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Kallis kaste.
Niinkuin myös Kristus seu-

rakuntaa rakasti ja antoi ulos
itsensä hänen edestänsä, että
sen pyhittäisi, jaon sen jopuh-
distanut veden pesossa sanan
kautta. Ef. 5:25-26.

Tässä apostoli Paavali kir-
joittaa efesoläisille puhdistus-
lähteestä, mikä ei ole mikään
muu kuin kallis kaste. Sillä
meidät on kaikki kastettu jo
pienenä lapsena ja merkiksi
siitä, että olemme kastettuja,
on meille kasteessa annettu
oma nimi. Tämä nimi meille
todistaa joka päivä, että olem-
me myöskin Jumalan lapsia.
Kaikki ne armoaarteet, mitä
Jumalan Poika on Golgatalla
meille ansainnut, lahjoitetaan

kasteessa. Tässä apostoli myös-
kin mainitsee, että olemme
puhdistuneet tässä pesossa. Ei
meillä mitään muuta puhdis-
tuslähdettä ole kuin kaste.
Hengellinen laulaja laulaa täs-
tä:

Löyty lähde hyvä,
Selkeä ja syvä,
Lähde salainen,
Lähde julkinen.
Pese itses siinä,
Puhtaaks tulet sinä!
Jeesuksen se on
Veri verraton.

Meidät on myöskin pyhitet-
ty kasteessa, koska apostoli
tässä niin lausuu. Kaikki apos-
tolit, kun he kirjoittivat kir-
jeitä uskovaisille seurakunnil-
le, aloittivat he kirjeensä ta-
vallisesti toivottaen armoa ja
rauhaa pyhille. Esimerkiksi
tämä Efesolaiskirje alkaa seu-
raavasti: “Paavali, Jeesuksen
Kristuksen apostoli Jumalan
tahdon kautta, pyhille, jotka
Efesossa asuvat ja Kristuksen
Jeesuksen päälle uskovat: Ar-
mo olkoon teille ja rauha Ju-
malalta meidän Isältämme ja
Herralta Jeesukselta Kristuk-
selta.” Ef. 1:2. Ihmiset yleensä
pelkäävät tunnustaa itseänsä
pyhiksi, pitäen tätä röyhkeyte-
nä, mutta ei tämä sitä ole,
päinvastoin me annamme Ju-
malalle siinä kunnian, kun
tunnustamme itsemme pyhik-
si. Tohtori Luther opettaa täs-
tä asiasta seuraavasti: “Pyhä
Paavali tarkoittaa tässä pyhiä
maan päällä, se on, kristityitä
jakutsuu heitä pyhiksi, Juma-
lan sanan ja armon kunniaksi,
jonka kautta he ilman mitään
töitä ovat uskossa pyhät. Sillä
se olisi suuri Jumalan pilkka
ja häväistys, jos kristitty kiel-
täisi olevansa pyhä: sillä sen
kautta hän tunnustaisi, ettei
Kristuksen veri, Jumalan sa-
na, Henki eikä armo eikä Ju- 1
mala itsekään olisi pyhä, jotka

kaikki Jumala kuitenkin on
käyttänyt ja kuluttanut hänen
tähtensä, että hän olisi pyhä.
Sentähden kutsuu pyhä Paa-
vali vapaasti itsensä pyhäksi.
Koi. 1:26: ja Ef. 3:8. Minulle,
joka kaikkein vähin pyhäin
seassa olen, on tämä armo an-
nettu j.n.e. Ja 1 Tim. 5:10 tah-
too hän semmoisia leskiä, jot-
ka ovat pyhäin jalkoja pes-
seet. Niin sanoo myös Ps. 86:2
Kätke minun sieluni, sillä mi-
nä olen pyhä: että tämä sana-
nen pyhä Raamatussa niin
muodoin ymmärretään ainoas-
ti elävistä. Mutta meillä on ol-
lut muita kirjoja, kuin Raa-
mattu, luettavana: sentähden
olemme me viettelijäimme
kautta joutuneet siihen laitet-
tavaan nöyryyteen, että kut-
summe ainoastaan kuolleita
pyhiksi ja pidämme sen kor-
keimpana röyhkeytenä, että
joku meistä kutsuisi itsensä
pyhäksi: koska jokainen kui-
tenkin tahtoo kutsuttaa kristi-
tyksi, joka kuuluu jalommalta
kuin pyhä, sentähden, että
Kristus on kaikkein pyhin ja
kristitty saa nimensä Kristuk-
sesta, se on, kaikkein pyhim-
mästä.” Luther, saarn. Lopp.
Epist. post.

Kun ihminen joutuu täällä
ahdistukseen ja sielunviholli-
nen tahtoo peljättää häntä en-
tisestä elämästä, niin on hyvä
tietää, että meillä on tällainen
puhdistuslähde pyhässä kas-
teessa. Jos me rupeamme omil-
la töillämme itseämme puhdis-
tamaan japyhittämään, niin ei
siitä mitään tule, sillä ei huo-
no puu taida kantaa hyviä he-
delmiä, eikä hyvä puu taida
kantaa huonoja hedelmiä, sa-
noo Jeesus. Siksi sanookin hän
vielä edelleen, että tehkää puu
hyväksi, jolloin se rupeaa kyl-
lä kantamaan hyviä hedelmiä.
Silloin puu tulee hyväksi, kun
Jeesus saa sen itse puhdistaa
ja on jo meidät puhdistanut
veden pesossa sanan kautta.
Ihmisen täytyy tulla ensin us-
koon, ennenkuin hedelmät
vuotavat, sillä ne vuotavat
vain uskosta. Emme tosin mil-
loinkaan näe omia hedelmiäm-
me ja jos ne näkisimme, niin
meistä tulisi itsehurskaita te-
kopyhiä, siksi taivaallinen Isä
on meiltä ne kätkenyt ristin
alle. Sen minkä Jumalan Poi-
ka on tehnyt meidän puoles-
tamme, on aina täydellinen, ei
siinä jäännyt mitään puutosta.
Jos jotakin puutosta on ole-
massa, on se aina meidän puo-
leltamme heikon uskomme ta-
kia. Jeesus sanoikin erään ker-
ran: jos teillä olisi uskoa sina-
pin siemenen verran, niin voi-
sitte sanoa tälle vuorelle, niin
se siirtyisi toiseen paikkaan.
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Mutta meillä onkin monta ker-
taa niin heikko usko ja tah-
domme päättää usein näistä
taivaallisista asioista sen mu-
kaan, miten näemme ja tun-
nemme, vaikka Jumalan sana
on kyllä varmempi kuin mei-
dän tunteemme. Kun sana nyt
ilmoittaa, että meidät on puh-
distettu veden pesossa sanan
kautta, niin uskokaamme tä-
me todeksi. Älkäämme ollen-
kaan välittäkö siitä, mitä mei-
dän oma järkemme tästä sa-
noo, vaan uskokaamme sana
sillä tavalla, kuin se on kirjoi-
tettu.

Profeetta Jesaija kirjoittaa:
“Minä olen vihassani vähäksi
silmänräpäykseksi minun kas-
voni kätkenyt sinulta: mutta
minä tahdon armahtaa sinua
iankaikkisessa armossa, sanoo
Herra sinun lunastajasi: Sillä
tämä on minulle oleva niin-
kuin Noan vesi, jolle minä
vannoin, ettei Noan vedet pi-
tänyt enään käymän maan
ylitse: juuri niin olen minä
nyt vannonut, ettei minun pi-
dä sinulle vihastuman, eikä si-
nua rankaiseman. Sillä vuoret
pitää välttämän ja kukkulat
lankeeman: mutta minun ar-
moni ei pidä sinusta poikkee-
man, ja minun rauhani liitto ei
pidä lankeeman pois, sanoo
Herra sinun armahtajasi.” Jes.
54:8-10. Näin tuli taivaan
Isämmekin lepytettyä Pojan
sovintotyöllä, ettei meihin
enään vihastu. Jos taivaallinen
Isä meitä kurittaa monella ta-
valla täällä maailmassa, on se
vain suurta rakkautta, sillä jo-
ta Jumala rakastaa, sitä hän
myös kurittaa. Jos meillä ei
olisi tällaista puhdistuslähdet-
tä pyhässä kasteessa, emme
olisi milloinkaan varmoja sii-
tä, onko meidän tilamme oi-
kea Jumalan edessä. Mutta
kun Po :fca on täydellisesti teh-
nyt i meidän edestämme,
nii amme nyt vain lap-
seli mielellä uskoa ja
omisu. omalle kohdal-
lemme, silloin on uskomme oi-
kea ja olemme otolliset tai-
vaalliselle Isällemme. Tämä ei
johdu siitä, että olisimme sen
omilla töillämme ansainneet,
vaan siitä, kun olemme kaikki
lahjaksi saaneet. Raamatussa
on niin monta lohdullista lu-
pausta tästä asiasta, ettei mei-
dän enään tarvitse sitä epäillä.
Ei tässä tule kysymykseen
meidän arvollisuutemme tai
arvottomuutemme, vaan se on
yksinomaan Jumalan lahja, et-
tei kukaan kerskaisi. Omista
se vain itsellesi, niin olet ian-
kaikkisen elämän perillinen ja
Jumalan oma lapsi, kuten sii-
tä Johannes epistolassaan kir-
joittaa. Älkäämme nyt vain
omalla epäuskollamme hyljät-
kö tätä kallista lahjaa, vaan
uskokaamme se. Ainoastaan
epäusko voi meidät eroittaa
elävästä Jumalasta, sillä ei tä-
tä lahjaa väkisin anneta, se on
vapaasti otettava, ei Jumala
ketään väkisin vie taivaaseen.
Usko siis Herraan Jeesukseen,
niin olet jo autuas.
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Mrs Mariaana Kangas

Mrs Mariaana Kangas, Iron
Beltin seurakunnan vanhin jä-
sen on täyttänyt 80 ikävuotta.
Sain häneltä kirjeen ja tämän
kuvan, jossa hän istuu lastensa
varustaman syntymäpäiväkee-
kin ääressä. Hän muisteli pit-
kää elämänsä taivalta ja sa-
noo, että suuri kiitoksen tunne

sydämeni taivaallista
Isää kohtaan kaikesta. Jos
hän on antanut rakaistakin ai-
koja, niin ne ovat olleet Juma-
lan rakastavasta sydämestä lä-
hetettyjä, että pysyisin Hänes-
sä kiinni. Näin voi sanoa vain
se, joka on saanut jo nuorena
painaa Jeesuksen rintaansa ja
kuunnella hänen paimenään-
tään.

Mrs Kankaalla on 10 lasta,
joista nuorin sai tapaturmai-
sen kuoleman jo aikuisenapoi-
kana ja kuoli uskossa Jeesuk-
sen armoon turvaten. Toiset
lapset ovat vielä elossa. Mrs
Kangas on vielä koko hyvässä
vanhuuden terveydessä ja
asuu entisessä farmi kodissaan
miniänsä ja nuorimman poi-
kansa Eino Kankaan kanssa
viettäen onnellisia vanhuuden
päiviä. Poikansa poikia on nel-
jä hänen ympärillään ja sanoo
olevan ne hänelle yhtä rakkai-
ta, kun omatkin poikansa oli-
vat, kun he olivat pieniä. Esi-
merkiksi kelpaava koti kaikil-
le minijöille.

Auttajan lukijoita on paljon,
jotka tuntevat mrs Kankaan,
vieläpä paljon Suomessakin,
jotka hänet muistavat. Alle-
merkinnyt on jo Suomessa ol-
lut hänen kanssaan tuttu, kun
postitoimistossa odotimme kir-
jeitä miehiltämme Amerikas-
ta. Ja onhan hän kasvattanut
minullekin hyvän vävyn. Toi-
vomme tälle uskonsisarelle
vielä hauskoja elämän päiviä
lastensa kanssa, joita on jo
kymmeniin asti nouseva parvi
neljänteen polveen asti.

Mrs JackLouko.

Pöytäkirja
Kirjoitettu Minneapolisin Py-
hän Michaelin seurakunnan
vuosikokouksessa tammikuun
12. päivänä 1950.

1. Laulettiin Sion kantelees-
ta laulu numero 17. Pastori
Erickson johti alkurukouk-
seen.

2. Tilintarkastajiksi vuodel-
le 1949-50 valittiin John Stolt
ja Wäinö Niemi.

3. Kirjuri luki viime ko-
kouksen, sekä vuosikokouksen
pöytäkirjat, jotka hyväksyt-
tiin.

4. Rahastonhoitaja luki vuo-
den tilit.

5. Pastori Ericksonin vuosi-
raportti 3 kastettu, 1 pari
vihitty, 5 päästetty ripille, yh-
det hautajaiset, 195 sairas
käyntiä ja 60 jumalanpalvelus-
ta.

6. Mr Lofback luki pappilan
kassan tulot.

7. Valittiin virkailijat alka-
valle vuodelle. Esimies, mr
Lofback; varaesimies, mr Nie-
mi; kirjuri, mr Stolt;rahaston-
hoitaja, mr Haakana; rahas-
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tonkirjuri, mr Wormas; jäsen-
maksujen kerääjä, mr Lind-
holm; kirkon palvelijat, Ge-
rald Hahn, Thurlow Kelber,
mr Niemi, mr Talvio ja mr
Pulkkinen. Ki r kkoneuvosto
mr Niemi, mr Lahti, mr Lind-
holm, mr Pulkkinen, mr Wor-
mas, mrs Järvis ja mr ja mrs
Talvio. Ehtoollisastioiden hoi-
tajat, mrs Lahti jft,mrs Wor-
mas.

8. Päätettiin edelleenkin ke-
rätä jäsenmaksut.

9. Pastori Ericksonille ja mr
Lofbackalle myönnettiin lupa
hankkia lakimies saadakseen
kirkon säännöt laillistetuksi.

10. Päätettiin lähettää bul-
letin jäsenille, jotka eivät ole
läsnä jumalanpalveluksissa.

11. Päätettiin, että pastori
Kretzschmär saarnaa joka nel-
jäs sunnuntai, kun oma pastori
on muualla. Irtanainen kolehti
siinä tilaisuudessa annetaan
hänelle.*

12. Kiitollisin mielin ollaan,
kun mrs Carl Efraimson lu-
pautui urkuriksi. Päätettiin ot-
taa kolehti urkurille kerran
vuodessa.

13. Sem. Ross on luvannut
tulla tähän piiriin kesäajaksi
pastorin apulaiseksi.

14. Kokous lopetettiin laula-
malla Siionin kanteleesta lau-
lu numero 75. Loppusiunaus
oli pastori Ericksonilta.

John Stolt, kirjuri.

Pöytäkirja
Ironwoodin suomalaisen Ev.
Luth. Zionin Kansallisseura-
kunnan vuosikokouksesta seu-
rakunnan kirkossa Ironwood,
Mich., tammikuun 8 p. 1950.

1.
Laulettiin laulu 509 ja pas-

tori j. Hirven lyhyen puheen
ja rukouksen jälkeen seura-
kuntamme esimies Jacob Kil-
ponen lausui lukuisan seura-
kuntamme jäsenistön sydä-
mellisesti tervetulleeksi se a-
kuntamme vuosikokouk
kuulemaan selostusta \

vuoden toiminnasta sekä
kustelemaan ja päättämään
Jumalan valtakunnan ja seu-
rakuntamme hyvää tarkoitta-
vista kysymyksistä, joita mah-
dollisesti tulee esiin tässä ko-
kouksessa.

2.
Kuultiin pastori J. Hirven

kertomus menneen vuoden toi-
minnasta, josta haluamme ly-
hyesti merkitä seuraavaa: Jä-
senistömme ja seurakunta-ys-
täväin kirkossakäynti ja ko-
kouksiin osanotto on ollut huo-
mattavasti lukuisampaa. Seu-
rakuntamme yhteydessä toi-
mii neljä ompeluseuraa, kolme
pyhäkoulua, kaksi nuorisoliit-
toa, miesten veljeysliitto ja
laulukuoro. Perhejuhlia ja ho-
peahäitä y.m. tilaisuuksia,
joissa pappisperhe on ollut
mukana ohjelmaa antamassa,
on ollut 18 eri tilaisuutta. On
kastettu 55 lasta ja 2 aikuista,
ripille laskettu 51 nuorta ja 2
aikuista, avioliittoon vihitty 20
pariskuntaa ja haudattu 36
vainajaa. Seurakuntaan on yh-
tynyt 30 uutta jäsentä, joten
Jumalan valtakunnan työ seu-
rakunnassamme on ollut erit-
täin vilkasta ja edistyksellistä.

3.
Kirjuri luki viime vuosiko-

kouksen sekä neljännesvuosi-
kokouksen pöytäkirjat, jotka
hyväksyttiin, .yksimielisesti.

4.
Valittiin virkakunta alka-

neelle vuodelle javalituksi tu-
li Jacob Kilponen, esimies, Ar-
ne Kujanson, varaesimies;
Matt Kivi, kunniavaraesimies;
Andrew Haapoja, kirjuri;
John K. Jackson, varakirjuri;
Erick Kangas, rahastonkirjuri;
mrs Lauri J. Lahti, rahaston-
hoitaja; Herman Lassila, lisä-
jäsen valtuustossa.

5.
Pastori J. Hirvi esitti uudet

jäsenet, jotka haluavat yhtyä
seurakuntamme jäsenyyteen,
nimittäin Matti Waarala, mrs
Helmi Lake, mr John Robert
Lake, mrs Joyce J. Lake, mrs
Mary Nyysti, mr John Gust

Luoma, Mayme Sophia Ruona,
Ellen Hilja Ruona, Jean May-
me Ruona, William Wesley
Ruona, Lorraine JohannaRuo-
na, Judith Elaine Ruona, Al-
bert Andrew Ruona, Sharon
Anne Ruona, John E. Hill,
Florence Hill, Ruth Latvala
Luoma, Arne Jacob Latvala,
Robert Warren Latvala, Matt
Edward Pumala, Saima Helen
Pumala Ranta, Louise Karen
Pumala, Bryan Matthew Pu-
mala, jotka yksimielisesti hy-
väksyttiin seurakuntamme jä-
senyyteen. Pastori J. Hirvi
lausui uusille jäsenille mieliin-
painuvia jumalallisia totuuk-
sia, joitavakavin mielin kuul-
tiin.

6.
Seurakunnan jäsenmaksu-

jen perijäksi valittiin Iron-
wood Townshipissa Isaac Kos-
ki ja Andrew Niemi, Norrie
Loc. mrs Arvid Mäki ja mrs
Amanta Warvi; Aurora Loc.
mrs Ross; Erwin Townshipissa
mr John Palomäki; Van Bus-
kirk mrs Theodore Thompson;
Van Buskirk, Mich. mrs Gust
Siirilä; Montreal, Wis. mrs Ja-
cob Saari; Newport Loc. mrs
Liisa Koski; Ironwoodin kau-
pungin alueelle, mrs M§tt
Bakka; Sunset Road mrs Basil
Hicks; Bonnie Loc. mrs Hilma
Reinikka; Ramsay, Mich. mr
John Pirhonen; Meadville,
Wis., mr Lauri Kivi jaSection
12 mrs John Rajala.

7.
Valittiin diakoonit kuluval-

le vuodelle: mrs Matt Annala,
mrs Andrew Niemi, mrs Matt
Trast, mrs John Pirhonen, mrs
Jacob Saari, mrs John Ran-
tanen, mrs Amanda Warvi,
William Palomäki, mrs Jacob
Hirvi ja pastori J. Hirvi.

8.
Keskustelun perästä pää-

tettiin toimia tavanmukainen
paperiraha-iltama helmikuun
aikana. Lopullinen järjestely
ätettiin miesten veljeysliiton

toimeksi. Kirjeet laatii ja lä-
hettää Erick Kangas.

9.
Palovakuutus seurakunnan

kiinteän omaisuuden suhteen
jätettiin entiselleen, nimittäin
sama summa samoilta asia-
miehiltä, kirkolle $17,000.00 ja
pappilalle $8,000.00. Johtokun-
ta huolehtii sanotun toimen.

10.
Pappien vanhuuskassan jä-

senmaksu päätettiin maksaa
seurakunnan varsinaisesta ra-
hastosta.

11.
Seurakuntamme osuus kirk-

kokunnan vuotuisten menojen
peittämiseksi tänä vuonna on
$16,00.00. Sen johdostakeskus-
teltiin japäätettiin lähettää ta-
vanmukainen kirje koteloi-
neen jokaiselle seurakuntam-
me jäsenelle. Toimi jätettiin
mr Eugene Belmaan, mr Ivar
Annalan ja mr Henry Paavo-
lan toimeksi. Suositeltiin kir-
jeitten lähettämistä huhti-
kuun aikana. Myöskin mrs
Herman Lassila esitti, että
seurakunnan naiset laittavat
pästimyyjäiset sanotun rahas-
ton kartuttamiseksi. Esitys hy-
väksyttiin yksimielisesti.

12.
Keskenjään ei n ä toimina

keskusteltiin kirkon valojen
uudistamisesta. Toimi jätettiin
edelleenkin samalle toimikun-
nalle. Myöskin mainostustau-
lun huomiointi jätettiin samal-
le toimikunnalle.

13.
Kirkonpalvel ij a n toimen

suhteen käytettiin useita hy-
väksyviä puheenvuoroja, jon-
ka toimen lupautui täyttä-
mään John Kiivinen. Entinen
kirkonpalvelija mr Arthur
Kilponen sanoi ei voivansa
hoitaa sanottua tehtävää taan-
noin kohdanneen loukkaantu-
misen vuoksi.

14.
Pastori J. Hirven esitys, että

seurakuntamme tulisi kutsua
yhden pappisseminaarin oppi-
laan seurakuntamme palve-

lukseen kesäloman ajaksi tu-
tustumaan varsinaiseen seura-
kuntatyöhön, hyväksyttiin yk-
simielisesti. Pastori J. Hirvi
velvoitettiin tie dustelemaan
prof. Montolta, jossiellä on op-
pilasta, joka haluaisi ottaa kut-
sun vastaan sekä myöskin eh-
doista.

15.

i Keskusteltiin lasten joulun
vieton suhteen ja useain pu-
heenvuorojen perästä päätet-

j tiin järjestää pikkujoulu jou-
| lun edellisenä sunnuntaina

i lapsia ja nuoria varten erityi-
semmin.

16.
Luettiin seurakunnan ai-

neellinen tilitys tuloista ja me-
noista, joka osoitti seuraavaa
tammik. 1 p. 1950:

Edellisen vuoden kas-
san jäännös $3,577.95
Jäsenmaksuina 1,013.00
Kolehdit eri tilaisuuk-
sissa 718.05
Ompeluseuroilta 2,960.00
Veljeysliitolta 200.00
Kirkkokunnan kassaan ....55.01
Miesten veljeysliitto
mak. velkaa 50.00
Mich. CROP kolehti 35.00
Kolehti Austraalian lähe-
tykselle 48.00
Kotelokeräys kirkko-
kunnalle 432.00

i 5,511.06
Yhteensä tulot seurak.
kassaan 9,089.01
Yleismenot v. 1949:

! Palkkoina maksettu ..$2,907.00
Lämmitykseen 335.78
Valo, kaasu ja teleph 95.28
Palovakuutuksiin 114.94
Korjauksiin 338.65
Pappien eläkekassaan ....246.06
Kirkkokunnan kassaan ....55.01
Austraalian lähetykselle 48.00
Mich. CROP 35.00
Sekalaisia menoja 84.70
Kirkkokunnan kassaan
kotelokeräys 432.00
Yhteensä menot 4,692.42
Kassan jäännös jouluk.

I 30 p. 1949 ...‘ 4,396.59
Kassan jäännöseri työryh-

| mien kassoissa:
' Vanh. ompeluseuran
kassa $112.47
Vanh. ompeluseuran
kukka kassa 14.61
Vanh. ompeluseuran
pöytäliina kassa 18.70
Siionin ompeluseuran
kassa 86.83
Siionin ompeluseuran
kukka kassa 3.56
Betania ompeluseuran
kassa 21.21
Betania ompeluseuran
jkukkakassa 8.73

j Pyhäkoulukassa 95.91
Kuoron kassa 105.35
Vanhemman Luther-
liiton kassa 17.67
Nuor. Lutherliiton k 185.41
Veljeysliiton kassa 46.31
Erwink. ompeluseuran
kassa 64.11
Yhteensä 780.87
Seurakunnan varsinainen
kassa 4,396.59
Yhteensä kaikki kassat

55,177.46
Tilit tarkastettu ja huomat-

tu oikeiksi tammikuun 1 p.
1950. Mrs Lempi Salo ja Fred

i Benttilä tarkastusvaliokunta.
17.

Kokouksen pöytäkirja pää-
tettiin julkaista Auttajassa,
kuten ennenkin.

18.
Kokous lopetettiin laulamal-

la laulu n:ro 487 ja pastori J.
Hirven puheen ja rukouksen
kuultua.

Kokouksen puolesta:

Jacob Kilponen, esimies,
Andrew Haapoja, kirjuri.

Wm Nylund

Suomalainen maalari

Ja paperoiisija

Tiedustelkaa puhelimitse
325-M

602 E. Oak
Ironwood, Michigan
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