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Lappe, Ont, Can.
Viime vuonna toimeksi

pantu pappilan rakennus-
suunnitelma on nyt jo hy-
vällä alulla. Täältä Lapista
on kerätty lautatavaraa ra-
kennusta varten; on sitä jo
tietenkin perilläkin. Eri seu-
rakunnissa on kerätty rahaa
jo aika paljon. En tiedä täl-
läkertaa, mikä yhteissumma
on, mutta niin pitkälle on
päästy, että rakennustyöt
ovat jo täydessä käynnissä.

Äitienpäivänä oli meillä oh-
jelmatilaisuus, jossa ohjelma-
na oli lauluja, lukemista ja
runon esitystä. Sitten juotiin
kahvia alasalissa, jossa äidit
olivat kunniavieraina.

Säät ovat olleet vaihtelevia
täällä pohjoisessa. Välillä on
kuumaa, ja sitten taas niin
kylmää, että lumen tuloa on
odotettu. Kevät on ollut läm-
pöisempi kuitenkin, kun mitä
on ollut vähään aikaan. Leh-
tikin on jo puussa, pari viik-
koa ennen viime kevättä.

Sairaalassa ovat olleet van-
hat seurakuntalaiset mr J.
Tuhkanen ja mr H. Yrttiaho.
Mr Tuhkanen on jo kuitenkin
kotiutunut. Hän halusi tulla
kesää varttomaan kotiinsa.
Viimeisten tietojen mukaan
mr Yrttiaho ehkä myös pian
pääsee pois. Mrs Loukkanen,
vanha lappalainen, myös on
ollut sairaalassa jo pitemmän
aikaa. Olisi hyvä, jos me seu-
rakun tala i s et kävisimme
useammin sairaita katsomas-
sa. Heille on hauskaa, että
saavat vieraita varsinkin us-
kon sisaria ja veljiä. Tulee
pitkäksi aika varsinkin sem-
moisille, jotka joutuvat siellä
pitkät ajat olemaan. Tässä
suhteessa itsekin olen laimin-
lyönyt velvollisuuteni.

Olen kuullut, että Lapis-
takin lähtee useampia tänä
vuonna kirkolliskokoukseen
ja riemujuhlaan. Siellä sitten
toisemme nähdään.

Kv.

VUOSIKOKOUS
ILMOITUS

Täten ilmoitetaan, että
Farmers & Merchants Mutual
Fire Insurance Co:n jäsenten
yleinen vuosikokous pidetään
Odd Fellows Hallissa, Union
rakennuksessa, etelä viiden-
nellä kadulla, Calumetissa,
Houghton kauntissa, Michiga-
nissa, kahdestoista (12) päivä
kesäkuuta 1948, kello 10 aa-
mulla. Vaaliuurna kolmen
johtokunnan jäsenen valitse-
mista varten avataan kello 10
a.p. ja suljetaan kello 5 i.p.
Varsinainen kokous aletaan
kello 2:30 i.p., jossa luetaan
viime vuoden vuosikokouksen
pöytäkirja ynnä kuluneen
vuoden tilit sekä käsitellään
kaikkia piuita asioita, jotka
laillisesti voivat kuulua ko-
koukselle.

Päivätty Calumetissa, Mich-
iganissa toukokuun 21 p. 1948.

Johtokunnan käskystä,
Isaac Tumperi, esimies
Walter Kilpela, kirjuri.

IRON COUNTY
yttjjKlFuel & Lumber Cos.
& HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwin-Williama maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

PAUL’S cg
Hurleyssä

202-204 Silver Street Puhelin 749

Suurempia ja parempia arvoja aina

Marengo, Wis.
Ompeluseuran kokous pide-

tään tiistaina, kesäk. 15 p.,
kello 8 illalla mr ja mrs Os-
car Hintsan, nuor. kodissa.
On seurakunnan asioita myös-
kin päätettävänä, joten olisi
hyvää, että kaikin oltaisiin
mukana.

Englanninkielinen jumalan-
palvelus on kirkossa sunnun-
taina, kesäk. 20 p., kello 8 ill.
Past. O. H. Marten ei voinut-
kaan saapua 13 p. iltana niin-
kuin hän ennemmin ilmoitti,
joten pankaa ilta mieleenne
ja saapukaa runsaslukuisasti
kuulemaan ja kätkemään Ju-
malan sanaa, joka ainoastaan
ravitsee meidän kuolematto-
mat sielumme.

Lutherliiton kokous pide-
tään perj., kesäk. 18 p., kello
8 illalla mr ja mrs Oscar
Hintsan, nuor. kodissa. Past.
O. H. Marten johtaa Raama-
tun tutkistelua. Tervetuloa.

Men heistä toimistamme
tahdon vähän mainita. Ensin
oli helluntaina Herran ehtool-
lis aamujumalanpalvelus kir-
kossa. Alussa saatettiin py-
hään kasteeseen, David Tho-
mas Starr, mr ja mrs John-
Starrin pienokainen. Sehän
muistutti omaa kastettamme,
että meidätkin on pienenä
otettu kasteen kautta Herran
seurakuntaan. Ja vielä Herra
ruokkii meidät armosanallan-
sa, joten köyhät sielut saa-
vat uutta voimaa, kun antoi
meille ruumiinsa ja verensä
nautittavaksi. Julistakoon
Herran kuolema sieluillemme
synnit anteeksi ja iäisen elä-
män.

Vk. 23 p. iltana pidettiin
Lutherliiton kokous mr ja
mrs Nestor Heinon kodissa.
Tunnin ajan pastori Marten
meille taasen puhui ja neu-
voi, jota vieläkin muistellaan
ja kiitämme Herraa, joka lä-
hetti meille miehen, joka mei-
tä opastaa taivaan tien to-
tuuksissa. Lutherliitto lah-
joitti $lO. Kansallis-Luther-
liitolle ja myöskin $lO. rie-
muvuoden kassaan.

Sitten viime ompeluseuran
kokouksemme mrs Riika Nor-

VUOSIKOKOUS
ILMOITUS

Tät en ilmoitetaan, että
Farmers Mutual Cyclone In-
surance Co:n jäsenten vuosi-
kokous pidetään Odd Fellovvs
Hallissa, Union rakennukses-
sa, etelä viidennellä kadulla,
Calumetissa, Houghton kaun-
tissa, Michiganissa, kahdes-
toista (12) päivä kesäkuuta
1948, kello 1 j.pp. Kokoukses-
sa valitaan johtokunta alka-
valle virkakaudelle, luetaan
kuluneen vuoden tilikertomus
sekä käsitellään kaikkia muita
asioita, jotka laillisesti voivat
kuulua kokoukselle.
Calumet, Michigan
Toukokuun 21 p. 1948

Johtokunnan käskystä,
Isaac Tumperi, esimies
Walter M. Kilpela, kirjuri

AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 10 P. 1948

tusen kodissa vk. 30 p. muo-
dostui oikein juhlahetkeksi,
sillä vieraita oli saapunut
Ironwoodista, Montrealista,
Washburnista ja North Yor-
kista ja ehkä vielä muualta-
kin. Saimme kuulla saarnat
pastoreilta Westerbackalta ja
Hirveitä ja vielä lisäksi pu-
hui meille entinen esimiehem-
me, John Stenman. Rohkeasti
niinkuin aina ennenkin hän
meille Herran sanaa julisti.
Kahvipöydässä oli tuloja $19.-
60. Kiitämme teitä kaikkia,
kun niin runsaslukuisasti saa-
vuitte rikastuttamaan meidän
kokoustamme ja tervetuloa
toistenkin.

Mrs Sanna Harjun luona
oli kahvipöytä tulot $l7. eikä
$16., kuten erehdyksessä vii-
me kerralla ilmoitin. Suokaa
anteeksi. Martha.

Rock Lake, No. Dak.
Ylistetty olkoon meidän

Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen Jumalan ja Isä, joka
suuren laupeutensa mukaan
on uudesti synnyttänyt mei-
dät elävään toivoon Jeesuk-
sen Kristuksen kuolleista nou-
semisen kautta. 1 Piet. 1:3.

Näillä kauniilla Raamatun
sanoilla haluan tervehtiä
kaikkia Auttajan lukijoita.

Saimme taas sunnuntaina
kokoontua kirkkoon kuule-
maan puhdasta Jumalan sa-
naa, jota pastori Miettinen
niin selvästi julisti Johannek-
sen 3 luvun 1-16 mukaan.
Varmaan joka ihminen lähti
kotiinsa iloiten. Tiedämme,
että olemme Jumalan lapsia
Jeesuksen veren kautta. Em-
me omien hyvien töittemme
kautta pääse Jumalan valta-
kuntaan, vaan yksin Jeesuk-
sen kautta, Hänen, joka kär-
si ja kuoli meidän kaikkien
lähden, että kun uskomme
Häneen, niin saamme iankaik-
kisen elämän. Niin rakas tai-
vaallinen Isä rakasti meitä,
että antoi ainokaisen Poikan-
sa, jotta kuka ikinä Häneen
uskoo, ei huku, vaan saa ian-
kaikkisen elämän. Kuoromme
myös lauloi “Abide With Me”.
Olemme päättäneet, että kuo-
ro laulaa joka sunnuntaina.
Tarvitsemme enempi laulajia.
Pyydämme, että kaikki tulisi-
vat, jolla on lauluääni.

Sunnuntaina, 30 päivä, saa-
tettiin kasteen kautta Juma-
lan armoliittoon Karen Lynn
Särkelahti, mr ja mrs Melvin
Särkelahtin pienokainen; Ka-
ren Rae Arnold, Lt. ja mrs
James Arnoldin pienokainen;
Lynda Anne Koponen, mr ja
mrs Henry Koposen lapsi.
Toivotamme Jumalan siu-
nausta pienokaisille ja van-
hemmille.

Flanagan Insurance
& Real Estate

P.O. Bldg. Puh. 1403
HURLEY, WIS.

Kaikenlaista vakuutusta
Myöskin auto-vakuutusta

Valmistamme
Abstracts of Title

Farmi, kaupunki )a Järvl-
omaisuutta myytävänä

Soo Line maitten akentti

SHELL GASOLIINIA
öljyjä ja rasvoja

FIRESTONE
taiereita ja pattereita

AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA

SORVALA
Service Station

Puh. 602 J
Hurley, Wis.

Mr ja mrs Raymond Kale-
valle syntyi terve, tyttö tou-
kokuun 28 päivä. Äiti ja tyttö
voivat hyvin.

Ikävästi kävi Harlan Byk-
koselle, mr ja mrs Bykkosen
pojalle, kun oli konetta kor-
jaamassa. Kone räjähti ja
hän sai pahoja palovammoja,
niin että on Rollan hospitaa-
lissa. Olemme kiitolliset, kun
Harlan on parantumaan päin.
Toivotamme Harlanille pi-
kaista parantumista ja kär-
sivällisyyttä.

Mr ja mrs George Raasak-
ka Grand Forksista, ja mr ja
mrs Herald Swenson Devils
Lakiltä olivat toukokuun lo-
pulla kyläilemässä sukulais-
tensa ja ystäviensä luona.
Olisi ollut hauska, jos olisitte
voineet olla kauemman.

Miestenliitto on alkanut
kokoontua joka kuukausi.
Kaikki nuoret sekä vanhat
ovat sydämellisesti tervetul-
leita. Veljet tutkivat Apos-
tolien Tekoja. Toukokuun 28
päivänä oli kokous Alfred
Efraimsonin kodissa, jonka
jälkeen neiti Jennie Efraim-
son tarjosi maukkaat lunssit.

Kaunis täällä on kesä. Leh-
det puissa ja vilja on kaunis-
sa alussa. Sadetta vain tar-
vitsisimme kipeästi.

Armon turviin!
Mrs Carl Efraimson.

Marquette, Mich,
Ompeluseuran naisten ke-

säkuun kokous pidettiin toi-
nen päivä miss Senia Mäkelän
kotona. Seuran virkailijat mrs
Hilda Hirvonen ja pöytäkir-
jurimrs Emil Lehtinen olivat
paikalla. Kahvitarjoilu har-
taushetken yhteydessä pää-
tettiin pitää kirkon alasalissa
kesäkuun 16 päivä. Mrs Toivo
Leppänen ja mrs Paul Tikka-
nen huolehtii tarjoilusta. Ju-
hannusjuhlaa päätettiin viet-
tää. Mainitun juhlanvietto on
meille vanhemmille suomalai-
sille totuttu tapa Suomesta
lähtien. Näissä muistoissa
taas lähdemme kesäkuun 23
päivän illalla kaikki nuoret ja
vanhat mukaan mr ja mrs
Sam Michelsonin kesä-asun-
nolle, joka sijaitsee tie n:ro
97 varrella kauniin Superior-
jarven rannalla. Ohjelmaa
meillä on aina ollut runsaasti
juhannus juhlassamme ja si-
tä tulee olemaan nytkin, sillä
jokainen sitä tuo mukanaan.
Heinäkuun työkokous pide-
tään 7 päivän illalla kirkon
alasalissa. Kestitsiöistä ei ole
vielä tietoa.

Kaupungissamme kyläilee
mrs John Luveen Detroitista.
Mielessä on muuttaa takaisin
Marquetteen, jos asioissa on-
nistuu. Tervetuloa keskuu-
teemme uudelleen.

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

WESTINGHOUSE
sähköövälineitä ja tarpeita

Kaikellaista rautatavaraa

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia

VOITA
ja miellytävän maukasta
"VELOUR" JAAKERMAA

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

TILAUSLOMAKE

John D. Piers korkea kou-
lusta pääsi läpi 9 suomalaista
oppilasta tänäkevänä. Heidän
nimet ovat seuraavat: Joan
Aho, Howard Mäki, Anne
Luoma, Virginia Olson, Kau-
ko Leppänen, Rudolph Niemi,
Raymond Niemi, Hilkka Lot-
tanen ja Dorothy Lahti. Kau-
ko Leppänen sai neljän vuo-
den stipentin $2,000.00 Michi-
ganin Tech. College, Hough-
toniin.

Martti R. Niemen ruumista
odotetaan saapuvan Marquet-
teen haudattavaksi jonku vii-
kon kuluttua. Martti palveli
ilmavoimissa Japanin sota-
näyttämöllä toisen luutnantin
arvolla, jolloin hän kohtasi
sankari kuoleman. Luutnantti
Niemi oli syntynyt ja kasva-
nut Marquettessa, ollen mr
ja mrs Victor Niemen poika
täältä.

• Uutta korkea koulua suun-
nitellaan rakentaa Marquet-
teen lähitulevaisuudessa. Ny-
kyiset Howard-Frobel koulu-
rakennukset ovat vanhanai-
kaisia ja epäterveellisiä ny-
kyisiin kouluoloihin. Kaupun-
gin suunnittelu lautakunta on
saanut toimekseen katsella
sopiva paikka uudelle koulul-
le. F. N.

Iron River, Mich.
Ompeluseuran kokous ja

tarjoilu on tämänkuun klo-
mas sunnuntai mrs Susanna
Mäen kotona jälkeen päivälli-
sen, jollei pastori ole täällä.
Mutta jos pastori on silloin
täällä on tarjoilu illalla klo
7 samassa paikassa.

Seurakunnan puolivousiko-
kous pidetään kirkossa ensi
kerran, kun pastori on täällä
heti hartaushetken jälkeen.
Tulkaa kaikki, sillä on tärkei-
tä asioita päätettävänä.

Mrs Einar Lakso.

Sebeka, Minn.
Miesten veljeysliitto ko-

koontui John Kurkelan kotiin
kesäk. 3 p:n iltana. Lopussa
mrs Karkela tarjoili kahvit,
josta kiitos!

Naistenliiton vuosikokous
on mr ja mrs John Karkelan
luona kesäk. 10 p. klo 8 ill.
Alussa pitää puheen pastori
Heino. Toivotaan jokaisen läs-
näoloa; onhan työ yhteinen.
Tarjoilun laittaa mrs Kar-
kela ja mrs Nestor Ranta.

Kesäk. 3 päivä saatiin run-
sas vesisade, joka oli kovin
tarpeeseen kuumuuden ja kui-
vuuden takia. Näin Herra
muistaa lapsiaan, vaikka
olemme niin tottelemattomat

HELEN’S
EAT SHOP

Helen Koponen, omist.
4 Silver Street Hurley, Wis

HYVÄÄ RUOKAA JA
KAHVIA

aina saatavana.
Ensimmäinen liike sillasta

Hurle/n puolella

SQUIRT
BEVERAGE CO.

Steve A. Baima, omistaja
103 7th Ave. N.
Puhelin 1054-M

HURLEY, WISC.
Teemme kaiken värin ja

maun

PEHMEITÄ JUOMIA

DULUTH:
Kesäkuun 13 p. on englan-

ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 10:30 ap.

Kesäkuun 20 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa.
SUPERIOR:

Kesäkuun 13 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa klo 7:30 ill.

Kesäkuun 20 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 7:30 ill.
MAPLE:

Huomatkaa! Rippikoulu al-
kaa kesäkuun 14 p. klo 10 ap.
Oli erehdys viimeisessä Aut-
tajassa.

Kesäkuun 20 p. on rippi-
koululasten päästö ja silloin
on englanninkielinen ehtool-
lispyhä klo 2 iltap.

KETTLE RIVER:
Kesäkuun 13 p. on suomen-

kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa (Kalevalan) klo 2 ip.

—E. P. Lampela.

ALLEKIRJOITTANUT
SAARNAA SEURAAVISSA
PAIKOISSA

Chathamissa, Mich. kesä-
kuun 16 päivänä klo 8 illalla.

Marquettessa kesäkuun 17
päivänä klo 8 illalla.

Covingtonissa kesäkuun 18
päivänä klo 8 illalla.

Ironwoodissa ja ympäristöl-
lä kesäkuun 20 päivänä, past.
Hirven ja Nopolan järjeste-
lyn mukaan.

Mass Cityssä kesäkuun 23
päivänä klo 8 illalla.

—M. Wiskari,
Toronto, Ont.

PENSION RAHASTOON
Virginia, Minn. $lO.OO
G. I. Aho 27.00
Detroit, Mich. 30.60
Ashtabula, Ohio 13.80
Mass, Mich. 10.80
Chatham, Mich. 10.00

Yhteensä $102.20
Andrew Anderson
1209 Granger Ave.

Cleveland, Ohio.

ja hitaat Häntä kiittämään.
Kuoleman vikate on run-

saasti niittänyt satoa ollen
hautajaisia joka päivä. Näin
vanhoja yhtenään siirtyy pois
keskuudestamme, vieläpä kes-
kiiässä olevia. Seurakuntalai-
semme mrs Fredriika Huota-
rin tytär miss Annie Huotari
kuoli Minneapolin sairaalassa

I jälkeen leikkauksen toukok.
28 p. Ruumiin tuotiin tänne
haudattavaksi. Muistopalvelus
pidettiin Memorial rakennuk-
sessa kesäk. 1 p. vainaja ol-
len vasta vähän yli 36 vuoden
ikäinen. Suremaan jäi äiti se-
kä veljiä ja siskoja. Pastori
Heino toimitti papilliset teh-
tävät. Lohduttakoon Herra
surevia omaisia tämän suu-
run hetkellä. Hautajaisten
jälkeen naistenliitto tarjoili
kahvit suruväelle mrs Huota-
rin kodissa.

Toukokuun 30 p. vaikeni
kaunis päivä, ilma ollen läm-
min. Niin taas tehtiin pitkä
vierailumatka. Tämän kir-
joittaja, mieheni, tytär Bea-
trice ja mr ja mrs Robert
Mattila lähdettiin ajamaan
Tamarackia kohden mr ja mrs
Nick Luoman kotiin, jossa
sinä päivänä vietettiin mr ja
mrs Nick Luoman hopeahäitä,
johon päivällä kokoontui suu-
ri sukulais- ja ystäväjoukko
toivottamaan heille onnea.
Ironwoodista oli mr ja mrs
Arne Latvala ja poika Ro-
bert. Kunniapari sai runsaan
rahalahjan sekä muita lahjo-
ja runsaasti. Samana iltana
tulimme vielä kotia.

Lutherliiton raamattuluok-
ka kokoontuu Oscar Ahon ko-

. dissa. Katsokaa pastorin il-
moitukseen, milloin se on.

Kesäk. 20 p. on rippikoulu-
lasten päästö juhla kontrin
kirkossa aamupäivällä. Ja sit-
ten jälkeen päivällisen on ke-
säkoulun päättäjäisjuhla, jos-
sa lapset suorittavat ohjel-
man sekä pastori Heino pitää
puheen. Päivällinen tarjoil-
laan kirkon luona, niin ei tar-
vitse kenenkään mennä kotiin
päivälliselle.

Hilja.

HURLEYN ILMOITUKSIA

IgHg HURLEY TIRE &

HI REPAIR SHOP
Taierien päällystystä Vulkaniseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus

JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN

TARVITESSANNE

Polttoöljyä
Kolia
Kaikkia karjan jauhoja

\

Range Co-op Services
Puhelin 684

111 3rd Avenue N. Hurley, Wisconsin

AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
IronwoocL Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Osote

Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)

Lähettäjän nimi *

SIVU 7


