
Auttaja torstaina, lokakuun 16 p. 1947

Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoita: 324 S. Sulfolk St Puhelin 30

BESSEMER:
Tänä iltana on viikkohar-

taus ja tarjoilu mrs Kalle Kin-
nusen kodissa alkaen klo 7:30.

Ensi pyhänä on pyhäkoulu
klo 10 aamulla ja englannin-
kielinen iltakirkko klo 7:30.
Iltakirkon jälkeen on Luther-
liiton kokous.

WAKEFIELD:
Ensi pyhänä on pyhäkoulu

klo 10 aamulla ja englannin-
kielinen aamujumalanpalve-
lus klo 11.

Lutherliiton kokous on en-
si viikonkeskiviikkoiltana klo
7:30. Viime kokouksessa oli jo
tyydyttävän hyvä osanotto.
Tänä vuonna onkin erikoisem-
min tärkeää, että kaikki seu-
rakunnan nuoret ovat koko-
uksissa mukana, sillä tehtä-
väksemme jätettiin kesäleirin
järjestäminen ensi kesäksi.
IRON BELT:

Ensi viikon torstai-iltana,
lokak. 23 p., on viikkohartaus
ja tarjoilu kirkossa. Tarjoi-
lusta huolehtivat mrs Nick
Kangas ja mrs K. Reinikai-
nen.

Pyhäkoulua pidetään kir-
kossa joka pyhä-aamu klo 11.
Lähettäkää lapset pyhäkou-
luun. %

J. E. Nopola.

Radio Cab Cos.
Puhelin 17

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä

ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer Street

Vanhemman ompeluseuran
kokous on kirkkosalissa tä-
män viikon torstaina, lokak.
16 p., klo 7:30 illalla. Kesti-
tyksestä huolehtivat mrs:t
Hilma Liimakka, John Hau-
tanen, John Suliin, Matti
Kitula ja Edward Saline.
Tulkaa taas kaikin kokouk-
seen.

Lauantaiaamuna, klo 9, on
kirkko salissa rippikoulu.
Kaikki ensi kevännä rippi-
kouluun aikovat, tulkaa mu-
kaan!

Sunnuntaikoulu on kirkolla
joka sunnuntai klo 9:20 aa-
mulla ja Erwinkylän Central
koululla klo 1 päivällä.

Ensipyhänä, 19 p., on kir-
kossa suomenkielinen juma-
lanpalvelus klo 10:30 aamul-
la ja Veljeysliiton kokous
klo 7:30 illalla. Veljeysliiton
kokoukseen varustavat kesti-
tyksen virkakunnan jäsenet,
mr Arne Kujanson, mr John
Warpula ja mr Ivar Mäki-
nen. Sekä kirkonmeno että
miesliiton kokous pidetään
suomenkiel ell ä. Muistakaa
tulla!

Erwinkylän ompeluseuralla

WIRONWOOD teläg
STANDARD PFMt?iE9 v

Pharmacy ISlii
ie Koulutarpeita lapsille ★ Verenmyrkytys-salvaa

ie Eläinten lääkkeitä ★ Kaikkia apteekkialaan

kaikkiin tarpeisiin kuuluvia tarpeita

210 S. Suffolk St. Puh. 29 Ironwood, Mich.

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH. .

OMA LEIPOMO
Jossa valmistetaan puhtaasti Ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.

Lllkkessämme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte
tehdä kalkki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalveli jät

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

on ohjelma ja hartaushetki
ensi sunnuntaina, tk. 19 p.,
klo 2 päivällä. Kokous on
Erwinkylän koululla. Kesti-
tyksestä huolehtivat mrs :t
Amanda Lipponen, Hilda Hel-
gren, Edward Anderson,
Frank Turo vaara, William
Niemi, Jaeob Niemistö ja
Lydia Piispanen. Odotamme
tähän juhlaanrunsasta osan-
ottoa.

Nuorisoliiton kokous on
kirkkosalissa maanantaina,
tk. 20 p., klo 7:30 ill. Esther
ja Hilma Tässäva ja Flo-
rence ja Nelmi Niemi huo-
lehtivat tarjoilusta.

Kuoroharjoitukset on kir-
kossa joka tiistai-ilta klo
7:30. Uudet laulajat ovat
tervetulleita!

Siionin ompeluseuran ko-
kouksessa oli runsaasti vä-
keä. Mrs Henry Paavola ja
miss Jane Kilponen esittivät
duettolaulua mrs J. Hirven
pianolla myötäillessä. Mrs
Wilbur Kilponen esitti luku-
kappaleen. Pastori J. Hirvi
piti puheen. Puhtaaksi tulok-
si Memorial - rakennuksesta
tarjotusta päivällisestä jäi
$210.74. Seura päätti laittaa
hämmi-illallisen kirkkosaliin
torstai-illaksi, lokak. 23 p.
Aterian hinta on ainoastaan
75 senttiä. Kaikkien kannat-
taa silloin tulla syömään il-
tasensa kirkkosalissa. Seura
luovutti seurakunnalle $200.-
00. Pöytätulo oli $12.00. Seu-
raava kokous pidetään mar-
rask. 2 p. klo 7:30 illalla.

Betania ompeluseura ko-
koontuu ensiviikon keskiviik-
kona, lokak. 22 p., klo 7:30
ill. mr ja mrs Isaac Niemen
kodissa. . Muistuttakaa taas
ystäviä, että tulevat kokouk-
seen!

Vierainamme olivat pastori
ja pastorska J. W. Kukko-
nen ja poika, Superiorista,
viime perjantaina. He pala-
sivat kokouksesta South
Rangelta. Sunnuntai-iltana
käväsivät luonamme mr ja
mrs Niilo Kyrö, mr ja mrs
Alfred Saxberg, miss Eila
Kotanen ja mr Jack Kyrö,
kaikki Port Arthurista. Kii-
tämme vierailusta, vaikka

Suurempi valikoima

Alhaisemmat hinnat

Ystävällinen palvelus

FINEMAN’B
Department Store

Irvnt*ood'» Biulrst CVrncr

SHELL GASOLINE
REO TRUCKS

autollenne
Ekspertti mekanikkojen

palvelusta
RASVAUSTA JA

ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA

Service Station
212 S. Lawrence

Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.

vähän tekisi mieli moittia
sen lyhyyttä.

Mr John Saari, Maplesta,
Wis., on vieraillut täällä mr
ja mrs H. Hykkösen luona
ja täkäläisissä tuttavissaan.
Mr Saari menetti äsken puo-
lisonsa, ja samalla kun lau-
summe osanottomme omais-
ten ja puolison kaipaukseen,
muistutamme sanaa: Autu-
aat ovat ne kuolleet, jotka
Herrassa kuolevat. Autuasta
on lähteä armon turvin ja
päästä Isän kotiin.

Texassiin ovat aikeissa
muuttaa täältä mr ja mrs
Herman Hykkönen ja tytär
Adele. Parhaat onnittelumme

No. 42

seuraavat heitä aurinkoiseen
etelään.

o
VIRGINIAN KANSALLIS-
SEURAKUNTAPURIN
TOIMINTAA
Embarass:

Sunnuntaina, lokak. 19 päi-
vä, jumalanpalvelus ja Her-
ran pyhä ehtoollinen klo 2
aikana mrs Maria Holmin
kodissa. Hartaustilaisuuden
jälkeen tarjotaan kahvit.
Gilbert:

Suomenkielinen hartausti-
laisuus kello 8 illalla Gilber-
tin kirkossa.

TANARUS. Miettinen
Virginia, Minn.

Matkustaesanne

Jff^HkSUOMEEN
käyttäkää

linjaa
ja olkaa vakuutetut hyvästä palveluksesta ja tunnetusta

mukavuudesta.
Laivojen kulkuvuorot New Yorkista:

KOLME SUURTA
GRIPSHOLM Lokak. 31 TrYITT TTJOULU-

-1948 HUVIMATKAA
*DROTTNINGHOLM Tammlk. 16

, .toimeenpannaan laivoilla:
‘DROTTNINGHOLM Helmik. 13 DROTTNINGHOLM
GRIPSHOLM Helmik. 27 Marrask. 14

.. ■■ , o GRIPSHOLM Jouluk. 5DROTTNINGHOLM Maalisk. 12 DRO TTNINGHOLM
(*Yhtiö pidättää oikeuden asettaa

_
,

....

Jouluk. 12
Liittykää mukaan!sijalle M.S. “Stockholm”) m., ,Tilatkaa hyttipaikkanne nyt!

Saadaksenne hyvän paikan laivassa tehkää paikkatilauksenne
heti. Halutessanne tarkempia tietoja kaikista matkaa koskevista

asioista kääntykää paikallisasiamiehemme puoleen.

Swedish American Line
107 CLIFFORD STREET DETROIT 26, MICH.

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

__

MICHIGAN

ie LAINOJA
★ SÄÄSTÖTILEJÄ

★ VEKSELITILEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

Spesialisteja nykyajan valaistuksessa .. Lasten
valokuvauksessa .. vihkiäisten ja juhlaUJsuuk*
sien kotona tai kirkossa .. valokuvausta, *

sitä vain halutaan. ‘

—Modern Porlrail—'
(Trier’s apteekin yläkerrassa)

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775
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