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Marquette, Michigan
Sion seurakunnan keskuu-

dessa joulujuhlien aikana on
ollut tavallista enemmän toi-
mintaa. Ohjelma-iltoja ovat
järjestäneet eri seurat vuo-
ronsa mukaan. Laulukuoron
ohjelma-ilta oli sunnuntai-il-
tana, joulukuun 21 päivä.
Yleisöä oli kirkko täynnä.
Kauniisti kaikuivat laulut,
joihin yleisö oli hyvin miel-
tynyt. Joulukirkkoon, joka
meillä pidetään kello 6 joulu-
aamuna, oli saapunut paljon
yleisöä. Samoin pyhäkoulu-
lasten ohjelmaa kuulemaan
jouluiltana kirkkoon tuli niin
paljon yleisöä, että oli vai-
keaa saada ne sijoitetuksi.
Lasten ohjelma sujui hyvin.
Heidän esityksissään kirkas-
tettiin Bethlehemin tapahtu-
maa: “Lapsi on meille synty-
nyt ja poika on meille annet-
tu.” Samalla on meidän kii-
tettävä pyhä kouluopettajia
siitä suuresta kasvatustyöstä,
jota he tekevät näiden lasten
hyväksi. He kylvävät uskon
siementä aina joka vuosi al-
kaville uusille oppilaille ja
kun he kasvavat, niin he tu-
levat tekemään samoin.

Sion seurakunnan ompelu-
seuralla ja veljeysliitolla on
työkokoukset keskiviikko-ilta-
na, tammik. 7 päivä mr ja
mrs Carl Wäisäsen asunnolla
Jackson kadulla. Valitaan uu-
det ompeluseuran virkailijat
ensi vuodelle ja järjestetään
ompeluseuran tammikuun toi-

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän
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VOITA

ja miellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

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

Auttaja torstaina, tammik. 1 p. 1948

mintaa. Muistakaa näitä ti-
laisuuksia.

F. N.

Iron River, Mich.
Seuraava ompeluseuran ko-

kous jatarjoilu on mrs Einar
Lakson kotona tammikuun
toinen sunnuntai iltapäivällä.
Kaikkia kutsutaan mukaan.

Mrs Einar Lakso.

MINNEAPOLIN EtANSAL-
LISSEURAKUNTAPURIN
ILMOITUKSIA
P. Michaelin, Minneapolis.:
(Kirkko: B:nen ja Newtonin
katujen kulmassa.)
Sunn., tammik. 4 p.

•Englanninkielinen Herran
p. eht. jumalanpalvelus klo 7
illalla. Ei tule olemaan tänä
päivänä pyhä- eikä rippikou-
lua. Alotetaan luokat 11 p.
klo 9:30 aamulla.
Tiist., tammik. 6 p.

Seurakunnan johtokunnan
kokous Niemellä alkaen kello
7 illalla.
French Lake, Minn.:
Sunn., tammik. 4 p.

(Saavun . Annandale’iin jo
lauantai-iltana.) Jumalanpal-
velus H. p. eht. kera klo 10:-
30 aamulla.
P. Matteuksen, Brantwood, ja
P. Markuksen, Ogema, Wis.:

Tulen käymään siellä vain
kerran kuussa tammikuun ja
helmikuun aikana. Siis seu-
raavista kirkonmenoista il-
moitetaan myöhemmin.

E. Erickson, pastori,
501 Penn Ave. N.,
Minneapolis, Minn.

JUMALANPALVELUKSIA
Duluth:

Tammikuun 4 p. on pyhä-
koulu Fremad Society kir-
kossa klo 9:30 ap. Englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
klo 10:30 ap. Kirkko on 6th
Ave East ja sth St. kulmauk-

sessa.
Superior:

tammikuun 4 p. on pyhä-
koulu pappilassa klo 10 ap.
Suomenkielinen jumalanpal-
velus pappilassa klo 2 iltap.
Englanninkielinen jumalan-
palvelus Christ Lutheran kir-
kossa Belknap ja Cumming
katujen kulmauksessa klo 7 :-

30 ill.
Gilbert:

Tammikuun 6 p. on suo-
menkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 7:30 ill. Toivon,
että hartaushetken jälkeen
saan kyytin Evelethiin tai
Virginiaan.
Virginia:

Tammikuun 8 p. on suo-
menkielinen jumalanpalvelus
kle 7:30 ill. seurakunnan
päättämässä paikassa.

E. P. Lampela,
1216 Harrison St.

Superior, Wisc.
Puhelin 5211

—o
ROLLAN KANSALLISSEU-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA

Rollassa keskiviikkona, tam-
mikuun 7 p. Lutherliitto ko-
koontuu miss Hilda Juntusen
kotiin kello 7:30 illalla. Ko-
kouksen yhteydessä pidetään
suomenkielinen hartaustilai-
suus.

Rollassa torstaina, tammik.
8 p. Naistenliitto kokoontuu
mr ja mrs Olli Johnsonin ko-
tiin kello 2 iltapäivällä.

Rock Laken Seurakunta
sunnuntaina, tammikuun 11
p. pidetään englanninkielinen
jumalanpalvelus Rock Laken
kirkossa kello 10:30 aamulla.
Rollan sekä Rock Laken py-
hä- ja rippikoululapset ko-
koontuvat kello 9:30 aamulla
Rock Laken kirkkoon.

Rollan Seurakunta sunnun-
taina, tammikuun 11 p. pide-
tään suomenkielinen jumalan-
palvelus kello 2 iltapäivällä
Rock Laken kirkossa.

TANARUS. Miettinen
Rock Lake, N. Dak.

COVINGTON, MICH.
Kansallisseurakunnan vuo-

sikokous pidetään seurakun-
nan kirkossa ensi sunnuntai-
na, tammik. 4 p., kello 1 iltap.

Kaikkia seurakuntalai siä
ikehoitetaan saapumaan ko-
koukseen.

Oscar Klemola, esimies

JUMALANPALVELUKSIA
Covingtonissa on aamu juma-
lanpalvelus ensi sunn., 4 p.,
kello 10; rippikoulutunti sen
jälkeen. (Seurak. kokous jäl-
keen puolen päivän.)

Iltakirkko ohjelman kanssa
on Covingtonissa tammik. 18
p. kello 7. Tarjoilua ohjelman
päätyttyä. Myös lyhyt rippi-
koulutunti.
Massissa on päivä jumalanpal-
velus sunn., 11 p., kello 2.

—A. E. Kokkonen.

KIRKKOKUNNAN
“PENSION PLAN” UUTISIA

Seuraavat seurakunnat ovat
lähettäneet lahjoituksen poh-
jarahaksi Pension kassaan.
Tämä erityinen kolehti oli
kannettava ennen tammikuun
1 päivää.

Brocket, N. D. $21.00
Fitz,William, N. H. 8.00
Jersey City, N. J. 10.00
Cleveland, Ohio 15.00

Yhteensä $54.00
Jos olette jo kantaneet tä-

män kolehdin, lähettäkää se
rahasto nhoitajalle, jonka
osoite on alla. Jos ette ole,
suorittakaa tämä asia niin
pian kuin suinkin voitte.

Pension Pian astui voimaan
tammikuun 1 p. 1948. Seura-
kuntien tulee maksa joka kuu-
kausi 6c jokaista ripilläkäyn-
nyttä kohtaan. Tili-listat saa-
puvat heti seurakunnille, jos
eivät ole vielä saapuneet. Jos
erehdyksiä löytyy, antakaa
rahastonhoitajalle heti tieto.
Kuukausittain maksettavat
summat tulee lähettää ennen
kuukauden kymmenettä päi-
vää. Ottakaa huomioon, seu-
rakuntien rahastonhoitajat ja
virkailijat. Voi lähettää vaik-
ka koko vuoden heti etukä-
teen. Niin teki jo yksi seu-
rakunta ja se on hyvä esi-
merkki toisille seurata. To-
ronton seurakunta lähetti
$41.00, maksaen koko vuoden
erän.

Lähettäkää kaikki rahat ra-
hastonhoitajalle mr Andrew
A. Andersonille, 1209 Gran-
ger Ave., Lakewood, Ohio.
Ottakaa tämä myös huomi-
oon: Rahastonhoitajan osoite
löytyy Auttajassa joka viik-

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman ja suurempia

8 jalkaa 4 tuumaa pitkiä

m. & m. box co.
Marinette, Wis.

TOg* HURLEY TIRE &

Säp REPAIR SHOP
Taierlen päällystystä Vulkaniseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus

SHELL GASOLIINIA
Öljyjä ja rasvoja

FIRESTONE
taiereiia ja pattereita

AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA

SORVALA
Service Station

Puh. 602 J
Hurley, Wis.

PAUL’S cg|
Hurleyssä

202-204Silver Street
'

’ Puhelin 749

Suurempia ja parempia arvoja aina

<Q*|' IRON COUNTY
IlifPFuel & Lumber Cos.

Puhelin 276
HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Shervvin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

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

saviastioita.
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JUOKAA SQUIRT

Eniten myyty grapefrult
Juoma maailmassa.

Kalkkia pehmeitä juomia

SQUIRT BEVERAGE CO.
Steve A. Baima, omist.

105 7th Avenue
HURLEY, WIS.

Flanagan Insurance
& Real Estate

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

Kaikenlaista vakuutusta
Myöskin auto-vakuutusta

Valmistamme
* Abstracls of Tltle

Farmi, kaupunki ja Jirvi-
omalsuutta myytävänä

Soo Line maitten akentti

JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN

TARVITESSANNE
Polttoöljyä
Kolia
Kaikkia karjan jauhoja

Range Co-op Services
Puhelin 684

111 3rd Avenue N. Hurley, Wisconsin

ko.
Papit, lähettäkää teidän

osanne myös joka kuukausi
tahi koko vuosi etukäteen.

Kauan on pohdittu tätä elä-
kevakuutusta, nyt se alkaa
toimimaan. Jos joka seura-
kunta suorittaa osansa, sil-
loin järjestelmä on hyvällä
pohjalla ja varoja on, kun
niitä tarvitaan. Täten voim-
me viedä eteenpäin myös kal-
lista Jumalan valtakunnan
työtä.

Komitean puolesta,
Andrew A. Anderson,

rahastonhoitaja,
1209 Granger Ave.,

Lakewood, Ohio.

NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTA-
PIIRIN ILMOITUKSIA

LAUANTAINA rippikoulu-
luokka kokoontuu kouluhuo-
neella klo 1 j.pp.

SUNNUNTAINA on raha-
koulu Millsissä klo 9:30 ja
enellk. hartaushetki klo 10:45.
Millsissä on suomenk. juma-
lanpalvelus klo 2 j.pp.

Lehti järvellä on Lutherlii-
ton ohjelmailta alkaen klo 8
illalla. Saarnan lisäksi on oh-
jelmaa. Liitto järjestää tarjoi-
lun jälkeen ohjelman.

MAANANTAINA on Mill-
sin veljeysliiton kokous. Pai-
kasta ilmoitetaan seurakun-
nan lehtisessä. H. P. Esala.

VUOSIKOKOUS ILMOITUS
Duluthin ja Superiorin

Grace National Ev. Lutheran
seurakunnan vuosikokous pi-
detään tiistaina, tammik. 20
p. klo 7:30 ill. pappilassa.

Sulo Toivonen, esimies.
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