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COVINGTON-WATTON

CO-OP CREAMERY
MAANVILJELIJÄIN

WATTON, MICH.
■ *

TO ALL Ol)H FR.IENDS

Parhaimmat vuodenajan tervehdykset
kaikille ystävillemme!

J. E. (LEMENTS & J. V. (LEMENTS
LUOTETTAVAA VAKUUTUSTA KAIKISSA

HAAROISSAAN YLI 40 VUODEN AJAN

L’ANSE MICHIGAN m

pii
Iloista joulua ja menestyksellistä

uutta vuotta kaikille!

WILLIAM J. SEPPÄLÄ
Ruokatavaraa lihaa vaatetavaraa

Rautatavaraa
COVINGTON, MICHIGAN

HOLY NI6HT

flSlKnstntes
Joulurauhaa ja siunausrikasta uutta

vuotta toivottavat

K. ROSBERG & (0.
ISHPEMING MICHIGAN

ROSBERG MERCANTILE CO.
• BERGLAND EWEN TROUT CREEK

v ja WATTON, MICHIGAN

Kiliämme teitä antamastanne kannatuksesta kuluneella

vuodella. Toivomme suosiotanne edelleenkin. Haluamme

aina antaa ensiluokan tavaralaadun ja palveluksen.
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AUTTAJA TORSTAINA JOULUKUUN 23 P. 1948

(LOISTA JOULUA - ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Menahga, Minn.
(Jatkoa edelliselle sivulle)
Lutherliiton vuosikokous

oli 15 p. iltana kirjoittajan
asunnolla. Entisille virkaili-
joille jatkettiin virkatermiä
vuodeksi eteenpäin. Tili selos-
tus toi ilmi, ettei oltu menty
takaperin siinäkään suhtees-
sa. Lutherliittoon uskollisesti
tukenut seurakunta työtä se-
kä aineellisesti että henkises-
ti sen jäsenet ollen uskolli-
sesti aina paikallaan Juma-
lan sanan julistustilaisuuk-
sissa sekä osallistuvat ohjel-
ma tilaisuuksiin. Kokouksen
jälkeen laulettiin joululauluja
sekä myös “Happy Birthday”
Ragnar Karjalaiselle, jonka
merkkipäivä silloin oli. Kuoro
myös harjoitteli. Jumalan siu-
nausta liiton toiminnalle
eteenpäin ja sen jokaiselle
jäsenelle.

Parhaat jouluterveisetAut-
tajalle, sen toimikunnalle ja
lukijoille. Kerran koettaa se
joulu, jonka iloa ei tuskat ei-
kä vaivat häiritse, se voi olla
piankin minun kohdalleni, se
on Herran kirjaan merkitty
se onnen päivä, jokaisen us-
kovan kohdalle. Ja jos vielä
on aikaa edessäpäin, “teh-
käämme työtä niin kauan
kuin päivä on". Siunausri-
kasta uutta vuotta kaikille
armolapsille.

Jennie Hepokoski.

BARAGA COUNTY, MICH.
Marengo, Wis.

Lutherliiton kokous pide-
tään torstaina, joulukuun 30
p., kello 8 illalla, mr ja mrs
Walter Pihlajan kodissa.

Rauhaisaa joulua ja onnel-
lista uutta vuotta toivoo,

Matrha.

Iron River, Mich.
Tapaninpäivän aamuna klo

6 on aamu jumalanpalvelus.
Kuoro myöskin laulaa täsää
tilaisuudessa. Sitten jälkeen
päivällisen on pyhäkoululas-
ten ohjelma tilaisuus.

Seuraava ompeluseuran ko-
kous ja tarjoilu on allemer-
kinneen kotona tammikuun
toinen pyhä.

Mr Peter Poutiainen on ol-
lut Chicagossa sairaalassa.
Hänelle tehtiin vaikea leik-
kaus. Hän on jo kotona ja
voi hyvin. Mrs Poutiainen
oli myöskin viikon päivät
Chicagossa.

Mrs Sanfred Aho on edel-
leenkin heikossa voinnissa.

Mrs Susan Mäki lahjoitti
seurakunnan kassaan viisi
dollaria miehensä John R.
Mäen muistolle. Siitä on kulu-
nut kiitospäivänä 10 vuotta,
kun hän sai taivaalliseen ko-
tiin kutsun. OUpime juuri ko-
koontuneet kirkolle kiitospäi-

äifsl
HAUSKAA JOULUA JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA YSTÄVILLEMME!

LAnse Motor Cos.
PHILIP E. FOUCAULT, omistaja

CHEVROLET myynti ja palvelus *

PHILCO radioita ja jäähdytyslaitteita
MONARCH uuneja

SPEED QUEEN ja ABC pyykkikoneita
Stokereita ja öljylämmiiyslaitieiia

L’ANSE MICHIGAN

1* it

TOIVOTAMME ILOISTA JOULUA
MONILLE SUOMALAISILLE

YSTÄVILLEMME

COMMERCIAL BANK
OF L’ANSE

L’ANSE MICHIGAN

Jäsen Federal Deposit Insurance Corporationissa

ja Federal Reserve Systemissä

väohjelma tilaisuuteen, kun
tuo surullinen viesti yllätti.
Hän oli Ann Arborissa sai-
raalassa, jossa hänelle teh-
tiin leikkaus, ja sitten jon-
kun päivän perästä kuoli
keuhkokuumeeseen. Hän ja
perheensä ovat olleet ensim-
mäisiä Beechvvoodin seura-
kunnan jäseniä ja esiraivaa-
jia. Hän ollen m.m. esimie-
henä ja rahastonhoitajana,
sekä monissa muissa tehtä-
vissä. Hänen nimensä on ol-
lut monelle kirkkokunnan
henkilölle tuttu tämänkin
Auttaja-lehden välityksellä,
jonka kirjeenvaihtajana vai-
naja toimi monta vuotta.

Lausumme mrs Mäelle pal-
jon kiitoksia lahjoitukses-
taan. Tämä on kaunis tapa

kunnioittaa pois muuttaneen
muistoa.

Siunausrikasta joulua kai-
kille.

Mrs Einar Lakso.

f
KOTILA ;j

TIRE SERVICE i|
S . !|j i L’ANSE, MICH.
li ' j

Isä on lähettänyt Poikanen
maailman Vapahtajakal.

Toivo, Ardis ja
Darrell Esala

Atherton, N. Queensland
Box 54

C-o Wuolle
AUSTRALIA

, Teille on tänään Daavidin
kaupungissa syntynyt

~

Vapahtaja! lt *,, *
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Mr. ja Mrs. (

John Wiita
ja perhe

FLOODWOOD, MINN.

Toivotamme kaikille hauskaa joulua
ja menestystä uunna vuonna!

LEEMONS
TOM DICK HARRY

TUHANSIA LAHJOJA
Kodille miehille naisille lapsille

BARAGA, MICH. L’ANSE, MICH.

Toivotamme teille iloista joulua ja onnea
ja menestystä uutena vuotena!

BARAGA COUNTY MOTOR CO.
W. O. HAANPÄÄ, liikkeenhoitaja

FORD ja MERCURY myynti japalvelus
Puhelin 130 L’ANSE, MICHIGAN
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for a
cMernj Ctarfetaias

Toivotamme kaikille ystävillemme

iloista joulua ja menestystä vuonna 1949

Watton Co-op Stores
✓

KULUTTAJAIN OMA LIIKE
I

WATTON jaCOVINGTON, MICHIGAN

REV. R. HERRMANN

LIDDERDALE, lOWA

MRS HILMA UKURA Ja
LAPSET i
LAWLER, MINN..!
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