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Have youpined our y 

HEATROLA Club? 
1/2 TON 
of coal FREE 
to cdl who join 
Z^r<?AugI2-

Í; 

n 
This ie our offer: To all who join 
our HEATJROLA CLUB before 
August 12th we will give absolutely 
F R E E  O N E - H A L F  T O N  O F  
COAL. The club fee is $2, which 
applies on the price of the Heatrola. 
The balance is payable in e*sy in
stallments. Here is a chence to get 
one of these wonderful new - day 
heaters and a supply of fuel for the 
price of the Heatrola clone. In
stallation of the Heatrola will be 
made at any time specified by 
the purchase;. 

Slputs an HEATROLA 
roux home! OrderitNow! I»y< 

A-.1 ever the country, Heatrola dealers are 
making this offer on a limited number of 
Hea'.rclas and for the period from July 22nd 
to August 12th. Last year everyone waited 
until the last minute to order their Heatrola s 
end the factory was swamped with more 
crders than it could deliver. To prevent this 
congestion this year is the reason for this very 
attractive special offer. 

The Estate Heatrola looks like a phonograph 
and wcrks like a furnace. It heats three to 
six connecting roon.s with warm, moist air 
—- the most healthful heat known. It is in 
reality a furnace. Beautiful enough to grace 
any parlor, in its handsome form and rich 
grained mahogany enamel finish. 

And how it heats! Come in and read the 
book of letters testifying to its her-ting capaci
ty. Read — not claims we make, or the manu

facturers make, but what people who have 
Hep trolas say about this new - day heater. 

The Heatrola heats by circulating warm, 
moist air — - not by radiation. It is just the 
thing for small homes, bungalows, stores, 
offires, etc. — with or WITHOUT BASE
MENTS. And it is economical. With the 
fuel needed for one stove it will do Ihc w ork of 
a furnace. It is easy to keep clean. No iron 
to black, no nickel to polish. Just rub it and 
dust it with a cloth, as you do your furniture. 

Join our HEATROLA CLUB now. The 
number of Heatrclas offered is limited, and the 
club closes August 12th. So act quickly. 
On joining you pay $2 down. The balance 
is payable in eesy installments. We then 
make an installation of the Heatrola when 
vou want it, and we deliver to you FREE 
ONE-HALF TON OF COAL, 

Jvh« ft. Martini» Pallohaall. 
Pehmeitä juomia, Tupakkaa, Kim. 

dia. Hytoät pallopöydät, hytoä koh
telu. Kaikki ierroetultcita. 

New Aork Mills, Mina. 

Mrs. Anna Tolnnola palasi wii 
me -perjantaina useita toiiifekt kes
täneeltä toieratiumatfoltoan Micín* 
geni n suomalaisseuduilla. 

»mi osakas lääkäri' 
firmasict Larson & 
Larson, jotka owat 

WesiMsteja filmien t«rk.2L tukses sa 
ja silmälasien sotoittomisesso, hiies 
olemaan Stewart Restai:raichis''a, 
Sebekassa, Lauantaina, elokuun 5 p 

Miss Ellen Salo tuli lauantaina 
kotiin Minneovolinsta, jossa hän on 
ollut ottamassa af,aa Minnesotan yli
opiston kesäkursseille. Hän me
net.' Maistu toiselle kesälukukaudella 
joka alkaa piakkoin. 

Mr ja Mrs. Arthur Olli ja Au-
gust Thompson Iöhii möi toi ime lau
antaiaamuna automatkalle Cros-
byyn ja Kettle Rimerille, jossa tu-
leírat wierailemaan jonkun aikaa. 

Miss Hilda Hill matkusti perjatv 
taina Minneapolisiin, jossa hän ai-
koo ryhtyä työskentelemään. 

Mrs. Arthur Curtis, tyttönimi 
Lilja Karhoja, Henningissä, on syn
nyttänyt ierMeen Pojan. 

Automobiileja-Traktoreita 
Me olemme oston f mitta saaneet haltuumme ne autot ja traktoci:, 

iotka John H. Mursu ennen omist', ja olemme niiden lisäili ostaneet 
useita käytettyjä kaaroja, jotka tulemme myymään kohtuullisilla hinnoilla. 
Meillä on aina käsillä 

Ford Eebűiim 
Ford £ varing Kaaroja 

Traktoreita 
Ford Trukeja 

Traktori Auroja 
Meidän liikepaikkamme on wastapäätä Motor Inn Gcragea ja me 

olemme aina toalmiit mielihymällä ilmoittamaan teille hintoja ja estitä 
mään näytteitä. 

Auto Sales Company 
Not Incorporated. 

New York Mills, Minu. 

MsrliliksSmNSt. 

Frank Lake I. Hendrick H. Peterson. 

myöskin erikoisesta kiitokset Mr. ja 
Mrs. John Mäelle, jotka antoiwat 
luonnonihanan puistonsa juhli jam 
käytettätoäksi ivapa asti. 

Kuollut. Maanantaille, heinäk. 31 
P :<io mastoon aamuyöstä klo 12.25 
luot pui kotonaan kauppalakamme 
kuolonuneen raubÄlisesti uskossa 
SBcpühtajaariia tunnettu kansalai 
femmc E. A. Rousu, joka on pitkän 
aikaa sairastanut sokeritautia, toii-
m-eiset wiidettä kuukautta oiman 
toi toteen omana. KuolleÄsaan oli 

Muistakaa elok. 13 p., sunnuntai, hän 63 wuode.i ikäinen ja jäi 'hän-

iä lähinnä suremaan leski, o. s. An-
nastiina Peltoniemi ja 5 Iasknla-r-

filloln on Millsissä suuri Farmer 
Labor puoluaen waalitaistelukokous 

joösa tulewat puhujina esiintymään!ta. kuin myöskin koksi kaswattilaL 
k»vernöör:nehdokas waltiosenaattor?! ta. Wainaja oli syntynyt Kvrungissa. 
Magnus Jobnson ja entinen Minnes Torniojoella, Oulun läänissä, josta 
sotan kongressimies Charles Lind^wanhempionsa kanssa meni 5-wuo-
bergki, joka 1918 mmityswaaknssa tiaana koriaan ja sieltä 13-touotioa^ 
oli Nonpartisan Liiton enftmämcn na wanbusteá kanssa tuli A'meri-

Don't delay—Act at once I 

K Y. 
Piilola, Kela, Mattson & Co. 

Mills Sebeka Menahsra Deer Creek 

kuwernöörinehdokas Minnesotassa ia faort asettuen ensiksi Calumetnn, 
sai bämmästvttäwän suuren ääni^Mich. New Dork MMsissä asui 
määrän. Tähän tilaisuuteen olif? 19icnfit 24 muotta, harjoittaen maan 

64 H» 

Savukkeet 

0%' % 

Ne ovat 
hyviä! 
Osta tämä 

savuke ja säästä ra aa a 

maan siilulaistensa ivmnn nifovn 

tultawa jokaisen, joka kynnelle kyre- wiljelystä. Viimeiset kolme tviictia 
«a- läheltä ja kaukaa. Nämu miehet^n hän asunut kauppalasisamme lo-
tulemat perinpohjin selmittömämi j '-otettuaan maMwiljelyksen huonon-
maanwrljelijäin ja työläisten vuo Auneen termebteitfö takia. E. U lahiwlewaisnndessa matkustaa xu 
aieen ohjelman jo tarkánk!et yj ic ! Rousu otti osaa aina yhteisiin PY- ^bhi-n. 
kaisen aikaansa seuraaman benkilön^intöihin liike- y. m. aloilla ja rc ! Mrs. August Miettunen, Ewe-

olisi niihin tiuuatuttötoö. MutStcfoi.helli^enä, kokeneena ja FähtännbTiisiö lethistä, eit täällä wierailemaösa 

buuri fivytitä. Antakaa meidän 
sanoa teille miten moitte säästää 
$40—$100 meidän lukukaudellani 
me. Kertokaa meille suunnitelmis 
tänne. Pyytäkää wapaata katalo-
gia. Bath & Ahles, Propiitor.-J. 
(60—61—62—63—64) 

Mrs. Lino Sch»ltz en tuKut iän 
r.c Ncllamstone puisto vi n mi ero il v-

Ü/tiii»eA4>6Íiet«. 
Nisu No. 1 torf Nrr. $1.40—$i.r,f 
Nisu No. 2 Dart Nor. $1.36— 
Nvsu No. 3 Dark Nor. $1.31—$1 1", 
Rukiit No. 2 7,.,c 

Ohrat parhaat etc V,k 
Kaurat No. 2 walkeat 31c—32c 
Pellawansiem. No. 1 $2.43—-$2.4i 

Ncw NorkiSst^ H 
Paras meijmfrvi .... 
Parhaat munat 

St. PoiUissa. 
Paras nr.tjcvitro; 
Munat iititita 

fiamat kanat rjíi 1 .p 
Ölomat fanai r.Ifc 
Hiirömiha ciau-änä 

O) -c :: j. 

fT 

4 .piunan I«( 
t paunan i 
$5.50 -$10 Viii 

$3 00-~n.(>'. 

Ci ". 
$6.50-$10 \-
$5.00-- -$} 2.00 

X'vim:ät 

Vastat 

Buit.iija eiänxirta 
Laniöoat eläwänä 
Stinat No. 1 t;motcit r^iP.OO 

New Pint Milleissä. 
Nru No. 1 Turf 5torrí)vni $1.14 
Nisu No, 2 Tar? Northern $1 It 
NiiU No. o Tark Noribern $1 0õ 
Ni ju Nc. 4 Dark Northern 
Niiu No. 5 D-trf Nortíietii 
Nisu No. 1 Turuin 
Niiiu No. 2 Dirrum 
Niiu No. 3 Durum 
Kaurat 
Oürat 
Pufiit No. 1 
Maissi No. 2 47, 
Peílatoanfiemenct N.?. 1 $o.i-> 

97 c 

3? e 
3 - c  
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62 

Tri J. B. Vaii, 
Lääkäri ja Kirurgi 

iuomaloincTi nöron atmlaticna. 

I 

Vastaanittotimnit: 10— 
2— f». Konttori Aptck'n 
rasfn. --Nr?*i M ifi 

2 ja} 

Mi uii 

i tietöin omaamana miehenä nautti tocmíicmtnc-.r'a Mr. ia Mrs. John 

|:i 

vmpärisiöltä 

tänne jälleen isänsä sairauden takia 
Tri Oyrbom hoitaa wanheinpaa Jo-
ha. 

Hjalmar Hapvonen, N. P. rauta» 
e—. j tien tocsiiohtoicn tarkastaja, pistäysi 

— Ten johdosta, että lehtemme; kauppalassamme toiime torstaina ja 
mtft funti pikapainokone asetetaan! perjantaina. 

paikvillern kiriavaivossammc ja John Kurkinen on edelleen pako-
tormita painokoneemme muutetaan 
Mcxsndriaan, emme woi tällä wii-

icttit pysyttelemään kotisalia sairau
tensa takia, joka on Pitkän aikaa jo 

ftfíía julkaista enempää kuin tämän häntä maitoannut. Toiwoimme hä-
iiaiRcrott Uutta Kotimaata. Lehteui- n en kesän päälle wirkistiMän, mut» 
»f seuraama numero ilmentyy mt» ta tauti ei näytä antaman perään el 
í*rü»i ionceUa painettuna ja tästä lei juuri pahemmaksikaan ole käynyt 
lähtein tv oi mm e Paremmin fuin en- r. r .. Ä 3 

LScttr Hakala, chicaaolanen Hays 
»?« antoa ícíibcn ulos säänitöiiifcsti 
ia ilme n mitatin wiiwytyksiä. 

Awioliittolnpakirjan owat otta-
neer heinäk. 24 p. Hern.an Johnson 
ja No]> Pikkarainen, molemmat Wa
dena kauniista, mainitaan Wadenan 
lehdissä. 

Karjapihaa, jossa otetaan toastacn 
karjaa rautatieroaunuiTiin kauppa-
iamme muiatieoieman läheisyydes
sä, on isouueitu lmomattawasti, sil
lä teuraskarjan lähetys on seudut-
tamme lisääntynyt melkoisesti wii-

' me cifoina. Niinpä toiime tiistaina-
fin lähetettiin neljä toaunutilaSiia 
eläimiä markkinoille. 

Herman Kimiuki, joka äskettäin 
. tyõskenuellessään maatilallaan toi-

eitti pahasti entisiä kuwemikaansa. 
0« Halannut Perhamitt hospitaalis
ta, ;oí>ía hänet leikattiin ja hoidel 
tiin kaksi toiikkoa leikkauk'en jälkeen 
Kerto es saa it loukkauksestaan ja hoi 

kar-toeljesten rääiäitiiriFscn moni-
touotinen asiamies ja tunnettu Clo-
aueiin asukas, toieraili ensi kertaa 
Millsissä toiime perjantaista saakka 
maanantaihin, jolloin lahti jatka
maan matkaansa Dakotaan. Hytoiu 
hän olikin ihastunut seutuumme. 

Aurassa marjassa oli f,uuri jouk
ko millsiiäiliä lähtien matkaan tois
sa perjantaina ia palaten takaisin 
toiime torstaina. Mattansa tekitoät 
mar jai Ii joi Matti Kitoijärtoen auto-
trokilla ja paitsi trokin omistajaa 
waimonsa ja kahden lapsensa kanssa 
olitoat retkellä mukana Mrs. Gust 
Ruikka ja 4 lastaan, Mrs. John 
Kannisto, Mrs. Jacoli SBirranttiemi. 
Mrs. Leonard Kahilainen ja Mrs. 
Liisa Mansikka pojan kanssa. Myö
hemmin yhtyimät seurueeseen Mr 
Gust Ruikka kaydett poikansa kans
sa Ed Mansikka opvaanaan. Mat
kailijat olitoat erittäin ihastuneet 

dostaan «sanoi Mr. Kiminki Perha-' Mansikka jäitoeeri, jossa ku 
min hospitaalissa annettaman hue- luttitoatkin yhden päi m an uiden ja 
MU ien ja tarkan hoidon potilaalle kalastellen ia Iva n ha Mansikan n tuo
ja sanoi to ottoa n ja suosittaa sitä kankin oli niin riemastunut, että oli 

wuosikiMnienien toälmjan 

alkaa ir.ysk. 4 p. Pyytäkää roapaaia 
katalogia. Kirjoituskoneita myy
dään tai touofrataan. 
<60—61—62) 

Myhtäwänä kolme »vähän kölli city 
kuuden ialan Dccrin^ Pui n teriä. 

Piiloin, Kelo, Mattson <.<• Co. 

Karjaa lähettää 
li. A. M. Maaniviljelijäin Tenni-
tal Karjanlähetys yhdistys 

Tiistaina Elokuun 8 p. 

Lampaita lähetetään tällä kertaa 

Adolph Hepola, 

Liikkeenhoitaja. 

Mcijeritilastoa Wadeua kainitista 
on myöskin julkaistu samoili kuin 
toiime numerossa julkaistut tilastot 
Otter Tail kauniista. Wadena kaun
iin tilastot otoat seuraatoat: 
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siis elok 13 p. 

Kaukaisia wieraita on Mr. ja'.hän tileistä faníoíoisíensa luotta-. P^aftn luona. Hän saapui tänne 
Mrs. JacnB Sandbankillo, kuu wii-°wusta ollen Useissa! IuottamuStoi^ un^e keskimiilkoi-a ja aikoo toiipyä 
me tiistaina saapuitoat luokseeu tots-jmi^ia, m. m. Farmers & Merchants to'ifoit Päitoät. 
ratlemoúTi- tyttärensä Elmira (Mrs j State pankin johtokunnassa, jossa I Dakotan tytöt Lempi Telin ja 
Nasbold), Jamestotonista, Pohjois-j län on ollut useita tonosia. Roufnn Inez Koskela. Frederickistä. S. D 
Dakotasta, ja Wendla (Mrs. Mc J kuolema on herättänyt yleistä funta omat toi eroilleet joitakin päiwiä 
Wtnrter), Neto Richmondista, Que-, koko seudullamme, sillä toaan hor-, seudullamme Mr. ia Mrs. Henry 
beckin maakunnasta, Canadasta swat kansalaisistamme on nauttinut Telmin Perheessä. Ho lähti toot pu 
Viimemainittu on ollut toieraüuliaj niin yleistä suosiota. Hautaus tu- luumatkolle toiime perjantaina 
sisarensa luona Jamestotonissa ja^lee tapahtumaan ensi perjantaina il- Millsin pajat kynditsiwät heidät Hen 
tuliinat he yhdesiä autolla tänne j iopättoällö Eteläkontrin hautaus' rnnaiiu ja sieltä jaffoiiuat iytöt jv-
Mrs. Nashold ajoi toiime perjantai ! maahan. HandansiunanVsen tulee nalia matkaa kotiin. 

»;a kaarallani Minneapolisiin, mnt-poimittamaan toainojarr tuanha pit-1 yläwiäkuwia Neto «lorf Milss.'^a 
ia Mrs. McWhirter tulee toieroile-! käaikainen ysbaivä saarnaaja Síatu! íviiíiiu miime lauanti/ 
maan täällä kotiseudulZoan Pari kitu- Kela. HaníítautoimittajiT Anderson 
kautta. Hänen miehensä ort niine-
raalitutkimustöissä The Pas nimi-
sella paikkakuniialla Manitobasia 

na ta suniun:-
,  f r , . .  .  ,  f a n i a  i m n f : n n  a i k a v c u m v : t  n n t m i i *  
r-uolchtu muuten hautaudesta. ...... 
, ,.f , . ' . , iti.mu .a 'uoithn tata ^i'tfoimme 
paa rauyavfa íimnim kansalainen. , 

; .n..vtnt!,Uít;via taimid il-na iii olviin 

^so musta karhit on nähty wii-! pina päi toi nii ioten ví'i^-a'rv'cr" 
in tulee Mnfä fuorihttuaan 6«fe-j mcaifoina mitófckiroit «oin f jtn imclceta .-nrihui tejroin im,:-,,.. 

maiim päävjä kauppalastamme knm muutenkin. Suuret joukot 
teen. Moanrniljelijä Nestor Hill j maaníy.Ijcíijöita alkoi irirtaamaan 
kertoo nähneensä mesikämmenen u-,kauppalaan jo aarm«väuvo:-tä lanan-

maan toaimonsa täältä. 

Barkerin Superfine mausteet an
tamat teidän keekerllenne ja f rostin-
reillenne "sen todellisen maun, joka j seita kertoja farmiuf. 
tmj&yttiiä." Se on miellyttätoä eikä 
haihdu paistaissa. — Myytämänä 
taikissz grocery-kaupoissa. 

A. W. Karwvncu toaimonsa ja 
kohden poikansa kanssa. Angorasta 
Minn, sopuitoat tänne miime per
jantaina toicrailema-an sukulaistensa 
luona toiikon päimät. Brainerdista 
olitoat he ottaneet toäärän tien ja 
ajoitoot tänne Little Falisin kautta 
Mr. Kortoonen kertoi toiljapeltojcn 
noilla tienoin olelvan huonommassa 

ympäristöllä- taina j a  ittapaiwällä Ui markkinat 
ia toisetkin kulkijat otoat sen huo-'täydestä käynnissä. Klo 2 tie-ioissa 
menneet. ^ «itä on pitkä aika ?.tn iítanöitoaila fit te otettiin kntoia faup-
koriuta on nähty näillä manl^. Pys-,palastamme, liike^huoneista, oaiio-
symiesten pitäi-s>i ottaa tämä huo-i pelistä, ladoista antoisia n. m. 
mioonso ja koettaa kaataa tämäjCrrifiecn otettiin kuwia m. m. Mai 
näin lähelle ifunisasimtoia toierai- j sonin toeíjesteu suuresta rotukana: 
tcmoön saabunut meisänkuningos. |ia, jota Tie kastoattotoat komealla 

Mr. Emil Ahola, Virginiasta! takilallaan kauppalamme etelälai-
Minn, saapui toiime perjantaina^ ^''so. N inckaän tuli kutoi en Yhien-
autollaau toieroifeiitann paiffakun-i^f^ ikn:?iein5si favpvalimme poh-
liallamme muntaman pSiwLn ja h0.^oiŠIöii a^tT clctoan fnurfarmarin 
keman Mrs Aholaa ja lapsia, jotka | Abe alin j o tv n (xíahteíín;) suuri 

kunnossa kuin siellä pohjoisessa, joS-joto-at toieroillect useita Miikkoja tüäl-! kuwsorj kuuluisaa Percheron rotua 
fa on saatu sadetta runsaasti tänä j la wanhempiensa Mr. jo Mrs. ea-! Tonfaí?iíic Cn wain Harmoilla fvo» 
kesänä. Mr. Kartoonett toimii kaup-j lomon Haaralan luona ja muita su- ^a mi silla mrtníjcubuifla. Liikehuo-
po-alalla Angorassa. Hän cn leh-j kulatftamt ja iititaroiaan tapaama?-pitkin vauvää liikettä 
temme liikkeenhoitajan ja kauppias ja. mii Ff aa vt i, nllä toiifea oli Paljon, 

Kartooiett toeli, Milljitt Poikia. 

Auto-korjausofasto Motor Inu 
Garagessa, joka on ennen ollut Mr 

falaiStcmme käytettätoäksi. 
« r  *  g » , g  . . . .  p l t i k a h t a n u t  j ä r t o e e n  u i m a a n .  M a t -  N i i n p ä  t o i i m e  l a u a n t a i n a ,  j o k -

Kanaa lanettaa:'* PWÍS»:« Ioui.® »MmeMIct,^ fauwaíasiamme oli marffitw 
jlidoffet uumia, ii Ile hywästa io6k»h;äittiä. useat suori ttiwat tilnusmaf-

St. N »«'tn Siaaiiailiciiimn.ruStami, Marsinkin Strife ©imiiälfe L,ljtf efufäiccn i-chi°cn otattaa lii-
»erjanla^tos.»toret!!ä Unfa uudi-iasntuksella enimmäit tettämme parhaillaan iapÄtuwaSsa 

«CT «»««M.. 1 .X U .! •_ » 'F. 1 • nnr» . A /M -> I AI • ' 

Arthur Mursun hoidossa, on nyitem 
min Nick Laken omistama ja am-

Til°«sm»ss,.>° otoat läoncct suo- "í™'oinen mc,Qfini™0 i"oriltM 

rittamasia ).W» Maben »otimacn; 
tilaajat paikkakunnalta ja ympäri 

Elokuu» 15 p. ajon majailitoat ja Mrs. Gust Rui-
Myöskin sikoja jo lampaita Ia» kalle ilmaisi to at kiitollisuutensa toai-

cheteiään. Me otamme ivastaan tuoja säästä mättämästä puuhailus-
farjao klo 6—11 aamupäitoäild taan toisten retkeilijäin hytoäksi 
Lüheinpänä asumien olisi tuotolta Hytoon joukon yli 200 ktoarttia 
larjansa aikaisin. 

Z. W. Niska. 
toaaratmic kertoitoat matkailijat 
kaikkiaan poimineensa tuolla reisullo. 

»bolf Jaki, leskimies, joka asuu mutta Mn heitä kaikkiaon N hen 

' omistamassaan talossa kauppalani* 
me etelälaidassa, 011 sairaswnut 
waikeasti toOTtheran sisälliseen ton-
tim, joka on häntä jo aikaisemmin 
wsiwannut. Poikansa Henry Joti 
jda äsken pala-si Minneapolisiin oi* 

$uum täällä ttHerailuIla, on tullut 

* f * 3$ 

keä. 

Hankkikaa kouluopetusta liike-
alalla, pikakirjott'ksessa, myyntitoi-
dosso eli telegrarialalla Little Foils-
in Business CoUegesso. Little Falls, 
Minn. Koulu- ja elinkustannukset 

hytoin kohtuulliset. SyyÄukukousi 
* .* x\ * 

iMd;, 

Painokoneiden toaihtokaupassa. Le
ander Anderson jo Christ. O!son 
iuonttitoat maksunsa kaikkein pv 
iemmälle etukäteen. Muuten nyfm-

iin kaikissa s a nomalehti l i ikkeissä on-
kin käytännössä tapa. että tilausmak
sut suoritetaan etukäteen, sillä on 
huomattu se edullisemmaksi seka lii'-
keelle että tilaajille itselleenkin. Se 
säästää paljon työtä ja kirjanpitoa 
•'onomaleMifouttoreilta jo kun tilaus 
on maksettu etukäteen niin tilaajan 
ei koskaan hnwitse peljätä, että teh
den lähetys katkeaisi ja aiheuttaisi 
Mriöiá 

tuessa tulee <!n>.amaan ^otim.i^s>!?m-
me paremman rv;Uhkien ,2»??,>!„ 
ne miiuttanei' trr ritiu yl.virä v;r 
en ollut uteivfä pieliä 'aall-.i'la. ;uu 
kuutti puimia. Toimitta'." :a 

Mr. Clii Poiari najinfin pahnnxv. 
lyhyeni Mil's- . seudun iw.n:a>.,i 
feu aio ien f,'!i-fytV:tá. 2nt, 
myöskin pain:s:pn-!it tiumvtv.!, -rv 
malaisen ftoiVovian m.'^íariii H? »ii"? 
Karhunsaaren jr. vUti-.-h 
toälrliä toi:nrrro!u:thi r.i>ti i -
dalesta. Mii-!.. Aiavnuttiaari »ai viv:= 
liiäisen kaadon 2.! ia ^ mimiattr.* 
painin jälkeen ia Anderson fc.-ir. 
tooitoonia paroin ;a tum.uvti top* 
pionia joten mim päatt'". íiiüt'i 
"fofhumme" -voitolla. 

Ensi perjantaina ja Ínnanícluo 
nänteltään Phut.iplan tcr.(itter':>'u 
aaikfakunn"iiianne uirrä viä,v;a f -
toia, joita miímv Íaiiantai:;rí ia ; -,i 
n unt Oi n o otvfnui. 

Pallopelissä Mtiiilu ja v..t 
tiimien toti iillä riime i.u-.rn.aiti:. 
suociutuitoat M'l'rtíL voicr 
na tuloksella 0 rvt.bvn 
halaisi?to „jfonftn". 

Brainerdistn u ivratliiuat hi, -

toiime lauatthtim ia iuru', -
VÜi'Ob 9.*Zoätlf,. V.vl'if' V'Ti H 
Liv. Lillic San der V ia M1 •>. .".vt.'i 
Heino peipii'u 

Mr. jn Mrs. '.Uv!;. P. Joliasv.i, 
tnttorcniä Alma ,o •'oiiurm Eevi a. 
toieraiiimat tää ia i miim-' ímr/itav.a 
ia sunnuntain - Brulevia. Sie. o', 
ien Mr. Johnson r.ffi tiun. sen-" n 
toauhimpia a'v'tfaha Hu:; o": cv 
maista kertaa Miuassä »a ;Ni* vi'.1: 
iesti iloinen ic:u.;icv'Vau matiiia.t 
titttatoaoRia Calumetin vioilta v. u 
hantuomarimme Balom,m Haaroi 
JohnioM toteraiiimar tarme tuio 
matkallaan ensin -m.eriorism, SiV<> 
jo fitte Bk?inerdi5'a Mrs Johii 

J i^n*'-4y»e > 

, ... Roseluudiu perl'"essä teftber» mrtvar. 
, .. . „ ;toaifkann kureet elonkoriuutyoi es- A1,+rtTrrt 

20- •»*•«•« thröt monet faavumá Tu!ip° ' 
wr# n »rihornnnasfa. : ftctimaatin «Shiroiii. «iiitK tu- Är' *«• •<'<»'" 3»6n!»i 

Mrs. Edln Kylmälä lähti toiime tois,fa. Sitt e sunnuntaina oli toisio* _ C^SicffoIa) Bernhard xsohnjon, il': -

periontaina 6--touottaan tyttärensä tuhatta henkeä MittäMa joukko faup»j^' ^redrickft'u ;a Mrs (i. VX 
Juezin kanssa Datoenportiiu, Jo» Palasta ja ympäristöltä saapunut' ^redrickson. Haline? Cityn kontvil-

toaan, jossa tytär tulee hoidettaivoksi ihanalle Rush Laken rannalle, jossa! ̂  mierailitoat trn'eTTa 
. . sikäläisessä suuressa kirovraktikerien toietettiin suurerninoinen kesäjuhla 10 ^rSl ®m'li Lepistön perheesi a 

n. a hiunoi a. P^tjdärnme siis M-^^ixgássa saadakseen apua selkälvi' Täällä, oiettiin futoiű yleisöstä, pu-
entuci 011 ojcit onus anen suosioon i=Cl0n_ Toitoottotoosti nuo etovat sel, hujista, urheilijoista, uimareista ja 

käiidin-parontojat onnistuivat jaa- kaikista muista näliiäwyyksisiä täs-
maan apua pikkutytölle. ,|ä luonncnihanasia seudussa. Juh-

Walter Stierna, joka on wiidettä ^^'so esitettiin ohjelma alkaen klo Í 
touotta ollut poi sn a täältä kotipaikka- ^ ^' Elloin ensin 3i. W. HatorTa, 
f uimaltaan, saapui takaisin toiime ^uluihisia. Puhui siitä hibioriall. 
sunnimtai-aomima. ,le?to merkityksestä, joka on tällä?-

~ o .r ... llf. , . 'sello huomatuimpien Amerikan suo-
Mái«cn paikkakuntien ja niide,. 

If- takaamme kaiken suorittamamme 
työn luoiettatoaisuuden. —Nick Lake 

Kristillisen nuorisoyhdistyksen 
juhla Johan Mäen maatilalta Leh
ti järtoen alueella Round Laken ran 
lialla heinäk. 23 p. onnistui ltytoin 
Ilma oli mitä ihanin ja paljon toa-
keä oli ioopunut tilaisuuteen. Pu
heita piiitoät toimittaja Lähde ja 
pastori Miettinen jo runsaasti muu-
ia ohjelmaa esitti totit paikkakuntalai
set, mutta Marsinkin Virginiasta 
täällä Mierailemassa oletooti Mr? 
Emil Aholan soololaulut sisarensa 
Miss Hanna Haaralan säestyksellä 
soimat ojakseen suosiota, sillä Mrs, 
Ah olo on etcmä laulaja. Hän esiin» 
lyikiu tilaisuudessa useita kerit ja 

juhlan toimeenpanijat > ímifutDati 

toitkolíci Mr 
ía Mrs. Emil 
Lehtija rtoe fia. 

Pattoalchbfn toimittaja 'Soosfa-
moinen, jonka piti olla juhlapuyu-
jana toiime sunnuntain ptknekisiä 
Rusli Laken rannallo, oli sairauden 
takia estetty saapumasta tänne. 

Mr. I. H. Mäki, International 
Filmi -forPorctrioonm li ii kv enho i ta
ia, Tul'.íchista. oli itte persoonalli-

, a> . .... ........ . r — -r ,u festi johtamassa elätoienkumien l-t-
kaanso Brainerdissa laakenit luotta. . y •<.. ...... . ... 

asukkaiden ja heidan totmmtanía; íamtsta Mtilustai jo ympäristöltä 
"íyrütn School to Position". St ikuistuttamisella eilätoScn kutu ien | toiime perjantaina ja lavaniaiua ja 

Clou di n Business Collegessa alkaa kautta. Ptchuja nimikään selosti' saawutti Mr. Mäki ystäwäUiscll:,- ja 
syyslukukausi pian. Ilmoittautukaa kuinka täällä.?a taas Suomesi» o- suoralla eiiiniamisellään yleistä suo* 
not. Oppikaa kirjanpitoa, pikoki'> tcttujen kutoien touororfitys toaikuf- .fiota liikernieötemme ja yleensä seu-
joiusta, konefiriotuSta, paniktliikei- taa kaniamme h ajallaan osumien 
iä, simiilipolmelusta, myöskin^ op- haarojen yhdistämiseen, on todellis-
pikaa käyttämään vonkkitilikonett!Z. ta työtä siinä isillonrokeniantisesso. 
laskukonetta, monistuskonetta, mi- josta niin Paljon Puhutaan. Miden 
meogrosia, diktofoonia Y. m. Wal- Amerikan suomalaisten keskuudesta täällä myöskin ja Mr. A. W. Howe» 

mistautuka» hymään toimialaan otettujen lumien 
S 

immme asujan tett keskuudessa. Hän 
Puhui lyhyesti filmiliikkeestään toii
me sunnuntain ke»;ttäjuhlosfa. Mr 
John Astala oli hauen mukanaan 

(pttüaáiHtt ^UO' la» 
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