
I Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoitat 324 S. Suffolk St Puhelin 30

BESSEMER:

Tämän viikon torstai-iltana
on suomenkielinen ehtoollis-
kirkko alkaen klo 7:30. Kiiras-
torstai onkin ehtoollisen aset-
tamisen vuosijuhla.

Ensi pyhänä on ripillepäästö
kirkossa alkaen klo 10. Tilai-
suus on englanninkielinen ja
on sen yhteydessä englannin-
kielinen ehtoollisen vietto.

Ensi tiistai-iltana on kirkossa
iltajuhla, jossa saarnaavat pas-
tori Sippola Port Arthurista
suomenkielellä ja past. Mietti-
nen Rock Lakeltä, N.Dak. eng-
lanninkielellä.
WAKEFIELD:

Ensi pyhänä ei ole pyhäkou-
lua. Illalla alkaen klo 7:30 on
pääsiäisjumalanpalvelus kir-
kossa, ja saarnat pidetään mo-
lemmilla kielillä.

Lutherliiton kokous on kir-
kossa ensi viikon keskiviikko-
iltana. Silloin pidetään uusille
jäsenille tervetuliaiset ja teh-
dään järjestelyjä matkaa var-

ten Calumetiin tämän huhti-
kuun viimeisenä lauantaina.

Viime pyhänä oli Wakefield-
in kirkossa ripillepäästö, jossa
otettiin seurakunnan jäsenyy-
teen seuraavat 11 nuorta: mrs
Bernice Ahonen, mrs Barbara
Linn, Elaine Sampson, Ingrid
Kujala, Edna Ahonen, Patri-
cia Niemi, Lorraine Laine,
Eunice Pensala, Russell Jur-
mu, Ralph Jurmu ja Joel No-
pola. Varsinkin seurakunnan
nuorta väkeä kävi runsaasti
ehtoollisella tilaisuudessa. Ke-
hoittakaamme näitä nuoria
käymään ahkerasti sanan kuu-
lossa ja Herran pöydässä.

Bessemerissä oli viime py-
häiltana hauska ja samalla
kertaa rakentava illanvietto,
kun pyhäkoululapset etupääs-
sä suorittivat ohjelmaa mrs
Emil Keiton johdolla. Varsin-
kin lasten laulut tekivät miel-
lyttävän vaikutuksen ja pa-
lauttivat mieleen lasten ylis-
tyslaulun Jeesuksen kunniaksi
Jerusalemissa Herran viime
päivinä kaupungissa. Seura-
kunnan kuoro myös lauloi kak-
si laulua ja kuulijat jäivät toi-
vomaan, että kuoro laulaisi
usein. Ennen alakertaan tar-
joilulle siirtymistä kannettiin
Austraalian lähetykselle ko-
lehti, joka tuotti $BO.OO. Se
osoitti uhrautuvaa mieltä kal-
liin asian hyväksi. Kirkko
oli aivan täynnä kansaa.

J. E. Nopola.

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 8. Lovvell St. Ironvvood
Puhelin 757-R
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Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaisia vakuutusta

227 E. McLeod Ave. •

Puh. 731
IRONWOOD, MICH.

ED OIE
Kuorma- ja pakasi ajuri

217 S. Curry Street
Puhelin 411

IRONWOOD, MICH.

MIHIN
käytetään raha, minkä mak-
satte Reddy Kilovvattin pal-
veluksesta?

Ei se ole mikään salaisuus. Kuten ylläolevasta ympyrästä käy selväksi.
Jokaisesta dollarista, minkä maksoitte sähköpalveluksesta vuonna 1948

15.2 c meni työmiesten palkkoihin ystävillenne ja naapureillenne.
41.6 c meni voiman, hiilen ja öljyn ostoon voimalaitostamme varten.
12.8 c meni veroihin kannattamaan paikallista, valtion ja liittohallituk-

sen toimintaa.
8.1 c meni kuluneen omaisuuden uusimiseen.
4.5 c meni bondien omistajille, jotka olivablainanneet meille varojaan

voimalaitosten ja muitten välineitteft hankkimiseen.
7.9 c meni etuoikeutettujen ja yleisten osakkeiden omistajille, joiden

varat tarjoavat teille sähköpalvelusta monet heistä juuri mei-
dän asiakkaitamme paikallista väkeä, joka on sijoittanut
säästönsä teitä palvelevaan yhtiöömme.

9.9 c meni tarpeisiin ja muihin satunnaisiin kustannuksiin.
Niin, näin rahanne kulutettiin te maksoitte meille ja me panimme heti
rahat käytäntöön tarjotaksemme teille sähköpalvelusta.

LAKE SUPERIOR DISTRICT POWER CO.

AUTTAJA TORSTAINA HUHTIKUUN 14 P. 1949

lronwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
Pastori Jacob Hirvi
610 E. Ayer
(Alku sivulla 5)

mrs John Pitkänen, mrs John
Eade jamrs Ida Salonen. Muis-
tetaan tulla joukollatähän ko-
koukseen!

Veljeysliilon vuosikokous on
kirkkosal is s a sunnuntaina,
toukok. 1 p., klo 7:30 illalla.

Hautaus: Carolyn Marie Ann
Johnson, Matti jaSylvia John-
sonin pienokainen, jonka kuo-
lemasta kerroimme viime vii-
kon uutisissa, haudattiin tk. 5
p. Mrs J. Hirvi lauloi kaksi
kaunista laulua pikkuvainajan
muistolle, ja pastori puhui mo-
lemmilla kielillä.

Vanhemman ompeluseuran
kokous oli kirkkosalissa viime'
torstaina. Mrs John J. Johnson
luki kappaleen Jeesuksen kär-
simyshistoriaa ja past. J. Hir-
vi piti saarnan neljännen ah-
din johdolla.Kokouksessa kes-
kusteltiin pää siäispäivällistä
koskevia asioita. Kirkon pese-
minen päätettiin toimittaa lau-
antaina. Kokousvuoronsa mak-
soivat mrs Jacob Belmas, mrs
Ida Kivistö, mrs Oscar Koleh-
mainen ja mrs Hilda*Wilson,
maksaen kukin seuran kassaan
$3.00. Kiitos! Pöytätulo oli
$17.20. Kiitos kestittäjille!

Erwinkylän ompeluseuran
kokous oli sunnuntaina. Soolo-
laulua esittivät Jacqueline
Hewitt ja Nancy Morin, edelli-
nen ohjelman alussa ja jälkim-
mäinen sen lopussa. Tyttökuo-
ro lauloi kaksi laulua mrs Ny-
lundin johdolla. Engl. kielisen
lukukappaleen esitti mrs Ar-
mas Rintala ja suomenkielisen
runon lausui mrs Selma Jack-
son. Pastori piti saarnan. Kes-
titystulo oli $15.00. Seuraava
tilaisuus on äitienpäivänä, tou-
kok. 8 p. Kokouksen ohjelman
varustaa pyhäkoulu.

Ristiäisjuhlaa vietettiin mr
ja mrs Clarence M. ja Martha

L. Hefidricksonin kodissa, Bes-
semerissä, viime sunnuntaina.
Pyhän kasteen kautta Kristuk-
sen seurakunnan jäsenyyteen
saatettiin heidän pienokaisen-
sa, helmik. 7 p. 1949 Grand
View sairaalassa syntynyt ty-
tär, jolle annettiin nimeksi: Ja-
nice Marlene Hendrickson.
Kummeiksi pienokaiselle mer-
kittiin Ralph ja Helmi Hend-
rickson, John ja Olga Koski,
Frederick Holemo ja Barbara
Ruha.

Samassa juhlassa kastettiin
myöskin Marlene Faye Koski,
John jaOlga Kosken pienokai-
nen, syntynyt Grand View
sairaalassa tammik. 8 p. 1949.
Kummeina olijat Wäinö ja
Ethel Rööni, Matti ja Martha
Hendrickson, Axel ja Lillian
Jokinen, Robert Salo ja De-
lores Jokinen. Toivotamme
taivaallisen Isän siunausta
kastetuille pienokaisille.

Haudattu: Maanantaina oli
hautaus Charbonneaun toimis-
tossa, Hurleyssä. Mr Sylvester
Suni, syntynyt Pyhäjoella,
Suomessa, toukok. 18 p. 1876,
saatettiin suuren saattajajou-
kon mukana ollessa Ironvvood-
in Riverside kalmistoon. Vai-
naja kuoli Runströmin sairaa-
lassa huhtik. 8 p. 72 v. 8 kk. ja
20 p:n ikäisenä. Vainaja tuli
Suomesta v. 1898, asettuen täl-
le paikkakunnalle ja työsken-
nellen kaivostöissä. Myöhem-
min asettui hän maanviljeli-
jäksi Van Buskirk’een. Hänen
vaimonsa kuoli useita vuosia
sitten. Vainajaa jää muista-
maan 5 poikaa: Toivo, Saxon-
issa; Sven, Ironwoodissa; John,
Hurleyssä; ja William ja Eve-
ret, Milwaukeessa; sekä kaksi
tytärtä: Lydia, mrs M. J. Cal-
lam, Hurleyssä; ja Helen, mrs
Allan Can non, Chicagossa.

FRED
OBERLANDER

215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.

Moottori ja jeneraattori
korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN

Myöskin jää 12 lasten lasta,
sisar, mrs Hanna Hannula per-
heineen Hurleyssä ja sisarten
ja veljien lapsia Suomessa.
Hautajaisissa lauloi mr nßu-
dolph Kilponen. Past. J. Hirvi
piti hautajaispuheen ja toimit-
ti hautaussiunauksen.

Runsaasti väkeä oli pyhä-aa-
mun engl. kielisessä kirkonme-
nossa. Mrs 'Olga Kilposen
muistolle, joka kuoli täsmäl-
leen vuosi takaperin, olivat
omaiset varustaneet kukkavih-
kon. Kukkivan liljan olivat mr
jamrs Carl Matila varustaneet
lastensa Lois Arlene Matilan
ja Douglas James Matilan
muistolle, joista edellinen kuo-
li huhtik. 27 p. 1941 ja viimek-
simainittu huhtik. 13 p. 1948.
Soturi Winifred Prosser, joka
useita vuosia sotaväessä pal-
veltuaan oli tullut perheensä
luo, oli mukana kirkonmenos-
sa.

Mrs Frank Begale on men-
nyt Grand View sairaalaan
lääkinnällistä hoitoa varten.

NYBERG-MILLER
Funerai Home

Kysykää naapuriltanne
jota me olemme palvelleet

217 8. Mansfield

IRONVVOOD MICHIGAN
Puhelin T219

Suomea puhuvaa palvelus-
väkeä.

M. E. SYRJÄLÄ
AGENCY

509 E. Ayer St. Puh. 300
IRONWOOD, MICH. *

Kiinteimistöä Bondeja
Kaikenlaista vakuutusta

Höyrylaiva pilettejä

OCIRCLE
CLEANERS

Puh. 2295 -

Suffolk Street
IRONWOOD

Kaikellaista vaatteiden
puhdistusta ja prässäysiä
Haemme ja tuomme kotiin.

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLÄ!

Antakaa meidän ottaa häävalokuvanne.
Teemme sen valokuvaamossamme, kirkos-
sa tai kotona. Niistä tulee kaunis muisto
tulevia vuosia varten.

—Mm PoftfaiM
JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA

(Triers apteekin yläkerrassa)

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775 •
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Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD, MICH.

Miss Olga Kangas meni kes-
kiviikkona Duluthiin St. Ma-

sairaalaan leikkauksille.
Toivotamme sairaille nopeaa
toipumista. Mrs J. W. Palo-
mäki Erwinkylällä nautti sun-
nuntaina yksityisen Herran p.
ehtoollisen kotonaan. Hänen
terveydellinen tilansa on jota-
kuinkin sama kuin se on ollut
pitemmän aikaa. Mrs Hilda
Helgren on päässyt sairaalasta
kotiin ja voi vähän paremmin.

Mr ja mrs John H. Mäki,
Montrealissa, ovat palanneet
kolmisen kuukautta kestäneel-
tä matkalta Floridaan. He pi-
tivät kovasti Floridan talvesta
ja ovat erittäin tyytyväisiä
matkaansa.

Mrs Jacob Saari kävi viikon
alussa Duluthissa poikansa ja
miniänsä mr jamrs Toivo Saa-
ren kanssa. Matkan yhtenä
tarkoituksena oli lääkärin luo-
na käynti sikäläisessäklinikas-
sa.

NYT AVATTU...
Tätä 1949 toimintakautta varten

Tarjoamme samoja maukkaita .. .

JÄÄDYTETTYJÄ CUSTARDS
Malted Milks, Sundaes, Sodas, Custard Cups
Paintin ja vartin mitoissa viedä mukananne

ROOT BEER HOT DOGS
HAMBURGERS

PENGUIN FROZEN CUSTARD DRIVE-IN
ON U. S. 2—IRONWOOD

RIITTÄVÄSTI TILAA PARKKAUSTA VARTEN

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa

SUORA KOHTELU AINA

Ironvvood hsd?"K
standard rlmi

Pharmacy Il§|£
TOftXT ARTICLES □!

Roberts lääkettä vasikalle, joka sairastaa ripulia.

Se on DDT myrkyn sekoite. 75c kannu.
DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kalkista eläimistä.

KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas-
ti, kun käytte antamassa nimenne ja osoitteenne. Arvo 75c.

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN
**w

★ LAINOJA v

★ SAASTÖTILEJA
★ VEKSELITILEJA vM^3M
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

_

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 kaikki ruokalavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
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