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Arvattavastikaan kukaan en-
nemmäinen kuningas ei ollut
pyhyydenpilkkaansa esittänyt
varsin näin huikeassa mitta-
kaavassa. Kun mässää jät sit-
ten joivat viiniä näistä tosi
Jumalalle vihityistä astioista,
he ylistelivät omia kultaisia,
hopeisia, vaskisia, puisia ja
kivisiä jumaliaan.

Mitään luonnottoman va-
lon leimahduksia tai ukkos-
jyrähdyksiä ei ilmennyt il-
maisemaan, että Jumala oli
sekaantunut heidän jumalat-
tomaan menoonsa. Äänettö-
mästi, sensijaan, käsi ilmestyi,
joka piirteli omituisia merk-
kejä salin seinälle: Se kirjoit-
ti vastapäätä kynttiläjalkaa.
Heidän oman lamppunsa va-
lossa he siis näkivät sen. Kau-
hu valtasi kuninkaan, sillä
hänen omatuntonsa häntä soi-
masi. Vaikkakaan hän ei pys-
tynyt kirjoitusta lukemaan,
hän tiesi että kyseessä ei ollut
mikään rauhan eli siunauksen
viesti, joka hohtavin kirjai-
min oli piirretty hänen pa-
latsinsa seinälle. Kuninkaan
hahmo muuttui, hänen sydä-
mensä vapisi, tuska valtasi
hänet, ja niin huomattava oli
hänen vapisemisensa, että
hänen polvensa kolahtelivat
yhteen. Hän unhoitti kersku-
misensa ja mässäilynsä, hän
unhoitti arvokkuutensa ja
huusi ääneen tähtientarkasta-
jiaan ja noitiaan tulemaan
selvittämään oudon kirjoi-
tuksen salaisuuksia.
Daniel

Se oli kuningatar, joka vih-
jasi, että Daniel mahdollises-
ti kykenisi lukemaan seinällä
löytyvät salaperäiset kirjoi-
tukset. Kun Daniel saapui
kuninkaan luo, hän antoi sel-
västi ymmärtää, että hän ei
ryhdy tulkitsijan toimeen ku-
ninkaan tarjoamien korvaus-
palkintojen halusta. Hän sit-
ten kertoi millaisia kokemuk-
sia kuninkaan isoisällä, Nebu-
kadnesarilla, oli ollut, ja sa-
noi kuninkaalle, että vaikka-
kin hän oli näistä kaikista
tietoisa. hän siltikään ei ole
sydäntään nöyryyttänyt, vaan
on nostanut kätensä taivaan
Jumalaa vastaan, jopa men-
nen niinkin pitkälle, että on
saastuttanut pyhät astiat, jot-
ka olivat pyhitetyt elävän Ju-
malan kunnialle. Senjälkeen
Daniel ryhtyi selittämään kir-
joitusta.

Kirjoituksessa, hän selosti,
kukin sana esiintyy lyhyenä
lauseena: Mene, numeroitu
(laskettu); Tekel, punnittu;
Upharsln, peres-sanan varta-
losta: jaettu. Jumala, Jota si-
nä olet uhmannut, pitää val-
takuntaasi omissa käsissään,
ja Hän on laskenut sen päivät
ja päättänyt sen juoksun juu-
ri silloin kun sinä luulit sen
olevan kukoistuksessaan. Si-
nä, joka olet sydämesi koroil-
tanut ylpeydessäsi kuten maa-
ilman suurin, olet punnittu
ja turhuuttakin keveämmäks!
todettu. Valtakuntasi, Jonka
sinä uneksit kestävän lankal-
ken, on Jaettu viholllstesl kes-
ken, jotka juuri nytkin ovat
porttiasi edessä koolla.

Tästä hirvittävästä tuomio-
lausunnosta huolimatta, Bel-
sassar ei unhoittanut lupaus-
taan, sillä hän puetti Danielin
purppuraan, pani hänelle kul-
tavitjat kaulaan ja julisti hä-
net kolmanneksi ruhtinaaksi
valtakunnassaan. Tämän Da-
niel otti vastaan, mahdollises-
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ti voidakseen paremmin val-
voa kansansa etuja valtakun-
taohjaksien vaihtaessa piak-
koin käsiä.

Vähää myöhemmin Kyy-
ruksen sotilaat ensikerran il-
maisivat kaupungissa-olonsa
käymällä kuninkaan vartios-
ton kimppuun, jopa juuri ku-
ninkaan palatsin eteisessä.
Belsassar pian käsitti mistä
häiriö johtui ja kuoli turhaan
taistellen uhatun elämänsä
puolesta. Näytelmä päättyy
lyhyeen kirpoitettuun sanaan:
"Samana yönä tapettiin Bel-
sassar, kaldealaisten kunin-
gas ja Darius (Daarjaves).
meedialainen, sai haltuunsa
valtakunnan ollessaan noin
kuudenkymmenen kahden
vuoden ikäinen”.
Meidän päivinämme

Se kohtalo, mikä lankesi
Baabelille, kertautui niiden
vuosien ajalla, jotka ovat ta-
kanamme. Saksa ja sen voit-
tamattomat maat olivat muka
kukistamaton linnoitus. Nor-
mandian rannikko oli vahvas-
ti varustettuna tykeillä ja il-
matar juntalaitteilla, ja par-
haimmat järjet Saksassa teki-
vät kaikkensa työn ja uhrauk-
sen alalla kumotakseen liitto-
laisten suunnitelmat nousta
maihin Europan manterella.
Sbdan alussa Saksan voimak-
kaan lentovoiman päällikön,
Göringin, kerskuvat sanat kai-
kuivat, jotka vakuuttelivat,
että Saksan pääkaupunki on
niin perinpohjin .varautunut,
että ainutkaan pommi ei voi
pudota Berliniin. Tänään Sak-
san teollisuuden mahti lepää
tuhkassa; tänään Saksa, sem-
mitenkin juuri Berliini, esit-
tää kaamean todistuksen A-
merikan ilmavoimain tuhoa-
miskyvystä. Törky ja tuhka
merkitsevät ne paikat, missä
uljas teollinen varustuneisuus
kerran asusti. Hitlerin usko-
taan olevan kuolleiden kir-
joissa; useat muut puoluejoh-
tajat päättivät päivänsä nie-
laisemalla myrkkyä; ja Nat-
sein sotakoneiston kenraalit
ovat vankiloissa ja tuomiois-
tuinten edessä julmuuksistaan
joita he natsiarmeijoineen
harjoittivat. Saksa nyt on ja-
ettuna kolmeen miehitysalu-
eeseen, ja sen valtakuntalois-
to, joka ajan ulapalle kerran
välähti meteorin tavoin, on
pian polttanut itsensä sam-
muksiin. Samoin kerran mah-
tava Japani nyt hyvin nöyrä-
nä elelee niiden miehitysjouk-
kojen alla, jotkakenraali Mac-
Arthur on järjestänyt kautta
Japanin saarten.

Herra taasenkin on puhunut
varsin selvällä kielellä, ja
meidän jotka Hänen armos-
taan olemme saaneet voitta-
jan paikan, täytyy varoa yl-
peyttä, mahtavuutta ja kers-
kailua, ymmärtäen samalla
edesvastuumme voitettu j a
kansoja kohtaan. Me, kirkko-
na, olemme myös velkapäät
älyämään Herran vakaan käs-
kyn, perustaa rauhaa kansa-
kuntien kesken Hänen pyhän
sanansa ja JeesuksenKristuk-
sen evankeliumin julistuksen
kautta. Raunioiden keskellä
viitatkaamme toiseen kau-
punkiin, johon kaikki Juma-
lan lapset, pienimmästä suu-
rimpaan, alhaisimmasta kor-
keimpaan, ensimmäisestä vii-
meisimpään, saavat käydä si-
sälle. Se on se kaupunki, pal-
jo suurempi kuin 60 miilaa
ympärysmitoilleen, jonka
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muurit eivät ole betonkiset,
vaan jalokivistä ja jaspikses-
ta; jonka kadut eivät ole ki-
vistä lasketut, vaan puhtaas-
ta kullasta, ikäänkuin läpi-
kuultavaa lasia, sileää ja iha-
naa; jonka virta ei ole mur-
heellisten Eufraat-virran ve-
sistä, vaan elämän veden vir-
ta; jonka musiikki ei ole niis-
tä huokauksista ja valituk-
sista, jotka tulevat vangeilta,
joilla on särkynyt sydän, vaan
jännittävä virsi voitosta itse
kuoleman ja haudan yli, joka
nousee ihmismereltä lunas-
tettuja, jotka seisovat Karit-
san valtaistuimen edessä. Tä-
hän kaupunkiin menemme si-
sälle, ei vankeina, ei maanpa-
kolaisina, vaan Jumalan huo-
neen kansalaisina; ei orjina,
kahlehdittuina ja masentu-
neina, vaan vapaina ihmisinä
tulemme käymään sisälle tai-
vaiseen kotiin, jossa vapaus,
rauha ja puhtaus on oleva o-
mamme iankaikkisesta ian-
kaikkiseen. •

(Luth. Chaplain) F.C.P.
(Suom. K.)

o
MATKALLA
( Alku sivulla 2)
reumatismia se lienee. Toi-
vomme mrs Palmquistille en-
tistä terveyttä, jokavielä nuo-
relle ihmiselle merkitsee e-
nemmän kuin vanhalle. Nuo-
rella on niin paljon vielä teh-
tävää ja elämän halua. Mutta
kaikissa on alistuttava Juma-
lan johtoon. Hän tahtoo ih-
miselle sitä mikä on parhain-
ta. Pojassaan on Hän valmis-
tanut meille autuuden ja ve-
tää meitä sen omistamiseen.
Siinä on täydellinen tyydytys
ihmiselle.

Illalla saattoi mr ja mrs
Walter Metsälä pienen tyttä-
rensä Marianin kanssa autol-
laan Prenticen asemalle, jos-
ta klo 8:45 juna lähti viemään
Chicagoa kohden. Kiitokset
kyydistä! Kiitokset mr ja mrs
Sam Metsälälle kortteerista
ja palveluksista ja pojille
Wäinölle ja Arnielle kyydistä
ja muista palveluksista!
Wilmeite, IIL

Chicagossa oltiin tiistaina
klo 8:50 aamulla junan myö-
hästyessä vähän toista tuntia.
Pilvinen ja kolea oli ilma.
Kun pääsin Wilmetteen alkoi
satamaan hetken aikaa hy-
västi, samoin oli Chicagossa
samaan aikaan saatu sadetta.
Kuivuutta ja kylmiä tuulia
on täälläkin saatu kokea koko
huhtikuun aika ja vielä tätä
kuuta tähän asti. Sade on ter-
vetullut.

Kotona sairastivat kaikki
kylmyyttä, lapset ja aikuiset.
Eivät silti vuoteenomana. Mrs
Wilen näytti silti säästyneen,
oli vain muuten huonovointi-
nen, ehkä raskaan ilman pai-
nostamana. Allekirjoittanut
on saanut olla koko terve; vä-
hin tukki kylmyys Brantwoo-
dissa ollessa maanantaina, e-
dellisen päivän hikoilemisen
jälkeen. Jumalalle kiitos!
Kaikki on hyvin tämän 24
päivän matkan jälkeen.

Päivänsäästöaikaa pidetään
täällä samoinkuin monissa
muissakin kaupungeissa. Rau-
tateillä on vanha aika, joten
ei tarvitse aikaa muuttaa sel-
laisen, joka usein on matkalla,
kuten allekirjoittaneenkin.

Puhelimella tiedustelin mrs
Wilsonin vanhemman tilaa.
Mrs Martha Wilson oli puhe-
limen toisessa päässä ja sanoi,

että mamma on ollut useana
päivänä huonompi, enemmän
vuoteessa reumatismin täh-
den käsivarsissa ja hartioissa.
Terveisiä Rollasta lausuin
Marthan isältä ja sisarelta ja
muilta. Ne olivat mieluisia
sanomia. Takaisin pyysivät
niitä lähettää, jotka nyt tässä
tulevat. Aikaa ei ollut oikein
talossa käydä, kun kotona on
töitä kasaantunut ja taas pi-
tää muutaman päivän perästä
lähteä matkalle.

Auttaja-lehti tuli torstaina
sisältörikkaana, kuten taval-
lista. Hyvin oli latoja suoriu-
tunut Matkalla kirjeessäni. Ei
ollut muuta virhettä kuin,
Margaret Irja Luoman synty-
mävuosi; oli v. 1943 kun olisi
pitänyt olla v. 1942. Ja kiitok-
set oli mr ja mrs Luomalle;
olisi pitänyt olla Tuomelle.
Ne olivat pieniä virheitä. Kii-
tos latojalle!

Kesä on parhaimmillaan
täällä, parin viikon kuluttua
ovat puiden lehdet täysiä. I-
hanat, aurinkoiset ovat päivät
olleet kotona ollessamme.
Työt ovat sujuneet hyvin.
Niiden laadusta ei tarvitse
kertoa, sillä jokainen perheen
isäntä ja emäntä tietää, mitä
talon ympärillä ja sisällä on
tehtäviä kesää vastaan ottaes-
sa. Pihamaakin on jo niitetty
useaan kertaan ja viimeksi
teki sen allekirjoittanut.

Perjantaina, 10 p. tuli taas
matkalle lähtöpäivä. Pilvinen
on päivä, mutta sydämessä
valoa ja toivoa uskossa Jee-
sukseen. Kaikki mitä tapah-
tuneeksi saat ottaa Hyvän
Paimenen kädestä. Rakkaus
hallitsee Hänen kättään.

Osanottoni veli Raymond
Ahon suruun. Luin hänen
muistosanojaan vaimovaina-
jastaan. Ihana muutto ihanaan
elämään. Siinä tietoisuudessa
onkin paljon lohdutusta.

‘En ole myöskään muista-
nut osanottoani lausua sisar
Jenny Ahon sairauden joh-
dosta, vaikka asia on aina mie-
lessä ollut ja uudistuu aina
Jenny-siskon kirjeistä, jotka
aina luen. Jumala on teitä
vahvistanut, tukenut ja loh-
duttanut nykyisessä tilassan-
ne ja tekee sitä loppuun asti;
sitä vaimoni kanssa Teille toi-
votamme!

Jumalan armon ja rauhan
terveiset nyt alkaneella ke-
sällä kaikille tämän kirjeen
lukijoille!

Wilmette, 111. toukok. 10 p.
1946.

Veljeydellä,
W. W. Wilen.

o
PORT ARTHUR:

Kastettu:
Ethel Martha, Johannes ja

Martha (o.s. Heino) Luhtasen
lapsi, Nolalu, syntynyt tou-
kok. 19 p. 1945 Fort William-
issa, kastettiin pappilassa
huhtik. 29 p. Kummit ovat
Thomas ja Amalia Kallio,
Eino ja Naini Ahola.

Ernie Paul, Paul ja Elli (o.
s. Ihantola) Holopaisen lapsi,
Intola, syntynyt huhtik. 26 p.
1945 Port Arthurissa, kastet-
tiin kotonaan huhtik. 30 p.
Kummit ovat Walter ja Edith
Whateley.

Raymond Paul, Wilho ja In-
grid (o.s. Wuolle) Nieppolan
lapsi, Port Arthur, syntynyt
kesäk. 16 p. 1945 Middleton,
Nova Scotia, kastettiin pappi-
lassa toukok. 1 p. Kummit o-
vat Herman ja Hilda Wuolle,
Nestor ja Selma Nieppola.

Irwin Theodore, Theodore
ja Thelma (o.s. Erickson) Oi-
nosen lapsi, Nolalu, syntynyt
tammik. 24 p. 1946, Port Ar-
thurissa, kastettiin kotonaan
toukok. 5 p. Kummit ovat Al-
lan ja Violet Ojala, Toini Oi-
nonen ja William Erickson.
Vihitty:

. Sigfred Josephson ja Aileen
Danielson, molemmat Gor-
ham twp., vihittiin pyhään a-
violiittoon pappilassa lauan-
taina, toukok. 4 p. Todistajat
olivat Wäinö Hendrickson ja
Ruth Danielson, molemmat
Toimelasta.

Maanantai-iltana, toukok. 6

p. vihittiin Port Arthurin kir
kossa Verna Eulalia Suline,
mr ja mrs John Sulinen van-
hempi tytär, ja Clarence Syl-
vester Richmond, mr ja mrs
George Richmondin ainoa poi-
ka, molemmat Port Arthuris-
ta. Todistajina olivat miss
Gloria Suline ja mr Robert
Richmond. Miss Kathleen
Paanen lauloi tilaisuuteen so-
pivan laulun. Vihkimisen jäl-
keen hääväki kokoontui mor-
siamen kotiin, jossa nautit-
tiin talon runsaista antimis-
ta. Laulu- ja soittoesitykset
korostivat juhlatunnelmaa.

Nuoripari lähti tiistai-aa-
muna kuherrusmatkalle Min-
neapolisiin, Minn. Pyydämme
yhtyä onnitteluihin.
Haudattu:

Violet 'Elvi Irja Wiitala
kuoli Woodstockissa, Ont.,
huhtik. 24 p. ja haudattiin
Fort Williamin hautausmaa-
han huhtik. 29 p. Vainaja oli
syntynyt Fort Williamissa ke-
säk. 6 p. 1917 ja on siellä käy-
nyt kansakoulun ja rippikou-
lun. Hän oli sairastanut 2 vii-
meistä vuotta. Häntä jäi su-
remaan vanhempansa, veli
Tauno Fort Williamissa ja
sisko mrs Hilda Frantti, Port
Arthurissa.

Emil Victor Salmi, Port Ar-
thur, kuoli kotonaan huhtik.
28 p. ja haudattiin Port Ar-
thurin hautausmaahan tou-
kok. 1 p. Vainaja oli syntynyt
Suomessa vuonna 1886 ja oli
tullut Cänadaan 26 v. sitten.

John Filppula kuoli Toron-
tossa huhtik. 29 p. ja haudat-
tiin Port Arthurin hautaus-
maahan toukok. 3 p. Vainaja
oli syntynyt Suomessa maa-
lisk. 2 p. 1874, ja on asunut
Port Arthurin seuduilla 55
vuotta ja 35 viimeistä vuotta
on palvellut Hewitsonin Con-
struction Co:lla. Häntä jäi
kaipaamaan sisko, mrs Mäki,
Ely, Minn.

Helena Lukkarinen, Tarmo-
la, kuoli Port Arthurin sai-
raalassa toukok. 1 p. ja hau-
dattiin Tarmolan hautaus-
maahan toukok. 4 p. Vainaja
oli syntynyt Varpaisjärvellä,
Kuopion läänissä, tammik. 19
p. 1873. Hän tuli Canadaan 24
vuotta sitten. Hän oli sairas-
tanut yhden kuukauden, ja
kuollessaan oli 73 vuoden i-
käinen. Häntä jäi kaipaamaan
puolisonsa Ivar, tytär mrs E-
lizabeth Taskinen, Tarmola,
3 sisarta Suomessa, 6 lasten
lasta täällä ja yksi lasten lap-
si Yhdysvalloissa ja 8 lasten-
lasta Suomessa ja 2 lasten
lasten lasta Suomessa.

R. W. Heikkinen.
o

NEW YORK MILLSIN
KANSALLISSEURAKUN-
TAPURIN ILMOITUKSIA

Torstaina on Lutherliiton
“Topic Study” William Mäen
kodissa kello 8.

Perjantaina on sunnuntai-
kouluopettajien kokous neiti
Helen Paavolan kodissa klo 8
illalla.

Lauantaina on rippikoulua
klo 9 aamulla.

Sunnuntaina on sunnuntai-
koulua kello 9:30 aamulla ja

engl. k. hartaushetki Millsis-
sä klo 10:30.

Lehti järvellä on suomenk.
hartaushetki klo 2 j.pp. ja
Millsissä on suomenk. ehtool-
liskirkko klo 8. Ehtoolliselle
voi ilmoittaa kello 7:30-8 en-
nen hartaushetkeä.

Maanantaina on johtokun-
nan kuukausikokous Millsin
kirkossa klo 8.

Tiistaina on Lehtijärven
Luhterliiton ‘‘Topic Study” ja
vuosikokous Eli Wiirren ko-
dissa klo 8 ill.

H. P. Esala.

COUNTY BOARD
PROCEEMNGS

Contined from page 3
Lawyer, Liisa, Matrella, Mazanec.
Mezzano, Olson, Slivensky, Thomas,
Wilson, and Ben Goldman.

Nays: None.
Motlon Carrled.

ADJOURNM ENT
It was moved by Supervisor Chap-

pell, supported by Supervisor De
Stasio, and duly carrled, that the
meetlng be adjourned until May 21,
1946. at 10:00 A. M.
JACOB L. RANDA

County Clerk
BEN GOLDMAN

Chalrman
STANDINQ COMMITTEES

Board of Supervlsors, Gogeblc
County, Michigan—Year 1946-1947.

BEN GOLDMAN, Chalrman
Marenlsco

JACOB L. RANDA. Clerk
FINANCE AND BUDQET

Chalrman Kelly; Bedell, Achatz,
Lahti, Slivensky, Johnson, Mazanec,
Chlebowskl, Mezzano, Kangas, Olson.

CLAIMS AND ACCOUNTS
Chalrman Bullnskl; Johson, De

Stasio, Matrella, Achatz, Chappell,
Lusa, Thomas, Lawyer.

CONSERVATION
Chalrman Achatz; Johnson. Sli-

vensky, Kangas, Mezzano, Chlebow-
ski, Lusa, Thomas.

SANATORIUM
Chalrman Wilson; Bullnskl, De

Stasio, lafolla, Guzzo.
INFIRMARY

Chalrman—DeStaslo; Lahti, Bedell,
Kelly, Mazanec, Guzzo, Jaclsln.

ROADS AND BRIDGES
Chalrman—Johnson; Kangas, Chle-

bowskl, Kelly, DeStaslo.
AIRPORT

Chalrman—Lawyer; Mezzano, Bu-
llnski. Kangas, Matrella, DeStaslo,
lafolla.

COURT HOUSE
Chalrman—Mazanec; Lahti, Lusa,

Chlebowski, Guzzo, Thomas, Jaclsln.
FAIR BOARD

Chalrman—Kangas; Chappell, Be-
dell, Olson, lafolla, Jaclsln, Bullnskl.

PURCHASINQ
Chalrman—Achatz, Chappell, Ma-zanec, Bedell, Lahti.

RELIEF,AND LABOR RELATIONS
Chalrman—Matrella; Mazanec, Ol-

son, Thomas, Jaclsln, lafolla, Guzzo.
ADVERTISING

Chalrman—Slivensky; Wilson, Ma-
trella, Bullnskl, Jaclsln.

NEW INDUSTRY
Chalrman; Chappell; Matrella, Mez-

zano, Olson, Slivensky, Lawyer, Tho-
mas.

PLANNING
Chalrman Lahti; Lusa. Kangas,

Guzzo, Wilson, Johnson, Olson, Kelly,
Lawyer.

WISCONSININ
ILMOITUKSIA

SORVALA'S
SERVICE STATION

Sinclair gasoliinia, rasvaa
ja öljyä

Corner Iron St. & Bth Ave
HURLEY, WIS.

PAUL’S op
Hurleyssä UPR

202-204Silver Street Puhelin 749
Suurempia ja parempia arvoja aina

*IRON COUNTY
Fuel & Lumber Cos.

HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA

DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888W8888888888888888888i

jjg» HURLEY TIRE &

iajf REPAIR SHOP
Talerlen päällystystä Vulkaniseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-aseina palvelus

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

Kalastusvälineitä, teräasei-
ta, pumppuja, putkia, sovi-
tuksia ja viemäriputkia,
maaleja, vernissaa, öljyä,

saviastioita.

SSBSSSBSBSBSBSB3B3BSBSBSBSBSSSSSB3SSBSB3B3BBB
JUOKAA SQUIRT

Eniten myyty grapefruli
juoma maallmaasa.

Kaikkia pehmeitä juomia

SQUIRT BEVERAGE CO.
Steve A. Baima, omist.

105 7th Avenue
HURLEY, WIS.

88888888888888888888888888888888888888888888»

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä ‘‘Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

Ja mlellytävän maukasta
"VELOUR" JAAKERMAA

Tuokaa kermanne tai mai-
tonne meille. Me maksam-
me päivän korkeimman ar-
von ja hinnan mukaan.

J. E. MUSTONEN
Kiropraktorl

Puhelimet: Konttoriin 4933
Kotia 4296

921 National Building
Huone 110

Superior, Wis.

HALUTAAN

Laatikko pulttia
(Box Bolts)
ja lautoja

Koivua
Petäjää
Haapaa
Basswood

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

OSUUSKAUPPA
ON PAIKKA OSTAA Katto- Ja vuorauatarpalta Ja
Hyvä! karjan Ja kananruokaa nauloja

eaki jauhoja Lypsykoneita Ja karjatalouden
Premlum kolia tarpeita
No. 1 polttoöljy! Rakennusaineita
Gasolllnla Ja raavas Insuleerausta
Talerelta hattaralta Autojen vakuutusta (vain

autonoala Wisconsin Isaa
Maanviljelykonelta Kotonanne Jyvien Jauhamista

Tilatkaa palkallisesta Co-op kaupasta tai

Iron Co-op Oil Ass n
Puhelin 684

HURLEY WISCONSIN
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