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fiovin Roosa 
SHrj. Fr. Spielhagen. 

(Jatkoa.) 
Niinpä ei jäänyt hänelle muitta 

Tieumoa kuin toaltitiviauhm pahinta-
fin f eläimiä n. Wanhan Wenzelin 
ja piian awi:l!a wei 'hän isänsä jo 
täytetyt kirstut alas etuhuoneeseen, 
josta ne woitaisnn waiwatta toiebii 
parempaan turma^üifí'aon. Sitten 
meni hän omaan f am martinia, otti 
muminoita lapsen, että hän ivo isi 
mennä asuntoonsa korjaamaan omia 
tavaroitaan. Mutta siitä ci luau» 
hus tahtonut kuulla pukmttawait' 
kaan. ..Valakoon mitä hywänsä", 
sanoi hän, ..teidän talossanne koot-
tuja ne owat, niinpä palako oi tt n 
teidän talonne kanssa, ^.iiiiííá on 
jntmm paikkani, ken tietää, .mitä ta

pahtuu". 
Roosan täytyi myöntyä wanbuk-

sen tahtoon, joka oli yhtä innokas 
neitisensä palmelutsessa kuin huoli- j 
maton omassaan, ja oli jo eniren; 
Roosan palaamista koonnut hänen 
wvattensa. wahäisen koristeensa ja 
mitä muuta arwokkaampaa oli. 
Kaikki huomasi Roosa jo tehdyksi. 
Lapsen oli wanhns, ettei mitään Vi

renkin olisi saanut wiettää welka» 
wankeudessa. 

Suurempaa tm ainakin fydäm-
meilisempää omuottoa herätti herra 
tien Weissenoacyin ja Trcitm von 
Lengsfeldin kohtalo. Saatiin kuul-
la heidän molempain mielii elämän, 
maan olewan hengen waarassa; frev-
nn oli kokonaan musertunut ja wan-
ha herra raiwosi kowassa kuumees-
sa. Suuresti surkuteltiin neiti Roo 

Hywäutahtoinen lääkäri jäi koko 
yöksi sairaiden luo ja läksi wasta 
aamun koitteessa kotiinsa saadakseen 
muutamiksi hetkiksi lepoa, jota hän 
hywin tarwitsikin. Hän koetti saada 
Roosaa samoin käymään letoolic, 
koska muka Wenzelmummo ja krei-
win paítoclija (mumärtätoäinen ja 
luoteiiatoa, Lengsseldislä kutsuttu 
mies) kuitenkin kylliksi pttitoat huol
ta sairaista: mutta Roosa sanoi ole-

sa raukkaa, joka oli hywasydämisyy-j mania mieti kyllin woimakas ja tah-
dessään ottanut juuri onneti onnut» | totoansa odottaa, futute» Hänen wno--

den päitoauii Anna wainajan lapsen jrcmso tulisi. 
wielä wastnksitseen, ja Hänen täytyi i Niinpä pysyi hän walweiNa, ja 
nyt nähdä silmäinsä eteen isänsä ja | istuen milloin isän milloin kreiwin 
sulhasensa kuoleman. Että kreiwi! wuoteen wieressä näki aamun hä

märtymän. WenMmnmmo wanhan 
íierran luotina ja pnlmeíija kreimiu 
kamarissa torkkuiwat istuimillaan -
mutta Roosasta tuntui, kuin täytnii? 
hänen walwoa, kunnes päätös kai 
kesta saataisiin, sitten matpnafsivn j 
rakastettujensa kanssa ikuiseen 
niteen. Hänellä ei ollut mitään toi-
woa heidän parantumisestaan; ntc= 
nestipa tunsi hän sitä ruskin Halua-
manfafaait. Eihän Hänen elämänsä 

oli neiti Roosan sulhanen, se tieto 
oli Yhfäkkiä lew in nyt ympäri kylän. 
Kuka sen oli pamtut alkuun, ei tie
detty, mutta muutamat sanoiwat 
itiin puhutun ensin Lengsseldissä; 
pastori oli siellä muka sanonut: 
mahdotonta se ei olisi. 

Roosan itsensäkin korwille saapui 
siitä maine. Kylän naiset, jotka to
dellisesta osaiMtawaisnndesta — 
iillä Roosaa rotastimat sekä wanhat 
että nuoret — tai ehkä uteliaisuu- ^ harhasokkelosta ollut kumn.inkaan 
destakin, saadakseen siten muka tie*! ntuuta [u:;tl kuolema . >za piti-
tää, miien howissa jaksettiin, tar joi-1 ^ hänen jäädä eloon, haudata isä 
limat apuansa, kyseliwät sulhon j ia t>noiiso ja^ elää edelleen juuri* 
roointia. Roosa ei sitä mastustauut; j kuin ei mitään olisi tapahtunut, 
hänestä oli ybdentefetoää, mitä ih- j ikäänkuin olisi toaan pari Mton sei* 

ystämäl- jfattuniit? Tämä ajatus näytti hä-

lisesti tarjotusta awusta, mutta sa-hiestä pelfurimaiselia, häpeällij?ltä. 
noi hywin tulemansa toimeen omine > wahwan sielun armoa alentamalta, 
pai toelt joineen. . j 9??iia tooi isä itse paremmin toi-

Kaikista suurin ja tärkein apu oli |toja *l"n 'uo^a 11 C1U1^ mur^c* 
tänä onnettomuuden aikana wanbas» i näytelmän wiimeisen näytöksen alka-. 
ta oiwaUisesta kylän lääkäristä, "ista? Roosa waplft aMllec-saan, 

Hän oli ollut matkalla ja jo palaa :ctiä ifä' ^inen 6crbie§ aan 'T ̂  
massa Weissenbachiin, hm hän näki Í ^uudestansa, saattaisi tosiaankin 
tulen, joka hänen laskunsa mukaan iobottaa wangitsemiskäSky. jota nan 
oli hoteissa Heti oli hän käskenMv> niat kauan oli pelännyt. 
kuskin ajamaan niitt nopeasti kuin I õisikohan kreimivta kuolema nyt 

palaman päätyseinän" toteressä Winkin moi, ja niin oli hän Pari mi-
mmttia onnettomuuden perästä 
noussut Hetoin portin edessä man
nuistaan. Kun nyt ladon kaaduttua 
luultiin päästämän tulesta moite Ile, 

To iii ori Torsten Ohrbom 
Suomessa tutkinnon suorittanut 

lääkäri ottaa ivastaan sairaita. Kun 
muilta paikkakunnilta ilmoitatte tau
distanne, niin teille annetaan neu» 
tooja ja lähetetään lääkkeitä, jos 
kirjeenne sisältää 2 dollaria. Oman» 
tunnon mukainen menettely turna
taan. Kunnioittaen, 

Tri Torsten Ohrbom, 
New Aork Mills, Minn. 

Charles H. Pierce 
Lääkäri & Leikkuri 

Pimeer Drug Bldg. 

Wadena M i n n. 

Uusi suuri 10 sentin laatikko 

Copenhagen nuuskaa 
nyt myytävänä 
ME TAKAAMME, 

että Copenhagen nuuska on ai 
ra ollut puhdasta ja on varmaat-
puhdasta. 

Ellei kauppiaallanne ole sitä, 
niin me lähetii mme teille postissa 
tavsiliaella hinnalla 10 sentiltä laa
tikko. kunnea kauppiaanne voi 
teiiie hankkia. Postimerkit kel
paa. 

Copenhagen pururmueka on 
maailman parasta puru tupakkaa. 

VVeyman-Bruton Company, 
1107 Broadway, New York. 

Uusi keino jauhojen ostossa 
Voitte ostaa jauhoja ja fiidiii postin kautta helpommalla hinnalla 

kuin tavallisesti saatto maksaa. 
Näinä eivät ole mitään halpoja tuotteita tehtyjä rayytävflkai 

halvalla hinnalla ja korkealla hyödyllä, vaan ne ovat korkeahintaisi» 
patenttijauhoja. Me takaamme jokaisen säkin olevan elonkorjuu-
jauhoja. 

Teidän rahanne lähetetään tinkimättä takaisin elleivät jauhot 
ole tvytrväisiä. EI MUUTA KUIN PALAUTATTE JÄLELLA OLE
VAT JAUHOT TAKAISIN. 

Kertokaa naapureillenne tästä ja saakaa heidät yhdessä teidän 
kanssanne tekemään tilauksensa. 

Te säästätte ;vnv-isa* ja kuluissa. KysykHE meiltt hintojamme. 
Luottoamme kyayktj; Deer Creek in First National pankilta. 
# DEEE QBE SK MILLINU CO^ 

Deer ^veok, : : : : . : Miimesots.. 

* lá""' ^ keitti n-, 
BSrinbt «mthm». j« fito W 
monenmoifeSti byräillen edestä.a^sut 
íiitoncc*fa. 9?oofa astui ikkunan 
eteen tarkastaakfeen palon Iemene-
mistä. 

Kartanon ja Palawan lahon wäli
fen paikan tantti päiwafirta? walo. 
Nyt juuri toaiiaštettiin hetvosia tois
to kertaa witjoj-m eteen. Roosa ci 
tiennyt ensin, mitä fe merkitsisi, 
kunnes hän, filmälTään seuraten 
toit jo ja, huomasi mielien, joka riip 

Pui 

flthn'ay'a Maakonttori, ^ 
PÄÄKORTTEEEI FARMI- 1 

I MAILLE. 
I Kirjoittakaa tai käykää ta 
^ paamassa. K 
§ W./VDENA, MINN. % 

Money orderia Suo
meen. 

Tä.nän paiwün moneyorderi taksa 
(tooi muuttua) oft .1 doll. 17 mark
kaa. Postimaksn ainoastaan 15 
senttiä mistä summasta tahansa. 
Erityiset iakskt suurenmtille ostok
sille. ' Käykää jossakin American 
Railway Express (ionipariini haara-
agentuuriissa eli jossakin American 
Express Com^>anyn konttorissa. Ta-
bi kirjoittakaa Foreign Money-Order 
Separtnienttiin „G". 

American Express Company, 
65 Broadway, New Aork, N. D. 

% PiN'vo, 
suomalainen yuntefauppia», R. 
2, Kensittgton. M utu. Saapi ne 
dollarit tarnat oietanne, joita, et
te ole ennen saanut, tuoden hy-
myn huulille, ipta ei lähde pois. 
Edempänä asuwat woiwat teleg-
rafsata tai foonata päiwistä ja 
ehdoista minun laskuuni.^ 

Brandon, Minn. 

Mégm Autotalli ja Konepaja 
on paikka, jossa kaike.nl is ha auto yckÜ gusolini insien g*» 
detieen poraus työtä (Reboring), sovitetaan uudet keve&pamoigfit 
piston it ja renkaat. Työ tehdään tehdas järjestelmän makaan 
Marvel porauskoneella, joka kone on työntekijäin suosima kaik
kialla. Koneen osia ja kaikenlainen valorauta liitetäiin (melding.) 
Autokorjaus työ tehdään erikoighuolella sekä Mr Nick Baskin per
sonali isen kokemusten perusteella konealalla. Ja koneita käyttä
mällä voin astua yleisön palvelikseen paremmin kun koskaan en
nen lähellä ja k nuku na. 

Menahga Garage & Machine Shap» 

Per. OSCAR RASKY, 

korkeilla tikapuilla. Matka oli liian 
pitkä hänen wotdaksee:t tarkoin tun
tea mielien muodon: mutta niitä hän 
siitä näki. ja erittäinkin tourtulo, jo- ( 

ka näkyikin sangen selwästi kirkas-uitiin toaaratta jättää sairaat 
liekkistä pohjaa wasten, täyttiwät j oftniifartaitoen; huornattiinpä toielii 
hänen sielunsa pcloittawalla aawis- eTT^ lartastttksessa, ettei freitoiä 
iiifsella. Hän seisoi fäiter ristissä, enää saattaisikaan muuttaa. Weren 
silmät suorastaan julmaan näknyn touo^° nfcamnttsia haawoista Pääs-
tiiiiettalnina, tooimatta liikahtaa tai tä oli ollut liian rnnsaS. Kummin-^ . . 
edes äännähtääkään EilMtt näkee ifann eimät itämä eikä wasemman so. j wuilw: ia suteu olt Han taas itkien 
hän tikapuiden kaatutoan topáin, i ^ötnun taittmuiuen ynnä moni mun! kystmyt, ntikst hait niin runteli hä-
itäkee miehen IreiiaMaen snöfmtoäu kowa kolaus näyttäneet kokeneesta! »m Päätänsä, kun oli jo hänen 1> 

Iä'äkärivtä niin Määrällisiltä knin j^mensa musertanut. Roosa olt stk 

hywin tuskallinen? Hän oli alkanut 
tänä aamuna hourailla ja Roosaa 
tuntematta sekä hänen nimeään mai
nitsematta lakkaamatta Iraan puhel
lut hänestä ja hänen kanssaan: oli 
nimitellyt häntä, jonka kutoa lnhoit-
teli hänen ajatuksissaan, suloisiin» 
millä rakkauden imarrusnimillä ja 
kerran toisensa perästä makuuttanut 
rakastamansa häntä, Maikka hän pii
naisi häntä toieiä kotoemmillakin ki-

NÄPPYISILLE SILMÄKANSILLE. 
Silmät, jotka ovat tulehtuneet siitä, 

että aurinko on paistanut niihin, pö
lystä ja tuulesta saawat nopean huo
jennuksen Murine Eey Renieäystä. Ei 
mitiiän kipua. Ainoaita&n silmille hy
vinvointia. ApttiekKarillanne eli postis
sa 80 senttiä pullo. Vapaata kirjaa si'-
niiHtä pyytkää. Kirjoittakaa osoit
teella : 

MURINE EY1S REMEDY CO. 
Chicago. 111. 

S C AN DIN AVIAN 

alas: — Hän kiljahtaa raiwoisasti, 
rientää niin nopeasti, kuin jalkansa 
fontamat, ulos 'Huoneesta, käytäwän 
t)li, rappuja alas Jnurikuin bän 
saapuu altmmalle portaalle, f anne 

Halut» an tietää. 

Perimöasiain takia haluaisin tie
tää missä on Walter ©tierna, synty-
nyt New Jork Mllsissä. Hänen it
sensä tai tuttaviensa pyydetään il* 
moixtamaan olinpaikastaan allekir-
joiltaneefle. — Jacob Hietala, pe
sänhoitaja, NewAork Mills, Mnn. 

täräys, jonka aiwot oliwat kärsineet, 
silmänräpäyksessä ei too itu mitään 
päättätoäistä sanoa. 

Tuskinpa oli toähemmätt Huolet

taan kahta hengetöntä nmmista esi-' *űiDa toan^an herran tila. W«ikka 

loin pannut kätensä hänen kimmoi
selle otsalleen ja siitä oli hän heti 
rauhoittunut. 

Niin kului pitkä, pitkä yö. 

Aamii tuli ja parin tunnin Peräv-

tupaan ja lasketaan ne siinä olewille j tehottomuus, johon hän tuumiin ] tä Imtoä lääkärikin. Hän huomasi 
matkakirstuille, joko hetkisen letoäh- > ponniotnksioia ja mielenliikutuksista 
taakseen tai kun et tiedetä, mihin! uupuneena oli toaipunin, pois» 
heidät oli toietätoä. Roosa syöksee | I)ätt kumminkaan tullut tun-
esiitt. Aatoistuksessaan ei hän oie I ^^insa. Hänet oli lääkärin käskys-
pettynyt. Tuossa on kr ei toi '• ja —kannettu ylös omaan huoneeseen-
pyhä humala! — isä, fuollon íaí-1 ^aTt^ !í  wuoteelle sillä aikaa kun 
peana, jääkylmänä, silmät puoleksi ^rcilDin haatooja sidottiin. Siten oli 

sulkeutuneina — kuollut. 
Roosa seisoo kuin salaman tapaa-

mana. Sitten käskee Bätt ranhalli-

tehtt), mitä ensi hetkellä too itiin. 
Sillä toälin ratsasti kreiwin ratsu-
Paítoclija noutamaan kaupungista 

sella, kaiuttomalla äänellä toiedä I lnuutamia lääkkeitä, joita ei sattu-
isän ja kreiwin asuiniutoan wicret-!olemaatt lääkärin kotitoarastos-
seen kammariin, jossa hywin pitkä ja Í0, Jtt kutsmnaan toista lääkäriä. 

Tetrcä johtoa ainakin eitsitarpeessa 
kelpasi touoteeksi. 

22. 
Pilioisenä koitti aamu tämän fan 

huyön perästä. Pnolinön jälkeen o ii I toeljensä kanssa, sanot sitte .N o osaa 

— ensi kerran tänä syksynä — sata
nut lunta. Tuosta toalkoisesta hun
nusta kohosiwat kaksin toerroin ka
malina mustat satouatoat rauniot. 
Hotoi oli kokonaan rauennut porok-
fi; jokainen piti puoli tívrneenö, et
tä asuinkartano oli jäänyt toahitv 
gotttumatta, ellei muutamia pilkku 

sairaiden tilan paremmaksi kuin oli 
ioitoomtifaan. „Herran apulainen" 
oli ihmeitä tehnyt: hänessä too isi it
se Aeskupaüuskin oppia. Sitten 
suuteli hän tyttösen kättä ja pyysi 
ystävällisellä mafuubclla häntä tot
telemaan lääkärin toitoeita ja neu-
woa ja menemään letoolle. Hänellä 
oli muta, mikä hän tiesi, muutamia 
tuntia aikaa ja hän taistot itse niin 
kanan pitää ylitarkastajan toirkaa. 

Roosan mentyä lmoneesensa, toa-
rustansi lääkäri toi elä kerran tutti-

Wielä ennen päitoän tuloa saapui z maan kreiwin lilaa. Se oli noiden 
pääkaupungista lääkäri, hotoineu» jntonien lonkkmtksien Vuoksi sangen ^^ . A l IMHDV 
l»oe ja Weissenbachin kotilääkäri, j waitoaloinen. tefiiätoä, ja lääkäri toi- LAL/INL/iix Y 
milloin he kaupungissa oleskeliwat.! ntiM sen suurella huolellisuudella ja j jj 
Hän neuíDotteli pitkän aikaa mirla-! ankarinintaíía rehellisyydellä. Mut- ;p Saadaksenne hyvän työn ja Xifegtt. 

ta mitä pitemmälle Hän ehti, fitä! ̂  nopean palveluksen koetta- ' 

tyytywäisemmäksi käwi Hätien alus- ü 

(First published March 12th 11)20.) 
CITATION FOR -HEARING ON FINAL 
ACCOUNT AND FOR DISTRIBUTION. 
State of Minnesota, 
County of Otter Tail. 

In Probate Court, 
In the matter of the estate of William 

Salmen decendent the State of Minne
sota to all persons interested in the 
final account and distribution of the 
estate of said decendeut: The represent
ative of the above named decedent, hav
ing filed in this Court his final account 
of the administration of the estate of 
said decedent, together with his peti
tion praying for the adjustment and 
allowanee of said final account and 
for distriution of the residue of eaid 
estate to the persons hereunto entitled; 
Therefore you, and each of you, are 
hereby cited and required to show 
caused if any you have, before this 
Court, at the Probate Court Rooms 
in the Court House, in the city of 
Fergus Falls, in the County of Otter 
Tai, State of Minnesota on the 9th 
day of April 1920, at 10 o'clock 
a. m, or as soon thereafter as said 
matter can be heard, why said petition 
should not be grunt ed; and tha. this 
citation be served by the public.-Lion 
tereof according to law. 

Witness: The Judge of flaid Court 
this 28th day of February A. D. 19*20. 

E. Frankherg, Judge of Probate. 
(Seal of Probate Court). 

SNKfci 
^L.sasawl ^ ^ j&aM .H: IC Ä r 

iNelja —4— suurta kaksoispotkurista nyky
ajan mukavuuksilla varustettua teräksistä lai
vaa, jotka purjehtivat New Yorkin ja Skan
dinavian välillä. Varsin mukava kulkuväylä. 

Suomeen 
ja sieltä Amerikaan. Iatkuvat purjehdukset,, mainiot kolmannen 

luokan mukavuudet, joihin kuuluu hytit 2:iie ja 4:11c hengelle 

sekä perheille — 6 hengelle. Jos teillä on aitcemus palata Suo

meen tänä vuonna niin me neuvomme teitä tilaamaan hytit var

hain. — Tavatkaa meidän paik&ilisr-siamiestäinnie, joka antaa 

kaikki tiedot hinnoista, purjehduksesta, passista ja sisälletulo-

verosta. 

Scandinavian-American Line 
123 S. 3rd St. (Metropolitan Li f e Bldg.) 

MINNEAPOLIS, MINN. 

T 
24) Ilmoitus. 

25) Täällä oljsi 2 poikaa, joilla Menahgan Meijerin osakasten wä-
olisi häkki, wain ei ole lintua. Niin liaikaitton kokous pidetään ntnanciv 

Metsästäjät! 

itcibot ja mtoret leLket ottakaapas 
huomioon (ja sinä neito eli le?fi tu-
leppa), että häkissä olisi mukawa tä
män maailman aika imettää. Osoit
teet on noin, että kirjeet tulisi tänne 
päin: M. C. St ja M. % B., Box 
23, Rosburg, Wash. 

Mhhtawänä 
160 eekkeriä, 2 mailia Detroitista 
Minn. Pienet rakennukset. Ain»' 
asiaan $45 eekkeri. 

Lindberg. <ö Anderson, 
• ^ Detroit, Minn 

taina, maalist. 29 p., jossa keskus-
.teilaan eteeusattumiMa asioista, Wz'\fi 
nahgan kauppalan haalista. M 

H. Ihme, Yhtiön esimies. 

Mnanííumitíiirtt huomatkaa! 

Minulla on ntimtntoänä hywää 
farmi maata halwalla ja hywiilä 
maksuehdoilla. 

160 eekkeriä Palon maanwiljelys-
asutuksella, 8 mailia Auroran kau-
pungista, hywän waltatien tonrvello. 

80 eekkeriä 2 mailia Buhl'in kau-
j pungista, paljon luonnon niittyä. 
, 180 eekkeriä, % mailia ©chit-

Si I meob'in asemalta, 4 mailia Bnhlin 
^ I kaupungista, hywän tien warrella. 
E! Noin 80 eekkeriä puhdistettua maa* 
% j ta. Lähemmin kirjeellisesti tai situl-

WADENA 

kiitellen olewansa aiwan tyytywäi-
nen hänen toimiinsa- herra von 
Veissettbachclla samoin kuin kreiwil-
läkin sanoi oleman kyllä toaarntt tor-
jona, mutta kttmminkin toiwowania 
parasta ja kaikissakin tapauksissa 
tulewansa wielä päiwän kuluessa, 
jos totiten tai toinen huononisi. Hän 

muutta. 

Roosalla ei ollut mitään asiaa ku

ja ratolla ja seinissä seta muutamia | oliko neiti bort Weissenbachil-
färlnneiiä ruutuja lukuun oteta. Ei! ̂  mitään asiaa kuninkaallisille for* 
enää ollut mikään salaisuus, miten!kukulle, jotka tenrntäänkin osanotta--
tuli Oli alkanut. Etta se oli syty. waiscsti suretoat sattunutta onnelto-

tctty, siitä oltiin jo yöllä yksimieli
set, ja nyt tiedettiin jo sen tekijäkin. 
Howin yläpuolelta, hywin sywästä jmufaallijtííe, 
ja lakkaamattomien sateiden touoksi Hiljainen, pahintakin festätoä 
nyt tawalüsuuttakin toesiriffaant--1 ^l)h?el!s täytti nuoren tyttösen sie
lu asta ojasta, joka juoksi puiston ja j jnurikuin jumalallisella tulella, 
ketojen inälitse ja maantien toisella z Kyynetetlõmin silmin, kalpeana, 
puolen laski Meissenbachiin, íoydet-1nmtrű muutelt näennäisesti rauhalli
sin eilisillasta saakka'jo kaiwatun! ̂ a jakoi hän käskyjään hiljaisella, 
Putt a isen Sirtnen isännän ruumis, i selwallä äänellä tai toimitti snkke-
Žoän oli toiinte aikoina monisiellen i ia warowa?iesti lääkärin mää-
sanonut „tahtomansa wielä kostaa !rol)^Íiö. Naisellista heikkoutta ja 
onttoHifelle íierralíe hänet: ylpeyten-1 ncntootroniuuttn nimeksikään osoitta-
fä". Wielä eilispäiwänä oli hän! matta auttoi hän häntä ensi lietf-nä, 
ztlowttksissaan paljon pahempiakin'jolloin hän juuri apua tarwitsikin. 
uhkauksia puhunut. Hänen taskus- kunnon mies, joka Pahimmissa-

taan löydettiin sitten wielä, tarpeet» 
totuaoti kyllä, useamvta täysiä tuli-
tikkulaatikoita sekä rikkilankaa ja tu-
lufiét. Warmaankin tahtoi hän työt:-
fä tehtyään ja howin taa hiiwittyäan 
llypätä ojan yli, siten päästäkseen 
^vapaasti toiselta puolelta kylään pa-
laamttun; mutta olikin luiskahtanut 
taikka hypännyt liian wahän eikä sit* 
fett jnownksissaatt woiuut nousta 
tz>lõk. Toiset arweliwat hänen tohűí* 

iatt lopettaneen elämäufä, jonka 
n tapPioiMen afUtinsa fcufífi lui

kin tiloissa osasi laskea leikkiä, ni-
initti häntä herra apulaiseksi ja sa
noi Aeskulapiuksea*- hänessä kadot
taneen eriuomaiseit oppilaat!. Olipa 
Roosalla aikaa wielä käydä katso-
massa kaswattiansakin, joka nyt us--
kolisen piian wartioimana makasi, 
tun Wenzelmummiz ja Roosa piätoät 
sairaista huolta. 

„ .!< f 

*> Aeskulapius oli muinaisten 
kreikkalaisten lääfärijumaitt. 

sa ebäiletoä muotonsa; toihdoin tut
kisteli hän keuhkoja ja sydäntä; ta-
Putti sitten mieltymyksellä korkeaa, 
leweää rintaa, pani tnöniä lopuksi 
nuskaa ja murisi itsekseen: „tullä 
kertaa olemme siis toieiä sillä lail
la päässeet, mutta tosiaan olisikm 
wahtnko M suru semmoista oiwallis-
ta paria. Kuttpahan waan saisint-
me wanhan herran yhtä pitkälle! 
Hän koettaa Parastansa meitä was-
taan se on selwaä ennakkoluuloisnu 
desta, waltiollisesta kiihkosta 
mustasukkaistiudesta. Ei tahtoisi an-
taa pois tyttöä: uskon sen; waikeak-
si käwisi mitiullekiu, jos isä olisin. 
Ei ole ollut lapsia ifäpättoittäni; 
onkin toiisainta; ei siitä kuitenkaan 
olisi mitään työtyä." 

Jo aikaisin aamupuolella, wielä 
Roosan maatessa, ajoi lääkärin situ-
reksi ihmeeksi howineuwos jo taaS-
kin pihaan aiwan lumipuhtaana, st-
leänä, kohteliaana fuiten ainakin, 
ellei wielä kohteliaanpana. Hän oli 
tullut fnninkaaílistcn korkeuksien 
erityisestä käskystä; heidän puheil-
laan oli hän tänään ollut tawatto-
man warhain j^ oli tawannv^ 
hywin säikähtäneinä Weissenbachis-
sa tapahtuneessa onnetlonntuhe^n 
ionért be in ol'wat saaneet 
Herttuatar oli kobta ntenvrt 
•íuo^eeíetiín nn;>:rT, 

*HTT-H foMa ^"»^ttn 

firteen ftt*t§*"vv' 
ko"fee sisib"' • I»Vrf 
hp eiw'^t m'" ' " , ' 

w*1' 

Sri 
JOHN L. ANDERSON, 

|| Asiamies N. Y. Millsissä. 

Nyt 06 Keton ja Suden 
pyydyssika. 

Meillä on parasta myrkkyä kapseleissa, suomenkielisen käyttimieohjeee Pl 
kanssa. Hinta $3.50, lähetynku:uiaeen, kun tilataan osoitteella: 

SODERGREN & CO. 

SUOMAL. ULROLXHETY8 APTEEKKI. 

18 Western ave., MINNCATOLIS, m h. N 

Kun käytte Wadenassa 
ja tartuit)"ette Paluja, Kenkiä ja Pukntutpstta, niin tämä 

on teidän paikkanne. I 
r. h*'.-.* 

N. J. KOPVEILER & CO. 
Hart, Schaffner & Marx Pukujen Koti. 

& 
A 

Jos tahdotte 
GJE 

\m Fjru 
MS 

Shi p 
,,j= hyvän työn ja ystävällisen koh te- D > 

lun, niin leikkauttakaa hiuksenne ^ 
^ ja ajattakaa parianne meillä Kas-fej 
ypi vojen hieronta 'tehdään hyvin. &j 
F TONE L. ANDERSONIN W 
Be PAR1UIULIIKE ^ 
iii; NEX'.-' '/ÕHK MILLS. >H>7N. U 

ÍOO 
Jalkaa Lapamatoja 

Peter Wall. 
405 Central Ave., Chisholm, Minn. 

Menahga Mii Home 
Menahgan Luonnon Paran

tola. 

Tohtorit 0. Ö, ja IDA 

ja maeiainoja. 

J W f  

ottaa vastaan sairaita ioka päivä. 

SSerraton menestykseni maitten myymussa kehoittaa htto* 
mauttamaan, että joka haluaa maalle asettua, kääntyiöön puo
leeni. Hywat owat niactt, ehdot delpot. 

Maalainoja ei keltään saa varetnmilla ehdoilla kuin mi-
nulta. Siis futt rahaa tarroitsette, käykäähän tuumilla. 

Mitä haluatte itsellenne tehiäwaksi, se tekin muille tehkää, 
niitt totuus maan peni. 

Huonekaluja ja Hantanstoimisto. 
Kansainwälinen notari. 

Meillä on myytäwänä 

940 eekkeriä williä metsämaata 
mailin päässä kaupungista, zossa on 
niainiö ruokamulta. Meidän hin
tamme ott $20 eekkeri pieniltä pa
loilta ja $15, jos koko Pala otetaan. 
Ehtomme owat huokeat; annamme 
8 touotta sen maksamiseksi. Kirjoit-

vttftifu .oo jeituti. TRiitu yu ím jei Itakaa osotteella: ti }'i nyt tiVvä niinkuin lofuon ra Ien 
Glawn & Glawn, 

Detrsit, Min». 

ja enemmänkin tulee «wrin Alve-äotsin rm iHttua 

Arvoisa Apb*kkert: N'lyriirmXt kiitokset slt-
t$ lfti*inatolSU[kmit* fontii mlafi. tilasta. Silli . 
ei laitE^íiyt v:1 M") laUirfa. rr..tiu vii llMl isii S 
Isaa vurruna 
N»; lääkkeet tvkt tehtlvKn^, olen sytÄn>elil9ci?< 
klttolliann. VUrst Kalle Maivl, lugiy-la, Mont. 

ALVK SATSI: Apt«f>ki:arl. LIpnellin eri
tyinen kekrin vi, KAKSI NKERTAINSN 
VOIMA. T ii mii läfike T.-iapaa varmaa tl 
lapamadot ja kaikki va-fe-nssa »'»levät ma
dot. — Matojen yleiset tuntomerkit ovar 
seuraavat: Vääutcitrl rinnan alla, muut 
tuvaiste. kipua vatsessa.- kova ruokahaU 
kuin rayöskin ruokahalun puute, vatsa 
tiiytetiiayys, okseatutulnen tai taipuma 
oksentamaan, siniset renkaat, silmien alU 
painon väheatiniinen ja epiirniellyttävi 
tunteita vaUra&sa. Monet kärsivät tä.e «k r n , .ifuf-n» 
yleiyeett tuloksena y o pi m a tt< > m ti s ta ruoka toCtTthttttfr Moose ^OicTt f||0!RtXl(lt'y6t ttt 
Järjestelmältä Ja moni joka on Kairaa etki 1. .* . o w/ur;A ep-.*t-T« «M , 
löydä mltaiin hu<ijcvin-'25t.a ravaliisistä ; sattUtí0Uití|ÍŰ 2 MŰÍIÍŰ jivttlfi »-ti» 
lääkkeistä tuskllleen, varmasti kärsii ma
doista, vaikka et niitä ole näkynytkään 
tarve;ia tehdessä. 
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Farmi «yhtäwäna snoraan 
omistajalta 

F. HEITMAN, 
Menahfta, Minn. 

Liikemiehet Huomatkaa! 
Mina haluaisin myydä jefatatoarnfav.ppum ynnä stoori iinubinouv 

muitten nlfohuoneitien kanssa. Tämä liikepaikka on kauniilla Hillview 
mäellä, 4:iän waltatien risteyksessä New Aork Millsin ja Menabgan 
walillä. Tassa on sarmareitten yhtiö-meijeri. Olen tehnyt liikettä 
tältä paikalla 8 touotta. Myyn halwalla käteisellä rahalla. Annan 
ajalla pankkiin kelpaawilla papereilla ja waihdan myös pienoiseen 

firmiin. 
Lähempiä tietoja saapi suullisesti taikka kirjoittamalla osoitteella: 

Olof Junes, R. No.. 3, Sebeka, Minn. 

loerin kauppalasta. Hywä maa, HY» 

— Ta mä la PAJMTAToi JiXKB on tuiiut i toällä paikalla, saa ostaa täy sinee .t 
tunnetuimmakst ja suos-i tuim maksi kuin 43a Í>rtlu0a Syy Myyntiin Ott etta 
mikään rovu suoniala'Kten myymä Ja vai- J • ' 
mletama lapamotoliljke Amerikassa. omistajalta paloi kädet tNCtjäPCuOS» 

LiQNELLIW ALVE- 3AT8I j sa, että et wot tehdä farsuityota 
i.«uk« roMaaomut. 'Mrioittakaa eli kävkää katsomassa. 

Vlílttií. -— .UiiiH?» •* 
l M Mlchaelsvn^ 

V Kettle River, Minn 

tíu»k..;n!• ertíiin 1 n vol.-;:,!) -
iU ilman liiii'ito - n ;n. i.v» 
t"t:l>ir, {io*tinmk-i»«laeea $1.60 Linnalla, tilytel 
li set ohjeet niukuiui. 

WIS. P. A * »«NELI- Oa Superior, 
;' * I - ' • l' J" 

! 

Lakimies O. A. Wtiolle, L. L. B. 
ATTORNEY AT LAW. 

609—610 Hobart Bldg. 
Pu)telin: Karnvy 2114. 

582 Market Str. SAN FRANCISCO, OAL. 

Tilatkaa Uusi Kotimaa. 
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