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JUMALAN RAKKAUDESTA
MEITÄ KOHTAAN

Kun tutkimme Kristuksen
kärsimys historiaa, tulee
eteemme ihanana ja taivaalli-
sena Jumalan suuri rakkaus
meitä ihmisiä kohtaan. Juma-
la antoi Poikansa meille Va-
pahtajaksi, ja tämä ainosyn-
tyinen Poika, joka oli synty-
nyt suuressa köyhyydessä ja
vaeltanut lainalaisena, meni
häpeälliseen ristinkuolemaan
meidän tähtemme.

Jos ihmiskunta olisi ollut
Golgatan päivänä yhtä puhdas
ja viaton kuin esivanhempam-
me olivat paratiisissa ennen
syntiinlankeemusta, emme ih-
mettelisi sitä, että Jumala ra-
kastaa meitä, mutta asianlai-
ta olikin syntiinlankeemuksen
jälkeen aivan toinen. Ihminen
ei ollut enää hyvä, vaan paha.
Sen Jumala valittaen toteaa
esimerkiksi profeetta Jesajan
kautta: “Minä olen lapsia kas-
vattanut ja korottanut, ja he
ovat minusta luopuneet”, Jes.
1:2. Eikä vain Israel, vaan ko-
ko ihmiskunta on Jumalasta
luopunut ja nyt jokaisen ihmi-
sen “lihan mieli on vihollisuut-
ta Jumalaa vastaan”, Room. 8:
7. “Koko maailma on pahan
vallassa”, 1 Joh. 1:19. Vielä vii-
me hetkinään Herra Jeesus
saa havaita omissa opetuslap-
siaan, noissa valituissa, val-
lanhimoa, kun he keskustele-
vat siitä, kuka heistä oli kat-
sottava suurimmaksi, suurta
ihmispelkoa—Pietari häpeäl-
lisesti kielsi Vapahtajaansa—-
puhumattakaan siitä, että Juu-
das Iskariot rahan tähden ka-
valsi hänet vihollisille, jotka
ottivat hänet kiinni ja ristiin-
naulitsivat. Sentähden on ker-
rassaan ihmeellistä, että Ju-
mala rakastaa tällaisia ihmisiä,
että Herra Jeesus menee kuo-
lemaan tällaisten ihmisten
puolesta. #1

Se tapahtuu sulasta, sano-
mattomasta, käsittämättömäs-
tä rakkaudesta.

Jumala ei ole millään taval-
la velvollinen meitä rakasta-
maan, vaan hänellä olisi täysi
syy paikalla hukuttaa meidät
helvetin syvyyteen. Meissä ei
liioin ole kenessäkään ei
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Eliaassa, Johanneksessa eikä
Paavalissa mitään sellaista
hyvää ominaisuutta, jonkatäh-
den Jumala olisi voinut tai
vastedes voisi meihin mielis-
tyä ja joka siis voisi jolläinta-
voin sytyttää hänen rakkau-
tensa, vaan se on tapahtunut
yksinomaan sentähden, että
hänen olemuksensa on rak-
kaus. Sulasta rakkaudesta hän
meitä säälien lähettää Poikan-
sa ja panee hänen kannetta-
vakseen meidän jakoko maail-
man synnin ja saastaisuuden,
ja puhtaasta, jumalallisesta
rakkaudesta Herra Jeesus te-
kee kaikki ja kärsii kaikki,
mitä Jumalan laki halki ian-
kaikkisuuksien olisi turhaan
saanut vaatia meiltä, aivan va-
paaehtoisesti hän alistuu si-
dottavaksi, piestäväksi, syljet-
täväksi, pilkattavaksi ja hä-
väistäväksi ja kärsien hirmui-
set ruumiin ja sielun tuskat
vuodattaa pyhän, kalliin ve-
rensä kirouksen puussa ja sii-
nä viimein antaa henkensä.
Tämä oli se suuri päivä, jota
hän oli odottanut, hänen “sydä-
mensä ilopäivä”, jolloin hän
hyvänä Paimenena sai antaa
henkensä lammasten edestä.

Kun Jeesus sitten ylösnou-
semisensa jälkeen jälleen il-
mestyy opetuslapsilleen, ovat
hänen sanansa hellät ja sydä-
melliset. Miten rakastavasti
hän kohteleekaan langennutta
Pietaria ja miten rohkaisevasti
hän puhutteleekaan epäus-
koista Tuomasta, jolle hän var-
tavasten oli ilmestynyt. Hä-
nen kysymyksensä Tiberian
meren rannalla: “Lapset, onko
teillä mitään syötävää?”, on
hellä, isällinen ja jalo. Ja vaik-
ka hän tavallaan nuhtelee Em-
mauksen tiellä kulkevia ope-
tuslapsia, tapahtuu se kuiten-
kin sulasta rakkaudesta ja hei-
dän parastaan tarkoittaen.

Mutta mikä on tämän juma-
lallisen rakkauden tarkoitus ja
päämäärä? Jumala tahtoo
saattaa syntiset ihmiset samal-
laiseen autuaalliseen olotilaan,
jossa hän itse on. Sitä varten
hän on ryhtynyt päteviin toi-
menpiteisiin. Herra Jeesus on
täyttänyt puolestamme Juma-
lan lain ja sovittanut syntim-
me, niinpä koko maailman
synnit ja upottanut ne meren
syvyyteen. ‘Meillä on lunastus
hänen verensä kautta, syntien
anteeksiantamus hänen ar-
monsa rikkauden mukaan. Ef.
1:7 ja “hänen haavainsa kautta
me olemme parannetut”, Jes.
53:5. Hänen kuolemassaan
meidän syntimme ja rikok-
semme saivat tuomionsa, ja
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hänen voitollinen ylösnouse-
muksensa on todistus siitä, et-
tä me olemme vapaat synneis-
tämme ja niiden aiheuttamas-
ta rangaistuksesta. Jeesus on
“annettu alttiiksi meidän ri-
kostemme tähden jakuolleistä
herätetty meidän vanhurs-
kauttamisemme tähden”, Rm.
4:25. Tämä armo lohduttaa
omantuntomme ja tekee sen
iloiseksi ja turvalliseksi ja
vaikka tunteemme vaihtuvat,
löydämme saman armon yhä
uudestaan armonvälikappa-
leista, joitakäyttäen uskomme
yhä vahvistuu. Ne todistavat
meille, ettäHerramme Jeesuk-
sen sovintotyön tähden Juma-
la on meidän ystävämme, jopa
lepytetty Isämme, joka ei ole
meille vihainen, vaan rakastaa
meitä ja tekee meille paljasta
hyvää silloinkin, kun näyttää
aivan toisellaiselta ja joudum-
me koettelemuksiin, tuskaan
ja hätään. Sentähden “me
iloitsemme tästä armollisesta,
ystävällisestä Jumalasta, joka
on rakkaus itse, ylistämme
häntä ja luotamme ja uskal-
lamme häneen kaikkinaisessa
hädässä ja kiusauksessa”, Lut-
her. Kun tunnemme syntimme
ja viheliäisyytemme, on mei-
dän vaikea uskoa, että Jumala
todella rakastaa meitä, ja mi-
tä syvempi tämä synnintunto
on, sitä vaikeampaa on tämä
uskominen ja turvaaminen.

Senpätähden kristitty tark-
kaakin sitä ahkerammin evan-
keliumia ja käyttää sakra-
menttien lohdutusta ja niin
hän löytää uudelleen ristiin-
naulitun ja ylösnousseen Va-
pahtajan, jonka Jumala suu-
ressa rakkaudessaan antoi
meille. Kun näin katselemme
Jeesusta ristillä riippuvana,
näemme aivankuin tulikirjai-
min eteemme kirjoitettuna: oi,
kuinka suuresti Jumala rakas-
taa syntistä maailmaa! Kuinka
paljon hän onkaan uhrannut
meidän hyväksemme! Näyttää
melkein siltäkuin kurja, vihe-
liäinen ihmiskunta olisi Juma-
lalle rakkaampi kuin hänen
oma, viaton, pyhä, ainokainen
Poikansa. Poikaansa hän ei
säästänyt, vaan antoi hänet
uhriksi edestämme, mutta mei-
tä hän säästi.

Tämä armo antaa meille
myös voimaa uuteen elämään
ja ylläpitää meissä iankaikki-
sen elämän toivoa. Paavali
sanookin sattuvasti: “Jumalan
armo... kasvattaa meitä, jot-
ta me hyljäten jumalattomuu-
den ja maailmalliset himot
eläisimme siveästi ja vanhurs-
kaasti ja jumalisesti tässä
maailma ss a odottaessamme
autuaallisen toivon täyttymis-
tä ja suuren Jumalan ja Va-
pahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen kirkkauden ilmestystä,
joka antoi itsensä meidän
edestämme lunastaakseen mei-
dät kaikesta vääryydestä ja
puhdistaakseen itselleen omai-
suuskansan, joka hyviä tekoja
harrastaa”, Tiit. 2:11-14.

Viimeisenä päivänä näh-
dään sitten ei himmeästi ku-
ten nyt, vaan aivan selvästi ja
kirkkaasti, miten suuri, julki-
nen ja varma Jumalan rak-
kaus on, ja silloin kaikuvat
Jeesuksen suusta nuo suloiset
sanat hänen omilleen: “Tul-
kaa, Isäni siunatut j.n.e.”. Sil-
loin myös tämän rakkauden
ylenkatsojat menevät pois iäi-
seen itkuun ja hammasten ki-
ristykseen.

Painakaamme siis lujasti
mieleemme Jumalan suuri
rakkaus älkäämmekä antako
minkään vieroittaa itseämme
siitä tai sumentaa ja pimittää
sitä meiltä.

V. I. S. (Luterilaisessa)
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Carl Olof Rosenius
Evankelisen liikkeen uran-
uurtaja Ruotsissa

Kirj. W—r B—n.

C. O. Roseniuksen nimi ei
liene aivan outo meidän
maamme kristityille. Paljon
levinneiden, syväsisältöisten
hartauskirjojensa ja lämmin-
henkisten usko n laulujensa
kautta on Rosenius tehnyt ni-
mensä tunnetuksi ja rakkaak-
si tuhansille meidän maassam-
me. Ruotsin evankelisen liik-
keen uranuurtajana oli hänel-
lä aikanaan kotimaassaan sel-
lainen asema, joka monessa
suhteessa muistuttaa F. G.
Hedbergin merkitystä meidän
maamme uskonnollisessa elä-
mässä.

Rosenius ja Hedberg olivat
hengellisesti toisilleen sukua.
Heidän opinkäsityksellään ja
julistuksellaan oli moniaita
yhteisiä piirte it ä. Olkoon
myöskin mainittu, että nämä
kaksi merkkihenkilöä olivat
vilkkaassa kirjevaihdossa tois-
tensa kanssa, ja että Rosenius
kävi kerran Suomessa ja tapa-
si täällä Hedbergin sekä useita
muita suomalaisia uskonvel-
jiä.

Rosenius oli syntynyt helmi-
kiin 3 päivänä 1816 Nysätran
pappilassa Vesterbottenissa.
Jo varhain hän otti osaa niihin
hengellisiin kokouksiin, joita
sinä aikana pidettiin kodeissa
tuolla ylhäällä pohjolassa.
Näi ss ä “konventikkeleissä”,
joiksi niitä tavallisesti kutsut-
tiin, luettiin ja pohdittiin ensi
sijassa Lutherin teoksia. Näi-
den “luterinlukijain” parissa
kasvoi ja varttui Rosenius ja
heidän keskuudessaan hän jo
varhain omisti itselleen sen
syvän rakkauden Lutheriin,
joka sittemmin oli hänelle
ominainen. Ottaessaan osaa
hengelliseen konventikkeliin
oli Rosenius oikealla paikal-
laan. Hän ei vielä ollut täyttä-
nyt 16 vuotta, kun hän alkoi
johtaa “lukijain” seuroja.

Vuodesta 1833 tuli hän Her-
nösandin kymnasioon ja sen
kurssin suoritettuaan lähti
hän 1837 Upsalaan. Tultuaan
ylioppilaaksi keskeytti hän
opintonsa. Suunnittelemansa
pappisuran Rosenius heitti sik-
seen ja hänestä tuli vain maal-
likkosaarnaaja, jota kutsuttiin
“maisteriksi”, nimitys, jolla
häntä kutsuttiin sen johdosta,
että hän oli ollut kotiopettaja-
na eräässä kreivillisessä per-
heessä Lennän kartanossa lä-
hellä Tukholmaa.

Näihin aikoihin hän teki tut-
tavuutta kristillisestä innos-
nostaan tunnetun metodisti-
pastori Georg Scottin kanssa
ja tuli tämän välityksellä joh-
detuksi ottamaan osaa siihen
hengelliseen toimintaan, joka
Scottin lähdettyä pois Ruotsis-
ta tuli Roseniuksesta herätys-
liikkeen johtava mies, monen
rakastama ja suosima, mutta
vielä useampien vihaama ja
vainoama. Korkeakirkolliset,
joista tuli hänen vihollisensa,
taistelivat ankarasti häntä
vastaan puhein jakirjoituksin.
Sävyisästi Rosenius kuitenkin
aina kohteli vastustajiaan, ja
evankelinen liike, jonka syn-
nyttäjä hän oli, levisi kaikesta
vastustuksesta huolimattayhä
enemmän laajempiin piirei-
hin. Se oli kevään ja heräämi-
sen aikaa Ruotsin kirkossa, ai-
kaa, jona evankeliumin hel-
luntaituulet kulk ivat yli
maan, luoden elämää kuollei-
hin luihin.

Vuodesta 1842 alkoi Rose-
nius julaista aikakauskirjaa
“Pietisten” (Suomeksi on Ro-
seniuksen kirjoituksista koot-
tuja hengellisiä tutkistelemuk-
sia vuoden joka päivälle ju-
laistu hartauskirjassa “Elämän
leipää hengellisesti nälkäisil-
le” sekä “Lepohetkiä Jumalan
sanan ääressä”. Ja “Siionin
kanteleessa” on monta hänen
ihanista lauluistaan.), jota hän
toimitti koko elämänsä ajan
aina kuolemaansa asti. Rose-

niuksen jälkeen otti “Pietis-
ten’in” toimittamisen huolek-
sensa tunnettu P. W. Walden-
ström, joka sittemmin vääräl-
lä sovitusopillaan saattoi ar-
vossa pidetyn aikakauskirjan
huonoon maineeseen. Mitä Ro-
senius Pietistenillään on vai-
kuttanut kalliisti lunastettu-
jen sielujen pelastamiseksi ja
autuudeksi, voidaan tuskin ar-
vostella kyllin korkeaksi. Sii-
nä tarjottiin tervettä ja hen-
gellistä ravintoa nälkäisille
sieluille. Roseniuksella oli en-
nen kaikkea se lahja, että hän
voi ravita Kristuksen laumaa.
Ja hän käsitteli aineitaan Pie-
tistenissä tunnustusta ansait-
sevalla perinpohjaisuudella.
Sentähden on hänen kirjoituk-
sillaan alati pysyvä arvo. Niil-
lä ei, kuten muilla sanomaleh-
tikirjoituksilla, oli tilapäiskir-
joitelmain luonnetta. Pasto-
ri B. Wadström, joka aikanaan
toimi Roseniuksen “sihteeri-
nä”, antaa muistelmateokses-
saan “Ur minnet och dagbo-
ken” monta huvittavaa ja va-
laisevaa tietoa Roseniuksen
kirjoitusten synnystä. Nyttem-
min ne ovat saatavissa sekä
pikkukirjasina että koottuina
neljään laajaan niteeseen, jo-
tapaitsi hänen selityksensä
Roomalaiskirjeeseen käsittää
kaksi monen sadan sivun laa-
juista sidettä. (Kysymyksessä
ovat ruotsinkieliset julkaisut.)
Jokaisen, joka on tutustunut

Roseniuksen kirjoituksiin, täy-
tyy ihmetellä sitä syvää käsi-
tystä sovituksen salaisuudes-
ta, jonka tekijä omistaa, sekä
myöskin sitä harvinaista ih-
mistuntemusta, mikä hänellä
on. Kaikille on tunnettua, että
mitä ainetta hän milloinkin
käsittelee, tekee hän sen pe-
rinpohjaisesti ja tutkistelee si-
tä tyhjentävästi joka puolelta.

Äärettömän suuri merkitys
oli myöskin Roseniuksen suh-
tautumisella Ruotsin lahko-
laisliikkeisiin, kuten kaikki
hänen elämäkertansa kirjoit-
tajat sanovat. Levottomina ai-
koina voi usein voimakas hen-
ki johtaa joukkoja melkeinpä
minne se tahtoo. Rosenius oli
voimakas ja nautti rajatonta
luottamusta suurten joukko-
jen keskuudessa. Jos hän olisi
poikennut askeleenkaan vää-
rään suuntaan, olisi hän epäi-
lemättä vetänyt monta muka-
naan ja saanut aikaan suurta
hajaannusta. Mutta hän seisoi
horjumatta luterilaisen tun-
nustuksensa pohjalla ja pysyi
uskollisena kirkkoaan koh-
taan. Hän käsitti täysin ne
vaarat, jotka hajaannus toisi
seurassaan, erittäinkin sen, et-
tä keskinäinen rakkaus hel-
posti sammuisi, jos kristitty-
jen kesken ilmaantuisi riitoja.
Hän eli ja liikkui alituisesti
kristinuskon suurten pääto-
tuuksien ilmapiirissä, noiden
totuuksien, jotka puhuvat sii-
tä, mitä on tehty meidän puo-
lestamme ja mitä meissä on
aikaansaatava. Senkautta hän
osoittautui täysin vapaaksi
puoluehengen yksipuolisuuk-
sista, se kun kiinirttää liian
suuren huomion sellaisiin ky-
symyksiin, jotka eivät ole kes-
keisiä kristinuskossa. Siten
hän myöskin kykeni pysy-
mään lujana kaikkia niitä eri
suuntien taholta tulevia pai-
nostuksia vastaan, jotka mel-
kein kaikki koettivat voittaa
hänet puolelleen. Senkautta
hän edelleen saattoi tukea ja
auttaa monia horjuvia sieluja,
jotka kääntyivät hänen puo-
leensa etsimään johdatusta.
Hänelle koitui kunniaksi se,
että hän suurella vaikutusvoi-
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mallaan niin hyvin kirjoitetun
kuin puhutun sanan kautta te-
ki työtä rauhoittaakseen mie-
liä ja johtaakseen niitä riitaky-
symyksistä siihen, mikä on
oleellista kristinuskossa.

Rosenius kuoli helmikuun
24 päivänä 1868. Roseniuksen
kuolema sen voi liioittelut-
ta sanoa oli korvaamaton
tappio Ruotsin kirkolle.

Kun tämän kirjoittaja erää-
nä elokuun päivänä 1910 seisoi
Tukholman Johanneksen seu-
rakunnan kirkkomaalla ole-
valle Roseniuksen haudalle
pystytetyn yk;s i n kertaisen
hautapatsaan luona, täyttyi
mieleni kiitollisuuden ja sy-
vän kunnioituksen tunteilla
Mitä olikaan hän, jonkatomu-
maja lepäsi muistomerkin alla,
saanut suorittaa Jumalan ni-
men kunniaksi ja sielujen au-
tuudeksi! Hänen puhein jakir-
joituksin julistamansa sanat
olivat “antaneet sadon, mitkä
sata, mitkä kuusikymmentä
mitkä kolmekymmentä jy-
vää”. (Matt. 13:8). Ja kuitenkin
oli hän “Jumalan armosta se,
mikä oli”. (1 Kor. 15:10).

Herralle olkoon ylistys sii-
tä, että Rosenius, luterilaisen
teologian edustaja, vielä elää
kirjoituksissaan ja “puhuu,
vaikka hän on kuollut”, ja että
hän vielä tänäkin päivänä to-
distaa Jumalan valtavasta ar-
mosta Kristuksessa Jeesukses-
sa. Roseniuksen julistus on
koeteltua puhetta. Sentähden
se on voinut tähän päivään
mennessä tuottaa niin paljon
rakennusta ja niin suurta siu-
nausta tuhansille täydellä oi-
keutuksella ja ilman minkään-
laista ylvästelyä saattoi Rose-
nius vähää ennen kuolemaan-
sa vakuuttaa: Kun nyt kuole-
ma silmäini edessä tarkastan
sitä, mitä olen puhunut ja kir-
joittanut, voin täydestä sydä-
mestä vakuuttaa, etten tiedä
siinä olevan mitään peruutet-
tavaa; eikä tätä vakuutusta
tarvitakaan, koska toivon, että
kaikki siinä löytävät kolmen
vuosisadan kuluessa koetellun
luterilaisen opin.”

Kaikilla meillä on täysi syy
kiittää Herraa siitä, mitä hän
Roseniuksen kautta on anta-
nut pohjoismaille. Sillä suuri
ja samalla yhteinen on lahja,
jonka olemme saaneet hänen
jälkeensä jättämissäkirjoituk-
sissa, jotka nyttemmin ovat
monelle kielelle käännetyt.

Muistelkaa joh t ajianne,
jotka ovat puhuneet teille Ju-
malan sanaa; katsokaa, kuin-
ka heidän vaelluksena on päät-
tynyt, ja seuratkaa heidän us-
koaan.” (Hebr. 13:7).
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Suomessa hoitaa kaikkia

asioita allekirjoittanut
huolella

Kääntykää luottamuksella
puoleeni.

JUHO SALOKANNEL
Helsinki Hämeentie 36 B 36

EI OLE YHTÄÄN

EROITUSTA

“En käsitä, minkätähden ei
sellaisen ihmisen, joka on ah-
keroinut aina elää kunnialli-
sesti ja hurskaasti, tulisi en-
nemmin ja helpommin päästä
taivaaseen kuin jonkun toisen,
joka on elämänsä ja vaelluk-
sensa tahrannut”, sanoi kerran
eräs nuori nainen kristitylle
ystävättärelleen.

“Koetan selvittää sitä Sinul-
le eräällä vertauksella. Aja-
telkaamme sellaista tapausta,
että me kumpikin haluaisim-
me olla läsnä tilaisuudessa,
josta meille olisi varmasti
suurta hyötyä ja virkistystä.
Mutta pääsy sinne maksaisi
kymmenen markkaa. Sinulla
olisi kaksi markkaa, mutta mi-
nulla ei yhtään. Kummallako-
han meistä olisi tällöin suu-
rempi oikeus päästä sisälle?
“Kyllä me kumpikin olisimme
yhtä vähän oikeutetut siihen”,
vastasi toinen. “Niin tietysti,
mutta juuri samalla tavoin ei
kunniallisella ihmisellä ole yh-
tään enemmän oikeutta pääs-
tä taivaaseen kuin rikollisella
maankiertäjällä, sillä hänen,
hurskautensa ei ole suinkaan
täydellinen. Hän ei kykene
maksamaan sisäänpääsyhin-
taa.” “Nyt alan jo asiaa kä-
sittää.” “Mutta ajatelkaamme
edelleen, jos nyt tulisi rikas
ystävämme ja tarjoaisi meille
vapaan pääsylipun, kuinka
sitten olisi asianlaita?” “Silloin
saisimme kumpikin ottaa sen
vastaan ja sitä käyttää.” “Niin-
pä juuri, rakas ystäväni, juuri
sillä tavalla on Herra Jeesus
tehnyt meille. Kun hän näki
meidät kurjuudessamme, syn-
tiemme, kuoleman jakadotuk-
sen käsissä, tuli hän ja toimit-
ti meille oman verensä ja hen-
kensä hinnalla iankaikkisen
lunastuksen. Nyt hän tarjoo
ilman rahaa ja hintaa aivan
lahjaksi pääsyn taivaaseen.
Varo nyt vain, etteivät ne si-
nun kaksi markkaasi estä si-
nua vastaanottamasta tätä va-
paata armollista lahjaa hänel-
tä, joka tuli syntisiä autuaak-
sitekemään ja lahjoittamaan
meille köyhille taivaanvalta-
kunnan.”

(Hausfeund 1937)

ED OIE
Kuorma- Ja pakasi ajuri

217 S. Curry Street
Puhelin 411

IRONWOOD, MICH.

MORGAN co.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en-
nenkuin lnsuleeraatte ta-
lonne. Varmaan voimme
säästää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironvvood, Mich.

MYYNTI-^MffIffImFpALVELUS
BEAR MACHINE

Käytimme äiti pyörien suoristamisessa Ja asettamlsesiRunkojen korjausta Ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAA JA KAIKKIALEIVOSTUOTTEITA
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