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JUMALANPALVELUKSIA
JA HARTAUSHETKIÄ

Hopeajoella-Westboro, Wla.
Perjantaina, 27 p. hartaushet-
ki klo 7:30 ill. Asemalla klo
5 aamulla. Sunnuntaina,
30 p. jumalanpalvelus ja H. p.
eht. kirkossa klo 10 ap.

Brantwood, Wli. Sunnun-
taina, 30 p., Prenticen bussi-
asemalla klo 1 ip. ja juma-
lanpalvelus klo 2 ip. Iltahar-
taushetki jossain perheessä
klo 8 ill.

Cedar Valley. Minn. Lau-
antaina, 13 p. heinäkuuta,
Meadowlandsin asemalla klo
10 ap. Sunnuntaina, 14 p., ju-
malanpalvelus ja H. p. eht.
kirkossa klo 10:30 ap. ja har-
taushetki mr ja mrs Matti
Freemanin- kotona klo 8 ill.
Maanantai-illan seuro is t a
päätetään kirkossa.

Red Lodge, Mont. Saavun
paikkakunnalle perjantaina,
19 p. Samana päivänä har-
taushetki jossain perheessä
klo 7:30 ill. Sunnuntaina, 21
p. jumalanpalvelus kirkossa
klo 2 ip. ja klo 7:30 ill.

Rolla, No. Dak. Tulen Rock
Lakella torstaina, 25 p., junas-
sa. Jumalanpalveluksia ja
hartaushetkiä past. Lampelan
järjestelyn mukaan.

Brocket, No. Dak. Saavun
Lakotaan maanantaina, 29 p..
klo 7 ill. Seuraavana päivänä,
tiistaina, hartaushetkiä seu-
rakunnan järjestelyn mukaan.
Olisi iloista saada kaikkia
tervehtiä.

W. W. Wilen,
422 15th St.

Wilmette, 111.
o

NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTA-
PIIRIN ILMOITUKSIA

Ensi sunnuntaina ei ole ju-
malanpalveluksia seurakun-
nissamme, . sillä olemme sil-
loin kirkolliskokouksessa.
Sunnuntaina on kuitenkin
Millsissä naistenliiton tarjoi-
lua Rufus Stoltzin kodissa, e-
teläpäässä kauppalaa, iltapäi-
vällä. Tarjoilun järjestävät
emännät Stoltz, William Mai-
jala, Rudolpf Maijala ja Arne
Niilima. Käykäämme jokai-
nen silloin Stoltzissa.

Sunnuntai-iltana Mi 11 si n
Lutherliitto esittää hyvän oh-
jelman sekä suomen- että!
englanninkielellä klo 8. Kuo-
ro myöskin esittää kaksi lau-
lua. Jokainen ottaa silloin oh-
jelmaa mukaan. Ohjelmako-
miteassa ovat neiti Ruth Aho
ja George Wick.

Sunnuntaina (30 p.) on pii-
rissämme seuraavat jumalan-
palvelukset:

Kello 9:30 aamulla Millsissä
engl. kielinen aamuhartaus-
hetki.

Klo 11:30 aamulla Lehtijär-
vellä suomenk. ehtoollisju-
malanpalvelus.

Kello 8:00 illalla Millsissä
suomenk. hartaushetki.

Maanantaina heinäk. 1 p.
Millsin miestenliiton kokous
Victor R. Mäen kodissa klo 8.

Kuoroharjoitus keskiviikko-
na, heinäk. 3 p., klo 8.

Lutherliiton ainekeskuste-
lu (Topic Study) John Wor-
maksen kodissa heinäk. 5 p.
kello 8.

Kastettu: SandraLee Oman.
mr ja mrs Harold Omanin
tyttölapsi, joka syntyi Holly-
woodissa, Calif. syysk. 27 p.
1945, saatettiin pyhään kas-
teeseen New York Millsissä
tk. 13 p. Kummeina ovat mr

Tilauslomake

ja mrs Herbert Oman ja mr
ja mrs Oliver Nelson. Rukoi-
lemme Herran siunausta ja
varjelusta lapselle sekä van-
hemmillensa! —H. P./Esala

o |

Iron River, Mich. >

Tämän kuun 4 p. kutsuivat
tohtori ja mrs K. Koski ystä-
viään juhlimaan kanssansa
heidän 25 vuotis hääpäivään-
sä. Ystäviä olikin saapunut
runsaasti aina Ironwoodista
ja Montrealista, Wis. sekä A-
masasta saakka. Esitettiin
seuraava ohjelma. Laulua,
mrs Nels Aho; puhe, Peter
Poutiainen; runo, mrs E. Lak-
so; puhe, laulua ja soittoa,
mrs Vernholm; puhe ja lop-
purukous, pastori J. Hirvi.
Mrs E. Lakso ojensi Beech-
woodin ja Iron Riverin ystä-
vien lahjan, kauniin hopeisen
kerma ja sokeri astiasetin se-
kä rahalahjan. Tohtori ja mrs
K. Koski kiittivät, molemmat
kauniin sanoin, läsnäolevia
vieraitaan. Sitten siirryttiin
nauttimaan kahvipöydän an-
timia, jota koristi suuri, kau-
nis kolme kerroksinen hää-
keeki. Pöydän passareina toi-
mivat mrs E. Lakso ja mrs N.
Aho. Toivomme tri ja mrs K.
Koskelle onnea ja Jumalan
siunausta edelleenkin, että
saamme vuoden perästä
juhlia heidän kultahäitään.

Pyhänä, 9 p., oli pastorim-
me täällä pitäen suomen sekä
englanninkielisen hartaushet-
ken. Lauantaina oli mr jamrs
E. Lakson kotiin järjestetty
lahjapaartit mrs A. L. Mäel-
le. Hän sai sievän rahalahjan
uutta tulokasta varten. On-
nea ja Jumalan siunausta hä-
nelle.

Mr ja mrs Felix Mattson,
jos saavat uuden auton, me-
nevät Kanadaan kirkollisko-
koukseen. Mrs valittiin edus-
tajaksi seurakunnastamme.

Pastorimme A. L. Mäki otti
lomakuukauden heinäkuussa.
Hänen aikomuksensa, jos Ju-
mala suo, on perheensä kans-
sa mennä Kanadaan loman a-
jaksi.

Mrs E. Lakso.
o—

Ishpeming, Mich.
Mrs Eric Lukkari, National

Minelta on hoidettavana Ish-
pemingin sairaalassa.

Mr ja mrs Victor Rajala,
Ohion valtiosta, ovat vierail-
leet mr ja mrs Simon Luoman
perheessä.

Mrs Pentti Myllymäki ja
tytär Prudy Davenportista,
lowa vierailevat täällä suku-
laisissaan.

Bethel Luth. kirkossa alkoi
kesäkoulu maanantaina, 17 p.,
kestäen sitä 2 viikkoa joka
päivä klo 9:30—11:30. Opet-
tajina ovat past. Tamminen,
mrs Reino Määttä, mrs Wäi-
nö Ikola, Jeanette Mäki ja
Katherine Mäki.

Einar Mäki, Brantwoodista,
Wis. on vieraillut setänsä
Heikki Koiviston luona.

Ishperaingin korkea kou-
lusta läpi pääsi 122 oppilasta.
He saivat päästötodistukset
viime perjantai-iltana. Seu-
raavat ovat suomalaisia: Cor-
rine Anderson, Shirley Aho,
Roert A. Asikainen, Norman
Björne, Helen Devold, Fran-
ces Edwards, Gordon Elson,
Robert Elson, Gordon Fränt-
ti, Helen Hoiem, Evelyn Jär-
vinen, Katherine Juhola, A-
lice Kulju, Ruth Kippola, Ma-

AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 631 Koko vuosi $2.50
Ironwood, Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilausmaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Osote:

Tilaus on: ( ) Uusi tai ( ) Uudistus (Kirjoittakaa selvä osote>)

Lähettäjän nimi:

Auttaja torstaina, kesäkuun 20 p. 1946
rion Lindberg, Keith Lehto,
Edward Määttä, Shirley Mä-
ki, George Mäki, Jeanette Mä-
ki, Marjorie Mäki, William
Mäki, Martha- Matthews,
Ralph Oja, Bernhart Pelto,
Dorothy Saari, Pauline Sal-
son, Richard Sangala, Robert
Säntti, Evelyn Sipola, Ken-
neth Wälimaa, Dorothy Pe-
terson ja Janice Marie Peter-
son.

Ed Thomas, mrs Anna Man-
leyn vävy on läpäissyt state
bar tutkinnot ja on ottanut
vastaan lakimies toimen Ish-
pemingissa.

Mrs Ida M. Lind, os. Hon-
kavaara, kuoli kesäk. 10 p.
Twinn City sairaalassa Ne-
gauneessa. Haudattiin viime
torstaina, kesäk. 13 p. Perälä
Funeral kodista, pastori John
Hattula toimien.

Kunniallisen eron sotapal-
veluksesta ovat saaneet Wes-
ley Larson ja Leslie Hietala,
Palmer; Matthew Kulju,
Champion; Edwin Hakala,
Princeton; Rudolph Wiitala,
North Lake; Paul Freeman,
John Perälä, Carl Larson, Ed-
win Koski ja John Larson,
Negaunee; Arthur Johnson,
Adolph Saari, Robert Heilala
ja Rudolph Pennala, Ishpe-
ming.

Ishpemingin korkeakoulun
jänitori Frank Tasson, ikä 52,
kuoli kesäk. 14 p. pitkän sai-
rastuksen jälkeen syöpään
keuhkoissa. Suremaan jäi vai-
mo ja 2 poikaa ja 3 sisarta.
Haudattiin viime maanantai-
na St. John katolisesta kir-
kosta.

Mrs Maria Aho, 217 Cedar
St., kuoli kotonaan viime per-
jantai-iltana klo 7. Hän oli
syntynyt Kuortaneella jou-
luk. 17 p. 1877 ja ollut Ame-
rikassa 44 vuotta, asuen ensin
National Minella ja Republi-
cissa. Suremaan jäi hänen
miehensä August, 4 tytärtä,
mrs Arthur Harvala, mrs Earl
Roberts, West Ishpeming;
mrs Michael Pietro, National
Mine ja mrs Henry Lawer,
Green Creek; 4 poikaa, Onni,
George ja Arnold, National
Mine ja Wilhart kotona, 20
lasten lasta, veli Arthur Kan-
tola Negauneessa ja veli ja 2
sisarta Suomessa. Haudattiin
viime tiistaina, kesäk. 18 p.
Bethel Luth. kirkosta, pasto-
ri Carl Tamminen toimien.

Kv.
o

MATKALLA
( Alku sivulla 2)
nen. Tohtori Mahlia oli Mar-
git sinne päästyään heti lä-
hestynyt telefoonista, mutta
hän ei ollut juhlapäivän täh-
den tavattavissa ja kun vasta
seuraavana päivänä oli mää-
rä tarkastus tehdä. Sitte kuo-
leman jälkeen, joka tapahtui
klo 12:75 Standard aikaa, oli
tohtori telefooniin vastannut,
mutta se oli silloin liian myö-
hään. Se oli tohtorillekin suu-
ri yllätys ja oli hän siitä hy-
vin murheellinen, kun ei voi-
nut silloin tulla, kun kutsut-
tiin. Poikamme Carl’in kanssa
on hän hyvä tuttava aina poi-
kamme kouluvuosilta ja oli
hänelle luvannut, että pitää
äidistään hyvää huolta. Ja sen
hän onkin tehnyt ja ollut per-
heemme lääkäri.. Mutta .kuo-
lemasta ei voi paraskaan lää-
käri pelastaa.

Näin äkkiä se siis tapahtui,
mitään suurempia tuskia ei
ollut. Sydän heikkous julis-

tettiin myöhemmässä tutkin-
nossa syyksi. Kuin-
ka ihanaa ajatella silloin kun
ihmiset koristelivat rakkait-
tensa hautoja ja taivaaseen
astumisen juhlaa vietettiin,
rakkaamme pääsi taivaaseen.
Ja vielä rakkaan tyttärensä
käsivarsille sai nukkua. Ei
ehtinyt olla sairaalassa kuin
yhden yön ja puoli päivää.
Lepäämään hän meni ja sai
pitkän levon. Muistosi elää
puolisosi ja lastemme sydä-
missä rakkaana. Kiitollisella
mielellä sinua ajattelemme.
Helluntai-päivänä kävimme
haudalla ja istutimme sinne
kukkapensaan rakkautemme
osoituksena.

Vainajan muistosanoissa tu-
li minulta erehdys hänen tä-
hän maahan tulonsa ajassa.
Oli, että hän saapui tänne v.
1897 kun olisi pitänyt olla v.
1895. Veljensä tohtori Carl
Sorsen-vainaja ja hänen kak-
si veljensä olivat ensimmäisiä
perheestä, jotka tulivat tän-
ne. Veljensä oli täältä Suo-
messa käymässä ja toi siskon-
sa mukanaan. Hän olikin sit-
te veljensä taloudenhoitajana
Calumetissa, Mich. siihen asti
kun menimme avioliittoon v.
1904. Veljensä tri Sorsen oli
yksinäinen mies kuolemaan-
sa saakka v. 1907, 37 v. iässä.
Vaimoni oli hurskaan äidin
tytär ja seurasi äitinsä aske-
leita. Vanhukset ja koko per-
he saapuivat tänne ehkä pa-
ria vuotta myöhemmin. Vai*
moni oli Kansallisseurak. py-
häkoulun opettajana kirkkoh.
Mandellöfin aikana. Kasva-
tus-isäni ja -äitini pitivät pal-
jon Elinistä vakavana tyttö-
nä.

Jatkuvasti aina tähän het-
keen asti olemme saaneet o-
sanottokortteja kaikkialta, yk-
sityisiltä ja seurakunniltakin.
Eilen tuli Minneapolin seu-
rakunnalta ja sen yhteydessä
rahalahja. Myöskin Cedar
Valleyn seurakunta muisti.
Ottakaa kaikki sydämellisim-
mät kiitoksemme vastaan o-
sanotostanne! On niin lohdut-
tavaa kun muistetaan.

Valmistelen tässä matkalle
lähtöä. Nyt ei ole vaimoni
hyvästelemässä niinkuin aina
ennen. Muistan niin elävästi,
kun kuukausi sitten, toukok.
10 p. viimeksi lähdin kotoa.
Syleillessäni häntä hän kat-
soi niin vakavasti ja surun-
voittoisasti minuun, lausuen
harvakseen sanat: “Jumalan
haltuun!” En aavistanut, että
se oli viimeinen hyvästijättö
täällä. Mutta eihän Herran o-
mat iäksi erkane. Saamme
taas kohdata toisemme ja eh-
kä piankin.

Jumalan armon ja rauhan
tervehdyksin. Veljeydellä,

W. W. Wilen.
Matkalle lähdössä kesäk. 13

p. 1946. Wilmette, 111.

COUNTYBOARD
PROCEEMNGS

Contined from page 3

tlon of US-2 between Bessemer and
Wakefl#ld, as soon as possible.

Respectfully submltted:
Roads and Bridges Committee, by

William F. Johnson. Chaimian
Gust E. Kangas
Patrick Kelly
John Chlebowski
Michael DeStaslo

W. B. Fauhl, County Auditor.
The foregolng report was read to the

Board of Supervisors. On motion by Su-
pervlsor Chappell. supported by Lawyer
and unamiously carried. the report and
recommendations thereln contained were
adopted.

•• • •

AIRPORT COMMITTEE
A meeting of the Airport Committee,

held at the Airport, on Frlday, May 17,
1946, at 4:00 P M.
Present: Supervisors George H. Lawyer,

Chairman, Mezzano, Bulinskl,
Kangas, Matrella, DeStaslo
and lafolla.

Absent: None.
Veterans* Fllght Instruction

A Communication was recelved from
Jerry C. Gendron and Earl Minkin, oper-
ating a partnershlp under the name of
Gogeblc School of Aeronautics, request-
ing that the School be glven, on a rental
basis, the space now used by the air-
port manager as living quarters. The
school asked to rent there rooms so that
they mlght be used for classrooms, Office
and a lounge. Both Gendron and Min-
kin were present at the meeting. They
were informed that, under an agreement
and contract between the alrport man-
ager and the Board of Supervisors, the
airport manager had been given use of
the rooms for the term of the contract,
or untll Nov. 1, 1947, maklng it impossl-
ble for the Board to entertain the re-
quest of the School. As an alternatlve,
Gendron and Minkin asked if another
small buildnig could not be moved to
the airport to be used for such purposes.
Moved by Bulinskl, supported by De-
Stasio, and duly carried, that the County
Auditor be requested to leam from the
Road Commission if a building can be
obtained from Norrie Park for such use.
Moved by Mezzano, supported by Bul-
inski, and duly carried. tnat, if as an al-
temative, the School is able to bulld or
buy a satisfactory building which could
be moved to the field, it be recommend-
ed to the Board of Supervisors that the
Airport Committee be given power to
act to negotiate a lease of the necessary
land to the School, conditioned that the
building shall be remodeled to present a
satisfactory appearance, that it be used
only for classrooms and Office but not
for Storage of any planes.

Root
Heavy winds having removed a portion

of the rooflng from the hangar roof, lt
was moved by DeStaslo, supported by
lafolla, and duly carried, to authorize
the County uditor and airport manager
to have the roof repaired.

Maintenance and Improvements
Moved by DeStasio, supported by Bul-

inski, and duly carried, that the County
Engineer be requested to meet with the
Committee to discuss maintenance and
improvement problems.

Respectfuully submitteed:
Airport Committee, by

George H. Lawyer, Chainnon
Louis Mezzano
A. W. Bulinskl
Gust E. Kangas
Geno Matrella
Michael DeStasio
Medro lafolla

W. B. Fauhl, County Auditor.
The foregoing report was read to the

Board of Supervisors. On motion by Su-
pervisor Lawyer, supported by Lusa, and
duly carried. the reDort and recommend-
ations therein contatned were adopted.

•• • •

ACOUSTICS
A report was recelved from the Ed-

ward TANARUS. Ver Halen Company, of Milwau-
kee,wl th an estimate of the cost of Jn-
stalling acoustic ceilings in the Court-
room and Supervisors' room. Moved by
Achatz, supported by Lusa, and duly
carried, that it be referred to the Court-
house, Jail and Grounds Committee.

•• • «

ADVERTISING COMMITTEE
A meeting of the Advertising Commit-

tee, held at the Courthouse, on Thurs-
day, May 16, 1946, at 4:00 P. M.
Present: Supervisors Joseph Sllvensky,

Chairman; Jacisin, Matrella,
and Bulinskl.

Abjent: Supervisor Wilson.
RecreaUonal Map

The bill of the Michigan Llthograph-
ing Company, of Grand Rapids, Michi-
gan, for printingt he Gogebic County
Recreational Map was presented to the
Committee for approval.

Originally, 50,000 maps were ordered
printed, at a cost of $81.50 per M, or a
total of $4,075.00. Later, by permission
from the members of the Board, an ad-
ditional expenditure of $12.35 per M was
authorized to obtain the accordion fold,
which raised the total cost to $4,692 50.
Extras for changes, art work, photo-
graphing, patching and proving were
$402.85.

Actually, 50,935 maps were printed,
folded and delivered. The bid did not
lnclude freight, which totaled $128.71.

The bill submitted was as follows:
50.935 maps, printed and
folded $4,780.25
Extras 402.85

$5,183.10
On the recommendation of the County

Auditor, it was moved, supported and
unanimously carried, to recommend to
the Board of Supervisors that the bill
be allowed and pald and that the County
Auditor be authorized to make applica-

hP
II Monien ihmisten yhteenliit-
I tynyt henki ja mieli on osuus*

toiminnan menestyksen syy
täällä ja kaikkialla.

Missä monet ihmiset yhty-
vät ajamaan omia taloudelli-
sia ja sosiaalisia etujaan, he
auttavat sillä paikkakuntansa,
valtakuntansa Ja maailman
rakentamisessa.

Yhtykää osuustoimintaan
II ja auttakaa tämän palkka-
|| kunnan rakentamisessa.

Il OSUUSKAUPPANNE

H North Hurley
m Saxon

MMhmi Van Buskirk
I Iron Belt

tlon to the tate for relmbursement of
35c£, of that sum. or $1,814.08.

Respectfully submitted:
Advertising Committee by
Joseph Sllvensky, Chairman

Frank Jacisin
Geno Matrella
A. W. Bulinskl

W. B. Fauhl, County Auditor.
The foregoing report was read to the

Board of Supervisors:
Moved by Supervisor Chappell, sup-

ported by supervisor DeStasio and duly
carried, uiat the report and recommend-
ations be adopted.

RESOLUTION
Supervisor Johnson, offered the fol-

iowlng resolution, whlch was supported
by Supervisor Chappell:

WHEREAS, lt has come to my attention
that the Michigan Public Service Com-
mission has not been able. to make ade-
quate surveys of the Power Companles
programs in the Upper Penlnsula due
to lack of funds, and
WHEREAS, lt Is necessary that the
above named body have sufficlent
funds to carry on this klnd of work
outside of the Lower Penlnsula, on
whlch the Public Service Commission
has complete files of necessaiy data.
BE IT RESOLVED, THEREFOR, that
Communications be sent to our Sena-
tors and Representatlve; that they use
their lnfluence to have a fact-finding
body or committee appointed by the
State Legislature, to look Into the pos-
sible shortage of worklng funds of the
Public Service Commission so that they
can make a complete check of the
backwardness of the Power Companles
to extend power lines and to cut rates
in the rural districts.

BE IT FURTHER RESOLVED, that a
copy of this resolution be sent to ali
County Boards In the Upper Penlnsula
asking them to adopt similar resolu-
tions to be sent to their representa-
tives at Lansing, and a copy sent to
the Public Service Commission.
Resolution Adopted.

ADJOURNMENT
On motion duly made, supported and

carried, the meeting was adjoumed un-
tll Monday, June 24, 1946, at 10:00 A.M.

Ben Goldman,
Chairman

Clerk
Jacob L. Randa,

J. E. MUSTONEN
Kiroprakiorl

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.

WISCONSININ
ILMOITUKSIA

SOBVALA'B
SERVICE STATION

Shell gasollinia, öljyä ja rasvaa
Firestona talerla, hattaroita,

auton Ja kodin tarpeita.
Highway 77 Puhelin 2928-J

HURLEY, WISC.

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

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

saviastioita.

JUOKAA SQUIRT

Eniten iayyiy grapefrult
Juoma maailmassa.

Kaikkia pehmeitä Juomia
SQUIRT BEVERAGE CO.

Steve A. Baima, omist.
105 7th Avenue
HURLEY, WIS.

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

Ja miellylävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

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

PAUL’S ap
Hurleyssä

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

IRON COUNTY
MpFuel& Lumber Cos.
& HURLEY,WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwin-Williams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

HURLEY TIRE &.m REPAIR SHOP
Talerlen päällystystä Vulkaniseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus

OSUUSKAUPPA
ON PAIKKA OSTAA Katto- Ja vuoraustarpeita Ja
Hyvää karjan Ja kananruokaa nauloja

sekä jauhoja Lypsykoneita Ja karjatalouden
Premißm kolia tarpeita
No. 1 polttoöljyä Rakennusaineita
Gasolilnla Ja rasvaa Insuleerausta
Taierelta batterelta Autojen vakuutusta (vain

autonosla Wlsconslnissa
Maanviljelykonelta Kotonanne Jyvien Jauhamista

Tilatkaa paikallisesta Co-op kaupasta tai

Iron Co-op Oil Ass n
Puhelin 684

HURLEY WISCONSIN
f
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