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Iloista Joulua Onnellista Uutta Vuotta
oli runsas, yli 40 henkeä. Pasto-
ri Lampela toimi alttarilla ja
allekirjoittanut saarnatuolissa.
Pastori Lampela ilmoitti kuinka
sinä päivänä, 6 p., klo 2 aikaan
iltap. oli uskonsisar mrs Ernest
Ryyth saanut kutsun muuttaa
taivaalliseen kotiin. Tämä ei
ollut yllätys, sillä mrs Ryyth on
pitemmän aikaa sairastanut
syöpätautia sisäelimissään. Jos
on ollut jalkeillakin, on taas u-
seampaan kertaan joudutettu
sairaalaan. Hän kuoli Rollan sai"
raalassa. Oli lähes 50 vuotias.
Avioliitossa ollut miehensä
Ernest Ryythin kanssa 27 v.
Kaipaamaan jäivät puolisonsa,
4 poikaa ja yksi tytär, joka on
nuorin, 13 vuotias, vanhempan-
sa mr ja mrs Henry Juntunen,
4 sisarta ja 3 veljeä ja suuri su-
kulaisjoukko. Huhtikuussa tääl-
lä käydessäni, tätä vuotta, oli
hän silloinkin sairaalassa. Kä-
vin häntä katsomassa. Hän oli

silloinkin uskossa turvattuna
Vapahtajassaan. Sisar on siis
päässyt taivaallisen Isän ko-
tiin! Osanottoni vainajan omai-
sille! Hautaus tapahtui maa-
nantaina, 9 p. Rauhallista
ruumiin lepoa, Joka odcrttaa
kirkastamistaan ja sielun lepoa.
Jumalan luona saa hän nyt tätä
nauttia.

Kirkossa jälkeen hartaushet-
ken sain vastaan ottaa suuren
kolehdin matka-avustukseki.
Kiitokset lahjoittajille! Juma-
lan siunausta toivotan sen joh-
dosta kaikille uhraajille! Terve-
tuloa toistekin lausuivat. Haus-
ka onkin täällä aina pistäytyä
sivumennessä Montanaan. Täl-
lä kertaa oloaika oli rajoitettu
matkaluvan tähden joulun lä-
hetessä.

Seurakunnalla on myös lau-
lukuoro, jota pastori johtaa.
Sillä oli nytkin harjoitus jäl-
keen muiden toimien. Kuoro on
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Hauskaa joulua ja onnea uutena vuotena!

SORVALA’S q q
Service Station r„ *feaHpäjM" 1

Iron Street ja 8 Avenue ;'|j J
HURLEY, WISC. ■■ 1 1

Hurley, Wisconsin
hyvässä alussa ja siinä on hyviä
ääniä, joita hyvä johtaja lohtii
esiin. Hyvää jatkoa vain hy-
välle alulle.

Yöksi sain mennä Efraimso-
niin. Iltakahvit vielä Jennie-
sisko valmisti ennenkuin levol-
le kello 12:sta käydessä men-
tiin.

Seuraavana päivänä, 7 p., tuli
taas lähtö. Päivällisen jälkeen
saattoivat isä, tytär ja poika
Rupert Rock Lake’iin. Pappilan
kautta nytkin käytiin. Siellä
varustettiin matkalle eväillä.
Kiitokset siitä! Hyvältä mat-
katkalla voi-leivät ja hedelmät
maistuivat. Kiitokset Efraimso-
nin perheen jäsenille rakkau-
den palveluksista, joita sain o-
sakseni!

Matkalle lähtöpäivänä tuntui
010 koko virkeältä. Fluu lopul-
lisesti taisi jäädä sinne Rollan
kirkon saarnatuoliin. Toivon,
ettei se vain tarttuisi omaan
paatoriin. Sitä tautia sairaste-
levat ihmiset kaikkialla.

Cedar Valley, Minn. Flood-
woodn asemalla lauantaina, 8
p., oli veli Frank Luoma ja poi-
kansa Toivo vastassa junan
saapuessa klo 6:45, puoli tuntia
myöhästyneenä. Isä astui sa-
maan junaan mennäkseen Du-
luthiin äitiänsä mrs Sanna Luo-
maa sairaalaan katsomaan. Toi-
vo lähti viemään matkamiestä
kotiinsa Cedar Valleyiin. Täällä
mrs Luoma otti ystävällisesti
vastaan.

Talossa sain kuulla, että vanha
uskonsisar Sanna Luoma on
sappivian y.m. vanhuudesta
johtuneiden sairauksien tähden
viety Duluthin sairaalaan jo
kohta kaksi viikkoa sitten.
Leikkausta ei lääkärit uskalla
tehdä sairaan heikon tilan täh-
den. Mahdollista voi olla, että
tämä 73 vuoden vanha uskon-

sisar piankin saan kutsun Isän
kotiin taivaaseen, jota hän har-
taasti odottaa. Lapsensa ovat
häntä siellä käyneet katsomas-
sa. Lauantaina oli viimeksi van-
hin poikansa Frank, ja sunnum
taina Edward ja Jacob vaimoi-
neen olivat siellä koko päivän,
vasta maanantaina saapuen ta-
kaisin.

Sunnuntaina, 9 p., oli pak-
kasta 6 ast. yläp. Jumalanpal-
velus vietettiin kirkossa kello
10:30 ap. Osanotto oli kylmän
ilman tähden pienempi ja osaksi
edellämainittujen seurakunta-
laisten vierailun johdosta Du-
luthissa.

Illalla oli hartaushetki mr ja
mrs Frank Luoman asunnossa.
Osanotto oli suurempi illalla
kuin ap:llä. Vietettiin virkistä-
vä hetki. Tarjoilusta huolehti
mrs Luoma.

Kuolema vieraili myös viime-
kuun 29 p. Alex Wiidan per-
heessä vieden perheen isän-
nän. Hän kuoli sydäntautiin, jo-
ta oli jo pitemmän ajan sairas-
tanut, Grand Rapidsin sairaa-
lassa. Häntä lähinnä jäi kaipaa-
maan vaimonsa Alina, poika
Eino, joka on vielä armeijassa,
mutta pääsi lomalle lähes 2
viikkoa ennen isänsä kuolemaa
ja tytär Helmi, joka on sairaan-
hoitaja alokkaan Minneapolissa.
Veli John perheineen ja iäkäs
sairastava äitinsä, joka asuu
poikansa Oskarin kanssa
lFloodwoodissa ja yksi disar
mrs Jacob Hakala perheineen
Floodwoodin kontrilla. Vaina-
jalla oli turvana Jeesuksen so-
vintoveri, joten siinä puhdistet-
tuna sai ummistaa silmänsä vii-
meiseen uneen. Osanottoni vai-
najan omaisten suruun!

Maanantaina, 10 p., taas yhtä
ankara pakkasaamu kuin edelli-
senäkin päivänä. Illalla oli har-

taushetki mr ja mrs Matti Free-
manin asunnossa; suurempi
joukko oli koolla kuin osattiin
toivoakaan. Ed. ja Jacob Luo-
makin olivat kotiutuneet Du-
luthin matkalta ja olivat tilai-
suudessa mukana.

Kiitokset seurakunnalle suu-
resta joulurahalahjasta!

Tiistaina, 11 p., pakkasta 22 as-
tetta alap. Cedar Valleyssä. E-
dellisen päivän iltatilaisuudessa
sovittiin niin, että Ed. Luoma
tulee kyytiin Duluthiin ja men-
nään sairasta sisarta tervehti-
mään St. Lukes sairaalaan. Ja
niin tehtiinkin. Jacob Luoma
saatteli autollaan Edwardin a-
suntoon Floodvvoodiin ja sieltä
sitte jälkimäinen saattaa Dulu-
thiin. Kun mrs Ed. Luoman val-
mistamat kahvit oli juotu, läh-
dettiin matkaan. Mrs. Esther
Pensack, Suomen tyttäriä, tuli
myös mukaan. Sairaalassa pal-
velin Jumalan sanalla ja H. p.
ehtoollisella sairasta. Hän oli i-
loinen odottaessaan taivaasta
noutajaa. Mrs Sanna Luoma on
heikossa tilassa. Ruokaa ei voi
nauttia luonnollisella tavalla, si'
tä annetaan ruiskeiden avulla
verisuoniin. Pitäisi toimittaa
leikkaus mätäpaiseen poistami-
seksi maksan ympäriltä ja sap-
pikivien tähden, mutta heikko
tila ja korkea ikä tekee sen ar-
veluttavaksi. Koettavat ensiksi
putken avulla saada märän

| pois, kun voimat siihen määrään
palautuvat. Tyytyväinen on
sairas, eli( tai tuli kutsu siirtyä
tästä elämästä, Herran oma on
kutenkin. Ja paras on olla
kotona Herran luona.

Joulukin on jo oven edessä,
kun tämä kirje on luettavana.
Siunattua joulujuhlaa toivotan
kaikille Auttajan lukjoille!
Saakoon Jumalan lahja Jeesus
tilaa sydämessämme. Jumala on
antanut ainoan Poikansa meille
pelastajaksi ja meidät Hänelle
suoritettuaan Poikansa kautta

o
JUMALANPALVELUKSIA
FITCHBURGIN SEURA-
KUNTAPIIRISSÄ

23 p. Fitchburgissa klo 10:30
ap. ja kello 7:30 ill.

25 p. Fitchburgissa klo 5:30
aam. ja lasten juhla kello 6 ill.

25 p. Troyssa klo 2 ip.
Matti Anttonen

23 p. Lunenburgissa klo 2 ip.

HAUSKAA JOULUA JA
ONNEA VUONNA 19461

ERSPAMER
Super Market

Puhelin 182
501 Granite Street
HURLEY, WISC.Olkoon joulu teille kaikille iloinen ja

uusi vuosi onnellinen

Erspamer
Lumber Cos. /

‘

HURLEY, WISC.

| Rauhaisaa joulua ja
ti menestystä v. 1946!
IS

1 ARTHUR LEHTO
Plummausliike

309 Silver Street
HURLEY, WISC.

Vuodenajan parhaat
tervehdykset! J||L

LAMONT’S Mjil
Service Station

AI. Lamont, omisi. /Il a wuf.lw/jtj£
IRONWOOD, MICH. VijHRISTMAS

Parhaat vuodenajan
tervehdykset!

SOS
SOINE BROS.

Uusi liike

Kaikenlaista auton osia
myytävänä

Toivomme suomalaisien
kustannusta

Silver Street
HURLEY, WISC.

Iloista Joulua! Onnellista Uutta Vuotta!

Iron County
Creamery

HURLEX, WISCONSIN

m±jl ml. YEFM
%

Olkoon joulunne iloinen ja uusi vuosi mitä
onnellisin kaikin puolin

IRON COUNTY
LUMBER &FUEL CO.

Puhelin 276 HURLEY, WISCONSIN

iDishco
Vuodenajan parhaat

tervehdykset! \

Dr. H. SHER
Hammaslääkäri

212 Silver Street '
Puhelin 710

HURLEY, WISC.

sovituksen synneistämme. Jee-
sus meidän ja me Hänen omai-
suuttaan.

Armorikasta uuttavuotta sa-
moin toivotan Auttajan luki-
joille! Tämä voi olla viimeinen
kirjeeni tänä vuonna. Jeesuk-
sessa on rikkautta ja kaikkea
hyvää meille. Hänessä on tule-
vaisuutemme turvattu. Jeesus
on sama tänään kuin eilen ja
niin iankaikkisesti!

Veljeydellä,
W. W. Wilen

JOULUTERVEHDYS
SUOMESTA 1945

Arvoisa “Auttaja”-lehti! Tä-
ten pyydämme kauttanne saada
toivottaa rauhallista joulua
kuin myöskin siunauksesta ri-
kasta uutta vuotta 1946 kaikille
sukulaisille, tuttaville, kuin
myös Suomen ystäville siellä
kaukana. Korkein kanssanne!

Suomi terveisin,
Anna ja Antti Vatka

perheineen
Osoite: Alastaro kirkon kylän
pt., Finland.

JUOKAA SQUIRT

Eniten myyty grapefruit
Juoma maailmassa.

Kaikkia pehmeitä juomia

SQUIRT BEVERAGE CO.

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

MODEEN
DRY CLEANERS

Puh. 1173-W 311 Silver St.
HURLEY, WIS.

Kaikenlaista vaatteiden puh*
distusta ja prässäystä

Hattujen, vaatteiden uudis-
tusta ja korjausta. Huone-

kalujen puhdistusta.
Hyvä työl

Kannattakaa niitä liikkeitä, jot-
ka ilmoittavat tehdessämme.

SORVALA'S
SERVICE STATION

Sinclair gasoliinia, rasvaa
ja öljyä

Corner Iron St. & Bth Ave.
HURLEY, WIS.

Kahvila-, jääkerma-
ja «soda fountain»

palvelus
Cookles Rolls

Sandwiches
TILATKAA KEEKINNE

MEILTÄ

MARCOE BAKERY
HURLEY, WIS. Puh. 1532

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
Hurley, Wis.

Kalastusväli teitä, teräaseita,
pumppuja, putkia, sovituksia
ja viemäriputkia, maaleja,
vernissaa, öljyä, saviastioita.

Luotettava rautakauppa

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita sitä hyvää lajia
VOITA

ja miellyttävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa aina kermanne tai
maitonne meille. Me mak-
samme päivän korkeimman
arvon ja hinnan mukaan.

« IRON COUNTY
Fuel & Lumber Cos.

Puhelin 276
HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUS TARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYS-LANKAA NALLEJA

Sherwin-Williams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

ÄHURLEY TIRE&A
REPAIR SHOP

HURLEY, WISC.
Puhelin 1298

Taierien päällystystä Vulkaniseerausta

Täydellinen gasoliini- asema palvelus

K P AUL/S
Hurleyssä

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

Täyttäkää laarinne Co-op Premium kolilla
Se on pelkkää lämpöä

Täyttäkää tynnyrinne Co-op polttoöljyl-
lä ja täyttäkää rehujauholaarinne Co-op
Quality karjan jakanain rehujauhoilla.

Tilatkaa paikallisesta Co-op kaupasta tai

Iron Co-op Oil Ass n
Puh. 684 1

HURLEY, WISCONSIN J

Sivu 7


