
Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoitat 324 S. Suifolk St Puhelin 30

BESSEMER:
Tämän viikon torstai-iltana

on kirkossa viikkohartaus ja
sen jälkeen yhteinen tarjoilu.
Past. Westerback pitää saar-
nan torstai-illan tilaisuudes-
sa.

Ensi pyhänä on pyhäkoulu
kello 10 aamulla. Jouluoh-
jelmaä harjoitetaan, joten
kaikkien pyhäkoululasten läs-
näolo on tarpeellista.

Ensi pyhänä ei ole juma-
lanpalvelusta.^
WAKEfIEED: v

*
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Ensi pyhänä on pyhäkoulu

klo 10 aamulla, ja englannin-
kielirteh aamifUlkko klo 11.
, Luiäherliitttoakoristelee kir-
kon jouluasudVi ensi viikon
keskiviikkoiltana, varsinaisel-
la kölcousvuorolTaan.

Nuorten naisten toimesta
on käsityömyyjäiset ensi vii-
kori tiistai-rltaha Wakefieldin
raittiustalossa. Nuoret naiset
toivovat- silloin’runsastaosan-
ottoa.

Wäkefieldin kirkon alasalin
korjaustyöt on nyt suoritettu,
paitsi • maalattsi Alakerta on
nyt viehättävä. Toivomme,
että seurakuntalaiset jaksai-,
sirät * muistaa seurakuntaai
vähän runsaimmilla lahjoilla,
sillä alakerran korjaustyöt
kysyivät paljon varoja. Mut-
ta kodikasta on nyt kokoon-
tua uudistettun saliin. Var-
maankin pian vietämme siel-
lä ensimmäiset kahvinkeittä-
jäiset.

J. E. Nopola.

Wakefieldissä viime sun-
nuntaina pidetty Suomen it-
senäisyyden 30. vuosijuhla
onnistui juhlavieraiden run-
sauden ja ohjelman sisällön
puolesta hyvin. Raittiustalo
oli kokoontunut väkeä täy-
teen. Paikkakunnan laululah-
joilla varustetut suomalaiset
lauloivat useita lauluja ja
muutamia runoja lausuttiin.
Juhlapuheen piti Auttajan
toimittaja, joka selosti syitä,
miksi on mahdollista, että
yksin Suomi niistä Europan
pienistä maista, jotka ovat
Venäjän naapureita, on voi-
nut säilyttää itsenäisyyten-
sä. Ohjelman loputtua nai-
set tarjoilivat kahvit, josta
tulot luovutettiin Suomen or-
pojen avustukseen.

Suomalaisen kirjallisuuden
merkeissä Ironwoodin kirjas-
tolle pidetään juhla Ironwood-
in Kalevatalossa ensi pyhänä
alkaen kello 7:30. Illan juh-
laan on järjestetty monipuo-
linen ohjelma. Puhujina ovat
kaikille tällä seudulla tunne-
tut henkilöt, koulupäällikkö
K. P. Silberg ja Auttajan toi-
mittaja J. E. Nopola. Ohjel-
man on järjestänyt Vie. Sten-

holm, joka on ottanut erikois-
huolekseen suomalaisten kir-
jojen lisäämisen Ironwoodin
kaupungin kirjaston suoma-
laiseen osastoon. Tilaisuu-
dessa tarjoillaan kahvit ja
tuloilla tilataan uusia kirjoja
Suomesta. Kaikki ovat ter-
vetulleita.

Ironwoodin Kansallis-
seurak. uutisia
Pastori Jacob Hirvi
610 E. Ayer

Siionin ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa torstai-
iltana, klo 7:30. Mrs Arthur
Riiponen, mrs John Juntu-
nen, mrs Joseph Donovvski,
mrs Edvin Oja, mrs Axel Ki-
vistö, mrs Oscar Olson, mrs
Axel Anderson ja mrs ’ Matt
Pollari varustavat kestityk-
sen. Tämä tilaisuus on käsi-
työ-iltama, johon seurakun-
talaisten toivotaan tuovan
ompel u k s i a myytäväksi.
Myöskin avataan liikkeellä ol-
leet kahviaiskorit. Joilla vielä
on koreja hallussaan, pyyde-
tään palauttamaan ne näihin
iltamiin. Tulkaa kaikin mu-
kaan.

Lauantaina on rippikoulu
kirkkosalissa klo 9 aamulla.

Sunnuntaikoulut: Kirkolla
klo 9:20, Erwinkylällä klo 9:-
30 ja Meadvillessä klo 10
sunnuntai aamulla.

Ensi pyhänä on englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
10:30 aamulla.

Kuoro harjoittelee tiistai-
illoin, klo 7:30, kirkossa.

Vanhemman ompeluseuran
kokous oli viime torstaina.
Japanin matkalla oleva kes-
kuudessamme vieraileva van-
ha lähetyssaarnaaja, rovasti
Kristian Tammio, joka on
jättänyt kotipaikkansa ja
seurakuntansa Herran täh-
den, viedäksen ristinsanomaa
pakanoille, oli keskuudessam-
me ja piti voimakkaan ja sel-
väpiirteisen saarnan ja puhui
lopuksi lähetystyöstä suo-
men- ja englanninkielellä.
Lähetyskolehti tuotti $72.10.
Kirkosta laskeuduttiin kirk-
kosaliin, missä oli tilaisuus
keskusteluun lähetystyöstä,
ja missä vielä veisattiin usei-
ta virsiä. Pöytätulo ompelu-
seuralle teki $27.45. Mrs
Isaac Koskinen maksoi ko-
kousvuorostaan $5.00. Kiitos
kestittäjille ja mrs Koskisel-
le! Seuraava kokous on
jouluk. 16 p. ja huolehtivat
sen kestityksestä mrs Lauri
Lahti, mrs Andrew Haapoja,
mrs Arvid Mäki ja mrs John
Mäkelä.

Lutherliiton joulukesti on
jouluk. 20 p. klo 7:30. Viime
kokouksessa oli taas erittäin
runsas osanotto.

Jouluk. 19 p. on pyhäkou-
lut ja suomalainen kirkonme-
no aamulla ja Veljeysliiton
joulujuhla klo 7:30 illalla.

Erwinkylällä on pyhäkou-
lulasten jouluohjelma sun-
nuntaina, 19 p., koululla klo
2 päivällä.

Meadvillessä on pyhäkou-
lun jouluohjelma ja joulu-
kirkko aikuisiakin varten
paikkakunnan koululla sun-
nuntai-iltana, 19 p., klo 7:30.

Kaunis juhla erittäin run-
saalla osanotolla oli mr ja
mrs Jacob Saaren kodissa
viime sunnuntaina. Miss Hil-
da M. Lake, mrs John H. Mä-
ki ja talon emäntä, mrs Ja-
cob Saari, varustivat kesti-
tyksen,' jonka tarkoituksena
oli joululahjan antaminen
past. ja iprs M. N. Wester-
backalle. Illalla pidettiin har-
taushetki, jossa past. M. N.
Westerback puhui, pastori J.
Hirven pitäessä rukoukset.
Juhla sai erittäin runsaan
osanoton ja hartaushetki oli
lämmin ja herättävä. Juhlan
odottamatt oman runsaasta
tulosta pyytävät sen toimeen-
panijat kiittää kahvilla käy-
nyttä yleisöä.

Sotilashautaus oli kirkos-
samme jouluk. 1 p. Ensiluo-
kan soturin, Willard Maurice
Johnsonin ruumis oli tuotu
kotiin haudattavaksi, ja kät-
kettiin täällä juhlallisin hau-
tausmenoin kotikalmistoon.
Kirkossa puhui past. J. Hirvi
suomen- ja englkielellä ja j
mrs J. Hirvi lauloi. Hurleynl
Amerikan Legiona toimitti
sotilaalliset hau tausmenot.
Willard Johnson oli syntynyt
elok. 31 p. 1922, kastettu
syysk. 26 p. 1922. Ripille hä-
net laskettiin maaliskuun 28
p. 1937 ja oli hän mukana
nuorisoliittomme toimissa sii-
hen asti, kun jouluk. 16 p.
1942 liittyi armeijaan. Hänet
vietiin meren yli heinäk. 22!
p. 1943 ja hän kaatui Italian
rintamalla, Sardiniassa, huh-
tik. 22 p. 1945, 22 v. 7 kk. ja
22 p:n iässä. Äiti, isoäiti, 4
setää ja 4 tätiä ja heidän
perheensä jäävät vainajaa lä-

hinnä suremaan. Vainaja oli
luonteeltaan h i 1 jäinen ja
usein nuorisoliiton kokouk-
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sissa oltaessa huomasin, että
hän mielellään kahdenkeski-
sissä keskusteluissa puhui
hengellisistä asioista.

Hautaus: Nikolai Mäki,
Söomen nimeltään Mäkirah-
ko, Ilmajoen pitäjän Kokko-
lan kyjästä, missä oli synty-
nyt heinäk. 1& p. 1891 kuoli
tapaturmaisesti Eino Nurme-
lan kämpällä Michigammes-
sa. Kuoleman aiheutti puusta
putoava oksa, joka löi vaina-
jaa päälakeen. Tapaturma ta-
pahtui näin kuolettavin seu-
rauksin marrask. 28 p. 1948
ja oli vainaja kuollessaan 57
v. 4 kk. ja 13 p:n ikäinen.
Hän oli ollut Amerikassa nel-
jänäkymmentä vuotta työs-
kennellen metsätöissä Minne-
sotassa, Wisconsinissa ja Mi-
chiganissa. Eniten oli hän ol-
lut tällä alueella, ja oli hänel-
lä aije lähteä ensi kesänä
Suomeen, missä hänellä on

elossa neljä veljeä. Lähimpä-
nä tuttavana mainittiin tääl-
lä samalta paikkakunnalta
kotoisin oleva Andrew Haka-
la.

Kastettu: Tk. 3 p. saatet-
tiin pyhän kasteen kautta
Kristuksen seurakunnan jä-
senyyteen Daniel Nicholas
Berlin,*E. Waldemar ja Sig-
rid R. Berliinin poika, synty-
nyt Ironwoodissa huhtik. 16
pv 1948. Kummeina olivat
William ja Lempi Hunn ja
Roy ja Ruby Berlin. Toivo-
tamme sydämellisesti pieno-
kaiselle Jumalan siunausta.

Juhlalliseksi ja osanotol-
laan erittäin väkirikkaaksi
muodostui taas viimepyhäi-
nen kirkonmeno. Kuoro lauloi
kahdesti, esittäen kummalla-
kin kertaa kaksi sävellystä,
toiset alttarikaluston ja altta-
ritaulun vihkimysjuhlassa ja
toiset, kaksi adventtisävellys-
tä, varsinaisessa kirkonme-
nossa. Jumala on luvannut,
että Hänen sanansa ei tyhjä-

HYVÄ VARASTO
(vaikeasti saatavia)

käytettyjä Elgin, Wallham.
y.m. taskukelloja, samaten

rannekelloja naisille ja

miehille.
Tulkaa ajoissa.

HUOKEAT HINNAT.

CHAS. KESKINEN
315 S. Suffolk St.

(Vastapäätä Auttajaa)
IRONWOOD, MICH.

nä palaja. Kirkkoa koristavat
suuret kukkalaitteet olivat
Willard Johnsonin muistolle.

KUTSU KULTAHAIHIN
Täten kutsumme kaikkia

perheenjäsenten naapurei t a
,

ystäviä ja sukulaisia tulemaan
vierailulle ja kahville “open
house” juhlaan vanhempiem-
me mr jamrs Alex Solinin ko-
tiin 221 E. Pine St., Ironwood,
sunnuntaina, jouluk. 19 päi-
vänä, klo l:stä päivällä klo 10
illalla. Vanhempamme viettä-
vät silloin 50:ttä hääpäivään-
sä. Ottakaa siis ystävällisesti
Vastaan kutsumme yksilöinä
ja yhteisesti. Tervetuloa!

Mrs Fred Bentilla
Mrs Reino Kangas
Mrs Jacob A. Solin
Mrs John G. Solin

FARMI MYYTÄVÄNÄ

40 —2O viljelyksellä.
Hyvät rakennukset, sähköva-
lot, vesi. Lisätietoja saa os.:
Henry Mylly» R. 1 Box 164,

No. Ironwood» Mich.

TUKKIA HALUTAAN
Ostamme tukkia läpi syksyn.
Tukit täytyy olla tuoreita tuo-
taessa. Kysykää hintoja Ja
mittoja. RODDIS Lumber &

Veneer Cos.» Ironwood, Mich.

ISpBX Pearce Hardware
Furniture Cos.

Vastap. Lake Superior District Power Cos.

ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja

RAUTATAVARAA HUONEKALUJA

KAIKESTA 0

NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA

MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
K>'#j H* v' • f. o; ,1

Suomalaiset kauppapaivelijat
. . .*>> i.— .. .. -

~
\

Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten

AUTTAJA TORSTAINA JOULUKUUN 9 P. 1948

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä

Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme m-
nenkuin lnsuleeraatte ta-
lonne. Varmaan Toimme
sääs+ää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

HALUTAAN
Koranpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

B8888?8?82S888»88?^^^ÄsS88m8»
TUODAAN HETI

mikä määrä tahansa
TULIA, SEMENTTI tai
"CINDER" BLOKEJA

Varastossamme on
4xBxlB
BxBxl6
12x8x16
kokoja

MAANVILJELIJÄT!
Antakaa meidän laskea

sementti-blokeista tehdyn
maitohuoneen hinnan. Va-
rastossamme on muutamia
maitohuoneen rakennusoh-
jeita, jonka saatte vapaasti
pyytämällä.

MARKO RUPPE
Elinkautinen kokemus

Puh. 1882W, R. 1, Box 15
Lake Road, Ironvvood, Mlch.

M. E. SYRJÄLÄ
AGENCY

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

Kiinteimistöä Bondeja
Kaikenlaista vakuutusta

Höyrylaiva pilettejä
Swedish American ja

muilla tunnetuilla linjoilla.

KOLIA
McDonald

Lumber & Fuel Cos.
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529

IRONWOOD MICH.

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainenf palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
mONWOOD

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaisi^Vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
Puh. 731

IRONWOODt MICH.

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson A Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen Ja taskukellojen

korjausta

Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tmnnlts 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOOD, MICH.

Suurempi valikoima
Alhaisemmat hinnat
Ystävällinen palvelus

FINEMAN’S
Department Store

lr»n*ood’f Bualr»i Cornrr

Suomalainen
ravintola
KAHVIA

ATERIOITA
voileipiä bAnuintfK)

Finnish-American
Cafe

Vastapäätä Auttajaa
IRONWOOD, MICH.

NYBERG-MILLER
Funeral Home

“Missä kauneus vaimentaa
surun.”

217 8. Manafleld
IRONVVOOD MICHIGAN

Puhelin 1219

Suomea puhuvaa palvelus-
| väkeä.

Radio Cab Cos.
Fuhelin 17m

AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä

8| Randall Bakery
\(xl James Randall, omistaja

/. 110 S. Suffolk St. Ironwood, Mich.

TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN
KAIKELLAISTA leipää

Syntymäpäivä- Ja hääkeekit erikoisuutemme.

Erikolshuomlo annetaan kirkoille Ja yhdistyksille.

SUOMALAISET PALVELIJAT

VVAKEFIELD
JEVVELERS

Steve Boho, omistaja
Timantteja, kelloja, hopea
kalustoa ja juvelitavaraa.
Panemme sivuun jouluksi

maksakaa vähitellen.
Puhelin 5821

Wakefield, Mich.

FRED
OBERLANDER

215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.

Moottori ja jeneraattori
korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKO KORJATAAN

Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPÄA JA KAIKKIA

LEIVOSTUOTTEITA

Ironvvood SBM
STANDARDPharmacy HHg

DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kaikista eläimistä.

Se on DDT myrkyn sekoite. 75c kannu.

KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas-

ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 75c.

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLÄ!

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

• /

•—Modem Portrait—*
JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA

(Triers apteekin yläkerrassa)

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

National Metals Bank
Ystävällinen psfkalllfstl omistettu lsltoe

IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA .

★ SAASTÖTILEJA

★ VEKSELITILEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA vSS/

———BHBB—M

KETOLAN
Huonekaluliike ia
hautaustoimisto

Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisällä

Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 a Suffolk St. 635 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICHIGAN

NO. 50

OCIRCLE
CLEANERS

Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD

Kaikellalsta vaatteiden
puhdistusta ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin.

SIVU 8


