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la etukädessä valtion toimesi
distat nämä sanat itseesi: Ju- tahi kallis, vähäinen tahi suuta suorittamaan huomattavia
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hetken päästä tyhjäks’ kaus. Niissä on Jumalan ar- kuin he nyt. Näin usko ja
on
jouduttu
loista
muodosta- yhä suurempia aukeita metaivan raukse.
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Lumber
Fuel
Service Station
kirkkahat,
IRONVVOOD
MICHIGAN
sellaiselta hyvältä, myötäRAKENNUSTARPEITA
On kuolleet, elottomat, kalseat mieliseltä ystävältä,
Arnold Salo, haltija
Puhelin 1219
jolta
Puhelimet 1528 ja |1529
Kuin hohde kuutamon on
hyvää ja
odotetaan
kaikkea
Douglas
ja
Blvd.
U.S.-2
Suomea puhuvaa palvelusi
talvi-öisin.
jonka kanssa ollaan hyvissä
väkeä.
MjCH.
IRONWOOD
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
väleissä. Kuvittele siis mieja kaikkea alaamme kuuOn Herran sanä johtotähteluvaa palvelusta.
nämme,
SHELL TUOTTEITA
Sen säteet lämmittävät syöED OIE
miämme,
ißisjaiaiajaiaiaMaiaiaj3rsi3jai3jsM3M3f
Se ohjaa meidät “onnen lähKuorma- Ja pakasi ajuri
tehelle”,
217 S. Curry Street
Paikka missä tarjotaan
Puhelin 411
MAUKKAAT ATERIAT
IRONWOOD, MICH.
FRED
Kohtelias,

tfbtta

rauhallisin keinoin

taloustiloja 28,000 ja asuntoalueita 10,000. Lisäksi muodostetaan sotainvalideille ja
perheellisille rintamasotilaille
noin 40,000 omakotialuetta.

raivaamaton

Vapahtajamme
ja ihmisrakkaus
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QUINCY, MASS.:
Betlehem ev. lut. seurakunnan suomenkielinen ehtoollisjumalanpalvelus on sunnuntaina, 22 p., klo 3:30 ip. Garfield kadun kirkossa.

Keskiviikko-iltana,

25

p.,

klo 7:30 on iltasaarna ja kahvitarjoilu Garfield kadun kirkon alasalissa.

MAYNARD, MASS.:
Jumalanpalveluksia aloitetaan pitämään taasen sään-

nöllisesti sunnuntai-iltana, 22
p., klo 7 suomenkielellä ja klo
8 englanninkielellä Kalevan
pirtissä.

GARDNER, MASS.:
Elokuun aikana sunnuntaiaamu jumalanpalvelukset joka sunnuntai-aamu klo 9:30.
—J. Wm Sippola.
EV. LUT. KANSALLISKIRKKOKUNNAN JA SEN TOIMINTAHAAROJEN RAHASTONHOITAJAT:
Kirkkokunnan rahastonko" a,
jolle on lähetettävä kirkkokunnan
sekä seminaari, kuin myös kotija pakanalähetyksen hyväksi .totut rahat: John Hautanen, R.l,
Box 212, Ironvvood, Mich.
M iestenliiton
rahastonhoitaja,
joka myös hoitaa kirkkokunnan
ja RakennuskasAvustuskassaa
saa: John A. Aho, New York Mills,
Minn.
Naistenliiton kassanhoitaja: Mrs
Edward Aho, Sebeka, Minn.
Lutherliiton rahastonhoitaja: Mr
Arnold Ranta,
1205 Cummings
Ave., Superior, Wis.
Eläkekassan rahastonhoitaja:
Andrew Anderson, 1209 Granger
Avenue, Lakewood, Ohio

Furnassin
puhdistusta
ja korjausta.

Uusia furnassia ja
stokeria. Air-Conditioning laitoksia
asetetaan.
Hinnat nousevat elok. 16 p.
Käyttäkää nyt hyväksenne

alhaisempia hintoja.

HOLLAND
FURNACE CO.
Puhelin 418
IRONWOOD, MICH.
Raymond Huovinen,
suomalainen asiamies
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vätkin. Katsohan, tämä on
oikeata kristillistä elämää:
kohdellaan muita samalla tavalla kuin Jumala on kohdellut meitä.
Luther.

NYBERG-MILLER
Funeral Home

Radio Cab Cos.

\

172S

Puhelin

OBERLAiNDER
Ridge

AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA
Wrackar palvelusta

215 E.
St.
IRONWOOI>, MICH.

Soittakaa yöllä tai päl
parhalntal

HIRVELÄ

x

SÄ*

X

x

STUDIO

Kokeneet valokuvaajat
välineet
I
Ystävällinen palvelus ; J

HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTON A,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALYKL 1

El ola

arikoislsta ha Ikisiä |l
tfyvä valokuva.

hauskampaa muistoa

HIRVELÄ
IRONWOOD

STUDIO

MICHIGAN

kuin

Gustafson’s
Luncheonette

Moottori Ja Jeneraatlorl

korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KÖRJATAAN

212 E. McLeod Ava.
IRONWOOD, MICH.

Vastapäätä A

ig® Randall Bakery
f

&

Tonnit: 9—12;

P kauppaa
I—s; 7—B.

Puh. 937-J
Kotia 1759-J
IRONWOOD, MICH.

Stanholm Bakery)
James Randall, omistaja

(Entinen

HO S. Suffolk St.

Ironwood, Mich.

TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN
Syntymäpäivä- Ja hääkeekit erikoisuutamme.
Erikolshuomio annetaan kirkoille Ja yhdistyksille.
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Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA

SUOMALAISET PALVELIJAT
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CIRCLE
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JCLEANERS
Puh.
2295

Suffolk Street
IRONWOOD

Saadaksenne hyvttn paikan 'laivanaa tehkää palkkatilaakeenne
heti.
Haluteasanne tarkempia tietoja kalkista matkaa koakevlata auloista
kääntykää palkalllsaslamlehemme puoleen.

Kalkellaiata vaatteiden

SWEDISH AMERICAN LINE

puhdistusta Ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin.

181 N. Michigan Avenue

Chicago 1. Illinois

