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I Rodhuggereu as 18de Januar fin
der jeg til min Overraflelse, at der er en 
Mand, som ogsaa har imødegaaet min 
Artikel, og jeg er ham meget taknemme-
lig for hans venlige Opfordring til mig 
obt at forklare mig. J 

Jeg skal gjøre det paa den bedste 
Maade, jeg forstaar; men först og fremst 
Maa jeg erkjende for Hr. Rasmussen og 
hele Rodhuggerens Låsekreds. At jeg 
ti er nogen Skribent eller Digter, vil 
maaske vcrre eder indlysende fra mine 
forrige Indsendelser, og en anden Ting 
maa jeg mbrømme, og dét er, at da jeg 
skrev mm forrige Artikel „Det universale 
Broderstad», saa var det ei min Me
ning, tit hvereneste Mand og Kvinde,som 
läser Rodhuggeren, stulde forftaa min 
Artikel. 

Den første Anmerkning, Hr. Rasmus-
sen gjor mod min Artikel, angaar mine 
Udtalelser om den moderne Socialisme, 
og jeg tager ikke en Døit tilbage af,hvad 
jeg sagde om den samme. Thi vend dig, 
hvoihen du vil, saa finder du. min kjä-
re Rasmussen, i Menneskene Tendens 
til Selviskhed; ja, kanske om vi ser lidt 
ind i Sagen, saa er bonde jeg og Hr. 
Rasmussen beheftet med samme Udyd, 
om jeg saa maa koldt' bet. Render ikke 
Mænd, Kvinder og Børn efter, hvad 
vi kalder Forfængelighed? jeg siger end
videre her, at det er Samfundets Graa-
dighed og Selviflhed, som hor tvunget 
Massen tit det Standpunkt, hvori det nu 
befinder sig. Her er bet, hvor Hr.Ras-
mussen har misforstaaet mig. Jeg ml 
sige, at Mennesket nu er ligefrem tvun
get til at bli selvisk. Man er nødt ti! 
at leve, og samtidig er man tvungen til 
at slide Føden i Stormænd og Kapita
lister, og hvorfor? jo, fordi Selviflhed 
har bragt Mennesket bort fra sit oprin
delige Standpunkt, og til videre An
merkning stal jeg svare: da Menneflet 
har gjenopnaaet denne sin oprindelige 
Natur, hvis Karakteristik er Uegennytte, 
ZErlighed, Admyghed, Tolerance, Sjæls 
»g Legems Renhed, — naar al Gjerrig
het» og Graadighed er forsvundet fra 
Verden, — do skal vi kunne sige, vor 
Himmel er naaet, og da vil jeg gjentage 
mit forrige Udtryk: „Da først har det 
sande Broderhjerte aobnct sig for Ver
den." Hr. Rasmussens näste Anmerk
ning kommer indpoo „Verden og Verd 
ner"! Om Rasmussen læfte i fine Sko
lebøger, at der knn er een Verden, saa 
tror jeg, de samme Skolebøger er for 
gamle tit at stemme overens med Tidens 
Filosofi og Tänkemaade. Der er etOp-
hav ttl al Skabelje; der er en Starfag 
og en Virkning, hvis Manifestationer 
gjör sig gjäldende i at Tilværelse. Alt-
faa forstaar jeg, at alt er Liv, ia evigt 
Liv, og dette evige grænseløse Hav af 
Liv er afhængigt af hverteneste Atom, 
som gjør |m minutlige Runde i vore Le-
gemer. Jeg finder derfor, at jeg har 
Ret til at sige Verdner og til Bevis for 
dette, flat jeg citere et Digt af Bjørnson 
som jeg vil anta for den bedste Illustra
tion, jeg kan opdrive: 

D e t  e v i g e  F o r  a  a r .  
ZEre bet evige Foraar t Livet, 
som alting har flobt! 
Opstanbelsens Morgen det mindste 

er givet. 
Kun Former gaar tabt. 
Slægt søber Slægt. 
Stigende TEoner den naar. 
Art søder Art 
i Millioner df Aar. 

Verdner sorgaar og opftaar. 
- Intet )aa smaat, at ei findes et 

mindre, 
Ingen kan fe. 
Intet saa stort, at ei findes et 

større 
bortenfor det. 
Krybet i Jord 
Bjerge jo bygge det kan. 

- 55løoet som før 
eller jti skyllende Vand 
Rigcr har grundlagt en Gang. 

Uendeligt alt, hvor det mindste 
og største 

... „løber i el. 
Ingen slal (lue det sidste — det 

første 
ingen har set. 
Ordenens Lov 
bäicr det ret i fin Favn, 
Frugt og Behov ' 
føder ytieiuabie; vort ©qtøn i; / i 
møder det Samledes FavnW' 

Evigheds Afkom ogFrø er vi alle. 
gemmae ijur 
Rødder i Slagternes Morgen; de 

falde 
' Spørgsmaal med Svar 
fulde af Säd. . .... „ 

over den evige Gruud g 

derfor dig gled, | / 
at du in svindende Stund ^ '4$ 

^ øgede Evigheds Arv. 
. Bland dig i Livsfryden du, som 

' ' " ^ fik være 
Blomst i dens S8aar* 
nyde et Døgn ttl bet Eviges ZEre 
i Menneflekaar. 

: Dde din SkjLrv ""V"s 'A 
ind til bet Eviges Hverv. f 

Liden og svag 
aande et eneste Drag 
ind af ven evige Dag. 

Forstaar Hr. Rasmussen dette Digt, 
forstaar han mig, naar jeg siger Verdner. 

Undskyld, Hr. Rasmussen, men jeg 
tror. De tar Feil. Jeg tror, jeg satte 
det saaledes: Der organiseres Forenin-
ger til at omdanne Menneskeheden til et 
stort Broderflab og at saa det første Fri* 
af Sympathi blandt Menneflene, at 
Menneskene har glemt den mest væsent-
ligeFormaning,som Mesteren gav os,det 
moa alle rettænkende Mænd indrømme, 
og Socialisterne husker den 'ei mere end 
nogen anden. 

Saa flänger Hr. Rasmussen tit mig 
noget om theologifl Kundskab! jeg har 
ikke paatat mig nogen soodan Mission 
som at sende ærlige Mennesker tit Hel
vede og Røvere til evig Solighed. Jeg 
er ingen Hader af Socialismen; men 
desto mere ser jeg paa ben som et Frø, 
ber plantes tit et nyt Kunbskobens Træ. 
Men Spiren bør stelles med, ellers blir 
den ødelagt af de Udyder, som nævnes i 
min forrige Artikel. 

Min Mening var ikke,' at vi fluide 
afslutte med att Arbeide, net bevare os! 
Arbeid du kuns, min tjære Rasmussen, 
alt hvad du kan og hjälp til at fylde 
Stormoverne med, hvad bu selv flulbe 
leve af. Hr. Rasmussen appellerer jo 
selv til mine egne Tanker,naar han siger, 
at Roturen frembringer nok til os alle. 
Det er jo min egen Mening, naar jeg 
siger, Raturen har bæltet et Bord for 
os alle. Men hvoraf lommer bet da, at 
vi lider Nød? jo forbi Selviskheden har 
tat Overhaand med faadanne Ting, som 
vi ti bør kalde dit og mit. 

Naar jeg siger, der bør organistres 
Foreninger, saa mener jeg itke socialt-
stifle Foreninger. Men i den senere 
Tid er der atter bragt frem for Lyset 
en gammet Filosofi, som kaldes Theoso-
fi eller Divine Wisdom. Om Hr. 
Rasmussen tai i med og fer lidt ind i 
denne Ting, saa kan han siden komme 
med fine Bemärkninger mod mig. Men 
jeg haaber, at vi da kan forståa hveran
dre bedre. Sluttelig vil jeg medgi, at 
mine Uvtryk kan ha været støyende, men 
haaber bog, at Hr. Rasmussen vil ha 
Overbærenhed med mig. Som sagt øn-
fler jeg, at vi ved et indgaaende Stu
dium of det heromtalte Emne flot kunne 
komme ttl at stoa paa samme Side i 
dette Spørgsmaal, som saa kortelig er 
diskuteret. Jeg vilde jo selv ha gjort 
det samme Anfald i Rasmussens Sted. 
Hermed overgir jeg Dette tit sin Skjæbne 
haabende, at vi kan faa snakkes ved 
mundtlig senere. Venligst 

. N. A .  Sk a l m a n .  
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Town os Norden Feb. 25.1898 
Hr. Redaktør! 
Det er saa sjelden at se noget i „Rod 

huggeren" fro denne Del af Verden, og 
hvad Grunden kan vare, ved ikke jeg; for 
mange her i Reb LokeCo.,holderBladet 
Jeg hørte igaar, at Barnes, font stjal 
de $91.00 i Thief Stoet Falls, har faaet 
fin Dom, hvilken lyder paa tre Aar 
Stillwater. Nu har McKinley en att: 
den Lejlighed til at vise fin Barnthjer 
tightb veb at benaade ham; men da det 
var faa liden en Sum, saa kanske han 
glemmer Barberen. 

Folkepartiet har nu organiseret fig her 
i dette County. Men forresten hører 
man ikke megen Tale om Politik; men 
leg er fitter paa, at mange tänker en stor 
Del, og da lommer det not frem, om 
ikke før, saa naar vi skriver 1900. Fol-
tet maa vet engang faa Ørnene op og 
gjøre noget torat frelse sig selv Og fine 
Eftertommere. Vi tever jo i et Land af 
Overflod, og alligevel er det hoardt for 
den arbeidende Klasse at faa det nødven
dige til sig og sine. At en Farmer eller 
en Dagarbeider vedblir at være fattig er 
ikke at undres over; for de slal bäre de 
Skatter, sont ilke den Rige vit bære. Og 
jeg er fitter paa, at hvis Bankerne,Jern-
banekompanierne 03 Rtgmanbene betalte 
deres Del af Skatterne, som paahviler 
dem, da vilde ot Farmere ha ett Tredie-
del mindre. Bi hører ofte Tale em, at 
et R. R. Co. har ikte betalt sin Skat 
eller, at de vil ikke betale; men jeg har 
aldrig hørt, at Sheriffen har gaaet og 
tat deres Eienoom i Besiddelse, som han 
»tide gjøre, hvis en fattig Manb ikke be-

11«? > 

Til de drabelige poetiske: Kjamper i 
F e r g u s  F a l l s . - -

<' Motto: I déritte Krig blev ingen farlig saartt, 
A En rev fin Bukse over midt paa Loaret, 11 

En fik et Rist i Frakken ganske tet; 
: . Det var not af sin ez-n Bajonet. 

Naar Parnassens Guder fæster S v ä rd ved Länder, 
og Pegasus af Statden hentes frem,. 
da ved man vist, at noget galt der händer . 
paa Jorden — eller kanske helst i GuderS egne Hjem: 
I Fergus Falls der stod ved Juletider . , 
et poettst-rythmifl Verseflag; 
Satirens Svøbe Hven, saa Rygge svider 
vel kanske lidt ben Dog ibag. 
•Ög ba be tjämpenie paa Scenen kom ,. 
i Tatias og Melgomenes Helligdom, 
der var kun Suk og Ve og Graad; 
Gndindey vidste ei fin arme Raad, 
selv Talta dengang falbte Taarer, 
— hun, som med Smit og evig Lotter doarer 
hoer Jordens arme Tungsinds Søn. 

O l a  N o r m a n d .  

tf. >'• 5,5 

talte t rette Tid. Jeg undres paa, ora 
ikke Republikanerne indser den store Uret-
färdighed, som de begik, idet be fljænkede 
mange Millioner Acres værdifuldt Land 
til R. R. Kompanier frttat for Skat, 
saa længe Vedkommende etebe det. Og 
ligeledes bet mest raadne Banksystem i 
Verden tilkommer de ZEren for. 

Ulvene skriger næsten hoer Nat om
kring vort Hjem, og vor Segislatur for
tjener TEren for dette, forbi de for etSlar 
siden fatte Præmien ned fra $15 tit $5 
eller rettere fagt ingen Ting, fordi at den, 
som fanger Ulven, skal ta den og præ
sentere den for Countyanditøren,og hvis 
en Mand fluide være saa heldig at fange 
en Ulv og saa bor 35 eller 40 Mit fra 
Countysædet, do maa han ha to Dage 
ttl Reisen og stoppe i Byen over Natten. 
Sao blir jo Fortjenesten tiden eller in-
gen. Her er atter et Bevis paa, at Re
publikanerne ser til, at Fattigfolk ikke 
blir rige for fort. For hvis det havde 
været rige Folk, som havde befljæftiget 
fig med Ulvejagt, saa havde de naturlig
vis forhøtet Præmien til 40 a 50 Dol
lars. Lad os alle forsøge at faa golf 
ind i vor Styrelse, som vil arbeide tit 
Fordel for den Fattige og Undertrykte, 
og dette kan ikke ske for fort. 

John L. Finke. 

8f*tt for Lidende. 

Ktip dette ud og tag det tit DereS 
Apotheker og faa en fri Aofle af Dr. 
Kings New Discovery for Taring, Ho
ste og Forkjølelse. De spørger Dem 
ikke at kjøbe førend De har prøvt det. 
Dette vil vise Dem den gode Egenflab 
af dette underfulde Lægemiddel og hvi-
fer hvad en almindelig Flaske kan udret-
te. Dette er intet Experiment og ville 
vare uheldige for Eierae om de ikke de 
vidste at bet kurerte. Mange af de bed
ste Doktorer bruger det og bet i be mest 
farlige Tilfælder. Det er garanteret, 
Prøvestoffer frit i Mortenfon & Cv'S 
Apothek. 

Rothsay, Mi««. 

Bor lille hellige By med sine to Kw 
ter nästen at sige inden sit Skjød, og 
bertil at meddele, at vore Indfødte 
ilte staar tilbage men betjenes hver 
Uge af en (Tjener af den andenverden), 
fra vor Naboby Fergus, tunde man næ
sten tro, at Guddommeligheden var stor 
her, havde bet ikke varet for at bet som 
me Træn som har ført hid en Misfio 
nær til at präbike for Kvinder og Børn, 
som ofte» ogsaa har bringet med fig en 
Tysk BrandvtnShandler eller en Kasse 
£>l for samtidig at underholde Mændene. 
Og medens de to norske Præster har 
talt fra Prädikestolen tit Folket (hetst 
Kvinder og Børn og den indførte Präst 
har talt tit de Indfødte, om at de ikke 
maa tabe Troen paa en perfonlig Djä
vel, har ogfaa benne Brændevtnshond-
ter talt til sine Venner blondt Mænde-
ne om at bet ogsaa er nødvendigt at ha
ve Helvede ibtanbt os, saa at alt 
kunde være i Harmonia, og bet har lyk-
kebes ham at overbevise bem herom. 

Har be førstes Missionsarbejde ikke 
efterladt noget synligt Märke har den 
sidste dog været meget heldig, saa 
om de Htmmetfle Goder vil udblive vil 
dog Helvedes Redflab snart flytte ind i 
Skikkelse af Salooner. Og nu har vi 
helt Borgerkrig i Byen mange f moa 
Mundfægtninger finder daglig Sted, 
f om Grund af at tre a fire Skatteydere 
og en Del andre Borgere (Ja Gudste 
lov en kan da være Borger af ett Stat 
om en ikke yder en eneste Cent til Sta
ten» Opretholdelse) og disse har nu 
fremkaldt e« BlnUste om at faa Stem

me over Soloon-License her, fa a ̂  ind 
Saloon faa de kunde faa have "hell of 
a time", som Kate Field siger, og snart 
er Tiden at Spørgsmaalet jkat af gjøres 
enten det flat blive Saloon i Rothsay 
eller ikke. 

Og for at gjøre Veien a aben for Sa
loon-Elementet var det nødvendigt at 
lade Blindgrikerne ruske som de vilde en 
Stund, som de ogsaa har udført, for at 
faa Folket i den Tro at det var umuligt 
at udrydde „Blind Pigs", dermed faa 
Folket til at blive misfornøiet faa at 
Saloon-Licenfe skulde faa Majoritet ved 
Vaarvalget den 8de Marts. Ingen 
Ting er blevet forsømt, alt er gaaet efter 
Ønfke hidtil med Undtagelse af nogle 
smaa Afbrydelser. Mange store Vis
doms Ord bliver nu daglig udtalte ttl 
Fordel for Saloonen. Det er helst 
disse som aldrig har betalt en eneste rød 
Cent t Skat, som nu er blevet faa om
sorgsfulde for Byens Belstand, og de 
kan nu aldrig blive tratte af at fortælle 
om alt det gode en to tre Salooner vil 
bringe for Byen, og hvad Rigdom og 
Velsignelse de vil føre tit hvert Hjem 
baade paa Byen og Landet. De kunde 
nok bevise at et Onde er nødvendigt, men 
kon ikke ta Ti'a tæ bæ. 

Spark Stump. 

Fra Wal-ott, R. D. 
Febr. 19.1898. 

Hr. Redaktør og Læsere af „Rodh."! 
Da det nu er faa länge siben jeg har 

feet noget ifra benne Kant, og især noget 
af Interesse for Folket, faa vil jeg to 
mig sammen og senbe „Robh." en tiden 
Epistel. 

Vi fer faa meget af dette Tøv fra 
hjemmelavede Redaktører og deslige; ja 
lige. indtil Skriftkloge skriver; meit san
delig, hvis Dere er saa høit oppe i Rang, 
som Dere siger, mine årede Christine-
Storheder, ba vitbe jeg i jert Steb 
flamme mig selv over, at jeg var saa 
stokbum at nedlaste disse stokkets Piger 
fra Waleott. Det Ian not være, at 
mange .synes det var en Forbrydelse, 
mett — ! Jeg vilde blot gjøre Dere et 
Spørgsmaal, om Dere tan soate: Bar 
det formeget, om disse tlögtige Damer 
viste sit Mod, der hvor Mænbene itle 
turbe. Ja, fe blot inb t Sagen, Dere 
Storpralere fra C. Damerne gjorde 
wgen Stade. Thi da «Ide først og 
fremsi vor ägte og gode Øvrighed ha tat 
fig of Sagen; men hvad gjorde Dere? 
Nei, værste Skoden hor Dere gjort. Lo
stet Damerne ned faa lavt, forn I troede 
Jer til at strive, og desuden har I 
paaført dent Løgne, sont ingen af Dere 
kan bevise. I har hørt det af andre. 
DlSse, som liker sterkt, har sagt saa og 
saa; men man moa ilke t o att, og aller
mindst strive i Blodet om saadant, før» 
end man er sikker paa Sagen. Men 
naar Dere har dit for Vone at nedlast* 
disse Kvinder, hvorfor 1 ol Verden be
høver Dere at skrige: Kvinden bør ha 
Stemrfieret? De er ikke betänkte paa, 
hvod bet vil betyde. 

Jeg fluide Lnfle at høre noget bedte 
ifra Dere. 

Do de selv har paastaaet at $)e er 
Redaktører og Skriftkloge? Lad ikke de-
res Tunge sige mere end I kan besvare, 
Jeg har nu læst Rbdhnggeren siden 
dens Føbfel, og især alle Korresponban-
cer fra Cbristine, R. D. • Mett Hoved
indholdet af att betifro, er Kjärligheds-
affärrer, Gifttung m. rn., og at ueblaste 
Kvinder er beres almindelige Thema. 
Og deraf tan vi alle font har löst de 
skrivelser fe beres Karakter. Men ærede 
Skribenter har bere ikke noget ondet enb 
393 al cot 13 Piger at strive om til hver 
Uge, da vilde jeg roebe Eder til at hol-
de op engang imellem, thi 3 Gange om 
Maaneben er tiol om faa dant. 

Og hvis ot Dere finder noget font er 
overdrevent i dette Stykke, eg som ikke 
passer dere, saa vær sao venlige at paa-
minde mig derom. Thi jeg tiender 
Wolcotts Kvindernes Sag bedre, jo me
get bedre end olle dere det skrivet det ene 
Kapitel efter det andet. Og hvis dette 
ikke er nok for Dere faa har jeg mere at 
g i v e  D e r e .  .  W a l d e m a r .  

PATENTS 
I i CaveaU, and Trade-Mirke obtained and all Pat-j 
j lent business conducted for MODERATE FEE*, j 
I 'OUR OFFICE IS OPPOSITE U.S. P*"'}T J 
i and we can secure patent in less time than those 1 
i i remote from Washington. ... . • j 
i1 Send model, drawing or photo., with descrip-i 
<tion. We advise, if patentable or not, tree oil 
! i charge. Our fee not due till patent is secured. 1 

P.U.ULET "How to Obtain Patents," with» i 
> 'costofsame in the U.S. and foreign countries f 

i sent free. Address, < 

C.A.SNOW&CO.j 
OPP. PATENT OFFICE, WASHINGTON, D. C. 

As 

Dr.Peters Kiiriko 
er et koegemiddel af anerf jenbt Fortjeneste. Den er væ
sentlig forskjellig fra alle andre Mediciner. Den kan 
pave Efterligninger, men der er intet, der kan erstatte den. 

®e* tcttftt Blodet. Den befordrer UordOielseu. Den regulerer 8eb*tro. 
96en Holde» Maven torten. Den styrter Nyrerne. 
De» beroliger Nervesystemet. Den ««rer, styrter og oplive«. 
De« aabner Huden» Porer og hidsorer snnd Xran»spiration. tij 

Aortsagt, den er en ^amiliemedicin t enhver Betydning 
af Grdet og burde findes t enhver Husholdning. 

Dersom den ikke er at erholde t 
Deres Nabolag, flriv ttL. 

DR. PETER FAHRNEY, 
118-114 SO. HOVN* «V»-. 
OHICAGO. ILL. 

tcgijlrcrtf Hummer 
osa den »verste Ende af Martonen. Kjøbere bøt f* 
tit, at det ikke et bleven ubfkrabet eller forandret. 

W 
W 

r A f o f- tit c t -

Uyeste Nvtl 
Advokat og Dr. juris 

I«o. W. AMNNbev's 

Praktisk Haandbog 
i 

Staten Minnesotas Lovgivning, 
folkelig affattet oz særligt afpasset for FarmerbefolkMaen, samt indeholdende alle gjæ!» 
deude Lovbestemmelser, selv »ei 1895 eebtegne Love, (med Forfatterens Portray, 
har netop forladt Pressen. * 

Ved Jndsendr'se af $g,60 til Mt* Blad» Expedttio« vil denne ub» 
mærkede og oærdifiubeSBog, smult utlbmtbtn i Skindrygbind, strax blive portofrit tili-»d» 

Bogen er paa 635 Sider. 
Den indeholder 2341 Paragrafer. 

'' Den giver 150 almennyttige Formularer fnr alle tænkelige Dokumenter. 
Hvert andet Aar vil "et Tilllrg'^, indeholdende alle de vedtagne Lovforanoringer. 

udgives, saa dens Betydning og Vcerdi vil vcrre varig. 
Enhver Farmer, Forretningsmand, Arbejder, Town-, County-

o g  S k o l e e m b e d s m c e n d ,  e n h v e r  S k o l e l æ r e r ,  P o l i t i k e r  o g  B o r g e r ,  
skulde eje Bogen og bruge den flittig. 

der har den, og kan raadføre sig med de», kan komme til at staa saft i noget 
Tllft-llie. 

Den vil spare en Mand ti Gange dens Pris i et Aar. 
Den er omfattende og paalidelig, derfor borger Forfatterens Anseelse 

sam en af Statens dygtigste Advokater. 
Vi kan ikke nævne alle Love. som i den omhandles, mett vil size, at om gir 

f u l d  o g  g r e j  B e s k e d  i  e t  f o l k e l i g t  o g  l e t l æ s t  S p r o g  b l a n d t  A n d e t  o m  f ø l »  
g e n b e  v i g t i g e  L o v e :  

V a l g l o v e n ,  T o w n l o v e n e  ( T o w n s t y r e  o g  b e  f o r s k j e l l i g e  E m b e d s m æ n d »  
Pligter), C o un tylo v ene, Skatteloven, Skolelov en, SkolelaubS» 
l o v e n ,  K o r p o r a t i o n S l o v e n e ,  K o m p a n i f l a b s l o v e n ,  V e j l o v e n ,  G j c r r d e l o v e n ,  
Kreatu rlo V«n e, Fattigloven, Fre dn ingSl ov ene, Trceplantning og 
Ukrudtloven, Digelovene, ZEgteflabs- og Skilsmisse Loven, Formynderskabs-
l o v e n ,  A r b  e j d  e r  l o v  e n  e ,  L i e n l o v e n ,  L ø s e r e l o v e n e ,  B e x e l l o v e n ,  
F a s t  E j e n d o m s l o v e n e ,  D e  F o r e n e d e  S r a t e r s  L a n d l » v e ,  S k i f t e l o -
ven, Kriminalloven, Rettergangslovene i civile og kriminals Sager, baade 
for Fredsdommere og for Distriktretterne. Kortsagt den er fuldstændig og over-^iltlu» 
»"««ressant. 

^ngm »yndig Maud i Staten Minnesota bør være benne Bog fontlen 
Ven er Nyttig og uuudværlig for Holk i alle Livsstillinger. 
Erholde» vortofrit tilsendt, s»ukt og solid indbunden, ved Indsendelse af 82.50 tOt 

Rodhuggeren, Fergus Falls, Minn. 

Godt Tilbud! 
Are you interested in vital, social, 
economical and ethical problems * 

Do you want to enjoy the best thought from master minds ) 
of our age among liberal advanced and reformative thinkers * 

If so subscribe for 

i 

A Review of Social Progress under the Editorial Management of 

». 0. FLOWER ^ FREDERICK UPHAM ADAMS. 
C HIS new review, which is meeting with such phenomenal success, is a magazine 

of conscience as well as thought. It boldly and bravely champions the cause 
of the people and advocates the Initiative, the Referendum, Proportional Repre

sentation, the Imperative Mandate, Scientific Government, and Justice for all thef 
People. It exposes the corruptions, the shams, and/the hypocrisies of the hour, while) 
being distinctively constructive in character. r" 

B Partial Cist of Contributor», 
r' 

Professor Frank Parsons. 
Abby Morton Diaz. 
Ernest Howard Crosby. 
U. 8. Senator John T. Morgan. 
President George A. Gates. 
Will Allen Dromgoole. 
Helen Campbell. 

U. S. Senator R. F. Pettlgrew. 
Eltweed Pomeroy. 
Professor Edward W. Bemis. 
Justice W al ter Clark, LL. D. 
Mary A. Llvermore. " 
U. 8. Senator Marion Butler. 
Hamlin Garland. 

Frances B. Willard. 
President Thomas E. W11L 
William Ordway Partridge. 
U. 3. Senator Wm. M. Stewart. 
Henry D. Lloyd. 
Bolton Hall. 
William Matthews Handy. 

Special features, • -
In addition to able and brilliant discus

sions of the fundamental problems which 
are so profoundly stirring the best minds 
of our age, THE NBW TIME is brightened 

sketches and thrilling pages of history, 
also humorous and entertaining reading 
matter. In a word, it will be the aim of 
the editors to make THE NEW TIME indis
pensable to all true, earnest thinkers, and 
entertaining to each member of the family 

Jl Tew of the Subjects Discussed: 
A Government of the People and for the 

Pv.onle and How to Realize it; the Benefits 
of Public Ownership of Natural Monopo
lies, Direct Legislation—a series of papers 
by the President of the National D. L. 
Lbaitue. arcomuanied by Symposiums to 
vlilfi'i William Dean Howells. the Marquis 
of Salisbury, Frances E.Willard, Governor 
VI. it. Kocer's. Congressman McEwan, Sena
t o r  P e t t l g r e w .  L y m a n  A b b o t t ,  H e n r y  D .  
Llovd and other eminent thinkers con
tribute, -Art for the Millions, Human » 
Brotherhood as Political Econ- These subject! merely indicate tie trend of thought eipeoudle 
OD)v i'-'1 ior i-uo Ideal. emphaaiyed ic this popular new Kcview of the Peonlirt 

Vi vil sende "Rodhuggeren" og 
"The New Jime" et Aar til nye A-
bonnenter for $ 1,50. 

Mærk: Hvis gamle Abonnenter paa "Rodh." ønsker at hol
de "The New Time", kan de sende os en Dollar extra, naar de 
sender os Subskription og vi skal ordre Bladet for dem' 
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