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Kaikki näyte-esineet täytyy olla sisällä Maanantai-iltana, Syyskuun 11 p. 

iistai - Syyskuun 12 p. 
Näyttely-esineiden arvostelu 

Ajokilpailuja - Kaksi pika-ajoa iltapäivällä 

Valionäytelmä - Neljä suurta näytöstä. Iltapäivällä ja illalla. 

Lentosirkus - Temppuja lennossa ja voimistelua, Pudotin-hyp-
päys. 

Ilotulitusta - Neljäkymmentä kappaletta ohjelmassa. 

Radiokonsertti - Iltapäivällä ja illalla. 

Keskiviikko - Syy sk. 13 p. 
Näyttely-esineiden arvostelu päättyy. 

Ajokilpailuja - Kaksi pika-ajoa iltapäivällä. 

Valionäytelmä - Neljä näytöstä, iltapäivällä ja illalla. 

Moottori-pyörä Kilpailuja. 

Radiofooni konseftteja. 

Eläinten juhlakulkue. 

Ilotulitusta - Neljäkymmentä kappaletta ohjelmassa. 

Torstai Syy sk. 14 p. s 

Ajokilpailuja. 

Valionäytelmä - Neljä näytöstä. Iltapäivällä ja illalla. 

Moottori-pyörä kilpailuja - Kaksi jännittävää kilpailua ilta
päivällä. 

Radio konsertteja. 

Naisten automobiili-ajo kilpailu - illalla. 

Ilotulitusta - Neljäkymmentä kappaletta ohjelmassa* 

Erikois-palkinto - $20 palkinto annetaan kirjeestä Näyttelyn 

jälkeen ja ennen Jouluk. 1 p.t jossa tehdään parhaimpia ehdo

tuksia kauntin-näyttelyjen paremmuudeksi tulevaisuudessa. 
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Sisäänpääsõ 
Aikaisilta, 50 senttiä Näyttely-ajan piletti, $1,50 Lapsilta, 25 sent. 

Illalla, 25 senttiä Illalla, 15 sent. 

Näyttely-ajan piletti $1.35, jos ostetaan Lauantai-iltana Syyskuun 9 p. 

Puhdasrotuisia härkiä, lehmiä» va

sikoita, sekä asteikko-lajiteltuja 

lypsylehmiä 

Myytävänä 

Charles Wright Company'íla, 
Fergus, Falls, Minn. 

Tarkastakaa meidän karjaamme Näytte
lyssä, taikka voimme my «iskin viedä teidät 
jollekin kahdeksasta. Holstein karja-karta
nostamme. 

Suktiporä-üsto osoittaa että mcidätt imri-elAmemme ia melÄn tri- p 
laiset Uafla-Mrträatse wai »arbain» ia si<5$ituima rotua. Ririatnraí D 

itth tämä varta «a ttMtc.iasta maito Ktulvn )« Kar- p 
le-harkitm iälkciiiUti iKotmar enemmän Kuin tmäühmät. 

Usiimaa: waaitvilitlijoistltw*: tartltswat parempia ttnmlä. li yt 1 

eti ffiaisitus saada tiiltä, Antakaas müJik näytillä Kiiti suosittua ro
ma mieluisilla kiimoilla. 

Charles Wright Company, 

Matka 
Kaooti-N äytt elyyn 

Te voittte säästää rahaa kaikkien matkakulujenne mak
suksi ostaessanne villatavaroita suoraan tehtaasta samalla 
kun käytte kauntin näyttelyssä täällä Syysk. 11, 12, 13, ja 
14 päivinä. Pyydämme teitä tervetulleina vieraina tehtaa
seemme katselemaan meidän näyttely-viikon halvennuksia 
hinnoissamme. 

Meillä tulee olemaan näytteillä suuremmoinen varasto 
tehtaassamme valmistettuja villatavaroita näyttelypaikalla. 
Muistakaa katsoa sitä. 

Ainoa villatehdas Fergus Falls'issa, jossa tehdään raa'asta vil
lasta valmiita villatavaroita. 

Falls Woolen Mills Co., 
Fergus Falls, Minn. 
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Voima-konaille 

Kaikenlaatuisia puima-tarpeita ja 
laitoksia 

ASIAMIEHET 
Minneapolis Treshing Machine Co/l le. 

Minneapolis Tr actor ei ta 

Waterloo Boy Tractoreita 

John Deere Koneauroja 

Rosenthal Sailontäyttäjiä 

Cushman Voimakoneita 

Waterloo Boy Voimakoneita 

Katselkaa meidän. malle
jamme Näyttelyssä käy

dessänne 

m 


