
Gogebic alueen uutisia I
Auttajan osoita: 324 8. Suffolk St. Puhelin 30 j

BESSEMER:
Ensi pyhänä on suomenkieli-

nen aamukirkko klo 9:30. Py-
häkoulu on sen perästä klo
10:45.

Ensi pyhä-iltana on englan-
ninkielinen iltakirkko 'klo 7:-
30. Lutherliiton kokous pide-
tään jumalanpalveluksen pää-
tyttyä. Ensi pyhänä on siis
kaksi jumalanpalvelusta, kos-
ka viime pyhänä ei ollut kir-
konmenoja.

Viikkoillan hartaus ja tar-
joilu on ensi viikon torstai-il-
tana klo 7:30.

WAKEFIELD:
Ensi pyhänä on pyhäkoulu

klo 10 aamulla ja suomenkieli-
nen jumalanpalvelus klo 11.

Viikkoillan hartaus on ensi
viikon keskiviikkoiltana kir -

kon alasalissa. Tarjoilusta huo-
lehtivat mrs Hjalmar Ahonen,
mrs R. Linn ja mrs Vernon
Järvi.

Viime pyhänä oliNorth Yor-
kin seurakunnassa aamulla
englanninkieli n e n ehtoollis-
kirkko, jossa oli läsnä seura-
kunnan nuorempi väki, joka
kävi joukkona ehtoollisella. Il-
tapäivällä oli suomenkielinen
ehtoolliskirkko, jolloin seura-
kunnan vanhempi polvi kävi
Herran pöydässä. Päivällisellä
'kävin mr ja mrs Aale Juonen
kodissa. Mr Juoni on sairastel-
lut tämän talven aikana nivel-
reumatismia, mutta onkuiten-
kuin hyvät parantumisen toi-
veet. Iltapäivän jumalan-
palveluksen jälkeen vierailin
mr jamrs Victor Riversin ko-
dissa Ashlandissa. Mr Rivers
on ollut vuoteen oana*na jo
monta vuotta, joten puolisol-
laan on ollut raskas ja sitova
sairaanhoitajan työ suoritetta-
vanaan. Mrs Rivers kuitenkin
jaksaa ottaa tämänkin ristin
Herran kädestä. Molemmat

osallistuivat Herran ehtoolli-
sesta uskonsa vahvistukseksi
ja niin vierailusta muodostui-
kin hengellisesti rikas hetki
sakramentin vieton kautta ja
Jumalan armosta ja hyvyy-
destä keskusteltaessa. Kiitos
mrs Riversille vieraanvarai-
suudestaan.

Pyhäiltana oli suomenkieli-
nen iltakirkko Marengon kir-
kossa, johon oli kokoontunut
lähes 40 henkeä sanankuuloon.
Seuraavalla kertaa pidetään
ehtoolliskirkko. Päivästä il-
moitan seuraavissa lehdissä.
Englanninkielise st ä toimin-
nasta seurakunna ss a pitää
huolta past. Marten, Ashland-
ista.

Tämän viikon perjantai-ilta-
na on Lutherliiton kokous Aa-
le Juonen kodissa North Yor-
kissa. Keskustelun aiheena on
oppi uskonvanhurskaudesta.
Kokouksen loputtua näytetään
kuvia ajanvietteeksi. Kaikki
ovat tervetulleita. Tuokaa Lut-
heran Voice lehti mukananne.

J. E. Nopola.

HUOMIOI
. Viime viikon lehdessä mai-
nittiin, että painosta on saa-
tavana kymmpisentin folderei-
ta kirkkokunnan varojen ke-
räämistä varten seurakunnis-
sa. Hintana mainittiin $4.00 sa-
ta. Nämä folderit maksetaan
kirkkokunnan kassasta ja siis
kirkkokunnan varojen keräys-
tä varten saa niitä ilman mak-
sua. Tilatkaa niitä 'kirjapainos-
tamme ja levittäkää folderei-
ta seurakuntalaisten koteihin.
Folderien saanti on ollut hi-
dasta, ja olemme saaneet niitä
vain rajoitetun määräij. Tilat-
kaa siis viivyttelemättä.

MATTSON'B
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen ja taskukellojen

korjausta

SPINET PIANO

Meillä on seudullanne vähän
käytetty piano kohtuullisella
hinnalla. Kuukausimaksuja ei
tarvitse suorittaa ennen maa-
lisk. 1. päivää. Lisätietoja saa
kirjoittamalla os. Bookkeeping
Department, General Office
Hennings Piano Company, Du-
luth 2, Minn.

KUUNNELKAA SUOMEN OHJELMIA
Se onkin nyt vaivatonta ja halpaa, jos hankitte itsellenne

Zenith kansainvälisen pöytäradion Northern Electric
kaupasta.

Erikoinen tarjous radio valmistettu ulkomaista
kauppaa varten nyt saatavissa

Koko 8 x 12*4 tuumaa ja 6*4 tuumaa korkea, Ebony
tai Ivory plastic kehä ainoastaan $49.00
Koko 9 x 15 tuumaa, korkeus 9 tuumaa,
kiiltävä plastic kehä ainoastaan $77.00

MOLEMMISSA SELVÄ, VAHVA ÄÄNI ULKOMAILTA

NORTHERN ELECTRIC COMPANY
E. Aurora Street

IRONWOOD, MICHIGAN
National Metals Bank

Ystävällisien paikallisesti omistettu laitos
IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA /Ä
★ SAASTÖTILEJA
★ VEKSELIT(LEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA X

• Paikallisesti omistettu, ainoa suo-
malainen vaatetusliike Ironwood-
issa

• Tavaran laatu mitä parhain
• Hinnat aina kohtuulliset

Tulkaa tarkasiamaan laaja valikoi-
maamme miesten pukuja, palloja, hat-
tuja y.m. miesten vaatetarpelta.

HALULLA TULETTE
TOISTEKINI

MEN'S WEAR INC
Suffolk Street

IRONWOOD, MICHIGAN

AUTTAJA TORSTAINA TAMMIKUUN 26 P. 1950

Ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer

Vanhemman ompeluseuran
kokous on kirkkosalissa tors-
taina, 26 p. klo 7:30 illalla.Kes-
tityksen varustavat mrs Arvey
Ahonen, mrs Gust Ahonen,
mrs Erick Ahonen jamrs Ma-
ry Waltonen. Pyydämme taas
kaikkia seurakunnan ystäviä
kokoukseen.

Rippikoulu on kirkkosalissa
lauantaisin klo 9:30 aamulla.
Pyhäkoulu on kirkkosalissa
klo 9:20, Ervvinkylällä klo 9 ja
Meadvillefesä 9:30 joka sun-
nuntaiaamu.

Suomenkielinen jumalan-
palvelus pidetään kirkossa en-
si pyhänä, tammik. 29 p., klo
10:30 aamulla. Jumala on
kutsunut meitä evankeliumin
kautta omistamaan meidän
Herramme JeesuksenKristuk-
sen kirkkauden 2 Tess. 2:14.

Maanantaina, tk. 30 p., on
kirkkosalissa nuoremman Lut-
herliiton kokous klo 7:30 ill.
Kokous on tärkeä. Tulkaa kai-
kin mukaan!

Siionin ompeluseuralla oli
vuosikokous kirkkosalissa tk.
19 p. Mrs Eugene Belmas lau-
loi soolon mrs J. Hirven säes-
täessä. Miss Marlene Erickson
esitti vakavan lukukappaleen.
Pastori piti englanninkielisen
saarnan. Vuoden toiminta on
ollut innokas, ja yksimielinen
ja sellainen oli tämä kokous-
kin. Paljon on toimittu ja tu-
lokset ovat olleet hyvät. Työs-
tä lausuttiin erityinen tunnus-
tus eroavalle puheenjohtajal-
le, mrs John R. Salolle. Vir-
kailijoiksi alkaneelle vuodel-
le valittiin seuraavat. puheen-
johtajaksi mrs Lauri J. Lahti,
varalle, mrs Fabian Trast; kir-
juriksi, mrs Henry Paavola,
varalle, mrs Reynold Lassila,
rahastonhoitajaksi, mrs Ver-
non Kangas; varalle, mrs Wäi-
nö J. Helli; kokousryhmien
järjestäjäksi,- mrs Gust P.
Ahonen; sairastoimikuntaan,
mrs John Juntunen, mrs Eu-
gene Belmas jamrs Frank Be-
gale; urkuriksi, mrs Philip
Nelson; ja kokousilmoitusten
huoltajaksi, mrs Wilbur Rii-
ponen. Valentiini-iltama pää-
tettiin järjestää helmik. 16 päi-
väksi. Seuraava kokous on
“kynttelinä”, helmik. 2 p. Sii-
hen varustavat kestityksen
mrs Carl Matila, mrs Gust
Wiemeri, mrs John Johnson,
mrs Vernon Kangas ja mrs
John Peltonen.

Veljeysliiton kok ou s oli
kirkkosalissa pyhäiltana. Gene
Belmas esitti laulua. Hyvin va-
litun ja hyvin esitetyn luku-
kappaleen esitti mr Donald
Anderson. Pastori piti saarnan
päivän Vanhan Testamentin
tekstin johdosta, Miesten il-
tamat päätettiin panna taas
toimeen seurakunnan nyt jo
vakiintuneen tavan mukaan
helmik. 25 p. Juhlapuhujan

! hankkiminen jäi seurakunnan
esimiehen ja pastorin liuos-
taan. Pappien leskien avusta-
mista varten luovutettiin lii-
ton kassasta 25 dollaria. Mies-
ten iltamiin varustaa kestityk-
sen Pohj. Ironvvoodin ryhmä,
johonkuuluvat: mr John Hau-
tanen, mr Antti Niemi, mr
Isaac Koskinen, mr Matti Ki-
tula, mr Arnold Liimakka, mr
Andrew Mällinen ja mr David
Liimakka. Kokouksessa oli
runsaasti väkeä.

Yllätys pantiin toimeen mrs
J. Hirvelle viime pyhänä 55:-
nen syntymäpäivän vuosijuh-

! lan merkeissä. Kun kukkakau-
pasta tuotiin pappilaan pyhä-
nä puolisen ajoissa hänen joh-
tamansa Vanhemman Ompe-
luseuran nimissä lähetetty
kukkavihko on n itteluineen,
emme siitäkään aavistaneet,
että mitään enempää oli te-
keillä. Edellisenä päivänä oli
tullut postissa onnittelukortti
Siionin Ompeluseuralta ja
ajattelimme vanhemman om-
pelusueran menneen pitem-
mälle sanomalla onnittelunsa
kukkasin. Pian kuitenkin al-
koi väkeä virrata pappilaan,
kaikilla sama asia, syntymä-
päiväonnittelujen lausuminen
pappilan emännälle. Yli puoli-
toista sataa henkeä kävi päi-
vän kuluessa lausumassa on-
nittelunsa. Alussa suoritettiin
ohjelma, jonka esittäjänä toi-
mi mrs John Pirhonen. Vei-
sattiin Siionin kanteleen virsi
277. Mrs Pirhonen piti kaunis-
sanaisen puheen, lausuen seu-
rakuntalaisten onnittelut mrs

• Hirvelle ja kiitokset hänen
monipuolisesta työstään seu-
rakunnassa urkurina, kuoron
f johtajana japyhäkoulutyön ja
\ ompeluseuran toiminnan oh-
jaajana, sekä ylinnä Jumalalle,
joka hyvyydessään ja armos-

saan on toimintaa runsaasti
menestyksellä ja keskinäisellä
yksimielisyydellä siunannut.
Seurakunnan esimies, mr Ja-
cob Kilponen, piti puheen.
Dueton esittivät mrs Eugene
Belmas ja mrs John Juntu-
nen miss Jane Kilposen hoi-
taessa säestystä ja tilaisuuteen
sovittamansa runon lausui ja
lopuksi lyhyen puheen esitti
koulunjohtajatar, miss Hilda
Lake. Lopuiksi hiljennyttiin
rukoukseen ja veisattiin yh-
dessä virsi: “Kiitos sulle Ju-
malani.” Mrs J. Hirvi lausui
kiitokset ystäville saamastaan
huomiosta ja erittäinkin seu-
rakuntatyössä osotetusta ym-
märtämyksestä ja avusta. Mrs
Maria Carlson, joka varmaan
on useammin kuin yksikään
toinen huolehtinut kahvinkei-
tosta tälläisissä tilaisuuksissa,
huolehti nytkin, että juhla-

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

IRONWOOD, MICH

pN. PURITY
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jThe Rexall Drug Store'
Suffolk ja Aurora katujen kulmassaIRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa iavaraa

SUORA KOHTELU AINA f

väellä oli oikeaa suomalaiseen
jnalliinvalmistettua kahvikul-
taa. Kahvin kaatoi kuppeihin
mrs Matti Pakka ja mrs Lauri
J. Lahti laikkasi maukkaasta
syntymäpäiväkeekistä pala-
sen jokaiselle. Mrs Herman
Lassila, mrs John Pirhonen,
mrs Jacob Saari, mrs Amanda
Warvi, mrs Sophia Koski ja
jnrs Hilma Reiniikka avustivat
tarjoilussa. Muistoksi tilaisuu-
desta jätettiin yllätetylle pal-
jon yksityisiä lahjoja.

Mr jamrs Fred Bentillä ovat
menneet Floridaan nautti-
maan etelän kesäisestä luon-
nosta. Tähän onkin parhain ai-
ka nyt, kun meillä täällä tal-
viset tuulet tuivertavat. Mr
ja mrs Herman Lassila mat-
kustivat tällä viikolla etelä-
Kaliforniaan. Kesämaata on
Kaliforniakin, vaikka sen ete-
läisimmät osat ovat kauempa-
na pohjoisessa, kuin Floridan
pohjoisosa. Kauniissa kukassa
ovat siellä hedelmätarhat hel-
mikuun aikana. Toivotamme
nautintorikasta matkaa. Mr ja
mrs Lassilalla on tytär perhei-
neen Kaliforniassa.

OWN THE FINESTI
HOLMES * EDWARDS

S(”"t CtrJn

Ali pattern» made in U.S.A.

Priccs are still down on the silvc.- -
plate tliat stays lovelier longcr!

Range . .

.. Jewelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MICH

Mr Ja mrs Walter Kerttu-
lalle, Palo Altossa, Calif., syn-
tyi tk. 6 p. lähesyhdeksän pau-
nan painoinen tytär. Mr Kert-
tula on opettajana Stanford
yliopistossa. Walter suoritti
korkeakoulukurssinsa täällä
Ironwoodissa.

Mrs Jacob Mäki, Norrie-ky-
lältä, on Grand View sairaa-
lassa. Ystävät voivat käydä
katsomassa. Mr Matti Kivi on
edelleen sairaalassa entises-
tään heikontuneena. Mrs Mat-
ti Mäki on päässyt kotiin, mut-
ta mr Mäki on edelleen sairaa-
lassa. Samassa huoneessa on
edelleen mr Michelson.

aygft KETOLAN
Huonekaluliike ja

MRgVgl hautaustoimisto

Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisällä

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

IRONWOOU, MICHIGAN

farndd HIRVELÄ STUDIO
dj? x Kokeneet valokuvaajat

X .Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus

HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,

NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.

Ei ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkistä kuin
hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue

, Puhelin 100
IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
jossa valmisteraan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaisia ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Llikkessämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kaikki ?uokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalveli jät
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
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Tällaiset rakennukset Amerikan farmeilla eivät ole mitään unelmia
vaan satoihin tuhansiin nousevia todellisuuksia. Niitä rakennetaan ahkerienmaanviljelijäin toimesta, sillä puutavaran valmistajat ovat kehittäneet puu-

, tavarateollisuuden sellaiseenkohtaan, että puutavara on jokaisen sitä tarvit-
sevan asukkaan käytettävissä.

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD, MICH.

NO. 4

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
' IRONWOOD

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
Puh. 731

IRONWOOD, MICH.

SIVU 8


