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Sairautta on seurakunnas-

samme. Mrs Kirra putosi rap-
pusilta ja katkasi jalkansa,
joten on ollut kipsissä jo
useampia viikkoja. Jumalan
varjelus oli, että ei pahemmin
käynyt. Kun ei ole aika läh-
teä, niin vaikeimmassakin on
varjelus. Sairaana yhä on mr
Dienes ja mr' ja mrs Mackey.
Mr Mackey sai jo ainakin
vuosi sitten halvauskohtauk-
sen ja mrs Mackey on sairas-
tanut jäsenpakotusta, joka
on myös vaikea parantaa.
Toivomme sairaille Jumalan
suomaa lohdutusta, ja jos on

IRONVVOOD, MICHIGAN
Hänen tahtonsa, että parani-
sivat terveeksi jälleen.

Onhan iloisempiakin uuti-
sia. Esikoispoika syntyi mr
ja mrs Wm Ruohoselle mar-
rask. 27 p. Toivomme onnea
ja Jumalan siunausta pieno-
kaiselle ja vanhemmille.

Viime kuun kolmas tors-
tai Betania-siskot kokoontui-
vat mrs Martin Rannan ko-
tona. Tarjoilusta huolehtivat
mrs Ranta ja mrs Piiparinen.
Kiitos. Seuraava kokous on
Chas Mäellä, josta huolehtii
mrs Mackey ja mrs Ida Iko-
nen. Ohjelma on joulun aihei-
nen, vaihdetaan lahjoja j.n.e.

Jäi viime kirjeessä mainit-
sematta, että täällä on Wake-
fieldistä mr Kenneth Wil-
liams. Hän asuu tätinsä mrs
Hiendlin luona. Usein hänet
nähdään myös kirkossa. Toi-
vomme viihtymystä täällä
joukossamme.

Past. ja mrs Pies ja pikku
Frank Detroitista olivat kii-
tospäivänä keskuudessamme.
Past. Pies saarnasi kirkos-
samme kiitospäivän iltana.
Kiitos hänelle.

H. S.
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Mini tietysti olen työssä ympäri vuorokauden, kuten 1
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Ajatuksia joulun
lähestyessä

Ole siunattu sinä joulun
pyhä rauha. Sillä jokaisesta
askeleestasi ja lähenevästä
tulostasi vuotaa rauhaa ja
lohdutusta niille, jotka sitä
kaipaavat. Ole siunattu sinä,
joka luokseni saavut vuoden-
ajan pimeimpänä aikana ja
iäisellä valollasi sytytät kai-
paavissa rinnoissa taivaan ki-
pinän, vaikka vain hetkeksi-
kin, rauhan tulen hehku-
maan.

Sinun tuloasi odotetaan
enempi kuin konsanaan toi-
sen saapumista. Sillä sinä
täytät toivottomuuden kuilut
ja pyyhit pois murheen tuot-
taman tuskaisen tunteen ja
kruunaat onnen täyttämät
ihmispovet autuaallisella rie-
mulla. Rauhan ruhtinas sinä
olet, sinä valkea joulun hen-
ki. Sillä siitä saakka kuin si-
nun saapumistasi on opittu
odottamaan, on välinpitämät-
tömimmänkin ih m isrinnan
täyttänyt ihmeellinen juhla-
rauha, jonkalaista tunnetta ei
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voi parhainkaan runoilija sa-
noiksi pukea, vaikka itsekin
siitä kokeneena.

Ja kaikki ne tummat voi-
mat, jotka ikäänkuin vaanisi-
vat ihmislasta, tuntevat tällä
hetkellä voimattomuutensa ja
niin hetkeksi mykistyvät ja
tuntevat etteivät voikaan
kestää sinun vanhurskasta
kosketustasi.

• Ihmeellinen olet sinä py-
häinen joulu rauha, sinä, jo-
ka täytät siunauksellasi jo-
kaisen sinua odottavan ja
kaipaavan sydämen. Sinun

(Jatkoa sivulla 7)
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Kauntin näyttely-
kenttää vastapäätä

IRONWOOD, MICH.

OIR TRA DITIONAL

WISH FOR YOU
IS ONE OF

JOY-FILLED DAYS
Dl RING TIIIS

KOLI DAY SEASON.

MATTI KOSKI
MAALARI

111 N. Curry Street

IRONWOOD, MICH.

Ei ole joulua parempaa aikaa lausua
tunnustuksen sana monille ystävil-
lemme, jotka ovat kuluneen vuoden
aikana meitä kannattaneet.

\

Toivotamme taaskin kaikille, olit-
tepa meidän asiakkaita tai ei....

Hauskaa joulua!

KETOLAN
HUONEKALULIIKE ja HAUTAUSTOIMISTO

113 Suffolk Street Puhelin 711
Hautaustoimisto E. Ayer Kadulla

IRONWOOD, MICHIGAN

Toivotamme kaikille iloista joulua
ja onnellista uutta vuotta!

THE BOOTERY
J Seamen rakennuksessa

IRONWOOD, MICH.

AUTTAJA TORSTAINA JOULUKUUN 23 P. 1948
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BAKKA
TIRE SHOP

205 W. Aurora Street

IRONWOOD, MICH.
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Orange Crush ja Waeco
virvoke juomien jakajat
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