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Ironwoodint, Kansallis-
seurakunnan uutisia
H. P. ESALA, Pastori
610 E. Ayer St. Puh. 980
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TORSTAINA on vanhem-
man ompeluseuran käsityö- ja
leivosmyyjäiset Ketolan kau-
passa alkaen kello 10 aamulla.
Illalla, kello 7:30, on seuran
kokous ja hartaushetki kirkon
alasalissa. Saarnan lisäksi on
muutakin sopivaa ohjelmaa.
Tarjoilun järjestävät mrs Er-
nest Keskinen, mrs George Ai-
kala, mrs Axel Kivistö, mrs
Antti Salmi ja mrs Amanda
Warvi.

LAUANTAINA rippikoulu-
luokka kokoontuu kello 10 aa-
mulla; nuorten kuoro harjoit-
telee kello 11:15.

SUNNUNTAINA on ensim-
mäinen sunnuntaikoulu kello
9:15 ja hartaushetki kello 9:30;
toinen osa sunnuntaikoulua
kokoontuu kello 10:45 ja har-
taushetki on kello 11. Kehoi-
tamme vanhempia tuomaan
lapsensa myöskin maaseuduil-
ta kaupunkiin sunnuntaikou-
luun ja samalla osallistumaan
jumalanpalveluksesta. Kello 2
on hartaushetki ja tarjoilu
Erwin Tovvnshipin koululla.
Saarna on suomenkielellä.
Tarjoilun järjestävät mrs Ma-
ry Koivisto, mrs Jacob Koi-
visto; mrs Fanny Johnson, mrs
George Sievilä, mrs John O.

Mattson ja mrs Arthur Paak-
konen.

Sunnuntai-iltana seurakun-
nan Veljeysliitto kokoontuu
kirkolla kello 7:30. Ohjelmas-
sa tulee olemaan keskustelua
luennon perusteella. Tarjoi-
lun järjestävät Charles Sar-
lund, Ivar Niemi, Kayo Mäke-
lä ja Alec Kaartunen. Terve-
tuloa miehet sekä naiset!

MAANANTAINA Senior
Lutherliitto kokoontuu kello
7:30.

TIISTAINA aikuisten luok-
ka kello 7:30 illalla.

KESKIVIIKKONA kuoro
hprjoittelee kello 7:30.

TORSTAINA, (Kiitospäivä-
nä), tullaan viettämään semi-
naari juhlia seurakunnassam-
me. Siion naistenliitto on jär-
jestämässä ohjelmaa, joka al-
kaa kello 7:30 kirkossa. Saar-
nat pitää pastori molemmilla
kielillä ja muutakin ohjelmaa
tullaan esittämään, jossa m.m.
kuoro laulaa molemmilla kie-
lillä, lukemista esittävät miss
Hilda Lake ja mrs John Pir-
honen, urkuso olon miss
Anette Koski, j.n.e. Voitte
käyttää erikoista kiitospäivä-
koteloa uhratessanne seminaa-
rityön hyväksi. Kestityksen
valmistavat seuraavat emän-
nät: mrs John Salo, mrs Her-
man Kattelus, mrs Axel An-
derson, mrs Oscar Olson, mrs
Matt Pollari, mrs John John-

son, mrs Carl Matila, mrs Gust
Wiemeri, mrs Victor Mattson,
mrs John Peltonen jamrs Wil-
liam E. MSki. Kehoitamtne jo-
kaista osallistumaan tästä eri-
koisesta tilaisuudesta ja myös-
kin tuomaan kiitosuhrin mu-
kanaan tämän kalliin työn hy-
väksi kirkkokunnassamme.

KASTETTU: Tk. 9 p. saatet-
tiin pyhän kasteen armoliit-
toon Robert John, John ja De-
lores Siirilän poikalapsi, joka
syntyi Ironwoodissa kesäk. 25
p. Kastetoimitus tapahtui pap-
pilassa. Kummeina ovat mr ja
mrs Edwin Oja.

Mrs Sophia Hirvi, joka on
asunut Ironwoodissa kuluneet
18 vuotta, matkusti tiistai-ilta-
na Chicagoon ja aikoo viipyä
siellä toistaiseksi. Toivotamme
mrs Hirvelle Jumalan siunaus-
ta javiihtymystä uusissa olois-
sa. Seurakuntana kaipauksella
muistelemme häntä, joka on
tehnyt paljon työtä seurakun-
tamme hyväksi.

SNELLMAN:
Perjantaina, 17 p., on Lut-

herliitop kokous Jacob Nie-
men farmilla klo 8 ill.

Sunnuntaina, 19 p., on pyhä-
koulu klo 10 ap.

R. W. Heikkinen, pastori.

New York Millsin Ev. Lut.
Kansallisseurakunta-
piirin toimintaa
NEW YORK MILLS:

Torstaina, 16 p., on Priscilla-
kerhon kokous klo 8 ill. Tar-
joilusta huolehtivat mrs Win-
nefred Porkkonen ja mrs He-
len Lepistö. Samana iltana on
suomk. jumalanpalvelus klo 8
ill.

Sunnuntaina, 19 p., on pyhä-
koulu klo 9 ap. Englk. juma-
lanpalveluson klo 9:15 ap.

Maanantaina, 20 p., on Men’s
Club kokous klo 8 ill.
LEAF LAKE:

Sunnuntaina, 19 p., on pyhä-
koulu klo 10 ap.

Maanantaina, 20 p., on kii-
tospäivän jumalanpalvelusklo
8 ill.

R. W. Heikkinen, pastori.

Minneapolin Kansallisseu-
rakuntapiirin ilmoituksia

P. Michaelin, Minneapolis,
Minn.:

Sunn., tk. 19 p. Pyhäkoulu
klo 10:15 ap. Englk. jumalan-
palvelus klo 10:30 ap. Koska
tämä on kiitospäivä-sunnuntai
olisi sentähden sovelias aika
antaa lähetystyö kotelot ko-
lehdissa.

Keskiv., tk. 22 p. Kuorohar-
joitus klo 8 illalla. Ottakaa
huomioon ajan muutos.

Sunn., tk. 2§ p. Pyhäkoulu
klo 10:15 ap. Englk. jumalan-
palvelus klo 10:30 ap. Pastori
J. H. Kretzschmar tulee saar-
naamaan.
FINLAYSON, MINN.:

Sunn., tk. 19 p. H. p. eht. ju-
malanpalvelus klo 3:30 ip. Il-
moittakaa etukäteen.

Sebekan Ev. Lut. Kansal-
lisseurakuntapiirin
toimintaa
SEBEKA:

Torstaina, 16 p., on naisten-
liiton kokous klo 2 ip. Tarjoi-
lusta huolehtivat mrs F. Pant-
sari ja mrs J. Simi.

Lauantaina, 18 p., on lauan-
taikoulu klo 10 ap.

Sunnuntaina, 19 p., on suo-
menk. kiitospäivän jumalan-
palvelus klo 11 ap. Englk. kii-
tospäivän jumalanpalvelus on
klo 8 ill., jolloin on myös kuo-
rolaulua.

Tiistaina, 21 p., on naisten-
liiton toimesta kanapaisti illal-
linen alkaen klo 5 ip. Ruoka-
lippujen hinta on 75 <*• aikuisil-
ta ja 35< lapsilta.

Keskiviikkona, 22p., onkuo-
roharjoitus klo 8 ill.
MENAHGA:

Sunnuntaina, 19 p., on pyhä-
koulu klo 10 ap. Suomk. juma-
lanpalvelus on klo 1:30 ip.

P. Pietarin, Moose Lake,
Minn.:

Sunit.', tk. 19 p. Rippikoulu-
lasten päästö pidetään eogljt-
H. p. eht. jumalanpalveluksen
kanssa alkaen klo 7:30 illalla.
Kaikki ovat tervetulleet sanan
ääreen. Ne, jotka aikovat eh-
toolliselle tulla, pyydetään il-
moittamaan etukäteen.

Tiist., tk. 21 p. Rippikoulu-
luokka kokoontuu mrs Gust
Lampin kodissa koulun jäl-
keen. Ompeluseuran kokous
pidetään samassa kodissa al-
kaen klo 8 illalla. Tulkaa kaik-
ki Herran sanan ääreen.

LAWLER-EAST LAKE,
Minn.:

Maanant., tk. 20 p. Hartaus-
hetki Nels Aution kodissa al-
kaen klo 8 illalla. Saarnat tu-
levat olemaan molemmilla
kielillä. Siis kaikki nuoret se-
kä vanhat ovat tervetulleet
saapumaan.

P. Matteuksen, Brantxvood,
Wis.:

Lauant., tk. 25 p. Rippikou-
lu klo 2 ip. Suomk. hartaushet-
ki kello 8 illalla.

Sunn., tk. 26 p. Englk. ju-
malanpalvelus klo 10 ap.

P. Markuksen, Hopeajoki,
Wis.: Rippikoululasten päästö
englanninkielellä klo 2 ip.
Suomk. hartaushetki mrs Elii-
na Niemen kodissa klo 7:30 ill.

KASTETTU:
Mrs Mary Forssin kodissa,

Moose Lake’llä, Roger Harold
Forse, syntynyt toukok. 13 p.
1945 Minneapolissa. Kummei-
na olivat mr ja mrs Art Kalm;
JudyFlorence Forse, syntynyt
lokak. 15 p. Minneapolissa.
Kummeina olivat mr jamrs E.
Schmidt; Arthur Dale Forse,
syntynyt helmikuun 9 p. 1948
Frederickissä, Wis. Kummeina
olivat mr ja mrs Walfred
Forse. Näiden lasten vanhim-
mat Harold ja v. Florence (os.
Magnuson) asuvat |Moose
Lake’in seuduilla.

Mr ja mrs Ed Wäisäsen ko-
dissa, Arthyde’issa: Kenneth
C. Hillin ja v. Lucille’in (os.
Conner) lapset: Norman Law-
rence, syntynyt elok. 2 p. 1939
Cromwellissa. Kummeina oli-
vat: mr ja mrs Art Wäisänen;
John Frederick, syntynyt tam-
mik. 26 p. 1941 Cromwellissa.
Kummeina olivat: mr ja mrs

Carl Halvorsen; Richard Paul,
syntynyt toukok. 12 p. *1944
Detroitissa. Kuranneina olivat
mr jamrs John Wäisänen. Nä-
mä kaste tilaisuudet toimitet-
tiin tk. 13 p.

Toivotamme Jumalan run-
sainta siunausta näille lapsille.

HAUDATTU: Finlaysonin
Kansalliskirkosta: Matt Ed-
ward Dahlsten, syntynyt Fin-
laysonissa helmik. 21 p. 1904.
Hän kuoli äkillisesti tk. 4 p.
Häntä jäikaipaamaan: äitinsä,
mrs Maria Dahlsten, 2 veljeä:
Emil jaEinar ja 4 sisarta: Es-
ther, Aili, Irene ja Sylvia^se-
kä paljon kaukaisempia suku-
laisia. Isänsä kuoli v. 1922, ja
yksi sisko jayksi veli kuolivat
lapsina. Hautaus toimitettiin
tk. 9 p. “Autuaat ovat ne, jotka
Herrassa kuolevat.”

HUOM! Allemerkinneen uu-
si osoite: 729 Bth St. SE., Min-
neapolis 14, Minn. Puhelin nu-
mero on: Atlantic 1969.

E. Erickson, pastori.

WAKEFIELD:
Ensi sunnuntaina on pyhä-

koulu klo 10aamulla. Suomen-
kielinen aarhukirkko on klo 11.
Hillard Ranta saarnaa.

Lutherliiton kokous on kir-
kossa ensi viikon keskiviikko-
iltana klo 7:30.

Kiitospäivänä, ensi viikon
torstaina on kiitospäivän kir-
konmenot klo 7:30 ill. Saarnat
molemmilla kielillä.
BESSEMER:

Tämän viikon torstai-iltana
on viikkohartaus kirkossa klo
7:30. Yhteinen tarjoilu hartau-
den jälkeen alasalissa.

Ensi pyhänä on englannin-
kielinen aamukirkko klo 9:30.
Hillard Ranta saarnaa. Pyhä-
koulu ensi pyhänä klo 10:30.
IRON BELT:

Jumalanpalvelukset kirkos-
sa marraskuun viimeisenä py-
hänä, suomenkielinen klo 10
ja englanninkielinen klo 11.

Lutherliiton kokous kirkos-
sa maanantaina, marrask. 27
p. klo 7:30 illalla.
NORTH YORK:

Lutherliiton kokous mr ja
mrs Gerald Bidgoodin kodissa
Ashlandissa, 716 3rd Ave. E.,
perjantaina, jouluk. 1 p. klo S
illalla.

Viime sunnuntaina käydes-
sä North Yorkissa ja Maren-
gossa oli tilaisuus käydä anta-
massa ehtoollisen useille sai-
raille, jotka eivät enää kykene
saapumaan kirkkoon. Aamulla
ennen jumalanpalvelusta kä-
vimme tervehtimässä mr Fred
Paavolaa Sanbornissa. Hän on
sairastellut jo useita vuosia ja
taaskin nautti ehtoollisen us-
konsa vahvistukseksi. Ilta-
päivällä kävimme vierailulla
mrs Pöysän luona Marengossa.
Hän myöskin on sairastellut
jo useita vuosia. Hänkin naut-
ti ehtoollisen ja iloitsi sakra-
mentin ääressä vietetystä het-
kestä. Vielä ennen kotia
lähtöä kävimme tapaamassa
mrs Petersonia North Yorkis-
sa. Hänkin on sairastanut jo
monia vuosia ja ilolla otti vas-
taan Herran ehtoollisen. Ju-
mala Henkensä voimalla vah-
vistakoon näitä sairaita, että
jaksaisivat Jeesukseen uskoen
kärsivällisesti kantaa ristinsä.

J. E. Nopola.

Teki tekohampaat
ystävälleen joutui
vankilaan

Pieni hyväntuulinen Hugo
Holfert, Mihvaukeesta, sai
vuoden vankilatuomion, kun
teki hampaat eräälle ystäväl-
leen. Holfert ennen työskente-
li laboratoriossa, missä tehtiin
hampaita. Kun ystävä tuli
pyytämään häneltä hampaita,
valmisti Holfert hänelle ham-
paat. Hänellä ei kuitenkaan
ollut valtion lupakirjaa.

Holfert oli valmistanut pal-
jon hampaita halvalla hinnal-
la ilman laillista lupaa. Kapa-
kassa ollessaan hän rupesi
kerskailemaan, että hän voi
tehdä yhtä hyviä hampaita,
vieläpä parempiakin, kuin
hammaslääkärit, ja puolella
hintaa. Kuuntelemassa oli
hammaslääkäri, joka vei Hol-
fertin oikeuten, missä hänet
tuomittiin vuodeksi vankilaan.

Mr J. W. Palomaki
on Erwin Townshipissa Autta-
jan asiamiehenä. Hän ottaa
lehden tilauksia, myy kirkko-
kunnan julkaisuja ja otta jou-
luonnentoivotuksia. Hänen pu-
helimensa on 2858-J5.

Ironwood MM
STANUABD REMtDIE*S

Pharmacy iSS§
TOTCeT ARTICLEB B

Dupont Kärpäsruisketta Karjalle Tehokasta jo.
Käytännöllistä

DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kaikista eläimistä.

KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas-
ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 75e.

Meillä on suomalaisia palvelijoita.

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

MYYNTI— AT VPT TTC

BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ia asettamisessa.

Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA /

★ SAASTÖTILEJA

★ VEKSELITILEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

Pollari Food Shop
*2B McLood Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
jossa valmistetaan puhtaasti Ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaisia ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Llikker sämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kalkki i uokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

S lomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

• Paikallisesti omistettu, ainoa suo
malainen vaatetusliike Ironwood
issa

• Tavaran laatu mitä parhain

• Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valttNä*

maamme miesten pukuja, paitoja, hat-
tuja y.m. miesten vaaietarpelia.

HALULLA TULETTE
TOISTEKINI

MEN'S WEAR INC.
Suffolk Street

IRONWOOD, MICHIGAN

AUTTAJA TORSTAINA MARRASKUUN 16 P. 1950

Radio Cab Cos.
«f mmm TAXI

Fuhelin 1 / fäjl
AUTOMME JOHDEKAAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivillä

»KETOLANHuonekaluliike ja
hautaustoimisto

Lisämaksua ei oie hautauksille 50 mailin
sisällä

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

IRONWUOU, MICHIGAN

SUSIT»

\ ,
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The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa trVL
SUORA KOHTELU AINA AHONEN LUMBER COMPANY

"
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