeltsen, 

fä han: 
"Ja, i Kveld er det vel Juleaften". 
"Ja, »z vi som knapt har én Brød

smule i Huset," svarede Tarl Johnsen 
med en bevæget Stemme. 
• "Nei her er not fmaa Forberedelser til 
«ti glad Jul (or os," sa Gerty og Graa-
ben tog hende. 

— "5 Dollar er alle de Penge jeg 
' 'har," fit Gustav, der vat meget rørt, 

frem, men vil bet hjälpe Eder, saa skal 
Dere gjerne saa bern." 

"Ja, tusinde Tak!" sa Carl og Gerty 
. 4>aa en Gang. "Hjælpe — jo, bet otl 

hjælpe os betybelig, Gustav," sa Carl 
og tog Gustavs Haanb og trykkebe den 

varmt. 
"Hils Tante ifra os, at vi ogsaa iaar 

kan tilbringe en glad Jul," sa be degge 
x idet Gustav bød Karvel og gik. 

"Saa har vi da Gudskelov noget at 
saa Mad for alligevel," |a Gerty og fmv 
lede gjennem Tacrrerne, ber frembeles 

' vædede henbeS ffinb. "Jeg tanter vi 
här Beb og Kul not enbnu en Par IV 
ger," fortsatte hun, "og ba faar vi helst 
benytte disse Penge til Mab." Hun 
ilede derfor glad afsted tor at gjøre sine 
Jnbkjöb. 

"Who-o-o-op!" jagde Gustav og He

stene stansede. 
"Papa, nu et'n han her!" raabte El

la, en af Gustavs minbre Søskende og 
dansebe af Glade om paa Gulvet. 

— Paa Sorbet i Dagligstuen stod al
lerede et meget indbydende Fefimaaltib. 
Gulvet var renskuret og alt b et øvrige 
saa net og hyggeligt ud. 

— "Er Klokken allerede saa mange", 
fa Gustav og tog Plads veb Borbet. 

"Ja, De blev ganske sen," sa Mobe-
't ten og saa paa Klottén,som netop flog 9. 

Lille Ella læste en kort Bøn og ber-
paa sang be alle en Salme; — Under 

" Maaltibet fortalte Gustav om sit Besøg 
hos Rebaktören, og om Pengene, som 
denne saa velvilligt havde givet ham. 

"Jeg havbe tænkt at kjøbe nogle Ju-
lepce| enter for Pengene, men — —" 

"Hvab tjøbte Du for Pengene, da?" 
spurgte Moderen ltdt forundret. 

"Jeg tjøbte ikke noget. Jeg gav dem 
Bort." 

"Gav dem bort, — til hvem?" 
"Til Gerty og Carl Johnfen". 
"Det var meget pent gjort af Dem. 

Gustav," fa Moderen glædesstraalende. 
— Efter Maaltibet maatte Aviserne 

frem. Der blev med et stille; thi Gu« 
stav fluide nu læse en ny og interessant. 
Julefortælling. 

Den var meget god, fa be alle, da han 
var färdig. 

— Noget senere sa Moderen, at Papa 
helst burbe læse libt om Marta og Je
subarnet. Ester at han havbe læst, fang 
de alle den gamle og smukke Jule-Sang: 

; ' "Glabe Jul! deilige Jul! \ 
Engle dale ned i Skjul, o.s.v." 

errootfton og Cttiefltr 

— Sheriff Sarørmce reiste til Etski-
ne Sørbag. 

— County Advokat öofSman er i 
St. Paul t atetsanliggenber. 

— 32 Grader under Rul vtste Ther-
mometret Fredag Morgen. 

— ©kifteretsdommer Bratland fra 
Norman County var i Byen Fredag i 
Lovanliggender i Distriktsretten. 

— Torkel Oftelie passerede gjennem 
Byen forrige Uge paa Seten til Thief 
Rtver Falls og Marshall County. 

— William Manch, som i Sommer 
sit sin ene Arm tnust mellem to Vogne, 
blev af Juryen tittjendt $7,500 i Sta-
deserftatning af Great Northern. 

—- Blomstrende Helbred, langt Sto, 
Belsærb, Lykke tommer veb at tage, Ro
cky Mountain Tea feiler ikke. Spørg 
Eders Apothekeo. 

-'- Christ Houston sik $600 tittjendt 
of Juryen i Erstatning af Great Nor
thern for Skade forvoldt ved eptæmmet 
Band, som blev flanende paa hatts Land. 

— Ole Nelson fra Brown County 
S. Dakota og Maty Enckson herfra 
Polk gtsiebe sig paa Onsbag. Det er 
rart saa ben Kjærligheden finder Veien, 
selv om ben et lang. 

— „Madame" Dolly Reevs, ankla-
get for uterligt og liderligt Hus, blev 
sritjendt af Juryen. Denne Jurykjen-
delsc er en Stam for anständige Mänd 
og Kvinder — og det er overflødigt at 

sige hvorfor. . 

— General Stephens. Mange vil 
ha hørt om A. D. Stephens |om Politi
ter og Bcinkör, men ingen har hørt ont 
General Stephens. Og er det saa. 
Hs. Excellence Clongh har udnævnt ham 
til General Surveyor oE logs. Om 
den nye General hat brændt Krudt ellejr 
set en Sabel ved vi itfe. 

— Crookston er teret som ingen an
den By t disse Dage — det vil sige po
litisk. Tv af vore gode Borgere navnes 
som värdige fot to af de ærefuldeste 
Embeder i Staten. Halvor 3 teener f on 
stal ifølge Beretning fra Washington 
bære fiffer paa at bli Stats Attorney 
for Minnesota, oz Senator Ringdal 
fremholdes som selvskreven til at felt næ
ste KongreSmand fra 7be Distrikt. 

— Følgende har t de sidste Dage ihu-
tommet Rodhuggeren og glædet Rebak-
tørettS Hjerte veb ot tomme iitdom og. 
betale for Bladet: Anthon Sindem, 
Halvor Aasen fta Gossen, I. P. Chri
sten! on, Crootston, K. I. Sandvig fro 
Fertile, O. I. Mapson fra Lindsay, 
Lars E. Nelson fra Ctstiné.Ole Sivert-
son fra Crookston, G. B. Onstad fra 
Fosston og Syver Kvatberg fra Town 

af Onstad. 

— øagmøllen er nu gaot over t an» 
dre Hænder, og fire Deeds er rekordet. 
Selve Møllen er ffjøbet for $40,000, 
Iarden $10,000, Plaintngmollen $10,-
COO og ©ommeretten — en Dollar. De 
nye Eiere er T., H. Shevlttt og F. P. 
Hiron. Dét viser sig at ha varet 4 Ei
ere før nemlig T. B. Walter, H. G. 
Walker, G. M, Walter og Chas. B. 
March. - - ' '' • #, 

— En af be mest moeiige Instituti
oner i Sanbet er Crookston Normal 
anb Business College- Den har nu 102 
Studenter og 6 Cärere. Undervisning 

gives i alle Skole og ForretningS-Fag. 
specielle Klasser for saadanne som ikte 
kan tale ellrr läse engelfl. Veb Siden 
af bette saa er det ogsaa den billigste 
Skole i Nordvesten. Undervisning, 
Kost, Logis, osv. i privat Famille for 
$3.33 per Uge. Tænk paa bette. Du 
kan faa en god Skoleuddannelse for 
$13.32 per Maatted. 

— Druknet. En liden Gut, Søn af 
Tinsmed Lehman, brutnebe Mandag 
Eftermiddag under Omstændigheder, 
som gjør det vanskeligt at sige, enten.bet 
skyldes en Ulytte eller den voksende 
Galskab blandt Ungdommen Gutun
gerne har havt for @tit at lege med 
Kjalter paa ben Maabe, at be har träk-
ket hverandre og tverrykket Kjælken, saa 
ben som sad paa, skulde falde næsegrus 
af. Mandag Eftermiddag holdt den 
brutnebe og en anden Gut paa mtb ben
ne Leg ube paa Isen, og paa agte arne-
kansk brydde de sig intet om, at be tom 
en Vaag betSntelig nær. Lehman Gut
ten — 7 Aar gammel fad paa Kjälken, 
og en 10 Aars Gut trak i Baandet. 
Idet den som tral Kjælten gjord? Tv er
rykket beregnet paaat kaste den siddende 
as, var han tommen Kanten faa när, at 
han følte bet svigte unber sine Födder, og 
i Overaflelske flap han Kjælkebaanbet. 
Følgen var, at baabe Kjälken ogGutten, 
som sad paa slyngedes lige ud i bet aab= 
tie Band, hvor' Strømmen øieblittelig 
førie baabe Gut og Kjalte tnb unber 
Isen. Mange Mennefler har arbeibet 
paa at finde Liget af benLille igjen, men 
endnu er ban ikke funden. Det er en 

ualmindelig trist Tildragelse — og saa-
meget sørgeligere, som ben neppe fan 
henføres til en U.lytfe§l)änbel|e. Den 

unge tiel)man blev et Offer for den voks
ende Galskab. Denflags Kjælteagning 
er biet et Udflag af Fobbold-Manien ng 
ett anden Leg, hvor be som befatte flaar 
med Stikker, klynger sig sammen og 

— og tilbets flaar Näse og Øren af 
hveranbre. Det mangler nu, at nogen 
Professorer nrgagiferer Clubber i benne 
nye Kjælkeleg. D:» vilde sagtens snart 
bit ligessa afholdt som Fodbold. Om 
Aabntnger t Isen fryser til, kunde man 
maaffe brætte hverandres Arme og Ben, 
og bet var heller itfe faa frnaaKarstylker. 
Naar man lägger M pette ti! Ungbom-
men, er bet taller forunderligt, at be 
ikke bræber hveranbre oftere end,ebe gjöi . 
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Ligtale af Ole E. Hage«. 

Holdt ved en Nabos Baare Sött» 

dagen den 31 te Oktober' 97. 

(Trykt paa Opfordring.) 

Venner og Naboer! ^ 

Jeg har faaet en Pligt at opfylde i 
Dag for hotS Ubfmelfc jeg er saa lidet 
flikket, at jeg finber bet- eitbog passenbe 
at gzoreUnbskylbning for at opfylde ben. 
En af vor Bybels ældste (Settlere har 
altsaa afsluttet sin ^anbring iblandt 
o8, og inedens han levede ubtaltte han 
Dnsket om, at jeg skulde sige nogle faa 
Ord ved häris Baare og paa hans Veg
ne sige Venner, Naboer og Familie hanS 
sidste Faroel. 

@t fanbant Øafte funbe ikke negtes. 
Et hoiere T»llidshoe,v og en helligere 
Pligt funbe itte falde i e;t Medborgers 
Lod. O4 det tan ogfaajænde, ni naar 
alt tom Ar _ til alt, at en glimrende Ta
le af en fatnet Mand ikke har støne Be
tydning enb nogle simple og enfoldige, 

men velmente og oprigtige Ord of en 
ularb Nabo. 

TidenS Tand, denne Livets Arve-
fiende, har atter gjort fit Vært. Alt og 
alle er Gjenstand fer betts evige og uop
hørlige Arbeide. Tidligt eller senere vil 
enhver af os bukke under. I Dag mig, 
imorgen dig. Den sparer ingen, og 
ubarmhjertigt ooerfljjærer den de ømme
ste Baand. Alt hvad Naturen frem
bringer af Liv og af Skjonhed er hjem-
talben denne guaoenbe Tands Skjæbne, 
og vil om en stakket Tid visne og — dø. 
Vort Liv er kun en libett funllenbe 
Gnist, ber i Aieblittet flukkeS og for
svinder i EoigheberneS ugjennemtræti' 
gelige*og mysttfle Taage. 

Ole E. Skaar, oed vvis Baare vt nu 
staar, nar føbt i nordre Aurdal i Bal
ders i Norge 1845 og var altsaa veb fin 
Døb 52 Aar. I 1875 uboanbrebe han 
t&Slmerita og tog Ophold i La Crosse, 
Wisconsin. Ester to AarS Ophold i 
La Eros fe vendte han tilbage til Norge 
og standfede der i 6 Aar. Saa kom hän 
herooer igjen. 

I 18S2 blev han gift me6 Johanna 
Hanfon, ber nu begræder Tabet of en 
trofast ZEgiefcelle og omsorgsfuld Far. 
Det nafte Aar, i 1883, byggede Skaar 
dette Hu-, og her har han leoet med fin 
Familie i de forløbne 14 Aar. I alle 
disse Aar har de fleste af os fjenbt ham. 
Og-med Sandhed skal det sigeZ, at vi 
har fjenbt ham join en fredsommelig, 
hiälp|om og god Nabo. En ærligere, 
og mere paalidelig Mand i alle sine 
©jøremaal kunde ikke siades. Nu har hatt 
forladt os og overskredet Dörstokken, ber 
stiller mellem de to Eoiqheder — Firti
den og Fremlivcn. Hau har traadt ind 
i det mystiske Hinsides, hvorfra ingen 
vender tilbage. Han et ikke ntere iblanbt 
oS. Men Erindringen om ham vil leve, 
ikke bare blanbt hans nærmest Paarø-
renbt, men blanbt alle, som lærte ham 
nærmere at fjenbe. Saa Tak ba, Skaar 
for hvab du oar iblanbt os. Taf for 
gobt Naboflab og trofast Venflab. Tak 
for be Fobspor, du efterlod btg. Tat 
forbi du vat en trofast HuSbond »g en 
gob Far. Taf fordi, at du var tro mob 
bitte Principer og stanbhaftig i din 
Ooerbeoisutng til sidste Stunb. Og vi, 
font i Dag er tnøbt frem for at vise dig 
vor sidste Wtesbeoisning, vi er forvisset 
om, at Trofasthet», Wrlighed og Op« 
rigttgheb her t Stoet er bxt bedste Ad
gangskort til Lytte hisset. 

Din sibste sygdom var langvarig eg 
smertefuld, men mtb laalntodighcd 6at 
du Byrden font en Mand. Efter bu ilte 
funbe tale, fintlie du til befogenbe Ven
ner. Ä)u git feloe Døden imøbe med et 
Smil over bin afntagrebe Kind. Med 
Sandhedens fulde Virtelighed kan det 
vidnes o in big, at bu i DøbenS Stund 
med bit triumferende Frebens Smil hil-
sede Döbseiigelen meb Seiersraabet: 
„Døv, hvor er bin Bcaab?" 

Saa tat ba Ven, for alt gobt, og i 
Sybtgijeb meb bit Dafle byber jeg her
ved din hengivne Hustr», dine elskede 
Børn, Vennelog Naboer dit pdste 
Farvel. 

Se her! /" 
Bi er end«« paa bee gemte PlabB og sælger alt henhørende til: 

0 - I 5 0 0 E 3 °  

Oroclrersr G-las-ssra,xe, 

Uaxiresting: G-loires, etc. 

A. J. Solberg-, 
Jørgenfen Bygning, Robert ©treet, ir oo If i. n, Miav 

Nu er Tiden 
at fubscndere paa „Rod-

huggeren". Vi har fikret 08 Retten at 

oversætte paa Norfl og trykke i „Rod

huggeren" den. mest interessante Skil-

drtttg af den franske Revolution, som 

endnu har vätet trykt. Den vil begyn-

be Januar, säa det er paa Tibe at 

abonnere nu, forat faa ben fra Begyn-

ghnbelfett. Kun $1,00 fra nu til 1ste 

Januar 1899. 

Dr. H. Hol te, 
Seet 06 ftixuxa 

Sverige og Balgene i Norge. 

g# 

Äbonner påa "Rabhuggereu"' $1. 
9la«t.s ' 

Ubfalbet af Valgene i Norge har 
fremkaldt en Række flatpe Udtalelser i 
„Storsvenflens" PreSle. Imidlertid 
mangler ber heller ikke i den svenske 
Presse paa Artikler, jom gaar tenanben 
Retning. Saalebes flrioer „Dagen", 
ber har samme Udgiver som bet bekjenbte 

„Aftonbladet": 

„Norge har gaaet fremover meb hur
tig Fart paa be politiske og sociale Re
formers Bei. Sverige staar absolut 
stille. Heri ligger den største Fare for 
Unionen, eg det er mod bette farlige 
Punkt, at oprigtige Untonsvenner først 
og fremst bør rette fine Bestræbelser." 

Soderhamnskuriren er endog for
melig begeistret ever Sagernes Udvikl 
ling . — det haabet nok ogsaa paa en 
moralsk Stolte fra Norge til Forbel for 
den foenske Jnbenrigspolitik. Efter at 
have omtalt Fotholbtne i Norge skriver 
Blabet: ' 
- «Og hos os? .... Faatalsoælde, 
Junketvälbe, EmbedSmænbsoælde. Fol-
tet for ett stor Del ligegyHigt overfor 
det politiske Forhold. Den tommunale 
Magt i de fleste .«kommuner lagt i et 
FaatalS, ofte i en enkelt Mands Haanb. 
Og i Flertallet af be øvnge Kommuner 
er Massen ligegyldig, hvotveb vort 
Første-Kammer bliver en ren Parebt 
paa et Overhud. Og vort Anbel-Kam-
mer er valgt af Fjerdedelen af de myn
dige Dfland. Eller rettere af Tredjede
len af den stemmeberet,igebe Fjerdepart, 
hvorved vort Andet-Kammer hovedfag 
geltg blot bliver en Hale til FBrste-
Kammeret. . , 

Et det tænkeligt, et bet stal være 
muligt for to efter saa vidt forskellige 
Principer tegjetede Sande i Længden at 
gaa t Slag sammen? Spænd sammen 
for Kjøretøiet en t rag, unber Pisten 
taalmobig trættende Oxe og en af Livs-
lyst sprudlende Fole, og kjør saal„"„ 

Rontor over Andersons Tru^ Ztsre. 

ResidenS: No^.25 Syd Broadway. 

Crookston. Mim». 

Dr. D. Tufte. 
N o r s k  L æ g e  

Udeksamineret fra Kristi mia Universite 
Norge. 

© s Dfieoocr pillands Drug Store, 
€ r o t o ui, - - 2TI i tttfc 

Ole T. TTa-a-le. 
S a g s ö r e r  

»nbetfon * Clfon Sloå, ItgeoBer fot Pr iwmtrxt. 

Crookston, Minn. 

Billigere! 
Billigere Sfo 
Bedre Sfo og 
Billigere Sko 
Bedre Sko og 
Billigere Sko 
Bedre sko og 
Billigere Sko 
Bedre Sko og 
Billigere Sko 
Bedre Sko og 
Billigere Sko 
Bedre Sko og 

og Bedre Sko 
Billigere Sko 
og Bedre Sko 
Billigere tofo 
og Bedre Sko 
Billigere Sko 
og Bedre Sko 
Billigere Sko 
og Bedre Sko 
Billigere Lko 
og Bedre Sko 
Billigere Sko 

hos Holmboe, 
hos Holmboe, 
hos Holmboe, 
hos Holmboe, 
hos Holmboe, 
hos Holmboe, 
hos Holmboe, 
hös Holmboe, 
hos Holmboe, 
hos Holmboe. 
hoS Holmboe, 
hos Holmboe. 

For Damer, Herrer, Gutter, 
Piger og Bsrn. 

Bedrel 
Billigerel 

HOLMBOB, 
McKinnon Block Crookston 

Derefter oenber Blabet sig mob Stor-
foenstens Presseorganet, ibet bet bl. ft; 
flrtver: „Vi læste for et Par Dage 
siden i en af vore Hsireavifer en Advar-

11 el til Norge om ikke et følge ©taken* 
. lands Exempel. Hvot fandtes vel i 
I Norge Anledning fil en faaban Advar

sel? Kan man meb Rimelighed fant« 
i menligne be græske Chauvinister med bet 
I norste Venstre? Hvor hat man ba fun* 
1 bet Foranlebtnngen til den tilsyneladende 
1 ubesøtebe Abvarsel?"—w Skandinaven.^ 


