
Gogebic alueen uutisia
Auttajan otolta 324 S. Suffolk St Puhelin 30

BESSEMER:
Ensi pyhänä on pyhäkoulu

klo 10 aamulla ja illalla on
englanninkielinen iltakirkko
klo 7:30 ja sen jälkeen Lut-
herliiton kokous.
WAKEFIELD:

Ensi pyhänä pyhäkoulu klo
10 aamulla ja englanninkieli-
nen jumalanpalvelus klo 11.

Lutherliiton kokous ensi
viikon keskiviikkona klo 7:-
30 illalla.

J. E. Nopola.

SUOMESSA
hoitaa kaikkia siirtolaisten

asioita allekirjoittanut.
Kääntykää luottamuksella

puoleeni.
JUHO SALOKANNEL

HELSINKI, SUOMI

MYYTÄVÄNÄ

Ruokatavarakauppa. 4-huo-
neen asunto samassa raken-
nuksessa. Hyvä liike. Paljon
suomalaisia ostajia. Norrie
Location. Puhelin 1856.

ED OIE 1
Kuorma- Ja pakasi ajuri |

217 S. Curry Street
Puhelin 411

IRONWOOD, MICH. |

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

IRONWOOD, MICH.

WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE

218 S. Suffolk St.
IRONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl
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Älkää antako perunoiden
pilaantua. Rakentakaa väli-
seinä kellariinne meidän
"cinder blokeista".

MARKO RUPPE
CEMENT PRODUCTS
Valmistamme rakennusten
etutiiliä, sementti ja "cinder
blokeja".
Lake Rd. Puh. 1882-W

IRONWOOD, MICH.
MMaHHHflHHnonaMnera

OCIRCLE
CLEANERS

Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD

Kaikellaista vaatteiden
puhdistusta Ja prässäystft
Haemme ja tuomme kotiin.

NYBERG-MILLER
Funeral Home

“Missä kauneus vaimentaa
surun.”

217 8. Mansfield
IRONVVOOD MICHIGAN

Puhdin 4219

Suomea puhuvaa palvelus-
i väkeä.

ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
Pastori Jacob Hirvi
610 E. Ayer

Siionin ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa torstai-
iltana, helrriik. 3 p., klo 7:30
illalla. Mrs John R. Salo, mrs
Herman Kattelus, mrs Joseph
Rigoni ja mrs William Mäki
varustavat kestityksen. Ke-
hotetaan taas kaikkia mu-
kaan.

Rippikoululuokka kokoon-
tuu kirkkosalissa lauantaina
klo 9 aamulla. Kaikkien on ol-
tava mukana.

Pyhäkoulu on joka sunnun-
tai kirkossa klo 9:20 aam.,
Ervvinkylän Centralkoululla
klo 9:30 aam. ja Meadvillessä
klo 10 aamulla.

Jumalanpalvelus 4nsi pyhä-
nä, helmik. 6 p., on suomen-
kielellä klo 10:30 aamulla.
Helmik. 13 p., on taas engl.
kielinen jumalanpalvelus.

Nuorten Lutherliiton reki-
retki on maanantai-iltana,
helmik. 7 p. Retkelle lähde-
tään kirkolta klo 7:30. Palat-
tua nautitaan kirkkosalissa
kestitys, jonka varustavat
Shirley Lassila, Elvi Mäki,
Betty Hautanen, Evelyn Mäki
ja Nancy Reini. •

Betania ompeluseuralla oli
kokous Montrealissa, mr ja
mrs Isaac Niemen kodissa,
viime viikon keskiviikkona.
Pastori ja mr John Stenman
puhuivat ja mrs Emil Lehti-
nen esitti hyväsisältöisen lu-
kukappal ee n. Kokouksessa
saatiin terveiset myöskin mr
ja mrs John Mäeltä, jotka
ovat Florida-matkalla. Vir-
kailijat, jotka ovat johtaneet
seuran toimintaa viime vuo-
della, valittiin toimiin uudel-
leen. Pöytätulo oli $13.17.
Kiitos mrs Niemelle ja mrs
John Juurakolle, jotka varus-
tivat kestityksen. Seuraava
kokous on mr ja

#
mrs John

Rasilan kodissa helmik. 23 p.
Mrs Rasila ja mrs Sanfred
Soini varustavat kokouksen.

Hopeahääjuhla oli mr ja
mrs Victor Mattsonin kodissa
viime viikon keskiviikkona,
tammik. 26 p., jolloin noin 200
vierasta kävi toivottamassa
heille onnea juhlapäivän joh-
dosta. Mr V. Mattson (Matti-
nen) ja miss Helen Koivisto
vihittiin avioliittoon seura-
kunnassamme tammikuun 28
p. 1924, pastori M. Wiskarin
toimittaessa vihkimisen. He
asuivat Ironwoodissa vuoteen
1930, jolloin muuttivat Ida-
hon valtioon, viipyen siellä ja
VYashingtonin valtiossa vuo-
teen 1940. Tällöin muuttivat
he Duluthiin, missä olivat
vuoteen 1943, jolloin palasi-
vat Ironvvoodiin, perustaen

Pearce Hardware
Furniture Cos.

Puheiin 314
Vastap. Lake Superior District Power Cos.

ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja

RAUTATAVARAA HUONEKALUJA

KAIKESTA 0
, NIKKARIEN

LAJISTA TARPEITA

MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat

Phosphaie puhdistusaineita kuikkaa puhdistusta varten

AUTTAJA TORSTAINA HELMIKUUN 3 P. 1949

tänne kello-, kulta- ja hopea-
tavarakaupan. Mr ja mrs
Mattsonilla on poika ja tytär,
molemmat avioliitossa, ja 2
lasten lasta. Juhlatilaisuuden
päättyessä laulettiin useita
yhteislauluja ja pastori J.
Hirvi puhui hopeahää-parille
ja läsnäoleville vieraille engl.
ja suomen kielillä. Toivom-
me edelleen onnea merkkipäi-
väänsä viettäneille!

Vanhemalla ompeluseuralla
oli kokous kirkkosalissa tors-
tai-iltana. Kokouksessa jär-
jestettiin helmik. 10 p. pidet-
tävien käsityöiltamien toimia.
Pyydetään, että jokainen seu-
rakuntalainen valmistaa ja
laittaa jonkin käsityön näihin
iltamiin. Ohjelmassa oli
mrs John Juntusen esittämä
kaunis soolo, mrs John Salon
esittämä lukukappale ja past.
J. Hirven pitämä puhe. Pöy-
tätulo oli $20.00. Kokous, jos-
sa myydään kertyneet käsi-
työt, pidetään helmik. 10 p.
klo 7:30. Kestityksen varus-
tavat mrs John Pirhonen,
mrs Hilja Knuuttila, mrs
John Palomäki ja mrs Verner
Seppälä.

Veljeysliiton kokous oli
kirkkosalissa sunnuntai-ilta-
na. Kirkkokunnan esimies, tri
G. A. Aho, puhui ja mr Sven
Ekström, mrs J. Hirven hoi-
taessa säestystä, soitti kaksi
kaunista viulusooloa. Seuran
virkailijat, mr Andrew Haa-
poja ja mr John Warpula,
johtivat kokousta. Vuotuinen
miesten iltama päätettiin pi-
tää helmikuun viimeisenä lau-
antaina. Liiton vara-puheen-
johtajan, mr Erick Kankaan
huoleksi jätettiin asiaa kos-
kevien kirjeiden postittami-
nen ja Ironwood Townshipin
ryhmän huoleksi jäi kestityk-
sen ja Ohjelman varustami-
nen tilaisuuteen. Toimikun-
taan kuuluvat: John Hauta-
nen, Edw. Saline, Andrew
Niemi, Isaac Koskinen, Au-
gust Mällinen ja Carl Kaar-

! NYT
| 17 kiven Elgin kelloja
[ 20 vuoden kultakuorissa
{ $12.50.
I 15 ja 17 kiven Waltham ym.
[ työkelloja $7.00 ja $9.00.
| Myös rannekelloja halvalla,
i Samat takaukset kuin uu-
J silla. SÄÄSTÄTTE!

! CHAS. KESKINEN

Il 315 S. Suffolk St.
(Vastapäätä Auttajaa)
IRONWOOD, MICH.

Suomalainen
ravintola
KAHVIA

ATERIOITA cjÄV*!’
VOILEIPIÄ SAK!w(HE)
Finnish-American

Cafe
Vastapäätä Auttajaa
IRONWOOD, MICH.

tunen.
Mrs David Liimakka ja ty-

tär, Pofhj. Ironwoodista, teki-
vät viime viikolla vierailu-
matkan mrs Liimakan van-
hempien mr ja mrs Emil
Benttilän luo Buhl’iin, Minne-
sotassa. He palasivat takai-
sin sunnuntaina.

Mr Jacob Riiponen oli vii-
me viikolla liikematkalla Mirl-
neapolisäa.

Mr ja mrs Fred Benttilä
ovat matkustaneet Adamsein,
Wiscorisinissa, mr ja mrs Aa-
le Sävelen luo, jotka muutta-
vat Adamsista Fond du Lao-
sin, minne ovat rakentaneet
uuden kodin. Mr ja mrs Ar-
vey Ahonen matkustavat
Fond du Lac’iin perjantaina.

Suomen orpojen avustus-
kahviaiset, jotka olivat kirk-
kosalissa viime lauantaina,
onnistuivat hyvin, ja olisivat
olleet kenties «vieläkin tuottoi-
sammat, ellei äärimmäisen
kylmä ilma olisi haitannut ja
estänyt ihmisten liikehtimis-
tä. Tulo oli $33.00 rahassa ja
vähän vaatteita. Toimikunta
kiittää ystäviä auliista avus-
tuksesta.

Kersantti ja mrs Raymond
E. Mäki, Houghtonissa, Mich.,
ilmoittavat, että heille on
tammik. 24 p. syntynyt kah-
deksatta paunaa painava si-
nisilmäinen poika, jolle on an-
nettu nimi: Thomas Ray. Pie-
nokaisen isoäiti, mrs Lempi
Mäki vieraili täältä Houghto-
nissa pojan syntyessä. Maini-
ta sopii, että pienokainen on
isoäitinsä isän, Thomas Ha-
kon, kaima. Toivomme hänes-
tä kasvavan samanlainen
mies ja kristitty kuin tämä-
kin oli.

Suurempi valikoima
Alhaisemmat hinnat
Ystävällinen palvelus

FINEMAN’S
Department Store

Inpnuood'a Builrtl Corner

New York, N. Y.
Seurakunnalla oli vuosiko-

kous tammik. 13 p., torstai-
iltana hartaushetken jälkeen
kappelissa. Olikin seurakun-
talaisia kokoontunut aika
runsaasti.

Esimiehenä pastori Aho
avasi kokouksen rukouksella
ja alussa luki laatimansa vuo-
sikertomuksen, joka täysin
hyväksyttiin ja pyydettiin
pastorin lähettämään se Aut-
tajaan. Tilintarkastaja luki
vuoden tulot ja menot. Tulot
oli vähän yli menojen ja tilit
ovat selvät ja rahastonhoita-
jalle myönnettiin tilivapaus,
vaan ei virkavapautta. Mrs
Ross jäi edelleen rahastonhoi-
tajaksi. Melkein kaikkiin toi-
miin jäi entiset henkilöt lu-
kuunottamatta pieniä muu-
toksia. Kaikki esilletulleet
asiat sujuivat oikein suloises-
ti. Sen oikein hengessään sai
tuntea, että siitä kokouksesta
oli puhuttu Ylipaimenelle jo
kahdenkesken. Turhaa onkin
työmme ilman Hänen armo-
aan, mutta Jeesuksen johta-
essa voiton saavutamme. Ko-
kous päätti pitää miesten
juhlan tammik. 30 p. Miehet
silloin toimivat. Helmik. 20 p.
aiotaan viettää talvi juhlaa.
Juhlapuhujaksi toivotaan saa-
puvan kirkkokunnan esimies
tohtori G. A. Aho. Tiedämme
kyllä hänen olevan paljon
työn keskellä, kuitenkin ilolla
odotetaan toht. Ahoa juhlille.
Rukoilkaamme oikein taivaal-
lista siunausta näille juhlille,
että saisimme viettää Hen-
gen rikkaita evankeliumijuh-
lia.

Kokouksessa pastori esitti
myös sen tärkeän asian, että
pidettäisin lähetysjuhla lähe-
tys-työn hyväksi. Se yksimie-

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
Puh. 731

IRONWOOD, MICH.

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLÄ!

I 4

,
Antakaa meidän ottaa häävalokuvanne.

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

—Modem Poiliait —1
JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA

(Trier’s apteekin yläkerrassa)

[RONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

Ei puutavaran tulevat* M
suus ole kysymys- fj ‘

merkki. Uutta metsää Mami j
kasvaa suuret määrät.

Puutetta ei tule, jos

puutavaramme huolel-

lisesti käytetään.

LUMBER CO.
IRONWOOD,

lisesti hyväksyttiin, vaan ei
vielä määrätty päivää. Tah-
dommehan olla mukana sen
perin kalliin asian hyväksi.
Austraalian suomalaiset lä-
hettivät huudon ylös korkeu-
teen, josta kaikki apu tulee.
Jumalani sana vakuuttaa:
Avuksesi huuda minua hädäs-
sä ; minä tahdon auttaa sinua
ja sinun pitää kunnioitta-
maan minua. Jumala on kuul-
lut heidän huutonsa, heidän
uskon rukouksensa. Kansal-
liskirkkokunta on myös kuul-
lut heidän tarpeensa ja tah-
tonut täyttää Jeesuksen vii-
me käskyä ja niin on lähettä-
nyt sananpalvelijan, pastori

TANARUS. Esalan, Austraaliaan aa-
valle työkentälle evankeliu-
mia julistamaan, vaikka tääl-
täkin suuresta puutteesta.
Onhan se tiedossa, että Kan-
salliskirkkokunnassa on suuri
pappien puute, mutta Jeesus
on käskenyt tehdä kaikki
kansat opetuslapsiksi. Pastori
Esala ja perheensä on saanut
paljosta luopua, kun on jättä-
nyt tänne rakkaat ystävät ja
paremmat olosuhteet, kuin
mitä siellä vieraalla maalla.
Mutta uskon siellä saavan
iloita sitä suuremmasti työs-
tä, jossa otetaan Jumalan sa-
na suurella ilolla vastaan.
Kuinka he iloitsevat ja kiit-
tävät Jumalaa, kun nyt saa-
vat kuulla omalla suomen-
kielellä ihanaa evankeliumia.
Niin ainakin uskon siellä
työn menestyvän ja kantavan
runsaan hedelmän. Jeesus on
kanssanne lupauksensa mu-
kaan.

Seurakuntaan on yhtyneet
mr ja mrs Yrjö Latvala.

«KETOLANHuonekaluliike ja
ha utaustoimisto

* /

Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisäUä

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

IRONWOOD, MICHIGAN

Ironwood ISEfe
STAN&ARD REMf-DteS^PHARMACY Iflgg

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.

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN
.v

★ lainoja

★ SAASTÖTILEJA
★ VEKSELITILEJA ImSU)
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH. ,

OMA LEIPOMO
Josta valmistetaan puhtaasti )a huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkessimme on myös LIHAKAUPPA. Joten voittetehdä kalkki mokatavaraosaksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalvelijat *

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

NO. 5

Otamme lämpimästi vastaan
jäseniksi, sekä ahkerasti ot-
taen osaa sanan kuulemisessa
ja toimissa. Olette hyvän
osan valinneet, kun liityitte
Kristuksen seura kuntaan.
Seurakunnan Herra teitä siu-
natkoon.

Torstai-iltoina pastori Aho
on valinnut saaman aiheeksi
Jumalan kymmenet käskyt,
alkaen ensimmäisestä yksi
käsky kerralla. Ne on aivan
ihmeelliset saarna-illat. En
ole koskaan ennen kuullut
käskyjä niin pyhästi selitet-
tävän. Jumala ne käskyt itse
antoi jo Israelin kansalle opit-
tavaksi ja lapsille jos kou-
lussa opetetaan ja saarnoissa
niistä vähän mainitaan. Mut-
ta näin erikoiset käskyjen se-
lityket, se on uutta ja vanhaa,
mielenkiinto is t a opittavaa.
Tulkaa suurella joukolla kuu-
lemaan niitä harvinaisia sa-
nan selityksiä ja niistä elä-
mää nauttimaan.

—T. S.

Uudistakaa tilauksenne!

SHELL GASOLINE
REO TRUCKS

£&£/#£ Parempaa
palvelusta

»ufollenne
Ekspertti mekanikkojen

palvelusta
RASVAUSTA JA

ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA

Service Station
212 S. Lawrence

Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.

SIVU 8


