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As ships meet al sea,-a moment together, 
when words of greeling must be spoken, and 
then away upon the deep,-so men meet in 
this World; and I think n,e should cross no 
man 's path without hailing him, and if he 
needs, give him supplies. 

-Henry W ard Beecher. 
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Suomi-Opiston johtokunta. 

PAST. J. WARGELIN, Opiston johtaja, jäsen virkansa puolesta. 

Virka-aika '!j]äättyy I92I. 
ROUVA J. s. SAARI, Eveleth, Minn. 
MAANVILJELIJÄ J. PIIPPOLA, Onnela, Mich. 
PASTORI V. KUUl:,ISTO, Crystal Falls, Mich. 

Virka-aika päättyy I922. 
KAUPPIAS JOHN BOSTRÖM, Ironwood, Mich. 
ROUVA THYRA RAUTA:LAHTI, Ishpeming, Mich. 
PANKKIVIRKAMIES ISAAC WARGELIN, Hancock, Mich. 
PAST. A. RAUTALAHTI, Ishpeming, Mich. 

Virka-aika rpciättyy I923. 
PAST, A. HAAPANEN, Hancock, Mich. 
PAST. V. KOIVUMÄKI, Kotilähetyksen johtaja, Ely, Minn. 
OPETTAJATAR LYDIA KANGAS, Crystal Falls, Mich. 

VIRKAILIJAT: 
PAST. JOHN WARGELIN ................... Johtaja 
PAST. A. RAUTALAHTl ................... Esimies 
ISAAC WARGELIN ................ Rahastonhoitaja 

Suomi-Opisto 25-vuotiaana. 

=--=,oHKEIMMISi:,A unelmissaan näkivät suomalaisen sivistyksemme 
uskolliset ja pelottomat uutisviljelijät tämän päivän koiton. 
Velaton, täysiluokkainen, yliopiston hyväksymä, kansamme 
hellimä Suomi-opisto, se oli heidän unelmansa. He uskoivat 
aatteeseensa ja kansaansa, vaikka, kun katsomme taaksepäin, 

siellä on aikoja, joina olisi luullut rohkeimmankin lannistuvan; mutta 
he eivät menettäneet toivoaan. Harvat niistä, jotka olivat alkamassa 
tätä työtä, ovat enää luonamme, mutta niille harvoille sanomme: kiitos ja 
kunnia teille! Ja niiden muistoa, jotka ovat jo poistuneet, me kunni
oittaen siunaamme. 

Amerikan Suomalaisen Ev. Lut. Kirkon, Suomi-Synodin, koulu Suomi
opisto, alotettiin pastori J. K. Nikanderin johtamana, Hancockissa, 
Michiganissa, syysk. 8 p :nä, 1896, vuokrahuoneissa, ilman varoja, ilman 
itsetietoista kannatuskuntaa, ja monen mielestä ilman varsinaista aihetta 
koko laitoksen olemassaoloon. Se alkoi kuitenkin perustettuna sille 
vakaumukselle, että Jumalan valtakunnan työ siirtokansamme keskuu
dessa sen tarvitsee, ja sitä tuki se usko, että Jumalalla on työtään varten 
varoja, jos :me päivästä päivään olemme valmiit uskollisesti tekemään 
Hänen tahtoaan ja, odottamaan Häneltä apua. Tällä pohjalla on se kes
tänyt kaikki sitä vastaan tähdätyt myrskyt, kasvanut ja vaurastunut 
vuodesta vuoteen, kunnes se vakiintuneena ja järjestyneenä on sivuut
tanut varsinaisen alkukauden kehityksessään ja nyt kulkee vakavin 
askelin suurempia mahdollisuuksia ja laajempaa tehtävää kohden. 

Oma :koti. 
Alkamispäivän jälkeen seuraava tärkeä merkkipäivä opiston historiassa 

oli omaan taloon siirtyminen tammik. 21 p. 1900. Oi, miten valoisilta, 
miten muhkeilta näyttivät nuo varsin vaatimattomat suojat oppilaiden, 
opettajien ja opiston ystävien mielestä. Valtavin juhlamenoin vihittiin 
ensimäinen Amerikan suomalainen oppilaitos toimeensa valonvartio
paikkana. Raskas velkataakka oli kuitenkin siirtynyt rakennusta laitta
essa kirkkokunnan hartioille ja se painoi niitä kaikista maksamisyrityk
sistä huolimatta seuraavat 20 vuotta. 

Ensimciiset läpipäcissee.t. 
Vuonna 1904 vietti koulumme taasen erityisen j uhlahetken ; silloin 

kymmenen korkeimman luokan kolme nais- ja seitsemän miesoppilasta, 
jotka olivat sitkeästi ja uskollisesti jatkaneet seitsemän pitkää vuotta 
lukujaan, osa kahdeksan, sillä he odottivat yhden vuoden seuraavaa 
luokkaa, saivat päästötodist

,
ksensa opistosta. Nyt viime kevääseen 

mennessä on Akatemiselta osa tolta laskettu kaikkiaan 98 oppilasta. 

Ensimäiset seminaarin läpikäyneet I906. 
Kaksi vuotta ensimäisten oppilaitten laskemisesta Opistosta olivat ensi

mäiset seminaarilaiset valmiit vihittäviksi. Suuri oli seurakuntien ilo, 
jotka saivat paimenikseen oman koulunsa kasvattamia nuoria miehiä. 
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Olihan niitä, jotka pelkäsivät ylituotantoa tälläkin alalla. Mutt.a nyt on 
seminaarimme toiminut jatkuvasti 16 :vuotta ja tänään on pappien puute 
tuntuvampi kuin koskaan ,ennen. Kaikkiaan on seminaaristamme vihitty 
pappistoimeen 31 miestä. 

Kauppa-osasto. 
Vielä ennen syyskuun alkua tänä samana vuonna (1906) astuttiin erit

täin tärkeä askel Opiston kehityksessä, perustettiin kaupp'."'koulu opisto� 
yhteyteen. Ensi vuotena kirjoittautui siihen oppilaita 31 ba 1ed�llee� tuli 
tämä osasto koulussamme hyvin suosituksi, sillä lyhyellä kaksivuotisell� 
oppimäärällään se tarjosi perinpohjaisen ammattiopetuksen ja huolelli
sen valmistuksen käytännöllisille aloille, joten monet, jotka eivät voineet 
ajatellakaan pitkän opistokurssin suorittamist�, kuitenkin ':oivat �ankkia 
omassa koulussamme tehtäviinsä tarvittavat tiedot. JohtaJan valmnassa 
tälle uudelle osastolle onnistui koulun johtokunta hyvin kutsuessaan sen 
johtajaksi ja opettajaksi Augustana opistosta 0. L.Nordströmin. Taid�ll'.: 
ja tarmolla johti hän kauppakouluamme 12 lukuvuotta. Ja monen sma 
aikana koulunsa käyneen oppilaan mielestä keskittyykin koko kauppa·
koulukäsite nimeen Nordström. ·sota-aika, joka teki :monia mullistuksia, 
vei tämän etevän opettajan koulultamme suurempaan kouluun ja silloin, 
syksyllä 1916 rtarjosi johtokunta kauppakoulun johtajan toimen sen ny
kyiselle johtajalle, neiti M. Perttulalle. Kauppakoulun oppilasmää�� on 
vuosi vuodelta lisääntynyt nousten kuluvalla lukuvuodella - 78. Vnme
keväisten läpipäösseitten kanssa nousee tämän osaston läpipäässeitten 
luku 334 :ään. 

Hiljaista kehitystä ja eteenpäin pyrkimistci. 
Seuraavat vuodet vuodesta 11906, ovat ,olleet hiljaista kehitystä ja 

eteenpäinpyrkimistä'. Opettajavoimat, joiden hankin�a al�uaikoina o�� 
tuottanut suuria vaikeuksia, vakiintuivat vähitellen Ja vaikka yhdessa 
ja toisessa aineessa aina vaihtuukin opettaja, pysyivät monet kuitenkin 
paikallaan useita vuosia ja niin työ sai varmat ääriviivat; määrätY:t 
kurssit Akatemisella osastolla järjestettiin 4-vuotisiksi, vastaamaan yli
opiston sisäänpääsyvaatimuksia. 

Suuria ·muutoksia. 
Vuosi 1918 oli vaikea, sillä sota-ajan aiheuttama opettajapula vei sil

loin viisi koulumme uskollista ja luotettua opettajaa muille toiI�ialoil_le 
ja toisiin kouluihin. Mutta kaikkein näiden vaiheitten läpi oli kmtenkm 
päästy ja syyslukukauden lopulla :1918 olivat työt hyvässä käynnissä �a 
riittävä kykenevä opettajavoima koululla, sillä tohtori ,J. K. Nikanderm 
varma Ja levollinen johto oli vienyt koulun jokaisen vaiheen kautta yhä 
uutta kehitystä kohden. "Jumalan avulla" hän työtään teki ja hänelle 
lähinnä Jumalaa olimme tottuneet jättämään vastuun koulun menestyk
sestä. 

Keväfliikukausi :I9I9 
ei päässyt Hancockissa vallitsevan kulkutaudin takia alkamaan aikanaan. 
Opettajille oli ilmoitettu jatkuvasta lomasta, joten he eivät palanneet 
kaupunkiin. 11 p :nä tammikuuta tuli kuin salama kirkkaalta taivaalt'.l. 
tieto, että toht. Nikander on saanut halvauskohtauksen ja sitten, tammi
kuun 13 päivänä toinen tieto, että toht. J. K. Nikander on kuollut. 

Turvattomalta tuntui elämä silloin. Taloudenhoitaja A. Lepistö oli 
muutamia päiviä ennemmin eronnut yht'äkkiä toimestaan. Mistä ny'c 
astuisi ,esiin mies, joka uskaltaisi ottaa vastuulleen koko Ben työn mikä 
oli tehtävä? 

Johtokunta kokoontui neuvottelemaan ja taloudenhoitajaksi lupautunut 
pastori J. W argelin pyydettiin ottama�n kou��:n ) ohtaJ a:1. toir!_li, kunnE:s 
ehditään hankkia johtaja. Myöhemmm kevaalla vahttnn hanet vaki
naisesti hoitamaan molempia toimia. 

VB:lan maksu. 
Suomi-Opiston velka oli tullut sananparreksi siirtolais�e-� ke.sku1: _dessa. 

Ne, jotka vähimmän olivat ,koulun �yväks� tehr.ieet, ne s�ta em_':ll1_:1a_n v3:
littivat. Jokainen johtokunta, jokamen kirkolliskokous.Ja. ehk'."'pa Jok3:i
nen Opiston ystävä, mutta erittäin jokainen tal�udenhoitaJa ol�vat �ukm 
kohdaltaan koettaneet miettiä ja järjestää keinoJa sen maksamiseks1. 

Mr. J. H. Jasberg, taloudenhoitajana vv. 1896-1908, järjesti $25.00 lai
nat, joiden avulla saatiin luottoa koko lailla �akii_nnutetuksi.. Mr_._ F. 
Tolonen, taloudenhoitajana vv. 11910-1914, suunmtteh $10.0� lahJaker�y�� 
sen, joka tuotti hyviä tuloksia, mutta <;i täl�äkään kertaa .Ja.�settu v}eda 
asiaa läpi. Past. 'S. Ilmonen '(vv. 1913- 15) Ja Mr. A. L_epist_o .. (�917- 18) 
molemmat tekivät innolla ja tarmolla työtä, mutta ama JaI Joku osa 
maksamatta. Sota-aika kuitenkin opetti meillekin keinoja. ,Syksyllä v. 
1918 järjesti johtokunta past. A. Haapasen esityksestä "Opistoviikon". 

Silloin oli yhden viikon aikana toimittava jokaisella pa�kkakunn�ll� 
opiston hyväksi ja kahtena vuotena tällainen yhteinen ponmstus �uk�sti 
tuon vanhan painajaisen. �pua oli . myös .�a��u erää1; tes�a�ent��lahJ'.°"n 
kautta toista tuhatta dollaria, sam01n kerattnn amenkalaisilta lnkemie
hiltä toistatuhatta dollaria. "Opiston velka on maksettu!" oli se ilosa
noma, jonka taloudenhoitaja, johtaja J. Wargelin, ilmoitti Opiston iYStä·· 
ville keväällä 1920. 

Alusta alkaen muodostui Suomi-Opisto olojen pakosta yhteiskouluksi 
ja kaikki yhteiskasvatuksen problemit ovat kukin aikoir.iaan sit��i_n k��
danneet. Vaikein niistä on ollut asuntokysymys. Opistolle siJoitettim 
ensi aluksi molemmat sekä mies- että naisoppilaat ja tilaa olikin riit
tämään asti. Vaan vuosien kuluessa ja oppilasmäärän lisääntyessä jätet
tiin koko rakennus naisoppilaitten asunnoksi. 

Naisosaston valvojina ovat toimineet Alma Granquist (Mrs. A. Haa
panen) vv. 1903-1908; Lydia Kangas vv. 1908-1911 ja 1914-'16; Miina 
Perttula 1911-'13; 1916-'18 ja 1920-1921; Hilda Puska lukuvuonna 1919-
1920. 

Työtä jota Suomi-Opiston kautta on suoritettu kansamme kasvatuk
Eessa ei' ole helppo arvostella ja jääköönkin se muitten tehtäväksi. 

Submi-Opistossa opiskelleita on nyt jo kuitenkin kaikilla henk�sen. työ:n, 
aloilla ja johtoasemissa siirtokansamme keskuudessa. Melkem Jokai
sessa suuremmassa suomalais-asutuksessa on heitä myöskin liikealoilla, 
ia toivorikkain mielin voi katsoa heidän siirtymistään toimialoillaan 
f!teenpäin, sillä heillä on edessään lupaava tulevaisuus. 

Niiden miesten ja naisten kunniaksi, jotka ovat Suomi-Opistoa tuke
neet, paikallisina ystävinä sitä kannattaneet ja sen _jo�tokunnassa vuo
desta vuoteen rintamassa seisoneet, on luettava kaikki ne saavutukset 
mitä on .saatu. Jumala, joka on määrännyt kansojen kohtalot, on antanut 
siirtokansamme kirkolle�in s

�
oman v�l�stuste�t�_vä� ja sitä Hän kul-

takin meiltä odottaa, etta ole e uskollisia tehtavassamme. 
Jumalan avulla, Hänen joh ossaan ja Hänen kunniakseen kulkekoon 

Suomi-Opisto tulevaakin aika kohden! 
M. Perttula. 
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REV. JOHN W ARGELIN , A. B. 

Presiclent. 

UODE8TA 1919 pastori Wargelin on toiminut Suomi-opiston joh
tajana. Tänä aikana hän on voittanut oppilaskunnan jaka
mattoman suosion ja kunnioituksen. Hänen uuttera ja viisas 
toimintansa on vienyt kouluamme monessa suhteessa eteen
päin. Viime vuoden lopulla pääsi Opisto m. m. Michiganin 

yliopiston hyväksyttyjen korkeakoulujen listalle. 
Saakoot edelleen tulevien aikojen suomalaiset nuoret nauttia Suomi

opiston tarjoamista tiedon ja taidon aarteista sen ollessa pastori W arge
linin tarmokkaassa johdossa. 
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MISS MINN IE PERTTULA, A. B. 

Principal of the Comrnercial Department. 

MME koskaan main
�

se neiti Perttula
.
n nimeä tuntematta häntä 

kohtaan mitä suu ·nta sympatiaa ja kunnioitusta. Kauem
min kuin kukaan uu koulumme nykyisistä opettajista hän 
on väsymättömällä innolla työskennellyt oppilaitoksemme 
hyväksi. 

Hänen kauniit neuvonsa ja opetuksensa samoinkuin vakavat varoituk
sensa tulevat säilymään unhoittumattomasti mielessämme. Minne tahansa 
joudummekin vastaisien vuosien varrella, aina tulemme neiti Perttulaa 
rakkaudella muistelemaan. 
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HILDA J .  PUSKA, 
Princ ipal of the Preparatory 

Departmen t.  

J. T. R. HARTMAN, A. M., 
Theology, Logic, Psychology. 

ANDREW IMMONEN, 
Music. 
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URHO G. JASBERG, L.  se. 

General Science, 
Ag-riculture. 

T. LINDFORS, A. M., 
Finnish History, Finn ish. 

IDA GREENWOOD, A. B., 
General History, Fren ch, 

Eng·lish. 

ANTON J. CAVE, A. B., 

Mathematics, Physics. 

f 

KALLE H. MANNERKORPI, 
Dog-matics, Church History, 

Christianity. 

VÄINÖ A. JYLHÄLEHTO, 

Con1n1ercial. 



Why Should Y ou Study Latin? 

rr=�:-a=111HY is Latin a necessary and a 
very important subject in the 
curriculum of the modern sec
ondary school? 

, For a long time, Latin was il ' 1  thought to be peculiarly a study för boys 
who were preparing for college. In the 
earlier history of this country, Latin was 
thought to have importance primarilywith 
those who were looking forward to act
ivity in church, letters, law, or teaching. 
At the present time, Latin is recognized 
as a necessary subject in secondary 
education. 

The average student thinks, " l  can 
study English or geometry, which will be 
of some · use to me ; but what good is 
Latin to me? Nobody speaks Latin". 

If a 1person wishes to learn to speak 
a language fluently, he must live in a 
family or community 1Where the language 
is spoken. The Jpurpose of the study of 
languages in school is not to learn to 
speak them, but to get an understanding E. ELIZABETH TUORI f h · Class Custoclian O . t e1r ,Structure, and at the same time 

English, Lat i n ,  German . to get better acquainted With OUr OWn 
. language and acquire a facility of express-
10n. The ability to express one's thoughts clearly is a power which very 
few have attained to perfection. 

Since we gain a facility of expression through the study of languages, 
the question then arises, - why not study a modern language instead 
of Latin? 

In the first pla�e, Latin makes the English language more intelligible, 
because the Enghsh is ,more closely related 'to the Latin than to the 
Teutonic languages. Seven out of ten words in the English language are 
of Latin origin. Such words ,as, - census, ultimatum, cantata, inferior, 
ignoramus, minus, and many others, were pure Latin words in Julius 
Caesar's time. As a single instance of the way in which English words 
are formed on a Latin stem, let us consider the Latin word "scribere" 
meaning " to write". Taking this word ,as 1a base, we have - ascribe 
describe, inscribe, prescribe, conscribe, proscription, superscription'. 
script, and manuscript, besides many others. 
. Then, too, Latin is highly inflected, and unless a person studies some 
mflected language he has no grammatical sense. Rules and grammati
cal expressions mean nothing to such a person and he sees no reason why 
he cannot say "between you and l", as well as " between you and me". 

1 4  

Besides, a person who has not studied a classical language, either Greek 
or Latin does not get the full meaning out of English literature. The 
great E�glish writers of prose or poetry have almost without excepti�m 
been students of Latin; and consciously or unconsciously, they have wnt
ten under the influence of the Latin models. Longfellow made 50 referen
ces to classical mythology; Tennyson, .225; Shelley, 350; and Spencer, 650. 
How then can a student appreciate the great English classics unless he 
knows something about classical mythology? 

In addition to being of help to students of English grammar and liter
ature, Latin, the foundation of the French, Italian, Spanish, Portugue�e, 
and Roumanian languages, is absolutely necessary to a person who m
tends to familiarize himself with these Janguages. A few examples will 
show the relation of the English, French, Spanish, and :Italian, to the 
Latin. The Latin word " flos", is flor" in Spanish, " flore" in Italian, 
"fleur" in French and " flower" in English. "Fructus" appears as "fruta" 
in Spanish, "frutto" in Italian, " fruit" in French, and " fruit" in English. 
These are only two of hundreds of words that could be given to prove 
that Latin is the hasis of the .so-called romance languages. 

In the third place, the study of Latin and Greek, especially Latin, gives 
us ideals worth having. The ancient classical writers always took heroes 
for their subjects and praised their deeds. They did not give a place in 
their works to that which is low and degrading. 

Fourthly, because of the logical order of words in a Latin sentence, and 
because of its complexity of construction, Latin develops the power of 

reasoning, because it demands the rigid use of reason. There is a definite 
order for the words, and deviations from this order are made only when 
words usually unimportant are to be emphasized. The translating of 
Latin affords excellent mental training. There is "no royal road to La
tin" and many students who are inclined to be indolent, prefer to travel 
the 'easy path, thus avoiding the study of Latin, w�ich they are told is 
difficult and which requires conscious effort on the1r part. 

No subject has yet been found which would take the place of Latin 
&nd from the study of which the same results would follow as result from 
the study of Latin. E. Elizabeth Tiiori. 
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IDA KAARTO 
" Turvaa l-Ierraan täydestä 
sydämestäsi, ii läkä n ojaa 

ornaan ymmärry ksees i . "  

ARNE KARHU 
"Voita itsesi . " 

ALBIN KAINULAINEN 
'; I<:01·va joka k u u lee elän1än 

n u hdetta v i ipyy  vi isasten 
seu rassa. " 
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AINO LILJA KANTONEN 
" He i tä Herran haJtuun teh

täväsi,  n i in m ietteesi 
n1enestyvät. " 

ALMA M. LAANINEN 
" Ole toivossa iloinen, ahdis

tuksessa kärs ivällinen. 
l'Ukouksessa kestävä ."  

REINO LAITINEN 
" A h keruus i lon1me. 1

' 

VILJO NIKANDER 
" Puhua hyvin on hyvä, tehdä 

hyvin paren1pi. ,. 

SAIMA S. MARKKANEN 
" lh1nisen sydän miettii  tiensä, 

mutta H erra ohjaa hänen 
askeleensa. " 

1 9  

··
.

/n�

L

�:i . .  �

I

:1�-��

s

;��u u n 
toivo Haneen, kylla han 

sen tekee. " 

IMPI K. NISSI 
" Ihmisen y lpeys alentaa hänet, 

mutta nöyrämielinen saa 
kunnian . "  



ARTHUR ANDER2,0N 

" D iscipline airns at  the  re
moval of bacl hab i ts ancl the 

formi n g  of new ones. '' 

E MIL HAMALAINEN 

" No success is attained by a 
leap and a bound,  but by pa

tient plodding and many 
resolves. " 

JOHN ANDERSON 

" Ki n d  w ords are the b lossorns· 
Kind deeds are the fru i t. "  
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HILJA HOIKKA 

"' Believe that you have lit ,  -an d  
y o u  have it. " 

LAINE E. HAMALAINEN 

" The  C ity  of Happiness is in 
the State of Mincl. " 

ANDREW HUHTALA 

" \Vorry is rust upon the b lade, 
SO ,vhy \VOfTY ? "  

AINA KAIHLANEN 

" A  good example is  the best 
sermon . .  , 

HILDA JOHNSON 

'' Saclness n ever wins the clay, 
Happi ness for n1e al ways."  
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ROSE JAMPSA 

" Our icleals are our pos
sibil it ies . . , 

MARIE KANGASNIEMI 

" Never give up,  for the wisest 
i s  boldest. Ever success -

if you' l l  only hope on ."  



K. ADOLPH KASARI 
" Fai lures are ,vith herojc  
mincls  the  steppi n g  stones 

to s uccess . "  

UUNO KNUUTTILA 

" Bu i l d  for character, not  for 
fame. " 

MARTHA E. RAUKOLA 

" Li ttle th i n gs are l i ttle th i ngs, 
but  faith fulness i n  l ittle 

th ings i s  sometimes 
great. " 

FANNIE E .  KERTTULA 
" L i fe's tr ials may be harcl to 

bear, b u t  patience can 
outl ive them."  

ANNA KORHONEN 

" A. laugh i s  worth a t housand 
groans i n  a market . .  , 

HILMA KYLLONEN 

" Be not s in1p ly  good, be gooc1 
for son1ething;. " 

LEMPI MAT20N 
' 'Truth is m ig·hty ,  ancl it w il l  

prevai l . "  

RUDOLPH C. LOFBACK 

·' lVIen 's  n1 uscles move better 
,v hen the ir  souls are 

n1ak ing n1erry rnusic . " 
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ELSA J. LUHTALA, 

" Life is cl iv ine  ,vhen duty i s  
j o y . "  

MAEMI 8.  MATSON 
" One  neecls faith, in orcler to 

heroically face the  tr,als 
of l ife. " 



M IRIAM MOILANEN 

" Be thyself ithrough the 
stretch and storm of 

life. " 

LEMPI 0. NUMMELIN 
" Th e  true basis of happiness 

i s  a "'Ork that one 1ove3. " 

GEORGE NISSILA 
11 Be s u re you're r ight, then go 

ahead. " 
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IDA NISSILA 

" Still  ach ieving·, st i l l  pur
s u i n g, learn to labor ancl 

to ,va it ! "  

IDA E .  NASI 
" I f  at first y o u  don' t succeecl, 

try, try again . "  

FANNY A. PELKONEN 
" " Tis something· to be brave 

and true, 
\Vhen fate is  rnost unkincl to 

you. " 

MARGARET SEPPANEN 

" Charins strike the s i ght, b u t  
111erit  wins the soul." 

ANANIAS PONTINEN 
" Honor and sharne, fron1 no 

conclition rise, 
Act well  your part, there's 

where ali the honor ! ies. 
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GEORGE RYTY 
" The greatest hon1 age we can 

pay to tru t h  is  to use  i t . "  

EDITH SIPPOLA 

" The truest self-respect is 
not  to t h i n k  of self. " 
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"\Vho know
s 111ost, says 

]east." 

SENIA W AISANEN 
"ll1ake use of tirn

e, !et not 
aclvantage slip . . , 

ALLI G. M. TORPPA 
"D

o all the goocl you can and 
m

ake as little fuss about it 
as possible .. , 
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ANNA VANNI 
"D

ost thou love life? Then elo 
not squancler tim

e, for that is 
the stut'f ·Iife is m

acle of.'' 

WILLIAM YLITALO 
"L

ife is not so short but that 
there is alw

ays tin1e enough 
for courtesy. ·· 

J UMAL U OSOPlLLI NEN SEMI NAARI. 



Life' s Enterprise 

Who could but trace the speedy flight of thought, 
Or catch the whispering echoes on their way - -
Who could but reach the fortune he has sought, 
Which hidden from his mind so long did lay. 

Who could but guide his footsteps to the right, 
On road of struggles, but when his wörk is done 
Upon the stage of virtue could alight. 
The fight is conquered - prizes sought are won. 

Who could but reach the noble things in life, 
ln which both self and fellowmen could share. 
Who for the pure and high ideals could strive, 
Enlighten life and lessen every care. 

Who could but act, that as each dying day 
Brings closer to the vast eternity, 
Some seeds of kindness sown along life's way, 
Will bloom and grow in fields of destiny. 

0 God of love, who art the truth and right, 
W e ask Thy guidance for our lonely feet. 
Our mortal deeds will vanish in Thy light, 
Our souls enter the realm of joy complete. 

Aino Lilja Kantanen. 
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Kristillinen akatemia. 

RISTILLINEN akatemia on korkeakoulu, joka on jatkona varsinai
selle kansakoululle ja jonka tarkoitus on valmistaa oppilaita 
korkeampia oppilaitoksia varten. Tämän tähden täytyy niiden 
järjestää kurssinsa silmälläpitäen pääsyvaatimuksia näihin lai
toksiin. Tämä seikka määrääkin akatemian työohjelman suu

rimmaksi osaksi. Suomi-opiston akatemisen osaston kurssi on ollut j är
jestettynä jo useita vuosia collegien sisäänpääsyvaatimusten mukaan, ja 
viime vuonna tuli koulumme virallisesti hyväksytyksi valtiomme yliopis
ton hyväksymäin korkeakoulujen listalle. Tämä tarkoittaa m. m. sitä, 
että Suomi-opiston akatemisen osaston ylioppilaat ovat oikeutetut pääse
mään yliopistoon ynnä muihin korkeampiin oppilaitoksiin ilman tutkin
non suorittamista. Viime syksynä kävi yliopiston tarkastaja toistamiseen 
tarkastamassa kouluamme, ja tuloksena oli, että tulimme edelleen hyväk
sytyksi kahden vuoden ajaksi ilman tarkastusta, siis kesäkuuhun v. 1923 
asti. 

Yliopistot vaativat vähintään 15 uniittia sisäänpääsyvaatimuksena yli
opistoon, - uniitti merkitsee yhden vuoden työtä, 5 tuntia viikossa, ope
tustunti ollen vähintään 45 minuutin pituinen - seuraavissa aineissa : 
englanninkieli (3 tahi 4) , matematiikka (algebra ja geometria 3) , muita 
kieliä (kreikka 2 tahi latina .2, ,3 ,tahi ;4 tahi saksa 2, 3 tahi 4 tahi ranska 
2, 3. tahi 4) , historia (2 tahi 3) , fysiikka tahi kemia (1) , yleinen tiede 
(1 tahi ,eläin- ja kasvitiede 1 tahi biologia 1) , trigonomeria ( 1h )  ja 
fysiografia ( Jh ) .  Näihin 15 uniittiin tulee sisältyä 3 englanninkielessä, 3 
matematiikassa, 1 fysiikassa ja :vähintään 2 latinassa, ranskassa tahi sak-
sas·sa. Loput kuusi ;ovat elektiivisiä ylläesitetyistä aineista. Suomi
opistolla vaadimme näitten aineitten lisäksi 2 suomenkielessä, 1 uskon
nossa ja 1 musiikissa eli kaikkiaan 20 uniittia. Tarkoitus on ruveta an
tamaan kaksi uniittia uskonnossakin, koskapa vaatimuksemme tässä ai
neessa hyvin vastaavat kahden vuoden työtä. 

Näiden vaadittujen aineitten rinnalla opetetaan akatemioissa useita 
muita hyödyllisiä aineita, joita ei löydetä varsinaisten korkeakoulujen 
ainehistoista. Koskapa käsiteltävänämme on juuri kristillinen akatemia, 
tahdomme puhua uskonnon ,opettamisesta yleensä vähän laajemmalti . 
Ensiksi on meidän selviydyttävä siitä, miksi valtionkouluissa ei opeteta 
uskontoa ja toiseksi, pidetäänkö sitä yleensä tarpeellisena kasvatuksessa. Uskonnon opetus amerikalaisissa kouluissa. 

Kasvatusasia kuuluu perustuslain nojalla valtiolle. Valtion tulee huo
lehtia kansalaistensa kasvatuksesta oman etunsa vuoksi. Kansanvaltai
nen hallitus voi olla pysyväinen vain siten, että sen kansalaiset ottavat 
osaa itsetietoisesti hallituksen toimintaan ja että he kykenevät seuraa
m�an valtiollisten asioiden kulkua. Tämän vuoksi tulee jokaisen kansa
laisen saada alkeisopetusta ja omata lukutaito . Kaikkien lasten tulee 
käydä koulua joko valtionkouluissa, joita ylläpidetään yleisen verotuksen 
kautta, tahi yksityisissä laitoksissa, joita. kirkot tahi yksityiset ovat pe
rustaneet. 

Tämä seikka on vaikuttanut sen, että valtio on miltei kokonaan ottanut 
lasten alkeisopetuksen haltuunsa. Kiitettävähän tämä asia olisikin, ellei 
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siinä olisi toistakin puolta. Ni.m. kun kirkko ja valtio ovat kokonaan 
er�itetu� toisistaan, niin ei valtionkouluissa voida opettaa uskontoa, joka 
kmtenkm suuren osan ,Amerikan kansan mielestä olisi aivan välttämä
töntä. 

Kehitys yleensä on kulkemassa siihen suuntaan, että valtion tulisi huo
leht_ia korkeammastakin koulukasvatuksesta. Lännen valtioissa, joissa 
kehitys o� ;nuo�empaa! on tätä ajatusta ryhdytty toteuttamaan perusta
malla valt10n yhopistoJa. Idässä ei tämä seikka ole voinut astua näkyviin 
sentähden, että siellä on ollut olemassa yksityisiä yliopistoja ennen val
t i_?�den muodos!amist�, eivätkä valtiot ole voineet lähteä kilpailemaan 
�aiden ma�t�vien . laitosten kanssa. Yksityisissä yliopistoissa löytyy 
.l umaluusopilhset tiedekunnat kuten Harwardissa, Yalessa, Columbiassa 
Princetonissa, Chicagossa y.m., mutta valtion yliopistoissa ei niitä löyd; 
ennen esittämämme syyn takia. Ja omasta kokemuksestamme voimme 
sanoa, että koulu, jossa uskonnolla ei ole sijaa, on sielua vailla. 

" Syvällä povessamme asuu kaipuu 
Korkeimman, puhtaan, pyhän puoleen, johon 
Vapaasti, kiitollisna mieli taipuu 
ja turvautuu kuin vankkaan kalliohon : 
- Tää tosihurskautta on."  - Goethe. 

U skonnor_i opetuksella ol_i alkujaan .i ohtava asema koulujen työohj el
r>:iassa. Esim. New Havemn, Conn., lakikokoelmassa vuodelta 1655 sää
��ttiin : " Koska liian monet vanhemmat ja isännät ovat laiminlyöneet 
luan suuressa määrässä lasten kasvatuksen niiden ollessa nuoria ja opin
kykyisiä, niin määrätään, että oikeuden palvelijain kussakin kunnassa 
tällä alueella, tahi missä ei niitä ole, nimismiehen tai jonkun muun ylei
sen virkamiehen, tu]ee toistaiseksi huolehtia kanssaveljistänsä, että kaikki 
lasten vanhemmat J a  holhoojat koettavat vakavasti huolehtia, joko oman 
op��uksens3: tahi valittujen kasvattajien avulla, että kaikki lapset ja pal
vehJat, kehittyessään siihen ikään Jumalan armon kautta saavat ainakin 
siinä määrässä opetusta, että he voivat lukea raamattua ' ja muita hyviä 
englanninkielisiä kirjoja, sen ollen heidän äidinkielensä, ja ymmärtää tyy
dyttävällä tavalla kristinuskon pääkappaleita ja periaatteita, jotka ov�t 
tarpeelliset meidän autuuteemme." 

Näin oli asianlaita muissakin osissa Amerikaa varhaisempina aikoina. 
Mutta _vähitellen täytyi ruveta harjoittamaan uskonnonvapauden aatetta, 
kun en uskonsuuntiin kuuluvia ihmisiä asettui samoille alueille Tämä ei 
kuitenkaan tapahtunut yhtäkkiä, vaan monissa valtioissa kesti hankausta 
pitkän aikaa .i a kamppailtiin uskonriidoissa. Jokaisella Amerikan his
torian tutkijalla on muistissa esim. kuinka Roger Williamsia kohdeltiin 
Massachusettsissa ja kuinka tämä seikka aiheutti Rhode Islandin siirto
lan perustamisen. Samoin ahdistettiin luteerilaisia hollantilaisen halli
tuksen taholta ja eriuskolaisia " noitien vainojen" nimellä Puritaanien 
taholta. (Lue pitemmälti tohtori S. W. Brownin kirjasta : " The 
Secularization of ;A_merican Education as shown by State Legislations, 
State Const. Provis10ns and State Supreme Court Decisions") . 

Jo��ut valtiot koettivat auttaa kannatuksellaan uskonnollisia kouluja 
sen Jalkeen, kun uskonnon opetus ,oli kouluista jo poistettu. Esim. New 
Yorkin valtio laati lain vuonna 1813, jossa säädettiin, että kouluhallituk
sen varoj� oli jaetta':a N�w Yorkin k3:upungin hyväntekeväisyyslaitosten, 
usko�noll�sten kouluJen J a  kasva�uslaitosten hyväksi. Tämän perusteel
la sai nom kymmenen uskonnollista yhdistystä valtion avustusta laitos
tensa hyväksi. V. 1824 antoi valtio New Yorkin kaupungin valtuustolle 
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tämän avustuksen jakamisen. Mutta tämä järjestelmä synnytti ali
tuista hankausta kaatoolilaisten ja protestanttien välillä, kunnes kansan
äänestyksen kautta lakkautettiin kaiken avustuksen antaminen kouluille, 
joissa opetettiin kristinuskoa tahi muita ,uskontoja. (Coe, Social Theory 
of Religious Education.) 

Vähitellen on valtion ja kirkon ero tullut käytännössäkin toteutetuksi 
ja  uskonnon opetus on kokonaan jäänyt kirkkojen ja kotien yksityisasi
aksi. Mutta johtavimpien kasvattajien ja valtiomiesten vakaumus on, 
että uskonto on välttämätön tekijä siveellisessä kasvatuksessa. Sentäh
den näh�ään�i� yliopiston professorien, kasvattajien ja valtiomiesten in
nokkaasti toimivan seurakuntaelämän ja nuorison kristillisen kasvatuk
sen elvyttämiseksi. 

Columbian yliopiston presidentti N. M. Butler lausuu : " Kasvatus on 
kansakunnan henkisten arvojen jatkuvaa sovelluttamista elämään. Nä
mät arvot voidaan määritellä viiteen osaan, nimittäin tiede kirjallisuus 
taide, yhteiskuntalaitokset ja uskonto." Uskonnollisesta tekijästä kasva� 
tuksessa hän lausuu, että sen ei t,gaa luisua kokonaan pois kasvatuksesta, 
ellemme tahdo antaa sen surkastua ja tehdä kasvatustyötämme toivotto
man epätäydelliseksi. - " Ukonto on välttämätön tekijä, ja jokaiselle lap
selle tulee tarjota sitä sopivan järjestelmän kautta." 

Tunnettu kasvatusopin professori G. A. Coe kirjoittaa : "Jos uskomme 
että täydellisen personallisuuden kehittämiseen tarvitaan ei ainoastaan 
inhimillistä yhteiskuntaa, vaan myöskin yhteyttä Jumalan kanssa, niin 
seuraa, että kasvatuksemme tarkoituksena tulee olla auttaa kehittymät
tömiä ihmisolentoja täydelliseen personallisuuteen kanssakäymisessä ih
misten ja Jumalan kanssa ja niiden ,avulla.'' 

Lainaamme vielä Irving King'in tunnetun kasvatusopin tutkijan, lau
sunnon tästä kysymyksestä. Hän sanoo : " Uskonto on suurin tekijä elä
mässä. Ja jos kysyisimme, mikä on uskonnon ja kasvatuksen suhde toi
siinsa, niin täytyy meidän sanoa, että niiden suhde on niin läheinen ettei 
kumpaakaan voida eroittaa toisestaan, parhaassa merkityksessä toisensa 
olennollisesta hengestä." 

Kautta maailman tunnettu etevä valtiomiehemme Roosevelt lausuu : 
"On hyvä olla terävä, etevä ja kekseliäs; mutta on parempi omata omi
naisuuksia, jotka saavat sisältönsä Jumalan kymmenistä käskyistä. " 
. Xlläolevasta selvenee meille, että Amerikassa pidetään kristillis-siveel

hsta kasvatusta yhtä tärkeänä kuin missään muualla. Mutta kun ukon
toa. ei voida opettaa valtion kansakouluissa, tulee sitä vart�n perustaa 
n:mta k�svatuslaitoksia. Kristilliset akatemiat ovat syntyneet juuri tä
ta tarkoitusta varten. Ja näin on Suomi-opistokin täyttämässä tärkeätä 
tehtä vätä amerikkalaisessa koulujärjestelmässä. 

Uskonnon opetuksen akatemiassa ei saa rajoittua ainoastaan muodolli
seen kristinopin opettamiseen, vaan tulee koko koulun hengen ja toimin
n3:n oll� yskonno!lis_ta. 'Tämän tähden tulee opettajien ynnä muiden toi 
m1h�n�1lo1d�n. t?1mmtansa ynnä esimerkkinsä kautta vaikuttaa jalosta
vasti �a -�nstilh�yytt� �ohott�v�s�i oppilaisiin. Opettajien vaikutus pie
i:�m:n1ssa. koul�1�s�! J oit� knstill1set akatemiat yleensä ovat, on paljon 
lahe1semp1 opp1la1sun kmn suuremmissa kouluissa. Väärä arvostelu tahi 
kris�illisyyt�ä _ halventava tilapäinenkin lausunto opettajan puolelta on 
hyvm turmiollista. Oppilasyhdistysten toiminnan tulee myös olla sellais
ta, että se on sopusoinnussa koulun periaatteiden kanssa. Kaiken tulee 
olla palvelemassa kirkkoa ja kristillisiä periaatteita. 

_Kristillinen akatemia on perustettu etupäässä työntekijäin valmista .. 
m1sta varten kirkolle ja nuorison kristillisen kasvatuksen edistämiseksi. 
Seurakunnat tarvitsevat sunnuntai- ja kesäkoulunopettajia, sairaanhoi-
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tajattaria ynnä muita kristillisen työn tekijöitä, j a  akatemiat antavat pal
velustaan niiden kasvattamisessa. Ne valmistavat oppilaita jumaluus
opillisiin seminanreihin ja huolehtivat heidän mielenlaatunsa kehityksestä 
j o  korkeakouluvuosina. Tosiasia on, että seminaarit saavat hyvin har-
voja oppilaita korkeakoulqista. 

t
vykkäitä oppilaita ohjataan muille 

aloille, ja uskonnon opetuk'll,en ,tila j a  ympäristö ei ole omiansa h2rättä 
rnään halua Jumalan valtakunnan öhön. Tämä olisi hyvin tärkeä seikka 
lasten vanhempien ottaa huomioon, kun he toivovat lastensa antautuvan 
tähän tärkeään tehtävään. Saarnamiehiä tulee alkaa kasvattaa jo kotona, 
ja sitten tulee ohjata lapsia kristilliseen oppikouluun, j ossa tämä elämän 
kallis kutsumus vahvistuu ja selvenee. Toivomme monien' lasten vanhem
pien ottavan tämän seikan huomioonsa. 

Muita opetettavia aineita. 
Kun otamme huomioon, että . verrattain pieni  määrä oppilaista tulee 

j atkamaan koulunkäyntiänsä päätettyään korkf:'.akoulun, niin antaa tämä 
seikka kasvattaj ille erityistä miettimisen aihetta. Ovatko kor keakoul uj en 
oppilaat kykeneviä mihinkään käytännölliseen toimeen koulukasvatuksen
sa perusteella ? Ovatko he saaneet mitään erikoista ammattitaitoa siinä 
määrässä, että pystyvät ansaitsemaan toimeentulonsa sen kautta ? Tähän 
täytyy yleensä vastata kielteisesti. Vasta viime vuosina on jossain 
määrin ryhdytty korjaamaan tätä epäkohtaa tarjoamalla käsitöitä ja 
kauppakursseja korkeakouluissa. Muutamat yliopistot hyväksyvät nämät 
aineet elektiivisinä aineina sisäänpääsyvaatimuksissa. Mutta yleensä 
kaivataan tässä suhteessa kurssien uudelleen järjestämistä. Nykyinen 
valtiosihteerimme, Bainbridge Colby, lausui eräässä puheessaan, että hän 
toivoisi amerikkalaisten koulujen puhdistavan kaiken romutavaran op
pikursseistaan .. " Parempi kuin näykkiä kasvitiedettä, eläintiedettä, täh
titiedettä, trigonometriaa tahi mitään muuta, " lausui hän, " olisi Ameri
kan nuorisolle opettaa kieliä. Tavallinen collegioppilas ei osaa tehdä mi
tään tällä näykityllä tiedolla tieteestä, paitsi että hän voi unohtaa sen. 
Suurena esteenä Amerikan vaikutukselle ulkomailla on meidän kielien
i:aitamattomuutemme." Tämän seikan tulisi antaa meille suomalaisille 
erikoista intoa suomenkielen opettamisessa, sillä meidän tulee osaltamme 
huolehtia siitä, että Amerikassa osataan suomenkieltä, voidaksemme toi
mia kauppa- ynnä valtiollisissa asioissa ,Suomen kanssa. Ja kun tiedäm
me, että muut eivät tahdo, eivätkä kunnolla voikaan, oppia suomea, on 
meidän Amerikan suomalaisten pidettävä huolta sen osaamisesta Ameri
kassa. - Uusi syy suomenkielen opettamiseen Amerikassa ! ,Totta muu
ten on Colbyn lausuma ajatus, että amerikkalaiset eivät ole kielimiehiä. 

Mutta tarkoituksemme oli puhua muista käytännöllisistä aineista, j oita 
sopisi opettaa akatemioissa. Sellaisia ovat esimerkiksi jo ylempänä viit
taamamme käsityö ja liikekurssit. Opetuksen tulisi yleensä kasvattaa 
oppilaita käytännöllistä elämää varten. Nykyaikainen koulujärjestys ei 
ole aina ottanut tätä seikkaa huomioon. Naisten tulisi oppia suorittamaan 
käytännöllisiä taloustoimia, sillä he tulevat elämässään niitä tarvitse
maan, huolimatta missä asemassa tulevatkin olemaan. Ja kun monet ko
dit laiminlyövät lastensa kasvatuksen tässäkin suhteessa, tulisi kouluj en 
täydentää opetuksensa kautta tätä puolta. Liikemaailman keskuksissa 
tulisi välttämättömästi antaa opetusta kirjanpidossa, pika- ja konekir
joituksessa ynnä muissa kauppa-alalla tarvittavissa aineissa. Täten lap
set kasvaisivat kykeneviksi suorittamaan tehtäviänsä j uuri niissä olo
suhteissa, joiden keskellä he kasvavat, eikä heidän tarvitsisi lähteä ko
toansa pois työtä etsimään. Usein kasvatetaan lapsi suorastaan kotoa 
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pois valmistamalla häntä ammattiin, j ota ei harjoiteta omassa ym
päristössä. 

Kolmanneksi mainitsisimme maanvilj elystieteen. Maanviljelys on yh
teiskunnan peruselinkeinoj a, ilman sitä olisi mahdoton tulla toimeen. Ja 
kuitenkin on tämä elinkeino ollut jätettynä oman onnensa nojaan, mikäli 
se koskee kasvatusta. Maanvilj elysalueillakin toimivat koulut eivät ole 
kiinnittäneet lasten huomiota maanviljelykseen, vaan on kasvatus usein 
johtanut mieliä poispäin maalta. Tämä seikka on vähitellen tullut huo
matuksi, ja nykyään on tapahtumassa yleinen herääminen tämän asian 
hyväksi. Esim. Michiganin valtiossa on jo olemassa kolmattakymmentä 
alkeiskoulua, j oissa opetetaan maanvilj elystä. Toistakymmentä vuotta 
sitten ei ollut olemassa yhtään sellaista Michiganissa. Ensimäinen perus
tettiin suomalaiselle maanviljelysseudulle Tapiolaan. Sen perusteella on 
on valtiossamme laadittu erityinen laki tällaisten koulujen perustamisen 
hyväksi. Meidän suomalaisten on hyvin tärkeätä kiinnittää huomiota tä
hän asiaan, sillä suuri osa kansastamme on maanvilj elysväestöä. j oiden 
lasten tulisi saada perusteellista opetusta tähän toimeen, auttaakseen van
hempiaan maanviljelyksessä ja jatkaakseen sitä senkin jälkeen, kun 
omaisuus ,on siirtynyt heidän haltuunsa. Akatemian kurssiin tulisi vält
tämättä yhdistää maanvilj elystiede. - Suomi-opistolla on opetettu tänä 
vuonna maanvilj elystä valmistavalla osastolla. Tarkoituksemme on jär
j estää se akatemiseen osaston kurssiin niin pian kun sen toteuttaminen 
käypi mahdolliseksi. 

Neljäntenä erikoisena akatemian opetusaineena mainitsemme musiikin 
opetuksen. Laulun ja soiton arvo tunnetaan yleisesti elämässä. Mitä olisi 
j umalanpalvelus ilman kaunista laulua ja veisuuta ? Laulupuoli tekee lu-e 
teerilaisen j umalanpalveluksen niin j uhlalliseksi. Yhteislaulu ja  kuorolau
lu koulussa tahi missä hyvänsä lisäävät yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 
Soitto ja laulu j alostavat luonnetta ja puhdistavat elämäntapoja. Seu
rakuntamme tarvitsevat urkureita ja  lauluseurojen johtaj ia, j a  nuoriso
seuratyömme kaipaa toiminnassaan laulua ja soittoa. Mutta mistä saada 
urkureita j a  lauluseurojen j ohtaj ia ? Se on kysymys monella paikkakun
nalla. Soittaj ia kyllä on, mutta hengellinen musiikki ja sävyllykset ovat 
heille vieraita, ja usein nämät soittajat esiintyvät palkan edestä tanssiti
laisuuksissa ynnä muissa kevytmielisissä huvittelupaikoissa. Kristillinen 
seurakunta ei voi alentua käyttämään tällaisia palkollisia. Kristillisten 
akatemiain tehtävä on antaa nuorisollemme perusteellista musikaalista 
opetusta soitto- ja laulutaidossa ynnä lauluseurojen j ohtamisessa. Tätä 
tehtävätä on Suomi-opisto pyrkinyt toteuttamaan aivan alusta saakka 
ja tahtoo edelleenkin toimia tsen hyväksi. Sangen monet koulumme oppi
laat ovat toimineet urkureina tai lauluseuroj en johtajina seurakunnis
samme ja monet koulussamme valmistuneet papit, j otka ovat saaneet a-1-
kuopetuksensa soitannossa Suomi-opistolla, toimivat nykyäänkin laulu
seurojen johtaj ina seurakunnissaan. Emme tuo tätä seikkaa ilmi siksi, 
että ajattelisimme papin tehtäviin kuuluvan lauluseurojen johtamisen, 
päinvastoin osottaa tämä seikka olojemme kehittymättömyyttä, mutta se  
todistaa väitteemme, että Suomi-opisto on jo  toiminut seurakuntiemme 
hyväksi musiikin opetuksen kautta. Paljon on meillä silti vielä toivomi
sen varaa koulumme musiikiosaston kehitykseen nähden. 

A..kafomian kannatilS. 
Tahdomme lausua vielä muutaman sanan tästä puolesta kysymystäm

me. On helppo asettaa kaikellaisia vaatimuksia akatemioille, mutta kun 
niiden toteuttaminen kysyy varoj a, niin joudumme kysymään : mitenkäs 
varoja saadaan ? Oman koulumme kannatuksesta voimme sanoa, että se 
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ei ole ollut tyydyttävällä kannalla. Vasta viime vuonna maksoimme velan 
rakennuksistamme, vaikka monia pontevia yrityksiä oli koetettu sen suo
rittamiseksi. ,Ja jos koulut ovat yleensä ahtaalla varojen kanssa, niin 
eivät ne voi maksaa tyydyttäviä palkkoja opettajilleen, ja täten on kun-
110llisten opettajien saanti hyvin vaikeata. Tämänkin tiedämme kokemuk
sestamme. 

Kristillisten akatemiain kannatuksesta tavallisesti huolehtii joku sy
noodi tahi kirkollinen ryhmä, jolle ne kuuluvat. Alkuvuodet ovat niillä 
olleet sangen vaikeita tässä suhteessa, mutta vähitellen on niiden kanna
tus varmistunut, ja ne ovat saaneet muutakin aineellista tukea. Monet 
luteerilaiset akatemiat ovat kiitettävällä kannalla aineellisesti. Heidän 
käytettävänään ovat tilavat, ajanmukaiset koulurakennukset, hyvät ope
tusvälineet ja kirjastot. Useissa tapauksissa ovat ne saaneet isoja lah
joituksia ystäviltään. Niinpä lahjoitti Denkmannien suku Augustana
Opistolle mahtavan kirjastorakennuksen, ja viime syksynä sai Witten
bergin Opisto kuvernööri Cox'ilta suuren rahalahjan uusien rakennusten 
rakentamista varten. .Suomi-Opisto on saariut tähän mennessä periä 
ainoastaan parilta ystävältään testamenttilahjana pienoisen rahasumman. 
Nämät varat on käytetty velan maksuksi, eivätkä ne olisi riittäneetkään 
minkäänlaisten uusien rakennusten saamiseen ; ne tekevät yhteensä noin 
$2,500.00. Mutta olkoot nämät esimerkit muistuttamassa muille ystävil
lemme koulumme tarpeista, että he muistaisivat Suomi-Opistoa testamen
teissaan. Varsinkin sellaiset varakkaat ihmiset, joilla ei ole lapsia, voi
sivat testamentata omaisuutensa koulullemme. Ehkäpä tulisi meidän 
esittää joskus virallinen testamenttimuoLo, jonka mukaan se voitaisiin 
järjestää, kuten monien koulujen vuosikertomuksissa nähdään. 

Mutta koulu tarvitsee säännöllistä kannatusta. Koulun laajetessa laa
jenevat ja suurenevat menotkin. Ja kun akatemiat eivät saa mitään val
tion avustusta, niin on kirkkokuntain huolehdittava niiden ylläpitämi
sestä. Tätä on Suomi-Synodi tahtonut tehdä Suomi-Opistoon nähden, 
lainaten suuren osan ajastaan vuosittain Suomi-Opiston asian pohtimi
selle. Uusi kannatustapamme, nim. opistoviikkojärjestelmä, on osoit
tautunut parhaaksi keräykseksi, ja sitä .on mielestämme jatkettava. Mutta 
jos kerran vuodessa vain uhrataan koulumme hyväksi, niin silloin tulee 
kannatus saada aivan yleiseksi seurakunnissa. Eikä siihen suinkaan 
riitä, että seurakunnan jäsen uhraa ainoastaan 25 senttiä, kun hän voisi 
hyvin antaa dollarinkin. Toivomme tältä riemuvuodelta - 25 :ltä vuo
delta koulumme historiassa, tässäkin suhteessa paljon. 

Tehkäämme itsekukin voitavamme Suomi-Opiston hyväksi, että se voisi 
palvella mitä monipuolisimmin kansaamme kristillisenä akatemiana. Ja 
toivokaamme, että voisimme lisätä sen kurssiin "college-osaston" jo lähei
sessä tulevaisuudessa. 

J. Wargelin. 
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"Non vespera, sed mane". 

(Luokan runo.) 

Nyt koitt,aa aamu toivojen, 
nyt päivä valkenee. 
Niin paljon töitä, toimia 
eteemme aukenee. 
Me yhdessä tahdomme nousta 
ja käydä toimintaan, 
kun on elo lämmin rinnassa, 
mi kutsuu taistelemaan. 

Pois siirtyköhöt vastukset 
ja  esteet tieltämme! 

On työmme vasta alussa, 
on aamuhetki nyt. 

Käy kulku kohti valoa, 
se nostaa mieltämme. 

Kuin rusko rinnassamme on 
tää tuli syttynyt. 

Me uskomme toteen ja hyvään 
ja kaikkeen kauniiseen. 

Kun kansamme kutsuvi meitä, 
niin kutsu:, velvoittaa. 

Me uskomme yöstä synkästä 
ain' uuteen huomeneen. 

Me kannamme kekoon kortemme, 
Sun kekoos, kansa, maa! 

Ah anna, Luoja, apusi, 
niin että työmme tää 
vois olla siunaukseksi 
ja kantaa hedelmää. 
Ja aamusta kerran kun ilta 
on tullut ja taukoo työ : 
suo helteestä päivän nukkua, 
suo luonas rauhaisa yö! 
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NELJÄS A KATEMINEN LUOKKA. 

I-Iistorg of the Class of 1921  

UT of the crowds of eager, enthusiastic students who entered the 
" Suomi " portals for the first time in 1917, thirteen enrolled in 
the first class for the academic department. They were Kalle 
Ekonen, Einar Laine, Sigrid Kumara, Hilda Saari, Albin Kai-
nulainen Viljo Nikander, Uno Salminen Hilja Aho, Julius Hei

nonen, Fannie Hautala, Herman Matero, Linnea Erkkila and Saima 
Iv1arkkanen, The first month was spent in getting acquaintect' with lessons 
with classes, and with each other. Then work was becrun in earnest' 
and soon we realized that a spirit of co-operation and 
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friendship wa� 
necessary among the members of the class, and this was impossible if 
they did not hold class meetings once in a while to discuss the problems 
which would confront the class as a whole. 

A meeting was called for the 25th of September, at which the follow
ing officers were elected : Kalle Ekonen, president ; Saima Markkanen 
f.ecretary ; Julius Heinonen, treasurer ; and Herman Matero, historian. ' 

No events of special importance came up during the first year and be
fore we realized it, spring vacation was at hand. Everyone left with a 
feeling that he had accomplished much, and that he was prepared for 
h is sophomore year. 

Highly jubilant, we arrived in Hancock, in September 1918. How
eyer, our rejoicing turned to disappointment when we learned that only 
frye of the former members of our class had returned - namely, Viljo 
Nikander, Linnea Erkkilä, Albin Kainulainen, Herman Matero and Sai
�a Markkanen. Happily, however, there were three new on�s to help 
f1ll t�e vacant places. They were Ida Kaarto, Impi Nissi, and Alma 
Laanmen. 

. The class was organized with Albin Kainulainen as president, Alma Laa
nmen as treasurer, and the former secretary and historian were re-elect
ed. C,lass mee!ings were held every other Monday, and some very in
terestmg quest10ns were discused. 

Several enjoyable trips were made during the week-end vacations. 
On� evening, Mis.s Young and Miss Lassey entertained the dignified semors and us, w1th a supper out in the woods. The sophomores went 
down in history as the better eaters. 
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More time than ever was spent on lessons. Latin and Algebra proved 
quite difficult for some and how those Finnish declensions and conj uga
tions vexed us ! Class activities became livelier in the spring. Who can 
resist the tempting voice of nature calling him to partake of the plea
sure of verdant woods? One such never-to-be-forgotten trip was made 
with Miss Young, our class custodian, and Mr. Willman, as chaperones. 

In the fall of 1919 our previous classmates, except Julius Heinonen, 
came back, and also two additional members, Arne Karhu and William 
w argelin, were added to _(the class .roll. Viljo Nikander was elected pres
ident, Ida Kaarto secretary, Alma Laaninen treasurer, and Herman Ma
tero historian. Meetings were held when matters of importance had to be 
discussed. Our annual rparty was held at Kaarto's and Ida proved to be 
an excellent hostess. 

The spring term was full of sadness and dej ection. School was closed 
for two weeks on account of a small-pox epidemic. Mr. Kuijala, who taught 
us French, English, and Modern History, became ill early in January 
and was unable to resume his work. Each day came reports of his slowly 
failing health, but still we hoped that he would some day be back with 
us. However, after an unexpected relapse, he <lied on April 27th. His 
death was a cruel blow which completely stunned everyone. Those who 
had the opportunity of being in his classes learned te revere and respect 
him, and will never forget him because of his kindness and willingness 
to help. 

What the school went through during this term will long be remem
bered for it seemcd at times that the sun would never shine again. Graver 
than ever before we departed for our homes. 

At last as seniors, we arrived in the fall of 1920 prepared for the last 
stretch of the journey. It meant hard work from beginning to end. Of 
the former members, Herman Matero and William Wargelin did not 
return, and in their places we obtained three new ones, Helen Niilekse
ia, Reino Laitinen, and Lilja Kantanen. The following officers were 
chosen : Impi Nissi, president ; Ida Kaarto, secretary ; and Lilja Kauto
nen, treasurer. For the last two years Miss Tuori has acted as our faith
ful custodian. 

Early in the school year, we decided to publish an annual. That meant 
work but that was what we were here for, and so we determined to do 
our very best. Especially were we inspired by the idea that it is the 25th 
anniversary of the founding of the College. The following staff members 
were elected from our department : Ida Kaarto, editor ; Saima Markka
nen, assistant ; and Albin Kainulainen, business manager. 

In the meantime Physics tried to prove itself a wonderful revelation 
to us. It is for the future to show whether this subject has attained its 
desired end. 

More than ever before, the members of the class have been in close 
contact with each other. Everyone has been near, when a helping hand 
has been needed. May this precious bond which has been formed never 
be broken. May the memory of it recall to us once more those happy college 
days. 

" 0  iV[other strong. our tasks are clone,  
And soon from thee w e  part, Vlith triumph in the guerdon won And love i n  every heart. The glory now that cro\\'ns our  to i \  Forever more sha\l be  A laurel of th ine  own , a n d  thine  Our new - ,von vi ctor)·. 
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The torch thou p laced with i n  our hancls 
'"ro l ight  our path way new 
Illumines ali i n  racl iance fa. i r  A n d  shows t h e e  proven true .  
About thy name encirc l ing cl ing 
Each frienclsh ip 's  men1ory, 
A_ucl, poor return for these ,ve b ri n g· 
Our lovi ng hearts to thee.  

S. M. 



KOLMAS AKATEMINEN LUOKKA. 

Kolmas akateminen luokka. 

OLMAS akateminen luokka on koettanut kohdaltaan pyrkiä eteen
päin edistyksen tiellä. Syksyllä jäi luokaltamme pois yksi oppi
las, jota olemme ikävällä kaivanneet, ja  toinen hyppäsi eteen
päin ylioppilasluokalle. Ilahduttavana seikkana voimme maini-

ta, että luokkamme on siltä kasvanut. Syksyllä saimme kaksi tove
ria lisää ja joululta tuli kolmas, j oten luokkamme oppilasluku on nyt 
kahdeksan. 

Ahkerasti olemme olleet läksyjen kimpussa, emme ole palj onkaan j ou
taneet huolehtimaan sivutoimista. Olemme .sentään joskus pitäneet luokan
kokouksia, j oissa on pohdittu luokkamme tärkeimpiä asioita. Tunnus
lauseemme on : Vita sine litera mors est. Elämä ilman tietoa on kuollut. 

I. S. & K. E. 
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TOINEN AKATEMINEN LUC/KKA. 

Toinen akateminen luokka. 

rr==;;,,,-.-;;,-YKf'.YLLÄ 1919 saapui joukko meitä poikia ja tyttöjä Suomi-opis 
ton Akatemisen osaston ensimäiselle luokalle. Innostus oli suu
ri alkaissamme lukupuuhat. Pian olimme täydessä työssä niin 
läksyjen kuin muiden toimienkin suorittamisessa. 

Syksyllä 1921 alkaissamme Akatemisen osaston toisen luokan 
joukostamme oli jäänyt useita oppilaita pois, mutta oli sen sijaan tullut 
joitakuita uusia, joten meitä oli neljätoista : Aino Nikander, Siiri Autio, 
Lempi Länsimäki, Aili Kangas, Lempi Ruotsinoja, Ellen Steikari, Ed
ward Puumalainen, Verner Anderson, Väinö Sjöblom, Alfred Rikkola, 
Yrjö Hanki, Theodore Thompson, Arnold Wargelin ja  William Tervo. 
Presidenttinä on toiminut William Tervo, neuvonantajanamme pastori 
A. Immonen. 

Luokkamme on tehnyt muutamia hauskoja kävelymatkoja töiden lo
massa silloin tällöin. 

Tunnuslauseemme on ollut : "Ilman Jumalaa työmme on turhaa". Se 
ajatus on ollut innostamassa ja rohkaisemassa meitä pyrkimään eteen
päin. K.  W. T. 
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ENSJMÄINEN AKA TEMINEi'I LUOKKA. 

Ensimäinen akateminen luokka. 

YYSKUUN 7 p. 1920 on päivä, j?k3: tulee ai�a säily_mä_än . muis
tossamme. Siitä suuresta nuonsoJoukosta, Joka oh sillom ko
koontunut opiston juhlasaliin, kirjoittautui kolme�oi�.ta .Akat�
misen osaston ensimäiselle luokalle. Muutamat heista olivat JO 

==="===!I edellisinä vuosina olleet täällä opiskelemassa, mutta enemmistö 
oli uusia. 

Heti alussa ryhdyttiin työhön innolla ja harrastuksella. Koti-ikävä t_eki 
monellekin haittaa ensi päivinä, mutta tuo ikävä alkoi haihtua kun aloim
me tutustua toisiimme. 

Kahden viikon kuluttua pidettiin luokan ensimäinen kokous. Puhee�
j ohtajaksi valittiin Emil Takala, kirjuriksi Olga Tervo ja rahastonho1-
tajaksi Lempi Kitinoja. . . . . . Kevätlukukauden alussa tuli joukkoomme kaksi uutta oppilasta, mmit 
täin Laina Hänninen ja Elma Mäki ; viimemainittu on seurann�t luok
kaamme ainoastaan englanninkie1i-, suomenkieli- ja uskontotunneilla. . Luokkamme mielilause on : " Vincit omnia veritas", s. o. Totuus voit
taa kaiken." 

Jumalan avulla olemme eteenpäin ponnistelleet, huolimatta pienistä vai
keuksista, joita on jokaisen tiellä hänen vaeltaessaan kohti päämääräänsä. 

H. M. R. 
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VALMISTAVA OSASTO. 

Valmistava osasto . 

IF"""lill,....9\yysKUUN 3 p. 1921 täyttyi Suomi-opiston juhlasali joukosta kan- samme poikia ja tyttäriä, jotka nuoruuden innolla tah_toivat a!
kaa opinteitä taivaltaa kootakseen kalliita tiedonmuruJa vastai
sen elämän varalle. 

Valmistavalle osastolle kirjoittautui kuusitoista oppilasta : 
muutamat heistä opiskellakseen vain englannin kieltä, toiset seuratakseen 
kaikkia osastomme aineita. 

Kevätlukukauden alussa lisääntyi joukkomme kuudella oppilaalla. En
tisistä on kolme jäänyt pois, niistä yksi sairauden takia, joten Valmista
valla osastolla on kaikkiaan yhdeksäntoista oppilasta . 

Luokan valvojana on toiminut Valmistavan osaston johtajatar nti Hil
da Puska. 

Ei ole koulutyö varsin helppoa alussa, mutta mitä enemmän siihen pe-
rehtyy, sitä enemmän siihen innostuu. 

Ei mitkään huviretket ole johtuneet mieleenkään, niin olemme innostu
neet tehtäviimme. Kirjojen äärestä löydämme suurimman huvituksen. 

"Kun rukouksin teemme työtä, niin siunauskin seuraa myötä." 

A. M. 
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N öyryyden kallis läksy. 

•,,e1"'"'1HE vuodet, jotka olemme saaneet viettää Suomi-opisto äitimme hel
län vaalinnan ja kasvatuksen alaisina, ovat kohta loppuun kulu
neet. Ainoastaan muutamia viikkoja vielä, ja me saamme käydä 
kouluelämästä käytännölliseen elämään, itsekukin sille uralle, 
jolle omaa erikoisia taipumuksia tai tuntee sisäistä kutsumusta. 

Jokaisen hartain toivo on, että tulisi menestymään elämäntehtävässään. 
Samaa toivoo myöskin Opisto-äiti jokaisesta lapsestaan, jonka maai1mall� 
lähettää. Kun meidän nyt pian täytyy ottaa jäähyväiset tältä rakkaalta 
äidiltämme, niin monien muistutusten, kehoitusten ja varoitusten joukossa, 
jotka hän meille viimeiseksi antaa, tulee varmaan olemaan myöskin tämä: 
" Lapseni, älkää koskaan unhoittako nöyryyden kallista läksyä. Siihen si
sältyy yksi menestyksenne tärkeimpiä ehtoja." 

Miten paljon olisimmekaan oppineet koulussaoloajallamme, jos olisim
me oppineet nöyryyden kalliin läksyn! Jos olisimme tulleet siihen j oh
topäätökseen itsestämme, että kovin, kovin vähän me tiedämmekin, niin 
silloin voitaisiin meistä sanoa, että omaamme paljon viisautta. Sitävas
toin, jos me pöyhkeillen, itseemme tyytyväisinä kerskumme suurista tie
doistamme, niin silloin täytyy meistä ikävällä valittaa, että me emme taida 
vielä edes aakkosiakaan viisauden suuresta kirjasta. 

Lähes kolmetuhatta vuotta sitten eli mies, jota silloinen maailma kutsui 
'· viisaaksi" ja joka nimitys ei ole vuosituhansien vieriessä häneltä haih
tunut. Tuo mies erikoisesti painosti juuri nöyryyttä menestymisen suure
na ehtona. Hän lausui : "Häviön edellä käy kopeus ja ylpeys lankeemuk
sen edellä", mutta "kunnian edellä käy nöyryys". 

Niin, "häviön edellä käy kopeus" .  Historioiden lehdiltä voidaan löytää 
lukemattomia esimerkkejä henkilöistä, joiden ylpeys on vienyt vain lo
pulliseen häviöön. Miten on käynyt niiden monien mahtavien hallitsijoi
den, jotka ovat uneksineet koko maailman valloittamista itselleen? Miten 
kävi esim. Napoleonin, tuon Ranskan mahtajan, Europaa kukistaessaan? 
Siihen raukenivat suuret suunnitelmat. Yksinäiselle saarelle joutui hän 
viimeisiä vuosia viettämään. Siellä ollessa saavutti kuolema hänet. To
teuttamatta jäivät häneltä suuret unelmat, eikä ole vielä yhtään niin voi
makasta ihmistä tullut, joka olisi voinut viedä päätökseen Napoleonin 
alkaman työn. 

" Kunnian edellä käy nöyryys." Historia todistaa tämän lauseen todek
si niihin tuhansiin nimiin nähden, jotka ovat kirjoitettuina sen kunnia
luetteloon. Näiden nimien joukossa on monta meidänkin maamme suur-· 
miesten nimeä. Monelle meistä on niistä rakkain Abraham Lincolnin ni
mi. Mutta näiden kaikkien yläpuolella on Hänen nimensä, Hänen joka 
oli itse nöyryyden esikuva. Ei yksikään ihminen ole koskaan ollut niin 
nöyrä kuin Hän, mutta ei myöskään yhdellekään kuulu niin suuri kunnia 
kuin Hänelle. Hänen työnsä ei rauennut Hänen kuolemansa jälkeenkään, 
vaan se on yhä edistynyt vain. Hän ei rautaisella valtikalla, ei mahdilla 
pyytänyt hallita maailmaa, mutta nyt jo on Hänen valtakuntansa laajempi 
kuin kaikki maalliset valtakunnat. Ken voi .sanoa, että Hän ei menesty
nyt elämäntehtävässään ! 

Tärkeä on ,siis meidän, juuri elämän kynnyksellä seisovien, muistaa 
nöyryyden läksy. Nöyryyttäkäämme itsemme ennenkaikkea Jumalan vä
kevän käden alle, että Hän saisi antaa meille siunauksensa. Pyytäkääm
me sitten käydä Hänen avullaan eri tehtäviimme, etsien aina kaikessa ei 
omaa parastamme .ia omaa kunniaamme vain, vaan toinen toisemme pa-
rasta ja ennenkaikkea Jumalan kunniaa! /. M. K.  
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An Autobiography 

was born and reared in the heart of America's interests, namely 

in the White House. 
I can remember very well the day when some of my com .. 

panions explained to me the greatness of my surroundings, and 

Pl!::==01=.n,i1:t=e=d:.1 out persons of more than mere importance. They told me 

to be very carcful and not let anyone see me, or else I would mee� a 

crushing doom. From that time on I was on t?e alert from ea
b
r
1
·ly

p
mo171

d
m� 

until late at night, following as closely as poss1ble the Honora e res1 en" 

Wilson's and his family's activities. 
I had an excellent place of refuge for the night and f.rom there, I 

would quietly sally forth and watch the important activities. More t_han 

once, from behind :some rare and dainty curtain ;r have watched the act10ns 

of important personages at state dinners, and have parta�en of the wonder

ful menu, and admired the glistening cutglass and the s1lverware. 

Only once have I been in the wonderful East Room, where some world

famous receptions and balls have been held. Never shall I forget that 

time as it nearly cost me my life. Just as I had comfortably seated my
self on a highly-polished table, I happened to look at a door close by a�d 
there were the eyes of an enraged footman glaring at me. I heard h1m 
mutter to himself, "l thought this room had never been inhabited by 
such pesky things !" I made up my mind to show him if it :were so easy to 
catch this pesky thing. I flew quickly back and forth, and the threaten
ing figure came after me. Finally I perched upon the wall right above 
his head and before I knew it, he had drawn out his huge white hand
kerchief and aimed right at me, and had I not been so fleet, I would not 
be relating this to you. However I reached my haven in safety and de
cided never to risk my life in the East Room again, and disgrace it with 
the presence of my "pesky little self." 

One morning while the family was at breakfast in the private dining 
room, I alighted on His Honor's shoulder and remained there for some 
time without being noticed. Suddenly Mrs. Wilson caught sight of me 
and called her husband's attention to me. Sure enough, His Honor, the 
President of the United States, fixed his eyes on little insignificant me! 
At first this bewildered me so that all I could do was to stare back. His 
look was so peaceful however, that I soon lost my fear, and when they at 
last turned their attention to their meal I decided to depart, proud to 
think that I had been so greatly honored. 

I have had a wonderful time in this important household, and have re
lated to you these only, of the numerous incidents which have occured 
during my lifetime. These have impressed me so much that I have de
sired to put them down in black and white, to warn others not to be 
forward in entering and alighting on conspicuous places. A Fly. 
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CLASS WILL AND TESTAMENT 

E, the members of the Class of 1921 of Suomi College, being of 
sound mind and memory, do hereby make and publish this, our 
last will and testament : 

1. Arthur Anderson, our capable and much-liked president, 
lb:l!�gdJ bequeaths his honorable office to K. E. Hamalainen, who has 
ability of keeping the meetings in logical order. 

2. Susie Mae Matson, commonly known as "Hanks", wills her office 
of secretary to Toivo Holso, who can thereby make good use of his pen-· 
manship. 

3. A. Pontinen, having duly performed his duty, bestows his office o:f 
class treasurer upon Albert Maki, a very honest man. 

�- Mayme Hi�lson hereby bequeaths her hilarity and habit of taking 
Thmgs €asy and :J ust ,as they come, to Edith Sauvola, as a preventive for 
untimely wrinkles. 

. 5. �mil Hamalainen, not being able to make use of it, in bookkeeping, 
g1ves h1s newly-bought fountain-pen to Edward Tapper who can try his 
luck with it next year. ' 

6. Martha Raukola bequeaths her quietude and modesty to Impi Pent 
tala and Lempi Anttila, who surely can make use of her benevolence. 

7. Arthur Johnson, seeing that he cannot profit by it at College any 
longer, wills his appetite for apple pie to W alfrid Kokko. 

8.. Wjlliam Tammela confers his knowledge of bookkeeping upon 
Impi Lame. 

9. Laine Hamalainen bestows her skill with the typewriter upon Ed
ward Koski. 

10. Edith Sippola, Fannie Kerttula, and Hilja Hoikka will their 
gentleness and kindness to anyone who lacks it. 

11. Rudolf Lofback beque!aths his ability to startle 1Jhe public with 
brilliant speeches to Ilmar Heikkinen. 

12. Anna Vanni, being of a generous nature, wills her red cheeks to 
Ilmi Kuusisto. 

13. Ida Nissila conf-ers her talent for singing upon Lempi Anttila. 
14. Adolf Kasari, being rather familiar with Noah Webster, leaves his 

vocabulary to the needy and deficient. 
. 15. Lempi Nummelin, a trifle unwillingly, wills her never-vacant place 
m chapel to William Wargelin. 

16. Uno Knuuttila, being well endowed with wit, bequeaths it to Ja
cob Saari. 

17.. Hilda Johns?n, because of fond memories, reluctantly gives her 
seat rn the Commerical Department to Ida Richards. 
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18. Ida Nasi and 1Alli Torp:pa, our busy ones, bestow their stick-to-it-
iveness to those who occupy th�ir seats next year. . . 

19. George Nissila leaves h1s love for shorthan_d to _E_m1l Hiltunen . 
20. Fanny Pelkonen confers her ever-sunny d1spos1t10n upon Martha 

Johnson. . 
21. Andrew Huhtala gives his eagerness for gomg to church to Verner 

Anderson. 
22. Ellen Swan bequeaths her musical tendencies to Aina Siikanen. 
23. John Anderson, janitor of the Philomathic, having shown suc

cess in entertaining with his dialogues, bestows this trait to the janitor-
to-be. · 1 1 ·  Yl' 1 · 11 h · 24. Miriam Moilanen, George Ryty, and W1 iam 1ta o w1 t eir 
long walk from Atlantic to H�ncock to the �ormitory girl_s. 

25. Arvo Oja bequeaths h1s graceful ga1t to Tauno Smrua. 
26. Saima Markkanen, who never goes to extreme in fussing, bestows 

her simplicity upon Aino Piippola. 
27. Reino Laitinen leaves his frequent visits to the library in the care 

of his most faithful friend Julius Heinonen. 
28. Helen Niileksela, our " sunshine lady", bequeaths her smiles to 

Helmi Nurmi. 
29. Arne Karhu and Viljo Nikander leave their initiative and enthu-

siasm for physics to Jalmar Mattson, who might have an opportunity 
to make good use of it. 

30. Lilja Kantanen, the most dignified and lady-like senior, bequeaths 
her prominence among the Seminarians to Impi Samanen. 

31. Impi Nissi, who has proved herself very capable of presiding over 
our class meetings, leaves her exalted position to Anselm Lahti. 

32. Albin Kainulainen, our "silver-tongued" orator, bequeaths his 
ability to Evert Torkko, who has shown some disposition toward public 
speaking. 

33. Ida Kaarto and Alma Laaninen, who have shown themselves 
capable of singing due,ts, will their abilit'\}'" to Aili Kangas and Kalle 
Ekonen. 

34. To dear old Suomi we leave our best wishes for many a prosper-
ous year. 

IN TESTIMONY WHEREOF, we have hereunto set our hand and 
seal this twenty-seventh day of May, in the year of our Lord nineteen 
hundred and twenty-one. 

Signed Class of 1921. 

4 7  



T was curiosity, that natural trait in the character of every wo
man , that led me to the old curio-shop one sunny afternoon. It 
seemed, at the time, however, to be more than curiosity, for I felt 
that some impelling force was driving me there. The shop had 

an air ,of rnystery about it. The front windows were so dusty t hat one 
could hardly distinguish the different articles on display. 

I opened the door stealthily, the hinges creaked and the disrnal sound 
added to the weirdness of my surroundings. A cloud of dust greeted me. 

When my eyes became accustomed to the dust and dimness of the room, 
l noticed a wrinkled old mau sitting behind an unstable desk which served 
as a counter. He smiled a toothless smile and inquired what I wanted. 
l tried to explain that l really did not know but wanted to look around 
first. He seemed to understand and promptly disappeared behind the 
rickety counter. Left to my own devices , I began to investigate. The roorn 
was quite dark except for a spot in one ,corner where the bright beams 
of the .sun fell. A shiny obj ect caught my eyes. The rays of the sun fell 
directly upon the rnost beautiful crystal I had ever seen. And strange to 
say, it was the only article in the room of which any care seerned to have 
been taken. Its brilliancy lighted up the whole corner. I had heard 
strange stories about crystals, how they revealed the future to any one 
who looked into them. A thrill of desire went through my being. What 
if it would reveal the future of my classrnates ! 

I gazed long and earnestly. At first I could see nothing distinctly 
but ,soon the forms of people began to appear. I recoiled in alarm. But 
buoyed by my curiosity, I put aside my fears and watched again. Good
ness ! I saw black people, squatting on the ground. Then the mystery 
of the scene cleared, for there in their midst was Alli Torppa. And who 
v,as that golden-haired girl among the group of blacks that was a little 
apart from the others? Lilja Kautonen! Well, at last Alli's and Lilja's 
dreams of being missionaries among heathens had been realized. 

Before I had an opportunity to see more, the scene changed. 
A great stage came into view. There leaning on a balcony was Laine 

Hamalainen looking very mournful. My eyes followed her gaze. NO other 
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than Rudolph Lofback stood below, his rnouth going through all the 
motions of singing. I recognized the setting, the farewell scene in "Ro
meo and Juliet." Then the orchestra attracted my attention. I .saw Ellen 

Swan, swinging her baton with an ease characteristic only of profes
sionals. At the piano was .Saima Markkanen, her fingers gliding rapidly 
over the keys. 

I began to ponder over the wonderful achievements of my classmates 

when lo, the crystal again revealed a new picture. Two figures were 
treading slowly down a long empty corridor in deep conference. When 

they came nearer, I recognized Viljo Nikander, as sedate as before, and 
Fanny Pelkonen in nurse's uniforrn. Close behind them other whiteclad 
figures appeared and among them I had a fleeting glimpse of Anna Vanni 
and Lempi Nummelin. 

The scene changed to a building which fooked like a bank. In a cage 
with the words, " The President", conspicious over the door, Emil Hama
lainen was seated comfortably in a great swivel chair contentedly puffing 
Ht a cigar. He had all the airs of a successful banker. Suddenly he rose 
and greeted a group of rnen who appeared to be prosperous business men 
and also the directors of the bank. Among them I ,saw George Nissila and 
Andrew Huhtala. There was still another whose features looked strange
ly familiar. I leaned a little forward in order to get a better view. Why, 
it was John Anderson, but ,so increased in weight that he was hardly 
recognizable. 

Now, court seerned to be in session. Grand in her judicial robes, be
hind an immense desk, sat our sprightly Lempi Kari. Reino Laitinen ap
peared to be an attorney for he was making gestures and causing some 
of the jury women to wipe their eyes. I quickly scan ned the jury for 
familiar faces and just before the courtroom faded, I saw Anna Miilu 
as trim as ever and looking like a contented matron. 

I closed my eyes for a 1while. It ali seemed so unreal a-nd incredible. 
I resolved, however, to learn at ,any 1cost the :fate of the rest of my class
matles. 

Ida Kaarto confronted me in the crystal She was walking up and 
down in deep meditation. She had actually grown. On a door nearby I 
saw the words " Dean 's Office". When the door opened, in came Impi 
Nissi, a dab of flour on her cheek which disclosed the fact that she was 

now in her long coveted position :as teacher 1of domestic science. Behind 
ller came Margaret Seppanen, her eyes devouring a book which made her 
look very studious and learned. :Who would have thought that Margaret 
would enter the ranks of professors ! 

A room full of women appeared. A meeting of a Ladies' Aid I surmised it 
to be, because Maemi Mattson presided there, her hair pulled severely 
back. Maemi had come unto her " Worth' '. 

A business atmosphere again prevailed. Ananias Pontinen bustled into 
a large building which occupied a whole block. He hurried into a private 
office where he dictated a letter to Lempi Mattson and in no time he was 
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in another section of the house giving orders to Arthur Anderson who ap
peared to be the manager of the department. Before the building faded 
ci,way I saw that it was a candy factory. 

N ow a vast tract of prairies came before me. On the veranda of a 
beautiful colonial house in all splendor sat Adolph Kasari complacently 
viewing his extensive domains . Marie Kangasniemi appeared in the 
doorway with a huge bunch of keys in her hand. How unique ! J ust the 
housekeeper for Adolph. I saw two cowboys ascending the steps whose 
walk looked familiar. They wore all the paraphernalia adapted to that 
calling. When they came nearer I recognized them as the two insepara
bles, William Ylitalo and George Ryty. 

Again the scene changed. Rose Jampsa appeared carrying gowns. 
Many fashionable ladies, their lorgnettes in constant use, scrutinized the 
dresses on the various models who walked gracefully before them. Among 
the models I saw Lempi Erickson and Hilma Kyllonen clad in the most 
exquisite evening gowns. And who should advance but Arne Karhu in 
immaculate dress still having that distinguished air that became him so 
naturally at the memorable Philomathic party. He gave directions to 
the models and from that I assumed that he was the owner .of the shop. 

The crystal became dim .for a moment, and fear, lest I should not see a ll 
my classmates gripped me. But to my delight it became clearer and even 
brighter than before. 

Standing on a high platform speaking to a great multitude of people was 
Albin Kainulainen. Judging from the size of the crowd and the interest 
with which they listened to the speaker, I concluded that Albin had be
come a second Billy Sunday. 

In a great laboratory surrounded by all sorts of chemical apparatus 
and solutions, Uno Knuuttila stood, sorting out plans of his new dis
coveries. 

The scene faded and presently I saw chickens everywhere. What did 
this signify ? I soon distinguished human forms among them. On care
ful scrutiny I recongnized Edith Sippola and Marth Kaukola. A chicken 
farm ! But before I could investigate further, chickens and all vanished. 

Next the outline of the Capitol at Washington was visible. In a large 
room, I saw rows and rows of .serious dignified faces. Who of the class 
of 1921 could have attained that position of honor ? To my surprise, I 
saw Anna Korhonen looking very important and following attentively 
the proceedings of the House. 

Then a large new building presented itself in the crystal. I guessed 
that this was the new Suomi College, the plans of which I had seen. Now, 
I knew that I would see many of my classmates who were answering 
the call of their Alma Mater. 

The fiirst person I saw was Alma Laaninen, who was directing a large 
choir which was at least five times the size of the 1921 choir. 

In a room containing about fifty typewriters sat Senia Waisanen at 
a desk, busily stamping " Try Again" on numerous typewritten sheets. 
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Th S · ·ymnasium next emerged into view. There was Hilja Hoik-e uom1 g . . · · I k · t t·ng her· class of bright-eyed students m phys1cal trammg. n a ms ruc 1 . . . 
h b t Of the gymnasium was a large sw1mmmg pool, where m 

t e asemen . 
th ·t ·  of instructress was Hilda Johnson. I saw her demonstratmg . e pos1 10n . .  
the famous Johnsonian <live to a number of asp�rmg Annette Kellermans-

to-be. Before I had a chance to see the other 1mprovements at our Suo-

mi the crystal revealed different pictures. . 
What seemed to be an aviation school appeared. Elsa Luhtala, 111 

greasy "overettes", was pointing out and explai�ing the function� of the 

different parts of the airship. Among her pup1ls I saw Anna L111dberg 
and Ida Nasi. 

The figures were becoming dimmer and dimm�r but �� the l�st �cene_ I 
&aw Helen Niileksela and Miriam Moilanen bus1ly wnt111g ed1tonals 111 
an office which was littered with papers. 

At last I had seen all I wanted to see. I felt as if I had won a great 
victory. I looked around toward the desk, but no one was in sight. The 
triumphant feeling left me and fear crept in. Wha� if I have been l_ocked 
in ! The mere thought .made me cold. With quak111g heart I hurned to 
the door. My fears had been in vain for the door opened with more ease 
than before. How good it felt to be out in the fresh air after spending 
such a time in that dusty shop ! As I walked down the street I had a 
queer sensation that I was not a part of the life around me but that I 
had been suddenly transported into that vague, obscure, future. 

I. M. N. 
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Lyyra ja valkolakki. 

ULTAINEN apolloninen lyyra ja valkolakki - niistä tunnetaan 
Suomen ylioppilas, kaukana ulkona Europassakin. 

Aikoinaan hän on kantanut kupeellaan miekkaa, joka muuten 
huonosti viihtyi tupessaan, mutta nyttemmin se kuuluu jo ta-

1!:i:::S'l::::::!I saantuneille tohtorismiehille. Siihen aikaan hänen tyyssijansa 
oli muistoista yltäkylläisen Auran rannoilla, Brahen akatemia vuosisatai
sessa Turussa, jonka arvoisien porvarien alin omaisesta mieliharmista hän 
kävi. Hän oli silloin vielä puolittain keskiaikainen ilmiö, bohemityyppi, 
usein auttamaton hirtehinen, paraassa tapauksessa sivistynyt barbaari, 
kuten Gabriel Tuderuksena - mutatis mutandis - vähän niinkuin kuo
lemattoman gallialaisen Francois Villonin tyyliin. Olisi ollut useampia 
akatemioita maassa, moni varmaan olisi tullut näytelleeksi eräänlaisen in
terakatemisen potkupallon osaa, mutta oli vain yksi ja häntä siedettiin. 
Täynnä toivottomuuttakin häntä koetettiin kasvattaa ja sivistää - hy
vällä ja pahalla. Hänen kova päänsä, kova kuin maakamara, oli profes
soreille aksiomi. Jos hän osotti päinvastaista ja jonkun Eoleniuksen 
tavoin liian helposti oppi kreikan, hebrean, jopa syyrian - häntä epäil
tiin liitosta itse kaviojalan kanssa ja tuomittiin kuolemaan nekroman
tiasta. Kuinka olikaan, hän viihtyi kernaasti Turussaan. Yhtä uskollisesti 
kuin aurinko kiersi, hän uudelleen ja uudelleen palasi sinne. Hän palveli 
itsepintaisella rakkaudella ylevää Alma Materia kuin Raakeliansa, vuo
sia ja vuosikymmeniä - yhdentekevä, aina "ikuisen ylioppilaan" arvoon. 
Ja kun hänen loppujen lopuksi sentään täytyi erota armaastaan, niin teki 
hän sen haikealla mielellä ja muisteli itsensä ikälopuksi sitä kuin ainakin 
unohtumatonta ruusunpunaista ensi lempeä. 

1800-lukuun ja Helsinkiin siirryttyään hänestä on vähitellen tullut kor
rekti, niin vaikea kuin hänen on ollutkin päästä nurjistakin traditsioneis
ta. Vielä vuosisadan puolivälissä hän carbonaaris-vallankumouksellisine 
partoineen ja polissongeineen, naukuj aisineen sekä laittomine osakunti 
neen oli byrokratialle ymmärrettävästi kauhistus ja vain vaivoin saatet
tiin valikoida sopiva eksemplaareja kansleri - perintöruhtinaalle tar
peen tullen esitettäväksi. Mutta juuri samoihin aikoihin, 1840-luvulta 
alkain, Runeberg-Snellmanin aikakaudella, hän on saanut ympärilleen 
sen idealismin sädekehän, joka on hänelle ominainen. "Me hengen vapaa 
kansa" on "1840-luvun ylioppilas" - tyypin kuuluisa Topeliuksen tul
kitsema tunnuslause. Sen .valossa hän on esiintynyt kansansa - ainakin 
aikoinaan - rajattoman rakkauden, ihailun ja auliuden esineenä : "isän
maan toivona." "Spei suae patria dedit - toivolleen isänmaa antoi" lukee 
Vanhan Ylioppilastalon otsikossa. - Talo on kansan lahjottama yli
oppilaille. 

Ne ajat olivatkin hänen suuruudenaikansa, mennyt mutta unohtuma
ton. Ei koskaan varmaan lyyran ja lakin loisto ja lupaus ole ollut sama 
- sama 1kuin esim. nuoren Wecksellin päässä tunnetussa kuvassa - sa
ma kuin pelottoman ja moitteettoman .Snellmanin K. P. T. - kaartilai
sen kädessä hänen pitäessään puhetta - sama kuin Topeliuksen "mat
kustavan ylioppilaan" iloisesti yllättäessä saapumisellaan sydänmaan ih
miset. Mutta ne ajat olivat ja menivät. Realismi ei ollut otollinen "Da-
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niel Hj ort'' uneksij oille, skeptillinen "vuosisadan loppu" j äähdytti ro
manttisen isänmaallisuuden ja "matkustavat ylioppilaat" olisivat surulli
,:;en hahmon ritareita - rautateiden aikakaudella. 
' Hän ei ole enää yhtälailla kaikki kaikessa kuin silloin. Mutta ikuisen 
nuoruuden glooria ei voi olla säteilemättä aina hänen kulmillaan. 

Olojen pakosta hä!1 on nykyään entistä I?.�lj_?n __ ahk�rampi ja n�peam�,i omissa luvuissaan istuen lakkaamatta pa1vasta toiseen "boks1ssaan . 
" Keltanokka" alottaa heti opintonsa eikä häntä uhkaa enää läsnäolol
laan jonkun "ikuisen ylioppilaan" kumm_�tus, joka aina oli mui�tutta;m�s
sa "lukujen" loppumattomu1:1desta . . Ha_nen. harras_�us�ensa_ }a _to�m1�
tansa piiri on näin tullut ra� otetuk�1 o:pmtoJ en hyv�ks1.. S1tapait_s1 ela
mä hänen ympärillään on laaJennut Ja rikastunut : yl10pprlas on vam mu
ren muun muassa. Mutta kuitenkaan hän ei ole pelkkä ammattilainenkaan 
kuten esim. hänen virkaveljensä Quartier Latin'issa. Osanotto osakunta
elämään yhdistää hänet edelleen päi_vittä�sin_ m_uun ma�ilman ka!1s�a. 
Kahdellatoista osakunnalla on kullakm enko1sle1mansa, Jonka trad1ts10-
nit ovat luoneet : suurin ja johtavin Hämäläis-osakunta, rikas ja aristo
kraattinen Uusmaalainen (ruots.) , kansanvalistusta harrastava Etelä
suomalainen, kultuuriperintöä vaalivat Varsinais-Suomalainen ja Turku
lainen (ruots.) , edistysmielinen Satakuntalainen, kaksikielisyyttään ki
tuva Wiipurilainen, savolaisuudestaan nauttiva Savolainen, heimoustun
ten elähyttämä Karjalainen ja maakuntatunteen yhdistämä kolmen pohja
laisen osakunnan ryhmä : Vaasalainen (ruots.) , Etelä-Pohjalainen ja 
Pohjois-Pohjalainen osakunta. Osakunnat ovat ylioppilaskunnan itse
hallinnon elimet. Niiden jäsenluku, s. o. Helsingin Yliopiston ylioppilas
luku, suurin Pohjoismaissa, ,on alun neljättätuhatta. Teknillisellä ja Kaup
pakorkeakoululla on omat ylioppilaskuntansa. 

Valkolakki lyyrineen on kaikkien yhteinen tunnusmerkki. Teknillisen 
korkeakoulun ylioppilailla on lakista riippuva tupsu erikoistunnusmerk 
kinä. Lakin sesonki kestää vapunpäivästä syyskuun viimeiseen. Loka
kuun 1 päivänä se näyttää heti hullunkuriselta ja on vaarassakin, jos on 
syytä epäillä pahaa aavistamatonta kantajaa keltanokaksi. Vappuna, 
yleisenä kevätjuhlana, on tapana käyttää sitä kenen hyvänsä entisen yli
oppilaan. Lakin lumo on aina näihin asti ollut erinomaisen suuri. Ja sen 
saamiseen on säännöllisesti liittynyt helliä muistoja : ensimäinen Helsin
gin-matka, kotiatulo, vanhempain vuosikausia varrottu mielihyvä, rakas
tuneita katseita j. n. e. Mutta näyttää että lakki vähitellen voi jäädä käy
tännöstä pois. M. m. siitä syystä että homogenisuutta rakastava demok
raattinen yhteiskunta ajan mittaan sitä vierastaa ja että ylioppilaan ase-
ma. siinä muuttuu. 

\ Kuinka olikaan sen yliaikansa elämisen - itse asiassahan se on vain (\ 
lakki ja lakkien muodit vaihtuvat vaihtumistaan. 

T. L. 



Classification 

Arthur Anderson ... " Art" ...... " Oh, that's right too." 
Hilja Hoikka . . .... - - - .. · '· W ell, the idea ! "  
Laine Hamalainen .. ' ' Pinkie" ... '' What could be sweeter ?" 
Ellen Swan ........ " Bobbie" ... " Uf my ! that sounds fishy." 
Maemi Matson ..... " Hank" .... " Nutsie coo-coo." 
Alli Torppa ........ " Ally" ..... "You're all right, honest." 
Arvo Oja .......... " Cloque" ... '· Consequences are such." 
Andrew Huhtala .... · ' Huuts" .... " Quit your fooling. 
Ida Nissila ......... · ' Iitu" ...... " Oh my land!" 
Lempi Nummelin ... · ' Molly" ... . " I  nearly almost croaked." 
Anna Vanni ..... .. · ' Rosie" .... " Haloo, muija." 
Uuno Knuuttila .... · ' Knuuts" ... " By jinks !"  
Fanny Pelkonen ... "Sweetie" .. "You know how it  is." 
Rudolph Lofback ... · ' Kid Biff'' . '' Edivently." 
Adolph Kasari . . ... " Kuss" ..... " Voi pappa, rakas isä." 
Edith Sippola ...... ·'Sips ...... " Oh say ! "  
Hilda Johnson ..... - -Smiles'' ... " Voi kauhia maailma !"  
Anna Korhonen .... " Tootsie" .. . " Might as well." 
Maymie Hillson .... · ' Chunkie" .. " I'll be cow-kicked by a mule!" 
Tauno Siurua ...... ·' Zip" ...... " Doggone it ! "  
Ananias Pontinen ... '' Ponts" .... " It's the funniest thing." 
Impi Penttala ...... ' Brunette· ' . " Oh ! good night." 
Arthur Johnson ... · 'Slats" ..... "Wa-a-11". 
Rose Jampsa ...... . · • Jamps" .... " Can you beat it. "  
Emil Hamalainen ... " Himmie'' .. " How far are you in bookkeeping ?" 
Anna Miilu . . ...... · 'Mi Lou" ... " My stars ! "  
Ida Kaarto ........ ' · Eero" ..... " Noh, taitaapa se niin olla." 
Alma Laaninen ..... '' Laaniska" . " I  think so too." 
Albin Kainulainen .. " Kainu" .... "You can't pass t.hat stuff on me." 
Lilja Kautonen .... - - - .... " Tsät, tsät, jo tulee Eskoa." 
Viljo Nikander . . ... " Nik" ...... " Oh, where d'you get it!" 
Saima Markkanen .. "Sye" ...... " Flots." 
Arne Karhu ...... " Cub" ...... " Oh slush ! "  
Helen Niileksela ... " Kaisa" .... " Oh gracious ! "  
Reino Laitinen ..... "Prof" ..... " Kuules, Aino." 
Impi Nissi ......... · ' Imps" ..... " Mutta - -" 
Miss Greenwood ...... ......... "What shall I do with you people ?" 
Mr. Cave . . . . . . . . . . ............ "Physics is a wonderful revelation." 
Miss Tuori ...... ................ " Let's have no talking." 
Re".· M'.1m�erkorpi .......... ..... '' Voi voi, mitäs te nyt taas! " 
Maisteri Lmdfors ................ "Älkää liiotelko." 
Miss Puska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " That is so, is it not ?" 
Mr. Jasberg ..................... " Well - - ye-e-s." 
Mr. Lehto . . . . . . . .............. "Ple-e-e-ease !" M
R 

iss Perttula ...... ............. " Our speaker for the day." ev. Immonen .............. .... " That's what it is." 
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Kaksi lippua. 

" Oh ,  say can see. by the 
clawn's early l i ght, 

"\Vhat  so /pl'Oucl!y we hailed at t h e  twil ight's  last glean1 ing. 
"\Vhose broard stripes and bright  

stars, through the peri lous fight, 
o,·er the  ramparts we watched, 

,vere so gallan tly strean1 i ng. 
And the rockets' red glare, the b on1bs burst ing in air, 
Gave proof thru the n ight. that  

ou1· f lag \Yas st i l l  t here. 
Oh  say cl oes that star--span glecl 

banner yet  v.rave 
O' er the lancl of the free and t h e  

h o 111e of the  b1·ave . "  

"Sua Suomen leijona tervehdän, 
Sinun säiläs säihkyy ja kaikaa, 
Olet karaistu kentillä taistojen, 
Olet elänyt vainojen aikaa. 
Oi Suomen Leijona, nähnyt oon 
Sinun kunnianpäiväsi koiton. 
Sinä johdat ihanaan taisteloon, 
Sinä annat vaarat ja voiton." 

-Koskenniemi, "Leij onalippu." 

L�pi vuosis�tojen on lippua pidetty isänmaan ja isänmaallisuuden sym 
boolrna. Sen Juurelle ovat miljoonat sankarillisesti verensä vuodattaneet ; 
sen ylpeästi hulmutessa on voittaja viettänyt triumfinsa. Kaikki liput 
ovat hurmeessa kastettuja. Niiden vaiheista on kirjoja kirjotettu, ru
noilijat ovat ni istä lauluja laulaneet. Me osotamme melkein jumalallis
t'.1 kunnioitusta lipulle. Me otamme hatun päästämme sen kunniaksi, sillä 
J;ppu on pyhä. Lipulla on aivan oma persoonallisuutensa. Se elää. 
Ikäänkuin suojelusenkelinä se johtaa askeleitamme. Se kärsii vastoin
käymisistämme ja alennuksestamme. Kun maa, kansa taikkapa yksityi
nen kansalainen on saavuttanut jonkun voiton silloin tehdään kunniaa 
lipulle ; ja lippu tallataan, revitään, häväistään ja häviää, kun kansa rap
peutuu, voitetaan tai kuolee pois. 

. ��. olemme _joutuneet palvelemaan kahta lippua. Kaksi lippua seuraa 
m�id�n askeleitamme tällä mantereella. Molemmat odottavat meiltä jo
tam Ja molemmat toivovat ettei niiden koskaan tarvitsisi hävetä meidän 
tähtemme. Edessämme on tulisin kirjaimin kirjoitettuna niiden kysy
mys: Tuletko tuottamaan meille kunniaa vai häpeää? 

Toi.nen näistä elämämme seuralaisista on sinivalkea Suomen lippu. Ih
meelliset ovat sen �?htalot olleet ja ihmeelliset sen kansan vaiheet, joita 
se edustaa. Sen le1Jonavaakunan nimessä on taisteltu Puolan Lutzenin 
ja Narvan tanterilla, se on ollut " muinaisaikain taisteluista {yysyinen" 
kuten Runeberg sanoo "Porilaisten marssissa." Se on väkivalloin lasket
tu tangosta ja tallattu, mutta yhä uudelleen se on korotettu, ja nyt se lie
huu vapaan maan vapauden vertauskuvana - valkeana Suomen talvien 
lu�esta., sinisen� sen taivaan ja tuhatjärvien sinestä ja sinestä, joka on 
toivon Ja uskollisuuden väri. 

_To�?.en on mahtavan. Amerikan tähti viiri. Ylpeämpänä kuin kenties 
mrnkaan muun maan lippu se nykyään liehuu. Sen lipun alle rientää 
�<:ansaa sankoin parvin muiden lippujen luota. Se lippu edustaa kansaa 
Joka äskettäin ratkaisi kansojen kamppailun, ja maata, valtamerestä vai� 
�amer�en ulottuvaa, joka on meidänkin asuinsijamme ja joka meille tar
J oo toimeentulon. 

Kumpi näistä lipuista on rakkaampi? Se on varmaan vaikea monen 
ratkaista. Rakastakaamme molempia. Liehukoot nämä liput ystävälli
sesti vieretysten, niinkuin ·ne liehuivat loistossaan kesällä Antwerpenissä. 
Taikka kuinka käyneekin: liehukoot ne ainakin meidän mielissämme vie
retysten. 

R. L .  
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A Farewell to the Seniors 

HE sea was calm save for the slowly rolling surface where tiny 
waves danced merrily with the warm snnbeams. The morning 
sun of the approaching spring sent long slanting beams from 
the horizon and sparkled on the red roofs and birch groves of 
the little seaport. Notwithstanding the early morning hour, 

multitudes had gathered on the shore to see the departure of the vessels. 
The anchors were lifted, the sails flapped in the breeze, and the vessels 
began to move slowly. ;Shouts and cheers were raised on the shore and 
echoed far and wide. Although the crowd cheered there was many an 
anxious heart, many a sigh was heard and ,many an eye was dimmed with 
tears. Could the ships withstand those struggles and ,storms that perhaps 
had to be endured before they would reach their destination? 

A brisk wind began to blow, the sails became full, and the crowd 
watched the ships as they gradually sank beneath the horizon. 

The ships took different courses ; some met severe storms, the waves 
closed upon them, and they were wrecked upon some bleak unknown coast. 
Few had fair sailing ; and others came to the bay after long and weary 
sailing, but with the precious cargo safe. 

After a Iong and dreary winter, spring is awaited with great pleasure, 
but for the students of our school this eagerness is tinged with a certain 
indescribable feeling, closely resembling sadness or loneliness. Although 
there is the long looked-for pleasure of meeting the loved ones, it is, at 
least, for the time being, overpowered by this feeling caused by thoughts 
of departure. During his school life one has acquired many dear friends, 
and when the time of departure arrives hundreds of reminiscences of 
good old days rush into one's mind. Memories of even the dark, dingy 
classrooms and difficult lessons seem so dear. At other times of de
parture one has had the comfort of the hope of coming back. But now 
with the approach of the end of the last year, hearts beat violently. Final
ly the time of departure has come. The graduate takes a long, final look 
at his Alma Mater, and, as tears dim his sight, he turns and departs, 
perhaps never again to walk in its homelike halls or to enjoy the con
geniality and warmth of the dear old place. Among the students left be
hind, there is also a feeling of dej ectedness. The J uniors feel as if they 
were suddenly orphaned. They miss the faces of the Seniors from the 
halls, they long for their bright and cheery smiles, and they realize that 
all the responsibility is suddenly east upon them. 

. May success go along with you, Seniors, as you depart. May life be
stow upon you its best, that you, like the ships, ;may reach your port safe
ly and use your cargo in a way that there may be benefit from it for your 
fellowmen, your country, and your God. And finally in steering your 
V'·essels to the Harbor of Eternity, choose Hirn for your Pilot and you 
shall safely reach the port. Aino Laina Piippola. 
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" I(eep y o u r  face ,v ith sunshine l it ,  
Laugh a Ji ttle bit ,  

G loomy shadows oft wi l l  fl i t  
I f  y o u  have t h e  w i t  and grit  

Just to laugh a l i ttle b it . "  
Maisteri Lindfors : " Mil lo i n  käytetään 

1auseessa h uutomerkk i ä ? '' 
Takala :  ,; I{un lauseessa on hätähuuto . " 
Past. lviannerkorpi : ·' I{uinka monta vai

n1oa ol i  Salomon i l la? '' 
Ida:  " E ikö  n i i tä ollut n o i n  3 0 0."  
l\'l iss  Green,voocl :  " Are ;r·o u  sti l l  w r i t i n g-, R e i n o ? "  
Re ino : " Yes. I h ave  a n o tion to g e t  a 

hundred to- day. 

Miss Tuor i :  " ,Vhat cl i d  Spencer ,lo when 
h e  went North ? 

N i kand er :  ·' He fell i n  love. " 
lVIaisteri  Lindfors : " l\lf ikä  n1 ies  E l i a s  

Lönnrot o l i ? '' 
Hi lma l\lä k i :  " Hän tek i  ristiretken Suo

n1een. " 
Miss Greenwood : " Albin ,  what part of 

history elo you l ike?"  
A lb i n : " The  h idden part. " 
Impi : " lVI: inun  kurkkuuni  koskee. ·• L i lj a :  '' S inä  varn,aan o lot  syönyt tap-

puroita .  
l\1 iss Tuori : " \i\T,h ich  s ide  of h u n1an 

nature d oes Goldsmith pi cture ''" 
A lb i n : '' T'he  inside, I guess . . , 

S WEET BITS OF DIPLOMAT IC GOSS IP 
" D'Ann u n z i o' s  s,iv eetheart has been cl i 

vorced frorn h e r  forn1er husbancl, " r e 
ported Lait inen i n  h i story class. 

In English 4 class Lait inen reacls : 
" vV e  are such stuff as d 1·eams arn made 

o f ;  
Ancl o u r  l ittle J ife i s  rounded w i t h  a 

s h ( l ) eep . "  
" Thow phys i c ( s )  to the  d ogs. "  
Extracts fron1 a n  English 4 paper : 
" The  n ews of Lady Macbeth's cleath are 

reportecl to Mr. Macbeth'' .  
Definit ion of t in ker-lover.  
Past. Mannerkorp i : " Arne, luet  tele p ie

n emmät profeetat. 
Arne Kar h u :  " Kyllä 111 in� ne t i edän, 

m utta minun pitää ajatella. " 
Teacher : " \Vhat is a foot-pound ?"  
Stuclent :  " A  foot-pound i s  the amount 

of work requ i red to l ift  a foot through a 
pound of space . "  

Saima : " 1Vfiss Tuori ,  can y o u  w i n k ? "  
Miss Tuori : " I  could i f  I tl' ied rea! hard, but I don 't  want to get i n to the hab i t . "  
Kainulainen, ,vhen others ,vere  re

jo ic ing over the  pro111 isecl '1 free week" ,  
'' You  can ' t  t ickle me "vi t h  a week. " 

E räs seminaarilai ne n :  " Yl ioppila i lla  on  taipumusta ylpeyteen . "  
To inen : " Sehän on  loogill inen tosiasia. " 
" Mi ks i  I<arhu istuu eri l läU.n tois ista 

suo111enkielen tunnil la?"  
11 Hän haluaa <'On�en treerata . "  
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Irr1111 onen to  the girls ,v hen t h e y  wore 
their hair  down-" I used to be that k i n d  
111yself twen t y  years ag·o. " 

Miss Tuor i :  " Why d i cl \Yorclsworth 
vvr i te nature poetry ?" 

Lait inen : " Because he got a pens ion ."  
" I s  that  son1eth i n g- you are  especially 

jnterested i n ? 1
' said 1\1:r. Cave to  Nikand er w· hen he  "vas founcl reacl ing  ·'lVIanners 

for all Occasions"  d u r i n g  Phys i cs ex
periments. 

Found : ( Jnscribed on  the fly Jeaf of 
a Physics book)  
" If there  shoulcl come another flood 
H i ther for refuge fly, 
For though the world woulcl be submergecl 
This  book w o u lcl still  be dry. ·• 

Opettaja :  " Mistä Kalevalan run osta pi
chi.tte en iten ?"  

Lait i n e n :  " 'A i no' runosta. " 
1\1iss G1·een woocl : " ·Hrhat v.ras George 

\;Vash i n g-ton callecl ?"  
Impi  S'amanen : " Honest Abe. " 
" Fresh man-One ,vho kno,vs n o t  and 

kno,vs not  that he  knov.1 s not .  Sophomore-One w h o  knows n o t  ancl 
k o nws that  he  knov.1s not, Envy h i 111 ! 

J u n i or-011 e who knows bu t 'kn ows not  that he  kno,vs.  Pity h i n1 ! 
Sen ior-One who knows and k n ows that 

h e  kno,vs.  Honor h i m ! "  
The b i ggest joke-the joke cclitor. 
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The Commerical Class Histor9 

. EPT�MBER, _with its bright sunny days, kept many young people · busrly makmg preparations for the beginning school term. The opening day 1Sept. 7, brought many of the former students and a large number of new ones to Suomi, all anxious to begi_n the wo_rk of the coming school year. School was begun by church serv1ces as m the previous years. After the services the students gathered in the assembly, where they enrolled in their respective clepartments. 
_ The next morning many students eagerly ass_embled in the commercial clepartment, and were greeted by the stern rbut kind faces of the teachers, who were as ready to begin instructing, ,as. the students were to work. The lessons were assigned. This was the begining of our daily routine . . 

In the midst of study and work, we did not forget the new students ;  
for on the 17th of September all the new and former students gathered 
for the semi-annual welcome party to get acquainted with each other, and to talk about the vacation. 

As the_ leaves were turning yellow, one bright Saturday morning, thc commercial students started out on one of their well known hikes which shows evidence that the spirit of the commercial class was in the lead. The day was spent by playing games in which everyone took part. The 
fresh air and beautiful surroundings of Swedetown Creek gave everyone such an appetite that they all looked forward to lunch time. Lunch which 
was served was greatly appreciated by one and all. With the setting sun 
we were homeward bound. The smiles that could be seen on everyone's face showed plainly that all had enjoyed the day. 

The rest of the time went by very rapidly, and before one could realize it, Christmas vacation was at hand. We were once more invited to assemble together for a farewell party before departing for the vacation. 
After school, December 17th, many of us were very eager to have the 

train leave the station which was to take us home. The departing was 
very merry indeed, everyone taking part in the school yells. One of the 
most noticed effects of the departing was the hoarse voices, but this did 
not seem to make much difference as we were going for the vacation. 

All the students did not go home, however, so to make the school more 
home-like we transformed the assembly into a large comfortable living 
room, where we enjoyed our vacation by having parties and other en
tertainments. 

On the 4th of January groups of bright-faced lads and lasses returned 
to Suomi, after two weeks of rest and vacation. Among them were many 
new students all ready for the work of the .spring term. 

Although classmates and teachers must now part, there will always be 
f\ :Varm spot in the _heart of each classmate for our Suomi days. With good w1shes that our fnends and classmates will be capable of encountering 
the duties and responsibilities of the great world, which is now before us, we enter upon the threshold of life. 

E. H. 
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Oppilailleni. 

Jos joku tahtoo e11s in1 � L inen ?l la, �en 
tulee olla kaikkein v i iine inen Ja kaik
kein palvel ija .  - Mark. n :  3 5 .  

Silfa e i  myös Ihm isen Poika o l e  t u l 
lu t palveltavaks i ,  vaan palvelemaan 
ja  an tam::.an i tsensä. - Marie 1 0 :  4 5 .  

IETO on valtaa, on opiskelevan nuoriso:1 tunnuslause . . . J_� ?hke
rasti on päivät aherrettu,. myö�.ä�_n iltoJ a valv�t�u, ett.a t�ta val
taa mahdollisimman palJon kasumrne karttmsi, etta . aivomm� 
käskijäksi kehittyisi ja sydämemme kerran omasta voimastansa 
iloitsisi. 

1.
 "kk · t 1 ·k  " Kun ensin ansaitsen varoja, �itten h3:��i_n oi:nan 1 1  ee:i J a u en n_ ,� 

kaaksi, niin että voin tehdä palJ on hyv�a ihmiskunn�lle J a ��nsallem,. _ 
kirjoittaa eräs teistä aineessaan " Tuleva1su�den su�nm�_elm:3-m. �a _ _ ylei 
sena pohjasävynä siellä on, kun minä saa:i J a harz:�in, mm sitten mma an
nan. Mutta kysymykseen " milloin olet rikas?" suhen �mme os_aa _vastata. 
Milloin on meillä niin paljon, että voisimme antaa 1'.1,mlle? Millom olem
me hankkineet itseämme varten niin pal.j on, että Joudamme auttamaan 
toisia ja tekemään jotakin toisten ,hyväksi? . 

Tunnen erään pienen tytön ja tekin tunnette hänet. H�nellä on k ir�
kaat siniset silmät hohtavat punaiset posket, kullankeltamen tukk� _ J a 

uina hymyilevä sm{. Häntä katselee mielellään.. l\_1utta :1e ��ts.�et, Joita 

hän saa ympäristöltään, �ivät osoita a _inoa_staan 1;ha��ua! ei, �aissa; on .�a�� 
kautta. Hänellä voisi olla vino suu J a kierot silmat J a kt�1te_nkm hanta 
rakastettaisiin. Kysyin kerran eräältä toiselta tytöltä, miksi tuota -�yt
töä kaikki rakastavat, ja hän vastasi : siksi, ettei hänellä ?�e kosk�an kn!e · 
Mutta, väitin, minusta näyttää hän hyvin ahkeral�a: . ��m se han o��i�? 
vastasi puhuteltu, mutta jos joku tarvitsee apua, 'erya� hanen o�at tyon_sa 

ole koskaan esteenä, vaan heti hän kysyy, vomko mma sen teh_da . Jos � �
ku tarvitsee jonkun esineen, niin hän tarjoaa omansa. Jos Joku on s�i
raana, käy hän aina katsomassa, voisiko h�n miten�ä�n palvella . . Han 
hakee ruokaa, tuo vettä, kampaa hiukset, la�ttaa. varJoJ_a lam�_ur_i_ __ yli, 3::1-
taa lääkkeitä y. m. Tarvitaanpa vapaaehtoista .1 �honkn1; ��ht'.1:vaan, n��n 

tarjoutuu hän ensimäisenä. Eikä hän odota palk�ntoa e1�a �.1.�tos�a, �a� 
on jokaisen palvelija. Tuskin hän milloinkaan aJ attelee itseaan J a  siks:� 
eivät toiset voi oikeastaan häneltä mitään kieltää. Hänellä on enempi 
valtaa kuin kenelläkään toisella tytöllä, sillä jokainen rakastaa häntä. 

Joka teistä tahtoo ensimäinen olla, hän olkoon kaikkein palvelija. �e_l_-: 
käättekö sanaa 'palvelija '? Tehän tahdotte ?lla _ensimäis�� �a _it�enäisia 
eikä kenenkään palvelijoita eikä orjia. " Kaikkem palvehJ a ' '  eiko se ole 
l iikoja vaadittu? Mutta, "joka tahtoo olla 'ensimäinen" -. Katsok a_a Y1'.1,
pärillenne. Keitä ovat suuret ihmiset tänä päivänä? Keitä ovat kaikkem 
aikojen suuret ihmiset? Eikö niitä, jotka ovat parhaiten palve_ll�et? �u
ka on tehnyt enimmän ihmiskunnan hyväksi? Hän, joka antoi 1tsensa. 

Edessämme on suuria tehtäviä. Liikemiehen, sairaanhoitajan, opetta
jan, papin tehtävät ovat tarpeellisia, korkeita, jaloja tehtä:7iä. Mutta 

parhaiten suorittaa ne se, joka parhaiten palvelee. Ette tarvitse odottaa 
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kunnes tulette rikkaiksi, viisaiksi ja kylläisiksi voidaksenne ruveta anta
maan, tekemään hyvää ja olemaan hyödyksi. Voitte alkaa nyt. 

Palveleminen on aikamme tärkein sana. Se elää prhaiten, joka palve
lee täydellisimmin. Se antaa enimmän, joka antaa itsensä. 

Käykää siis kukin toimialallenne siinä täydellisen antaumuksen mielessä,. 
.ioka ei omaansa etsi. Antakaa itsenne kokonaan elämäntehtävällenne 
ja te löydätte onnen. '' Se joka tahtoo suurin olla olkoon jokaisen pal
velija." 

Minnie Perttu:la . 

What is Education? 

HEN groups of young people are brought together, as they are in 
this school, it is inevitable that now and then some individuals. 
will be subject to criticism for their conduct. Knowledge of 
young people proves that misconduct is rarely from malicious 
intent, but usually the result of thoughtlessness. This thought

lessness. grows out of selfishness and lack of consideration for other 
people, and indicates that the wrong doer has not advanced very far along 
the road of moral education. 

If we consider the lower animals, we find that each one looks out for 
himself alone, and is absolutely without consideration for anyone or any
thing , else. 1We all have had occasion to obse1ve a very young child 
and have found that the same is true. The baby cries until he gets what 
he wants without regard for anyone else's comfort. A savage shows the 
same trait, and each lives in the small, narrow world of which he himself 
is the center. But the distinguishing feature between the uneducated and 
educated person is that the latter considers the welfare of others. 

Education is not an end in itself, but a means to an end. It should help 
(lne to think, to be orderly and logical in his processes of thought, to be 
accurate in his observations and discriminating in his judgments, and it 
should enable him to overcome the obstacles of life. In fact, everything 
which helps to mold human character comes under the one word 
education. 

When misconduct arises in a student body it is observed to be usually 
on the part of those who are young, or who have had contact with the 
world less often, or those who are inconsiderate of other people. 

The student will forget much of what he learns in the class room, 
but the habits of thought and conduct which he forms there will be per
manent. There is nothing which marks an educated man or woman bet
ter than consideration for the happiness of others. 

Education in its last analysis is merely progress from the world of the 
"ego" to the world of the " alter". 

Let it be our fervent wish that we as students, and later as graduates 
of this school, shall learn to eliminate from our lives all acts that tend to 
make others unhappy. M. A. K. 
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Saavutettu paamaara . 

r.=.;;9'a!� LI kirkas tammikuun aamu. Raikkaasti puhalteli pohjolan _ _  �un
turituuli loihtien nuoruud�n . tarmo1:1- .  v_anhan k_i_imaraselka_ise:: 

lll& .. i..•,$111" 
miehen mieleen, joka käveli pitkm hilJais_ta m�_tsap_olkua, mm_ka 
molemmilla puolilla huminoi sakea kuusimetsa soittaen pohJo-
lan talven mahtavuutta. . . 

Tällaisena aamuna hänen 1:ljatuksens'.1 ��en��vät �uonne lapsuu�_kot?n�: 
· oka oli tuolla maantien laid_�ssa. . Siella h�n .. ?Ii kasvanut koyh�:1� 
J_ hempiensa hoivaamana. Han oli saanut karsia puutett�, mutta suta 
h��limatta hänen lapsuusvuotensa ovat h�nelle_ iha�.a 1!11:1.i. �to . . Nyt_ ne 
ovat menneet. Hän on varttunut nuorukaiseksi. .. �an _ika'.1nkm:i s_eisoo 
kynnyksellä, josta hänen eteensä_ a�ke�.a ay�ra _ _  elama kaik�me _ _ toiveu_ieen 
ja kaikkine ihanuuksineen. K_ai�ki _ _ n�yt�_aa _h�!;lelle hymyilevai:: �.ai.ste
luista ja kottelemuksista hän ei vi�la _ _ �ieda mita'.1n. Iha?al: . on _ elama . .  Jon
kun aikaa, mutta sitten tulee ensimamen suun vasto�nkayr::men ?anen 
niin lupaavassa elämässään. _ Tuo armot�1: k_uolo� enkeli - han mmst�l�e 
_ tuli eräänä päivänä vierailemaan ko�nn Ja ".e.1 �ukanaan takkaan isa
ni, hänen, jonka luokse sain aina kylm�n� talvi-iltoi!la mer:i:na . .  �u:,1lem�_a:: 
neuvon sanoja. Hänellä oli aina lahJ01tettavana iloa elamaarn. _T'.1ta 
kaikkea muistellessa kyynel vierähti hänen P?ske�leen_._ Mutta val<?isim
pina johtuivat h�ne_n mielee_1;1sä �� h�_tket, J ollom han aam_usta iltaan 
aherteli ahkerasti rikkaan kaskylaisena kartut�aak�een :7ar0Jaan koulu
tustaan varten. Kolmen vuoden kuluttua hän oli ehtmytkm s�ada kokoon 
riittävän summan. Hän teki päätöksen lähteä koulu�n. . H3:nen harras 
toiveensa oli päästä opettajaksi. Tarkkaan_ hän käytti ka_ikki �et�et �-e
hittyäkseen kunnolliseksi tällä alalla. Mmstellessa�� 1:1:?.it!:L !l��oJa h3:n 
hymähtää itsekseen : " Vihdoinkin olen saavi_ittanut _paamaara_rn ! M;elkem 
huomaamatta vierivät sittemmin vuodet, Jotka han opettaJan toimessa 
oli. Hyvin olikin hän tehtävässään ?nnistu1:ut. Ja !1,Yt hän on harmaa
hapsinen vanhu, jonka elämänkynthlä on JO melkem _ loppuun palanu�. 
Mielellään hän kuluttaa hetkiä yksinäisyydessä uneksien i�uoruusvuos�
ensa kultaisista ajoista. Nyt elämän iltahetkenä sarastaa h�nelle t_odelli
sen tulevaisuuden aika ihanana. Hän tietää että puhtaalla Ja hyvm el�
tyllä menneisyydellä on varma tulevaisuus. Ahkerasti työt� tehden Ja 
taistellen taistelunsa hän oli saavuttanut tyytyväisyyden mielen vanho-
jen päiviensä iloksi. . 

Samoin mekin vielä elämän keväässä olevat, asettakaamme itsellemme 
päämäärä. Nii� hyvin koulussa kuin muualla_kin kärt�ä�äämme �aikki 
kultaiset hetket kultaiseen opiskeluun, hyödyllisten kirJoJen lukemiseen, 
rientäen eteenpäin tarmokkaasti Jumalaan t_urvate1:. Siten saavutaIY:.m.e 
varmasti asettamamme päämäärän. Kun kutnmme sitten ovat lumenva�i
set ja askeleemme epävarmat, niin edellä kerrotun vanhuksen tavom 
voimme muistella että elämämme on oikein _eletty. A. T. 
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A Rattling Good Time 

MAGINE, dear reader, a Ford, a common, miserable, moth-eaten, 
flea-bitten flivver. An unusual one it was, though, because it 
was the persona! property of the Honorable Ananias Pontinen. 
All great happenings have a small beginning, and the Ford was 
the instigator of this great circumstance. 

One illustrious July day, in the year of 1926, the senior member of the 
Pontinen and Kasari firm, arose at the hour of five to leave for his summer 
cottage at Lake Vermillion. He dressed and ate his breakfast hurriedly, 
after which he used the telephone and found. out that his four com
panions, Huhtala, Siurua, Tapper, and Hamalainen were already waiting 
for him. He went out to his garage, wound up the noble Ford, jumped 
in, and darted away. 

Within a half hour, the five vacation seekers were prepared for their 
one hundred and sixty mile ride to the lake. After a few hours of riding 
they came to a small town, and there it was, that the hard luck began. 
While going around a corner, a wheel on Henry's erratic body refused to 
go any farther in that direction, so it detached itself from the rest of 
the car and rolled and rolled dovvn the street until it stopped within the 
doorway of an undertaker's parlor. The Ford slumped backward and the 
merry makers got out. 

" A  bad beginning," remarked Ananias, as he went after the weyward 
wheel. It merely required an hours job and five dollars to get started 
again but the crew was as jubilant as ever. 

About eleven o'clock that morning the Right Reverend Tapper an
nounced that his abdominal regions were in dire need of lunch. In other 
words he desired some coffee. Now the party was in sore straits be
cause there was not any water to be found in that vicinity. But then 
the Honorable Ananias was struck with a brilliant idea. He piled the 
boys in the Ford again and drove like one mad for about a half hour 
until the water in the flivver's radiator commenced to boil. Then he 
stopped the car and taking a pound of coffee, he poured it all into the ra
diator, after wfJich he raced the motor for about five minutes to keep 
the water boiling. Then he turned off the engine and said, " Gentlemen, 
coffee is served." 

Taking a pair of pinchers and a cup he stooped beneath the lowly Ford, 
opened the pet-cock, and let the coffee run into the cup. This he passed 
to the Reverend who sampled its contents and complimented him upon his 
achievement in the culinary line. The joy-seekers lunched and within a 
short time were on their way again. 

About one o'clock the gentlemen stopped in a little town called Bur
guis, for dinner. The Ford, for some unknown reason, happened to have 
been left without a weight tied to it, and consequently, rolled down the 

· hill until it stopped at the very edge of a railroad crossing about two 
feet from the tracks. The Burguis flyer came by and swept so close that 
the steps from each Pullman were knocked into the street, because of 
Henry's unbidden presence there. 
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When the party came out of the hotel, they naturally were surprised to 
find the Ford missing, and began to look for it. Hamalainen noticed a 
peculiar Iooking sight the bottom of the hill and went down to investi
gate. And there was the refractory flivver. 

" Remarkable," said Ananias, when he had viewed the accident. " l  al
ways thought that I would never get rattled, but-now I own a Ford." 

About twenty miles out of Burguis the Ford faced a long steep hill 
down which it endeavored to coast, but for some unknown reason it re
fused to go. 

"Can't you go any faster ?" asked the Reverend of the Honorable Ana
nias. 

"Sure I can," he replied, " but I must stay with the Ford." 
"What's the matter with the blooming outfit, anyhow?" asked Huhta

la. " Was it wound too tight?" After careful investigation it was found 
that Siurua, who had fallen into comfortable slumber, was dragging 
his feet. 

Strange to relate, the rest of the journey was covered without any 
other accidents, save for a few minor blowouts, and the fact that the Liz
zie stuck on some flypaper that happened to be lying in the road. Ten 
o'clock that night the party reached Tower, where they disembarked at 
the hotel. Thus was their journey ended. 

It was a tired and a stiff looking bunch that emerged from Henry's 
body. Dust-covered and stiff, but still' they were jubilant. Huhtala came 
out, stretched himself, stopped, gazed long and earnestly at the car, and 
;said, "Beauty in a woman is only skin deep, but in a Ford it is only tin 
deep. I regret that I have but one life to live for Henry Ford." 

K. B. K. 

6 7  



... ' 

JOKES 

I<asari-" \i\!hat ::t.l'e \v e go ing to have 
-for dinner today '? " 

Lofback-" Pea soup in G lH i n or. " 

VVh e n  a dog was heard bark i n g- i n  t h (' 
k itchen, onc of the hungTy ones pro
claimecl i n  a Joucl voice-" Hot-d ogs for 
s upper. " 

Miss Perttula-" How elo you measurc 
-electricity ? 11 

A bright one repli es-" By the m i le. " 

Neiti Perttu .la. ruok:111öycl�i ssä - '· Tah
tooko Oja vettä '?" 

Evert-"VVhy are all t h i n gs n augf ty 
that are n i c e ? "  

Pinkie-" Oh gee !  l 'm cl isgusted -wi t h  
oookkeeping. "  

Mäld-"Oh well !  You'll  · fincl sympathy 
i n  the clict ionary. " 

Holso soliloquizes-" Oh fath er ! G e t  the 
hammer, there's a fly on bay's heacl . ·, 

Mr. Lehto-u-VVhat is subrogati o n ?'' 
Arola, in h i s  usual impressive and cle

liberate manner, replies-" That's more 
than I know. " 

Pinkie, ,vhi le  preparing a transcri pt
" I-Iow do you s1nell hamrner ? "  

Mr. Lehto-" '-'ho makes t h e  laws i n  a 
·C i ty?"  

Pontinen-" The board of h ealth . .. 

Mr. Lehto to Anclcrson-·' Your bus i ness 
lettcr sho,vs incl icat ions of a 1natr imonia l 
trip." 
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Lofback to Kasari-" Where are you 
go i n g ? "  

l�asari-" Elo m e ,  to pu t on a war111 
Jl CCktie. " 

Uno K -" ,Yhat is tha t branch of 
sc ience w h i c h  treats with  souncl and encls  
in  ' tic ' ? Jl 

'rapper-" Lunatics. " 

Mr. Lehto i n  penn1ansh ip  class-" Con
centrate your attent ion on the cen ter ring 
of thf' c i rC' 1 1s ; no  s ideshows are allowed . "  

1\!I iss I"erttula-" v\"hy 1s  r a i n  watcr 
soft 9 " 

Ida N .-" Because i t  comes from the 
sky . .  , 

A n  expei·ienced one-" Here's a remedy 
for red cheeks-a typev.1 rit ing test. '' 

The  question of thermos bo ttle comes 
up in class and the teacher asks-" ,Vhat 
cl oes the vvorcl thern1os n1ean ?"  

Ida N. replies-" lt 's  the narne of the 
n1an v.rh o  in ven tecl i t . '' 

After the teacher had callecl the roll, 
one markecl absent speaks u p-" No. 37 i s  
here. " 

T h e  teach er-" "\Vere you sleeping too ?" 
-'· Yes. " 
-'; I cl icln ' t  hear you snore. " 

Torkko i n  the cafe-" Do you serve 
lobsters here ?" 

\Vaitcr-11 -\:\
Fe sc1·ve anyone h ere. " 

I [ 
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Avoin kirje piano-oppilailleni. 

os Sinulla on halua ja kykyä musiikkialalle, niin ottaos vastaan 
muutama rohkaiseva sana. 

Sitä ennen tahdon kuitenkin huomauttaa, että Sinun ei pidä 
luulla musiikkialaa niin helpoksi kuin se näyttää. Jos millä, niin 

tällä alalla vaaditaan Sinulta kaikkein eniten tarmoa, intoa, kestäväi
syyttä, kärsivällisyyttä ja luonteenlujuutta ; ennen kaikkea siinä vaadi
taan jatkuvasti ahkeraa työtä ja ponnistusta päivittäin, viikottain ja vuo
sittain. Silloinkin kun �unnet suurta väsymystä ja vastenmielisyyttä, on 
Sinun käytävä pianosi ääreen suorittamaan jokapäiväiset harjoituksesi. 

Muista valita tai löytää oikea tapa miten harjoittelet. Älä harjoittele 
nopeasti ja hermostuneesti, vaan hitaasti ja mielenkiintoisesti. Opi jaka
maan aikasi, että Sinulla on aikaa skaaloihin, sormiharjoituksiin, oppi
koulu-harjoituksiin ja  sooloihin; älä myöskään unhota käsiasento-har
joituksia. 

Jos olet valinnut tai aiot valita musiikkialan elämäsi tehtäväksi, niin 
olet silloin ottanut yhden ihanteellisimmista aloista mitä voimme ajatella. 
Tällä alalla 8'inulle tarjoutuu mitä lupaavin elämän-ura, jolla Sinulla on 
oleva mitä suurin yksilöllinen itsenäisyys ja vapaus. Sillä alalla Sinulla 
voi ol " paljon hyviä mahdollisuuksia. Eikä se .ala ;ole vielä liiaksi täysi, 
kuten usein kuulemme sanottavan. Aina kunnollisen kurssin suoritta
neella miehellä ja  naisella on sijansa musiikki-maailmassa. 

Opettajan valinnassa Sinun tulisi olla erittäin huolellinen. Älä aina ota 
halvinta opettajaa kuten ;on tapana, vaan valitse opettaja, joka voi tule
vaisuudellesi luoda perustuksen. Älä muuta usein opettajaa, sillä siten 
voi jäädä aukkoja perustavaan työhön ja niin ollen olet vailla jotakin, 
jota tulet kaipaaman koko elämäsi ajan. 

Perustavaan työhön pane aikaa noin neljä tai viisi vuotta jossain hy
vässä konservatooriossa, ja sitten saman verran aikaa opiskeluun kuului-
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PIANO-OPPILAAT 

san opettajan johdolla, j olla on yleismaailmallinen tunnustus opettajana j a  

taitelijana. Jos S inulla o n  tilaisuutta näin tehdä, niin silloin olet hyvin 

valmistunut tehtävääsi, j oko sitten antaudut yleisen taiteen, kirkkosi tai 

kansasi hyväksi tekemään työtä. 
Sinä suomalainen nuori mies ja nainen : Sinun musikaalisia lahjojasi 

tarvitsee Sinun oma suomalainen kansasi, Lutherilainen kirkkomme, jon

ka yhteyteen olet kasteessa otettu, ja Sinua tarvitsee Suomi-opisto. 
Jumala antakoon Sinulle rakkautta, kansaasi, kirkkoosi ja Suomi-opis-

toon ! Herra herättäköön meissä halua kehittämään itseämme Häntä ja  

Hänen työtänsä varten. Siinä, nuori ystäväni, on  Sinulle tilaa. Täytä paik

kasi pian ja ottaos.vastaan ura, josta voi Sinulle, itsellesi ja kansallesi ol

la suurta iloa ja hyötyä. Itse Elämän Herra valaiskoon Sinulle tien, j ota 

Sinun tulee käydä. Rukoile Häntä, niin Hän on auttava Sinua pyrin-

nöissäsi. Antti Immonen 
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KOITTO Kt:ORO. 

The Mission of Music 

' us1c's lofty mission '', according to Robert Schumann, one of th2 
great masters of this art, " is to shed light on the depths of 
human hearts. "  

What a dull and desolate place the world would indeed be  
were i t  not for the influence of  music ! I t  is through music that mankind 
has been humanized. What speech alone has not been able to 
impart to the stubborn and the unwilling, has readily .gone to their hearts 
when sent there on the wings of beautiful sound. " Music teaches men 
not to he self-willed and fanciful, but to see beauty of order, the usefulness 
of �ule�, the divineness of laws." It teaches men to lead a life of melody, 
to live m harmony with both their fellowmen and with the Divine Being. 

" Let us, therefore, accept music as a gift, a most precious gift .of God ; 
let us study it with reverence ; let us practice it with humility and dili
gence, so that we may catch and drink in it, the spirit of love which it 
breathes, which is of God, and which leads to God ! ' ' 

I. M. K. 

73 



The Alumni Association 

HE Alumni Association of our "Alma Mater" was organized on 
the 29th day of May, 1914, in connection with the tenth anni
versary celebration and reunion of the members of the first 
graduating class of pur school, the class of 1904. All gradu

ates of the Seminary, Academic, and Commercial departments are eligible 
to membership. The association has grown very rapidly and at the 
present time there are approximately 350 members, a large happy family 
indeed. 

Since its organization, the Alumni Association has held a reunion and 
banquet during Commencement week to revive the friendship formed in 
the school years gone by, and to grasp the hands of each other with a 
feeling of mutual understanding that the memories of our happy school
days still live in our hearts. During these occasions, we live again those 
days, and we recall the many incidents in which we played our parts. 

Many of the Alumni come here from their distant fields of action to 
he present at these reunions, and to meet their old friends. With eager
ness they listen to the stories of varied experiences each has had since his 
graduation. We learn that our members are doing their share in this 
land of great opportunities, and are rapidly climbing the ladder to suc
cess and fame. We have come to realize that the Christian influence and 
guidance at our "Alma Mater" have been, in a great measure, responsible 
for whatever success we may have attained. 

The Association inspires its members to higher intellectual pursuits, 
to better American citizenship, which respects and upholds the laws of 
the land, and to a nobler Christian life, which helps us to he a credit to 
ourselves and to ,our beloved school. 

The purpose of the organization is to give moral and financial support 
to the school. Hitherto, it has accomplished very little outside of moral 
support, but this has been due to the fact that the membership has not 
heen sufficiently large. However it is growing rapidly and now has plans 
under way which will show that ;we are ,going to do big things in a 
financial way, for the support of our school, and which will well compare 
with the accomplishments of Alumni Associations of other American 
schools. Emil E. Hill. 
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KONY ENT'l'I 

Yksi tänä kin  vuonna toi m i n e i sta Suomi-o piston oppilasyhdistyl< s istä on ollut Konventti S i i hen  y h d istettynä on ollut entinen 
raitt iusseura vi ime ,syyslu kukauden alusta alkaen. Sellaisena on l{:onventti  tänä lukuvuonna to i n1 in u t  p i täen kokouksia joka toi
n e n  lauan tai- i l ta. Tarkoitus on ollut tarjota opistola is i l le seurah etkiä koulukot imme suojissa. Täten on toivottu v o i tavan edes vähän vaikuttaa Suomi-op istossa öpiskelevien n uo1' ten  henkisen  ja hengell isen elämän elvyttän1iseksi  )ja kehittämiseksi .  l\1I issä 
1näärin tuo to i vee1nme on toteu tunut  ja. tule0 totf'u tumaan, e i  ole helppo sanoa. .Jun,alaltn s iunausta ty öllemme pyyclämn1e .  

PHILOMATHIC SOCIETY 

The Ph i lomat h i c  Society, the only  organization at Suomi  College, w hose meeti ngs are conductecl in thc E n glish languac;·e, has th is  year as previously,  encleavo,·ed to i ncrease the  usEi of Engl ish  am ong i ts members ane! to inst i l l  in them Amer ican icleals. Meet i n g· s  
w h i c h  have b e e n  hel cl every other Friclay even i n g  a r e  b e g u n  w i t h  song ane! prayer. T h e  reacl ing or the m i n u tes of the prev ious 
meeting ancl the ir  ,1 pproval Jeacl to i n teresting d iscussions i n  which all members are encou ragecl to take part ,  thereby acq u i r i n c;· t h e  
hab it  of appear ing i n  publ ic  ancl expressing themselves i n  a clear a n d  concise way. T h e  b u s i n ess of t he meeti ng· i s  follo wecl 
by a program, ,vh i ch usually cons ists of a lecture, son1e  reci tations, and son1e n1usical n u 111bers. Th e n1eet ings are always concl ucled 
by prayer and son�- .  That the work of the society is recog-n ized by the students, is  i n cl i cated by its large mcmbers h i p, ,vh i c h  in creascs 
as the purpose of the society bccornes more clearly kn own,  ancl the h i g h  ·icleals ·for w h i ch i t  stancls, become better u n cl e rstoocl. 



Suomalainen puhujaseura. 

NOHTUMATTOMAT varmaankin ovat useille täällä opistokodissa 
,ennen ja nyt olleille ne hetket, jolloin he saivat olla mukana 
Suomalaisen puhujaseuran kokouksissa. Siellä saatiin tuntea 
kotipiirin rattoisuutta. Usein kyllä mieli oli masentunut ko
kouksien jälkeen, kun siellä oli kovakouraisesti karsittu pois 

virheitä, joita itsekussakin oli ilmennyt. Nämäkin hetket ovat kuitenkin 
olleet vain kiinnittämässä meitä opistokotiin sekä Suomalaiseen puhuja
seuraan. 

Tänä kuluneena kouluvuotena olemme saaneet kokoontua joka toinen 
viikko. Kokouksissa käynti on ollut hyvin vilkasta. Toiminta on koh
distunut lähinnä jäsenten kehittämiseen suomenkielen käytössä sekä Suo
men kansan tunnetuksi tekemiseen täällä syntyneiden keskuudessa. 
Muistan erään jännittävän illan, jolloin opistomme j uhlasali oli aivan 
täynnä oppilaita, sillä viikon varrella oli huhuja levinnyt, että tässä 
kokouksessa päätettäisiin opiston tuleva paikka. Ennen kokousta kuulin 
kuiskeita eri tahoilta, että muka Duluth olisi paras paikka opistolle. Vilk
kaasti keskusteltiinkin, sillä joukossa uskalsi olla vielä niitäkin, jotka 
vakavasti kannattivat Hancockia. Keskustelun loputtua palkintolauta-
kunta lausui, että Duluthin puolue oli voittanut - nim. suunsoitossa. 
Monta muuta yhtä hauskaa kokousta olemme viettäneet tänä talvena. 

Täällä kansojen ,sulatusuunissa tällä kriitillisellä hetkellä me tarvit
semme kaikkien niiden seurojen apua, jotka toimivat kansallisuutemme 
hyväksi. Eri tahoilla hyökätään ajattelemattomien puolelta meidän vähä
lukuisten päälle tarkoituksella saada meidät muitta mutkitta hylkäämään 
se kansa, josta olemme haarautuneet. Meillä kaikilla on paljon velvolli
suuksia kansallisuuttamme kohtaan. Ovathan monet meistä saaneet 
Suomen kansan keskuudessa ensimäiset askeleensa ottaa. Ovathan esi
isämme sydänverensä vuodattaneet hankkiakseen vapauden tälle kansalle. 
Nyt ovat heidän taistelujensa tulokset nähtävinämme. Suomi on vapaa 
jäsen kansakuntien muodostamassa perhekunnassa. Jokainen Suomen 
lapsi on kansallisuutensa tekijä. Samoin kuin millä kansalla tahansa on 
Suomen kansalla oma tehtävänsä maailman historiassa ja sen historiaa 
ovat kirjoittamassa sen yksityiset jäsenet. Meilläkin täällä kaukana ole
villa heimomme lapsilla on oma tehtävämme isänmaamme hyväksi. 

Suomen kansa on nyt murrosajassa. Monet ovat ne vaikeudet, joit
tenka kautta sen juuri nyt on kuljettava. Tahdommehan toki kaikki aut
taa kansaamme, että se kunnialla suoriutuisi tästä taistelusta. 

Suomalainen puhujaseurakin haluaa tehdä parhaansa tässä suhteessa 
niiden oppilaiden kautta, jotka vuosittain lähtevät heimolaistemme kes
kuuteen. Emme saa unhoittaa käskyä : "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että 
menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." Herra on määrännyt Suomen 
kansalle tehtävän ja "mikä kutsu kansallasi, siinä sullakin osasi." 

Y. Antio. 
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A T H L E T I C  S 

Physical Education 

NE of the principal aims of an all
round education should be to prepare 
us physically ,as well as mentally for 
life's problems. Since those, whose 
bodies are strong and whose minds 

are keen, arn better equipped .for the struggle 
whereby one can :hope to win success and han
piness, it would be wise for us to study care
fully the methods by which we can acquire 
good health .and a ,sane, clear-working mind. 

Systematic and regular exercise is benefi
cial rto ,every one but especially to the tstudent 
who is confined to the school-room. It is 

one of the things which a student can not overlook without paying a 
penalty. The body needs exercise to keep, it in good contition and if it 
su�f.ers, it means that we are not able to do things to the best of our 
ab1lrty and :even the ,little success lthat we ,may have is of short duration. 

�xercis�, more than anything else, helps to keep people healthy. The 
fa�1gue-po1sons that are being accumulated in our , systems as a result of 
daily work are carried away during the exercise through perspiration, 
�hrou�h the lungs and through the kidneys. Its imain purpose, of course, 
i s  to 1mprove and maintain health, but we :must remember that good 
health, strength and uniform development of the body go together. The 
exericise that is most potent in 'developing strength and endurance is the 
best health builder and molder of symmetrical physique. There is nu 
exercise .that ,ruins the health if it at the same time is able to strengthen 
the body. Ruinous results follow only when the exercise is over-done. 
Excess fo this as in anything else is injurious to the body, and this, of 
course, is to be guarded .against. 

It pays to be strong ,and able to resist diseases. Greater mental effi
ciency and a longer life :are the results obtained by the person who ob
serves the laws of health and .abides by them. We know that it is easier 
to be well than ill and if we try we shall find that it is easier to exercise 
than 'suffer because of negligence. All wholesome forms of athletics 
�!f.er us a field of good recreation, better health and higher mental ef
nc1ency. When we enter practical life we shall realize that those are 
most welc?I?e who are strong and able to fight hardships. All students 
have suff1cient reason to turn their attention to athletics and to con
sider . gymnastics, outdoor sports and the various games played during 
t�e d1fferent seasons, as constituting an important part of their educa
t10n, when they consider the many advantages to be gained from these 
sports, ?oth now and in the 'future. It is now that we are laying the 
foundat10n for the future and the stronger that foundation the greater 
is the future likely to be. ' 
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BOYS' BASKET BALL TEAM. 

Boys' Basket Ball 

==--
111 HE interest in basket ball this year at Suomi College has been 

greater than ever before, this form of athletics being the main 
sport in our school. The Boys' Athktic Association was organ
ized early in the fall and it was decided that basket ball practice 

should be held twice a week with one additional hour a week for physical 

training. 
With the help of Mr. Lehto, a team has been picked out of fairly good 

rnaterial. Ai:so some time has ,been spent in finding out who held the 

class championship, Commercial Department or the Academic Depart

ment. To clear up all doubt as to the ability of each, games were arranged 

to take place at Lincoln Hall where the Academy team twice outplayed 

the Commercials and defeated them by a small margin. 
The Suomi " five" also played the Chassell High school team both at 

Chassell and Hancock, winning both games. 
As this annual goes to press our team still has several games to play 

and we hope to be victorious in at ]east a few of them. 
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. . 
GIRLS' BASKET BALL TEAM 

Girls' Basket Ball 

HE sec?nd day of_ November was a joyful day for the girls who 
were mterested m basketball, for on that day an enthusiastic 
group gathered in one of the classrooms and a girls' basket ball 
team was ,organized, with Saima Markkanen as captain. Miss 
Greenwood consented to be our coach, which pleased us im-

mensely. 
The first practice was on November sixth at Lincoln Hall and since 

then, there hav� been practices every Saturday morni�g. 'Before the 
basketball practice, we had physical training which tended greatly to in
c!ease our enthusiasm. It was pleasing to note that a large number of 
g1rls came to participate in the exercises. 

�-itherto we have not challenged any outside teams to display our 
ab1hty as players, ·.but we expect to do so later on. However at the be
ginning of the spring term the Academic girls challenged the Commercial 
girls, and the game which 'followed proved to he very interesting, showing 
good team-wo!k a�d great _ enthusi�sm on both sides. And although losers, 
the Commercial g1rls dec1ded to 1mprove rapidly and in turn challenge 
the Academic girls. 

Basket?all has made our school-work more pleasant, and has helped in 
our phys1cal and mental development. 
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As Others See Us 

Prettiest girl  
Handsomest boy 
Swee test  gi1} 
Best l i ked g1rl  Best  l iked boy . .  
�Ph e  popular girl  
The popular boy · · · 
Most  i ndustrious boy Most i n dustrious g1rl 
'I·he n1ost gen tle g1rl  
The cu test gi r1 . .  
The athlet ic  boy . . . . . . . . . . .  · · · · · · 
'"rhe athletic girl  
Most original boy The q u i etest 0· irJ · · The greatest Joker . . . . . . . . . . 
'1,he  fussiest  girl  
The fussiest boy 
The greatest talker 
Our artist . . . . .  . 
The talented 1girl . . . . . . . .  · . .  · · · · · · · · · · · · · · · The poet Jaureate . .  . 
The shorthand s hark 
The comed ian 
The suffragette 
The w itt iest  . .  Favorite girl  w i th  teachers 
Favorite boy w i th teachers Our best friend . . . . . . .  · · · · · · · 
A goocl pal . . .  ·. The stead iest g1rl 
The k indest 
Best naturecl  

. I m p i  Niss i  . . Aclolph Kasari 
. . .  Ida Kaarto 

. . Ida Nasi Andrew H u h tala 
: : : Laine Hamalainen 

Rudolf Lofback · · : Re i no Lait inen 
. .  Anna Van n i  

. . . Alma Laan inen  

. . . Anna Korhonen 

. . . Viljo N i kander 
. Sa in1a .lV[arkka_nen 
Albi n  Kainularnen . . . . . . . .  : 

· · · · · : Hele.n N i i le ksela 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno Knuutt i la  . . Senja \Ya isanen 

. . . Arvo Oj a 
. . . E n1 i l  Ha1na la inen  

. . . . . . . . . . . . . . .  Arne  Karhu . . .  Ellen Swan 
. . . . . . . . . . . .  L ilja  Kantonen . . .  Aina Kaihlanen 

. . . . John Anderson 
. . Ida Niss i la 

. Rose .Jampsa . . . . E lsa T,u htala 
. . . .  A.rthur  Anderson 

. . George Nissi la . . . Len1 p i  Nun11nel 1n  

. .  Al l i  Torppa 
. . . Hilja Hoikka 

The happiest · · · · · · · · · 
. . . Fanny Kerttula 
. . .  Anna M i i l u  

T h e  i nfluential  character . . . . . . . . . .  - - . .  
Most cletermined . .  · · · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · 

. . . Maemi Matson 
. . .  M i ria1n lVIoi lanen 

The cl ignif ied n1 is� 
The i n q uis i t ive m 1ss . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

. Martha Kaukola 
. . .  Lempi  Kar i . Fan n y  Pe lkone n 
. . .  Edith  S ippola r.rhe  particular . girl  . The accon1odat1 n g  g1 rl 

The polite boy The !east fussecl .boy 

· · · · · · · · · · · ' · · · · · . . .  \Vi l l iam Y l i talo 

The 111 ischievous- girl . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · . .  · · 
. .  George Ryty 

Hilda .Johnson : '. : :M:arie (Kangasn ie m i  Most p unctually late 

Can 9ou imagine: 

Anna ,1,.\Tan n i  talk i n g  in a whisper ?  
I111 p i  renttala w i thout  t h e  gig·gles ? 
S iuru a  in a hurry?  
Fanny Pelkonen w i t h  a frow n ? 

lV[ay � i e  H i llson " s k i n n y '' ? 
E m i l  Hamala inen w ithout h i s  statist ics ? 

E d i th S i p pola talkative ? 
H i lda .Johnson m u t e ?  
Lofback w i th o u t  h i s  vocabular y ?  
Arvo Oja short ? 
Silcncc in the comrnercial b u i l cl i n g ?  

8 2  

Koski 's  n i gh tmare ,vhen th e c a t  was p u t  
i n t o  h is  becl ? 

Kasari 's  b us iness abi l i t y ?  
Bus iness Engl ish clone on t i m e ?  
The j o ke - ecl i tors " so re " at each oth er ?  
Kai n u lainen obey ing i n str uct ion s ?  
Sa ima w i t h  curls?  
Lai tinen n o t  tete-a-tet ing in  the l ibrary ? 
Karhu ,vi thout  h i fi  usu al " l in e " ?  
N ikand er i n  a jolly 1nood ? 
Ida 'K. n1aking a m i stalce ? 
F.veryhocly satisfi e d ?  

Calendar 

SEPTEM BER 1920  
7. Enrollment . 
S. Lessons are assi gnecl ancl the cla i ly  

grincl be gun. 
1 1 . Col lege gi rls sell tags for Bethany 

hospital. 
1 4. Dormi tory girls horr ifiecl by an a n -

n ouncement of phys ical exams . 
1 6. Sacl news of Hulda Koski ' s  cleath . 1 7 . ,V eicome party. A goocl t ime reported . 
1 8 .  First trip to the College Grouncls . 
21 .  " Pinki e ' ' ,  ·' Bobb ie" , " Toots i e "' ancl 

" B il ly •· went  to the Lunch Room 
on truan t Jeave and were chased 
home by a clog . 2 4 .  Teachers' Insti tute at Calumet . 

2 7 . First Acaden1 ic  Senior class n1eet ing . 
OCTO BER 

2.  Seniors make a pleasure tr ip  to Pi ip
po's can1p. An ideal d ay ! 

7. Maisteri Lindfors arrives fron1 Fin
land. " K icl Bi fC', th e lVl innes otian, 
en ters the Commercial Department. An tisaJoon representative lectu r es 
at college . 

9. " I(uss " ,  the \i\Teste 1·n i-anch er. sh o,vs 
up again. Comn, e l'cia l h i k e to S'w ede 
town . 

1 4 .  Prof . .  Jeffers lectu res on agriculture . 
Ghosts scare gi r!s in room 20.  

1 6 . New Kaleva opens. Mock wedcl i n g  in 
the clormitory . 

2 1 .  Rev. Im1nonen gi ves walking lessons 

to the stucl ents in s inging class. 26. Basket Bali teams organ izecl. 
27. First  sn owfall. 
28. Reccption for Maisteri Lindfors. 
30.  Halloween-J an itor is  kept bus)· 

g·uard ing h i s ash can s . 

4 .  
1 0. 
1 4 .  
1 6. 

1 7 . 
21 .  
24 .  
25 .  
30 .  

NOVEMBER 
Sem inary l ibrary has an acciclent. 
Anna Vann i falls off her chair in 

bookk eeping class. Phi lomathic entertainment. 
" Sye"  suclclenly cl isappears from the 

supper table ancl i s  founcl two hours 
later in Edith S ippola's clothes 
closet 

First Annual staff meeti ng. 
The Konvent society makes a h i k e  to 

Atlant ic. 
Ph i lomathic  party. Eve ning- cl res s  i s  

prornin e nt among th e bo.rs. Thanksgiv ing· Day. 
Sen iors h icle from X-ty class. 

DECEM BER 
1.  \Vhy were th e Floodv.roocl girls vacci nat ecl that n igh t ?  
3 .  Girls' Bazaar a t  college-a g-reat s uc

cess. 
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4 .  Senior class party at Laaninen's  place. 7. Li lj a :  " 3 66,  please. " Giggles in chapel. 1 0. iWusic  stuclen ts' reci tal. 1 6. Farewell party. 1 7. Fall term encls. Most of the stuclents leave for home. 18 .  Chapel room is clecoratecl by the reremain ing stuclents. 22 .  En tertain ment in the chapel room. 
24. Christmas Eve. Santa Claus cloes not  

forget us .  29 .  Ten m i le h i ke to Onnela. 
3 1 .  New Year's Eve party. 

.JANUARY, 1 9 2 1  
1 .  Ne"v Year' s  Day. 
4·. Spr ing term begins. S'everal ne·w stuclents enroll .  

12.  Mr. Cave passes cancly to the Physics 
class. 

13. The " Company Men •· cl i scuss the topic 
' ·  \Vho got chasrisecl the 111os t ?" 1 4 . ,Velcome part.v . 

1 5 .  Unsuccessful 'attempt at bronch o- ri cl i n gw i thout ·" pul l ing lPa t h er·' performecl i n  the cloakroom by " Kicl Bi ff. '' 
1 8 . A hot cl iscussion in the Commercial 

bu l cl i n g  between the stuclents fro m  
lV[ ich igan ancl lV[ inne s ota. 

1 9 .  " H e ik in  päiv� L " cel ebratecl at th e Ka
leva Cafe. Free treats. 

22.  Everybocl y  attencls the in terclass 
basket ball game. Academ ic boys 
scorecl 2 6  to 15 .  Academic g i rls vs. 
Commerc ial g irls 26  to 1 .  Commer
cials won ( one ) 1 1  

24 : Marin"s clesire is  fulfil lecl. He gets a 
a " bowl ·• of coffee at the Kaleva . 

2 6. Com mercials eat harcltack before X-ty class . 
2 5 .  Th e bookkeep ing stuclents rearranged 

ancl four " teacher's pets·• p.lacecl i n  
the front  row. 

27 .  The Ameri can History class cl iscusses 
" f is h stol'ies " .  It w as a shark. 

31 .  Miss Nissi la"s wonclerful i mag· ination 
createcl a sensation when she per
ce ivecl a mouse on the l ibrary floor. 

FE BRUARY 
1 .  Lofback cloes not get h u ngry at the 

ecl i torial-staff meeting. 
9 .  Kain u la inen comes to Physics class ,vi th son1e " Li fe Savers " .  T'h ere' s 

a reason. 
1 1 .  Philomath ic  concert. The event of the 

seas on. 
12 Sleig-hric le to Chassell .  Suomi basket 

ball teams p!ay Chassell .  The boys 
,ve re v ictorious but th e gi l' ls vve re cl efeatecl . 

1 4 . Valentine 's  Day. Some boys are secretly buy ing valent ines 
1 8 . Ecl i tor- in -ch ief calls i n  the calenclar 

at this clate. 
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The Judgement of the Majority 

j 
Js usually safe to follow. That our photographs are satisfactory in 

all respects seems to be the unanimous opinion of our customers. 

Call-See Our Samples-Learn our prices. 

They'll convince you too ! 

Kukkonen Studio 
Phone 265 .  

105 QUINCY ST. HANCOCK, MICH. 

The Photograp11s in this b ook werc macle by us. 

John R. Heino 

Suomalainen 

L a k i m i e s  

D 

6 0 6  Lowclale Blclg., kuudes lattia. 

DULUTH, MINNESOTA. 

Puhelin : Melrose 4255. 

Merchants Life 
lnsurance Co. 

D e s  ll'loines, Iown. 

LIFE INSURANCE-IS 

Common sense applied to 
living. 

Discipline in youth and rest 
in old age. 

The foe of want. 
Increases the confidence of 

young men and women 
and enables them to 
mount the ladder of 
success. 

EMIL E .  HILL 
Mgr. Northern Mich.  

Room 6 .  - First Nat ional Bank B ldg. 
HANCOCK, MICH. 

�-------------------------------------------------------------
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1 
1 1 THIS STORE STANDS FOR F.nemmällä mielihyvällä emme 1 

1 QUALITY AND SERVICE voi mitään Teille suosittaa kuin 1 

1 
tunnetuita 1 

That's why 

1 1 "Patterson" Kenkiä 
1 Kuppenheimer Clothes ja puolikenkiä naisille sekä ! 

11 
"Connolly" Kenkiä 1 

are here, and their same 
miehille. 

quality standard is evi-
denced in everything sold 

by this store. 

Moss & Levine THE MEN'S STORE. 
h.n.1..;J"COCK, MICHIGAN 

FINNISH RECORDS 
by all the leading Finnish 

Artists 
on 

Victor Columbia Edison 
at 

McLogan-Pearce 
Music Co. 

CALUMET HANCOCK 
!RON MOUNTAIN 

A close shave is a favorite 
expression of Detective Story 
writers. The best shave and 
haircut in town is the favorite 

expression of our patrons. 

The Palace Shaving and Haircut-
ting Parlor 

1 LEO JII. E llEllTOSl{ J 

! 

Prop. 

Ne ovat sopivia, kes
täviä ja mallikkaita. 

Pyydämme käymään katsomassa. 
Frank Eilola & Co. 
HANCOCK, MICHIGAN 

First National 
Bank 

H A NCOCK, M J CHIGAN 

( Perustettu 1 8 7 4 )  

VÄLITTÄÄ RAHAA SUO-MEEN 
postin kautta .aa  sähl, öteitse, ostaa 
j a  myy Suomen rahaa, vekseleitä ja 
maksuosoituksia sekä uloshakee saa-

tavia S uomesta. 

SUOMEEN MA TKUSTAJILLE 
eriko isesti suosittelemme "lollareissa 
n1aksettavia mutkustu.iniu vekselclitii , 
jotka voitte , vaihtaa Suomen mar
koiksi  korkeimman kurssin m u kaan 
d ollarista. 

Tämä pankki tarj oo Teille h uolelli 
sen ja v i lpittömän toiminnan kaikissa 
pankk ialalle kuu luvissa asioissanne. 

Erikoisesti suosittelemme siiUstö-
osastonnl.llle. 

SiHistiitililtii maksetaan 3 pros. kor
koa, ja rahanne woitte aina saada u los 
vaacl i ttaessa. 

Ji_ nikki l i ikkeenne voi tte käyUlnnöl
l isesti tehdä 1•ostin kautta. 

I 
5 2 6  Q uincy St. Hancock, Mich.  
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1 A Pradical T est This is to you 

1 of any system will reveal its 

1

1 advantages and just as surely 

exposes its weak points . 

Your family, your friends-all 
h[\Ve begged you to h:we your 
photograph taken. You couldn't 
gi ve them anything they' d 1 

1 

We solicit the opportunity to 

prove to you that systematic 
• c savmg pays. 

The Superior National 
Bank 

The Eank of Personal Service. 
HANCOCK, MICH. 

appreciate more. 

It's an obligation you owe to 
present them with " Photos of 
Quality" from the studio of 

C. A. SILFVEN & CO. 
"Jl1nto.n of (Jl)mtlitg" 

HANCOCK, Phone 220 

1 , Jewelry and Silverware Headquarters 

While you are in the city, don't fail to come 

in and see us ; no trouble to show goods. 

OUR PRICES ARE RIGHT. 

OTTO BORRESEN 
The jeweler. 

127 Quincy St. 

MlfCHIGAN 
1 

HANCOCK 
1 '----�--�--������------�- --�--�-�---���-�-���� 
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TALK WITH-- Eastman Kodaks -1 
1 

N. J. BRODEUR 
Fire insurance on dwellings and furniture as Iow as $2.60 a thousand per year. 

1418 Quincy St. HANCOCK, MICHIGAN 
David P. Anderson Uiidenaikainen ja siisti suomalainen H autaustoimisto jci K ukkakauppa Kaun'ita kuklrnlaitteita valmistetaan hautD,j nis- ynnä muita tilaisuuksia varten. 

i 

Tel. 1163  

1 508 Quincy St. Hancock, Mich. 

Cameras and Supplies. Pro- , fessional Finishing for Amateur 1 Photographers at 
NICHOLS THE REXALL DRVG STORB 

HANCOCK, JHCHIGAN 

Oependable Merchandise 

Reasonable Prices 
a t  

Arvid Taurinen' s Men's Clothing & Furnishings. 
318  Quincy St. Hancock, Mich. 

1 P. SCHOLLER, OPTOMETRIST 
HANCOCK, Suite 4-5-6- P. 0.  Building MICHIGAN 

Telephone office 1 8 5 ,  Resiclence 3 9 3 -M 

LOW PRICED GLASSES 

There i s  only one way to save money i n  buy ing Glasses ancl that is  to b u y  
n o n e  b u t  the  very b e s t  ancl alwa;-s  have y o u r  e y e s  examin ecl ancl glasses prescribecl 
by a thoroughly q ualifiecl optometrist .  

Only from such glasses ancl optometric services will  you obtain the maximum 
amo u n t  of rel ief  and comfort-ancl they always prove to be the cheapest i n  the 
long run.  

Dr. W. C. Y okie 
DENTIST 

Office Hours 
9 : 3 0  to 1 2  a. m.  1 : 30  to 5 p. m .  

Phon e 2 3 3 -R HANCOCK, MICHIGAN 

S po r t i n g  Goods 
Athletic supplies. Outfits for all Athletic Sports 

at 

BENJAMIN WIEDER Co. 113-115 Quircy St. HANCOCK, MICHIGAN 
..... - . -----------·----------·-------------·-------- -- ----------.4 

,-----------····-···········-----------------··········-----·, 
1 Kun tarvitsette uusia vaatteita CITY DRUG tahi vanhoja korjautatte, niin kiiykää August Pellon luona. STORE Ette kadu kauppaanne. 

1 

August ,Pelto 
HANCOCK, MICHIGAN 
Wm. Mountjoy 

ICE CREAM, CANDIES, FRVIT, SOFT DRINKS, GROCERIES, ETC. 
530 and 532 Quincy 6t. HANCOCK, MICHIGAN 

1 OWL DRUG 
1 STORE 

D. C. 
· Proprieto HANCOCK CHIGAN 

Miesten vaate- ja kenkä
kauppa Käsittelee ainoastaan parasta alalleen kuuluvaa tavaraa. 

John W aisanen 
r.rel. 8 76 -J  305 Quincy St. Hancock, Mich. 

PRESCRIPTION STORE 

HANCOCK, MICHIGAN 
Kaleva Kahvila 

PUHDAS RAVINTOLA 

HENRY MOILANEN 
Omistaja. HANCOCK, MICHIGAN 

TARVITESSANNE RAUTATA VARAA KÄYKÄÄ 
J. P. Nelsonin Rautakaitpassa 

ostoksilla. 
HANCOCK, MICHIGAN 
Dr. : P. E. S t e i n b a c k  

Suomalainen Hammaslääkäri 

Kaleva Kahvilan ylälrnrrassa. 234 Quincy St. 
HANCOCK, MICHIGAN 

'··-----------------------------········---···-------------·-· 

COON 

MI 



Nissila & f\/Iakela 

AUTO GARAGJ� 
& DRAY LINE. 

HANCOCK, MICHIGAN 
E d w. Wa a r a  
Taskukelloja, Sein.äkelloja, ja  Juvelitavaroita. Suuri valikoima Hopea- ja kristalli tavaroita sekä Porsliiniastioita. 

HANCOCK, MICHIGAN 
Jarvis Studio 

TYYNE A. J ARVTS 
Prop. 

414-5th St. 
CALUMET, MICHIGAN 
Josiah Collins 

UNDERTAKER AND LINCENSED EMBALMER 
Phone 7 6 6 - J  SO. RANGE, MICHIGAN 

Matt Mattson 
Juoma tehdas 

Puhelin 1 1 8 0 - Fl 

HANCOCK, MICHIGAN 
Henry Sakari 1 Peninsular Uunej a j a  Domo Separaattoreja on aina saatavana. 
HAN vOCK, MICHIGAN 
Kaikellaista R a u t a t a v a r a a saatavana 

Hinnat aina kohtuulliset. 
South Range Hardware 

Co. 

SO. RANGE, 1MICHIGAN 
SÄÄSTÄTTE RAHAA OSTAMALLA MEILTÄ ! 

Meillä on kaikkea mitä talossa tarvitaan. 
M. KIVI & CO. SO. RANGE, 1MICHIGAN 

·-------------------------------------··---------------------' 

�-----------------�------------·-------------- ���----- -- -· -· -- -- -- -- -----· ------ -- -- -- ---- -- -4•, 

G l a s s  B r o s. 
The right store for you to trade with. 

SO. RANGE, 1MICHIGAN 
South Hangen ja ympäristön asukkaille 
pyydämme huomauttaa, että meil lä o n  
täydell inen varasto huonekaluja sa
moin kub1 myös vaatetavaraa, r uokaa 
ja  tuoretta lihaa alimmilla hinnoilla 

saatavana. 

Uitti Brothers Co. 
SO. RANGE, MICH. 

L. J. BROWN 
I N S U R A N C E  
R E A L  E S T A T E  

SO. RANGE, MICHIGAN 
On tyydytys meille saada palvella teitä. 

Tarvitessanne ruokatavaraa ostakaa siis meiltä. 
Lukkarinen & Mattson 

Phone 201  NEGAUNEE, MICHIGAN 

The Banking Habit 
is  u n iversally concecled to be a good 
habit ancl a goocl hab it  has been 

clef ined by son1eone as. 

" Y  esterdciy' s Achievem.ents Taking the Sting from Today's Toil." 
This defin ition states the exact truth 
basecl upon the experience of thousands 
of depositors throughout the world. 
VVh i le )'Oli are forming this excep
tionally good habit, you are accumu
l ating a funcl for future use. Life 
is  worth living when you have ;money 
in the bank-it 1gets m onotonous when 

you are broke. 

S O UTH R A N GE 
STATE BANK 

Passmore & Paquin 
SHOE DEALERS Exclusively. Re'liab le Values Guaranteed. 

Phone 8 7  317 Ashmun St. 
Royce's Old Stand. SAULT STE. MARIE, MICH. 

Soo Co-Operative Mer
cantile Association 

Incorporatecl 1 9 1 3  

MAIN STORE AND BAKERY 
536-538 :Ashmun St. 

SAULT STE. MARIE, MICH 
·-----�-------------··---------------·-------···----··------� 

-------~ 

Phone 967- ·w 



·----···············-·········-------·-······-------······---. 

First 

National 

Bank 

SAULT STE. MARIE, MICH. 

Active United States Depository 

(Under Unites States Governrnent 

Supervision and Inspectio n . )  

Commercial, Savings and 
Foreign Exchange Depts. 

Special Attention to Banking 
by JVIail. 

The People' s 

Store 
Matt Kniivilä, Jack Rogers, 

Props. 

Grocer' es, Meats 

Flour and Feed 

Phone 202  

STAMBAUGH, MICHIGAN 

Come in and see our 
New Home and be 
convinced that this 

is the home f or 
your money. 

DD 
D 

The Commercial 
Bank 

of 

STAMBAUGH, MICHIGAN 

The Store That Satisfies 

In everything to \Vear 
For the \Vhole Family. 

Herman Ruwich 
CRYS'l'AL 1FALLS, iUICH. 

Arvo Terv o ne n  

MAKEISKA UPPIAS 

CRY S'I'AL FALLS, MICH. 

Täydellinen varasto :pehmeitä 
juomia, tupakkaa ja sikaareja. 
Aina saatavana kuuluisaa "Bel-

levue" jääkermaa. 

'··-----·········------------------·······----·-········----·� 
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The Crgstal Falls 
National Bank 

CRYSTAL FALLS, MICH. 

'I1he atnws1,here is ho1nelike fricndlv 
(le1nocratic. There nre no f�r1nulitie�. 

The spirit of service pervades 
every department. Every effort 
fo made to reciprocate patronage 

V aate- ja Kenkäkauppa 

A. K9yhk9nen 

10-6th A ve. \V. 

at 

B A N K  O F  

KALEVA 

KALEVA, MICHIGAN 

May we serve you? 

JOHN E. RENGO & 
COMPANY 

Buyers of 

Farm Produce, Hardware, Farm 
Implements, Auto Supplies, 
Tires and Tubes, Furnaces, 
Ranges, Heaters and Bath Room 

Outfits. 
KALEVA, MICHIGAN 

UNION STORE CO. 
G E N E R A L  
MERCHANDISE 

Farm Implements, Building 
M aterial, Etc. 

1 DULUTH, MINNESOTA KALEVA, MICH!GAN I '"--···--------·-·······-----------------·-········-----------' 

,---··--·-·---·-··---------·--·-----------------·-·----------· 



Furnishings 

Quality & Service 

HENRY OJA, 
Proprietor 

i CLOQUET, MINNESOTA 
1 L O F B ACK'S 

HARDW ARE CO. 
HARDW ARE & FURNITURE, 

Paints, Oil and Varnishes. 

DRY GOODS 
HAR D ,iv ,L\ P v, 

FUR NITURE 

302-310  2nd Ave. ,  North 
VIRGINIA, MINNESOTA 
M a r k k a n e n  
Ha ugsrud Co. 

G E N E R A L 

Where your dollar goes tlfo f arthest. 
ME

�_ c,-.8.�,N o�I 'RTC l" '  'JSl  
D 

Phone 735  

VIRGINIA, MINNESOTA FLOODWOOD, M INNESOTA 
... " --·-·-- --·-·-·-- -�-----------·------------

/ 

..--------------- ---------.. _______ ., 

1 F i r s t S t a t e Farmers' State j 
B a n k Bank 1 FLOODWOOD, MINNESOTA 

Capital . . . . . . . . .  $15 ,000 Surplus . . . . . . . . . 3,000 
Does a general cashing business. 

Floodwood 

Mercantile Co. 
W e sell Everything in M e r c h a n d i s e 

FLOODWIOOD, MINNESOTA 
f Floodwood Cash  
1 Grocer y 
1 RUOKA- JA SEKATAVARA-1 KAUPPA 
.!
1
, FLOODW:OOD, MINNESOTA 

SUOMALAINEN 
1 A PT E E K K I  

BEAR NORDLING 

1 IRONWOOD, MICHIGAN 

FLOODWIOOD, M INNESOTA 
A. 0. MOILDEN, cash ier 
NILS MUUS, presi clent 

5o/o iuterest JUtid 011 Titne De1tosits. Farm Loans a Specialty 
M. N. TRIPLETT, 

M. D. 

HEAL ESTATE 

Fa r1n J,an,ls '"� City Pro1•erty 
I1n1>r0Ye(l furnis n Stu•cinlty 

FLOODWOOD, M INNESOTA 
V. I--IIRVELA 

PHOTOGRAPHER 

D 

205 E .  Aurora St. 
IRONWOOD, MICHIGAN 

Telephone  3 1 5 - v\T 

1 

---------------■------~ 

1 Dr)-1 Goods & J. KETOLA 1 

Nlen's & Co. 



.-------·····-··--·········-----------------······-----------� 

The F ashion & 
Shoe l-louse 

MIESTEN V AATTEITA 

sekä 

KENKIÄ 
Miehille, Naisille ja Lapsille. 

H. W. Elson's 
1
1 

BOTTLING WORKS Ensiluokan virvokejuomatehdas. 

Suurin suomalainen 

liike alallaan 

Amerikassa. 

S ! 1
� '"'L/\ISUUSlf'WT!TUUTTI 

rv'. l � 

Tu.  : , 

JOHN B. BEKOLA 
IRONWOOD, MICHIGAN 

Matkailijain Koti 
Kalustettuja huoneita vuokra
taan. Saapuessanne Ishpemin
giin ja tarvitessanne majapaik-

kaa etsikää 

ALEX PANTTI 
215 E. Division St. 

ISHPEMING, MICHIGAN 

Matti Lofberg 
ISHPEMING, MICH. 

MIESTEN JA POIKAIN 
VAATE JA KENKÄ

TAVARAA 

· '� i l l l.., 1 1:.:T 

. . .  :) 

i u , ku 50 c� 1 7 536 

IRONWOOD, 

K O S K I  
M ERCANTILE CO. 

ISHPEMING, MICHIGAN 
Sähköhieronta- ja  -parannuslii ke  
Käytetään sähköä erity isesti uusim
man käsittelyn mukaan n1itä erilaa
tuisimmissa sairau ksissa k u ten kai
kellaisessa kolotus-,  hermo ja  hengi 
tyselinten taudeissa, unettomu udessa, 
huonossa ruoansulatuksessa, pussitau 
deissa ( g-oitre ) ,  i hotaudeissa, laihdut
tamisessa y.m. Kaikellaista tarkastus
ta, valokuvausta sekä tautien paran
nusta suos itetaan X- säde koneella. 

M.  ]. MUSTONEN 
Siibkö- y. 1n. 1•aruutaja 

Tel. 1 1 8 4  

1 HANCOCK, MICHIGAN 

�------------------·······-···············-···--------········ 
F I N N I S H  BOOK CONC E R N  P R I N l  H A N COCK.  M l C H  




