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Alku sana. 

Tämä julkaisu on vaikeitten koululäksyjen ohessa 
toimitettu. Toimittajien on täytynyt päivää pitentää 
ja yötä lyhentää tämän aikaansaamiseksi. Voi olla 
niin, että Fenniassa siellä ja täällä lukijaw silmään 
pistää vasaran jälkiä ja pihtien pitämiä, mutta pyy
täisimme huomauttaa, että tämä on ensimäinen laa
tuaan Suomi-Opistolla. Alku aina hankala. 

Aikomuksemme oli, että julkaisumme edustaisi 
Opistomme kaikkia osastoja, kuitenkin lukija voinee 
huomata, että julkaisumme aikaansaamiseen ovat ai~ 
noastaan koulumme valmistava, akateeminen ja mu
siikki-osasto olleet myötävaikuttamassa. Heidän puo
lestaan teelmämme puhukoonkin. 

Toivomme, että vuoden 1915 Fennia kertoo työs
tämme, jota olemme ahertaneet kuusi vaiherikasta 
vuotta rakkaassa Opisto-kodissamme. 

Fenniamme on ainoastaan pieni vesa, mutta niille, 
jotka tulevat perässämme, jätämme täyden oikeuden 
tehdä jotain parempaa ja täydellisempää. 

Lausumme kiitollisuutemme kaikille avustajillem
me, varsinkin professoreille J. A. Kärkkäiselle ja J. F. 
Lindblomille heidän alituisesta, auliista ohj aukses-
taan. VI Luokka I9 I5. 

Foreword. 

The work on this annual has been carried on along 
with the class work. The · editors were forced to 
lengthen the days and shorten the nights,, in order to 
accomplish it. It is · possible that the reader will 
notice the dents of the hammer and-the marks of the 
pinchers here and there in "Fennia", but we wish to 
remark that this is the first Annual published at our 
College. The beginning is always difficult. 

The intention was to have all our departments in 
our College represented; but the reader will obserye 
that only the Preparatory, the Academic, and the M u
sical departments have been in sympathy with us. 
Therefore "Fennia" speaks only for these depart
ments. 

We wish that the "Fennia" of 1915 shall speak of 
our work in our dear Suomi College during the past 
six years. 

May this be a beginning and may those who come 
after us produce something better and more complete. 

We wish to express our thanks to all who have 
aided us, especially to Prof. J. F. Lindblom and Prof. 
J. A. Kärkkäinen, for their kind assistance. 

The Class of I9I5. 

Pää toim ittaja j a liikkeenhoitaja 
Kirjallisuus-, seura- ja urheilu-osas

ton hu o leh tija. 

Aput'oimittaja 

Toimittajat - Editors 

ANTTI LEPISTÖ 
HUGO M. HILLILÄ 
LEMPI S. RUONA 

HELMI E. SOMERO 
E. MARIA GRöNBERG 

Editor-in-Chief & Business Manag-er 

Literary, Social & Athle tic Editor. 

Ass istant Editor. 
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Jumaluusopin tohtori 
Juho Kustaa Nikander 
syntyi Lammin pitäj äs
sä Suomessa 3 p. syys
kuuta 1855. Suoritet
tuaan yliopistolliset lu
kunsa hänet vihittiin 
papiksi Porvoossa vuon
na 1879. Vuonna 1906 
Augustana-Opisto antoi 
hänelle jumaluusopin 

tohtorin arvon. 
Amerikaan saapui 

tohtori Nikander 3 p. 
tammikuuta 1885 ja al
koi heti työnsä Han
cockin ja Calumetin 
suomalaisten keskuudes

sa. 
Koulun perustamis-

ajatus heräsi jo varhain 
hänen mielessään, ja 
talvella 1895 hän mat-

Pastori Juho Kustaa Nikander, o.o. 
Suomi-Opiston johtaja. 

kusteli Idän suomalais
ten asutuksilla herättä

mässä kouluharrastusta. 
Hänen johdollaan al

koi Suomi-Opisto ensi

mäisen lukukautensa 8 

p. syyskuuta 1896. Sii
tä päivästä saakka on 
hän väsymättömällä in

nolla ja aina kestävällä 
rakkaudella ohjannut 
koulumme toimia. Mon
ta myrskyä on kestetty, 

mutta tyynin mielin ja 
kirkkain otsin on johta
ja seisonut paikallaan. 
Hänen uupumaton uh

rautuvaisuutensa ja lak
kaamaton työskentelyn
sä koulumme hyväksi 
saakoon osakseen har
taimman kunnioituk

semme. 



Luokkamme kunniajäsenet 

J U HO HEIKKI JASBERG. 
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Members of Honor of the Class. 
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1t is impossible to say 
ri,n much of the bene
i'ii which a class derives 
t'rom its counselor, who 
i:-: ahvays ready and 
willing to help. Our 
class has been fortunate 
in having as its adviser 
one whose greatest joy 
ha:,; ever been to give 
his class the best pos
,·ible assistance. 

We regret that we 
have not always been 
1·eady to follow his ad
vice with promptness 

,tnd alacrity. 

Our class asks to de
dica te its Fennia to 
t·rof. J. F. LINDBLOM, 
A. B. as a token of the 
high place which he 
ho!ds in our esteem. 

DEDICATION 

J OH N FERDINAND LIN D B L OM, A. B . 

Studied at Greens
burg Academy, Greens
burg, Pa.; Allegheny 
College, Meadville, Pa.; 
and Augustana College, 
Rock Island, Ill. and 
was graduated from the 
latter institution 1903. 
Instructor in Greek 
and United States His
tory during his Senior 
year, and professor of 
Greek, English and Ci
vics at his Alma Mater 
the year following his 
g raduation. Has been 
connected with · Suomi 
College since the Fall 
term of 1904, except for 
the Fall term of 1908 
when he was instructor 
at Coeur d' Alene Col
leg·e, Coeur d'Alene, 
Idaho. 



__ gg. 

OPETTAJAKUNTA- FACULTY 

J. A . Kärkkäinen, A. M. Minnie Perttula; A. B. J. Mänttä, I3. D. Lydia Kangas, A. B. C. A. F. Swanson, A. B. 
K. vV. Kilkl<a. L. J<Jleanor ·Lassey, A. B. Hilja Saari. 0. L. Nordström, A. B. 

Kuvat siv. 3 ja 5 Dr. J. K. Nikander & Prof. J. F. Lindblom pictures of on pag·es 3 ancl 5. 



Anent languages 

In a little book in my possession, written by Prof. 
N. F. Fink of the Universi~f of Berlin, whose _title, 
in translation, would be : The Languages of the 
World", is a _ lis~ of the names of about 2100 lan
guages. This hst mcludes the names of the languages 
known to have existed in the past but now extinct, as 
well as of those known to exist today. This is a 
Iarger number than well-informed people usually 
suppose there are, and Y:et it is certa}n that not ev:ery 
language in the world 1s record~d m the work Just 
mentioned. The language, for mstance, of the so
called "Blond Indians'' discovered by the explorer 
Steffanson in the Arctic region two or three years 
ago is not listed. . 

Of course it is quite beyond the ability of any per
son, no matter how gifted, to learn any considerable 
partion of this flood of human speech. I have never 
heard or read of anyone who has known as many as 
one hundred languages, tho I feel quite certain that 
a person with unusual capacity for languages would 
be able in a life-time to acquire a respectable know
Iedge of that many and still do something besides 
studying languages. The most accomplished polyglot 
I know of was von Gabelentz, a very a::tive German 
statesmen, who knew 80 Ianguages, 30 of which he is 
said to have spoken with fluency and elegance. But 
that is quite unusual. A man who can read 25 Ian
guages intelligently must be considered as a decidedly 
exceptional person. Those men who devote them
selves to the study of the science called "Indogerma-

nic Comparative Philology", usually know from 15 
to 20 languages. These they know well, and of some 
of them they know practically all there is to be 
known as. far as scientific study is concerned. The 
average graduate of first-class American colleges 
usually ,Jearns 4 languages besides his own : Greek, 
Latin, German, French; but at the time of his gra
duation, is not able to read a book of average diffi
culty in any of these languages. 

As to the number of persons speaking these several 
languages, the difference is very great indeed. Count
ing those speaking the German language wherever 
found, there are probably not less than 80 millions; 
French is no doubt spoken by 45 millions at the least. 
English claims considerably over 100 millions. On 
the other hand, many languages are spoken only by 
a few thousand, and some only by a few hundred 
each. On ly rough guesses can be made concerning 
any particular language, as no accurate statistics 
have ever· been made, as far as I know; 

No languag·e stands alone and without relationship 
to any other language; they all fall into certain large 
divisions called families. The languages which belong 
to any particular family have a Iarge number of char
acteristics which are common to every member of the 
group and distinguish them sharply from every other 
family. The most important of these families of lan
guages is the "Indogermanic", which has already 
been mentioned. The most powerful peoples of his
tory have spoken and still speak languages belonging 
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to this family. Other important families are the Se
mitic and the Finno-Ugric. All the other families 
have not yet been very, thoroughly studied .and are 
therefore not very well known. 

The family, again, is itself divided into a number 
of groups. In the Indogermanic family there are 8 
of these subdivisions, and some of these subdivisions 
fall into yet other groups. Thus the Germanic or 
Teutonic languages form one of the 8 . groups of the 
Indogermanic languages. But the Germank lan
guages are themselves divided into 3 divisions; 
namely: East, West, and North Germanic. Then ea,::h 
of these divisions splits into other groups, etc. On 
the other hand, Greek, which is also one of the 8 
branches of the Indogermanic family, does not cons
titute a group but stands alone. 

As long as it continues to be spoken, a language is 
constantly changing: it changes in pronunciation, in 
the meaning of its words; words standing for ideas 
and customs which are no longer active drop out and 
other words arise to express the new ideas and acti
vities which are unceasingly developing. After a 
certain period of time a langua.<se will have changed 
so much that those who speak it will not be able to 
understand its earlier phase or phases unless they 
learn it, just as they wOuld learn any other language. 
The English language, for instance, as represented 
by its literature, goes back to about the year 700 of 
the present era. From about that date to the present 
time books on various subjects have appeared with 
more or less regularity down to the present time. By 
means of these writings \Ve can note the changes 
which the English language has undergone during 
this stretch of time. Its history is usually divided 
into three periods: The Old, The Middle, and The 

Modern. In the Old period, which extends from 700 
to 1100, "Beowulf" is the most important work; and 
no one, no matter how well he understands the Eng
lish of today, could possibly read this work in the 
original unless he first learnt the language. The 
second period extends from 1100 to about the time of 
the Reformation and tho the English of this age 
certainly resembles our modern English more than 
that of the first period does, still it is practically as 
foreign as German· to the average man. The German 
language, whose literature goes back to about the 
same time as the English, is likewise divided into 
three periods, which correspond rather closely with 
the three periods of English. 

The changes within a language do not occur with 
equal rapidity at all periods. Thus, for instance, the 
English changed, owing of course . to extraordinary 
causes, much faster during its middle period than 
duriilg either the preceding or succeeding periods. 
Some languages do not change as rapidly or radically 
as others. The Lithuanian, which belongs to the Indo
~;ermanic family, is unique in this respect. Thus the 
forms of the words esmi, I am, esi, thou art, esti, he 
is, have not changed at all but are now exactly . what 
they were in the parent language, from which all the 
languages of the Indogermanic family have sprung. 

The changes that the words of a language undergo 
in the course of time take place in accordance to defi
nite natural laws, as is the case in every other domain 
of nature. To speak of "exceptions to the rule", as 
our school grammars do, simply show's that the person 
so doing has never advanced beyond an elementary 
study of grammar, even tho he himself undertakes to 
write textbooks on Grammar. The fact that changes 
in language take place according to natural laws was 
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discovered already in the sixties and was firmly 
established in the seventies and early eighties of the 
last century. · 

As to the sounds themselves, it is the vowels that 
change most rapidly; the consonants, tho they also 
change, do so more slowly, and here again the pace 
is quite unequal. Certain consonants scarcely change 
at all; thus the sounds represented by l, r, m, n, have 
remained almost entirely unchanged in almost all the 
Indogermanic languages since the period of their 
separation, much over 5000 years ago. 

Alphabets, generally speaking, represent the sounds 
very inadequately. In English, for example, the 
character a represents no less than six different 
sounds, and other characters likewise have to do duty 
for different sounds. Other languages are in an 
equally sorry plight. Very often a single sound is 
represented by a group of three different letters, as 
for instance, the oft occurring sch in German, which 
sounds like ch in Chicago, here there is only one 
sound; eau in French is ånother instance, the sound 
of this group is o, as in go. 

Latin and Greek are the languages that have so far 
been most thoroughly investigated scientifically and 
from them linguistic study extended itself, first to 
the other languages of the Indogermanic family and 
then to other families in an ever-widening circle. 
There is no language so mean or obscure but that it 

now receives the same serious attention from scholars 
as the languages of long and venerable tradition. The 
Bantu languages of Africa, for example, are now 
beginning to become known and are evoking the ad
miration of scholars for their excellences. 

Just as an astronomer, after he has ascertained a 
smali portion of the orbit of a comet, is able from 
that portion to calculate the whole of it, so a linguist 
is able from the study of a few words to de-cide 
whether a given language belongs to such and such 
a family or not. Thus 5 or 6 years ago some writings 
in a hitherto unknown tongue were discovered in 
Central Asia, and from the single word for hundred, 
kant, it was possible to establish not only that it he
longed to the Indogermanic family but also that it 
belonged to the Western branch of the family tho it 
was found in the territory of the Eastern branch. 
This fact was clear to scholars instantly beyond the 
possibility of doubt. This language has received the 
name "Tocharian"; very little is as yet known of it. 

Ih school, it is true, the study of languages is 
looked upon like other subj ects, as more or less of a 
burden; but when one has advanced beyond an ele
mentary stage, it becomes a thing of delight and 
reads esthetically on the mind and heart and has 
therefore a moral influence, as have all other things 
in nature and art when intelligentiy contemplated by 
man. 

J. F. Lindblom 
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Ylioppilaat v. 1915 - Graduates oi 1915 

ANTTI LEPISTö 
Nouse kansani, kuolla et 

voi'. 

HELMI E. SOMERO 
Ei koulua vaan elän1ää 

varten. 

EMIL J. PAANANEN 
Taisteleva voiton saa. 

LEMPI S. RUONA 

Kansamme hyväksi. 

LEJVIPI A. RANTANEN 
"Aseta päämäärä:;,i kor

kealle, pyri aina sitä 
kohden". 

OLGA J. SALMU 
"Älä puhu enempää kuin 

tiedät". 

HUGO M. HILLILÄ 

Eläinä on - ja? 

E. MARIA GRöNBERG 
"Elämä on tosi-asia". 

OTTO E. MÄKI 
"Voita itsesi" . 



Kuudes luokka v. 1915. 

Täss' on luokka tämän vuoden, 
sievä ompi aivan. 

Kun mä kehun itse sitä, 
säästän muilta vaivan. 

Puolet meistä tyttöjä on, 
toiset puolet muita, 

iäkkäitä miehiä jo, 

Helm( meill' on punaposki 
niinkuin ruusunkukka. 

Kammattuna hällä ompi 
suoraks' aina tukka. 

Olga myös on viehättävä 
niinkuin ensi lumi. 

Aamusilla makealta 
maistuu hälle uni. 

Lempi Ruona opettamaan 
on kuin aivan luotu, 

nuorta kansaa kasvattamaan 
suomalaista suotu. 

jopa partasuita. 

Rantanen on miettiväinen 
järjen mukaan häärää; 

useinkaan ei anna tulla 
vastausta väärää. 

Grönberg se on näpsä tyttö, 
lukee sekä laulaa. 

Senja pikku sormillansa 
pianoa jauhaa. 

Sitten tulee Otto Eljas, 
hän on kirjatoukka. 

Ei oo myös tuo Eemelikään 
lukijaksi moukka. 

Matti vakaa uskonopin 
lukenut on veriin, 

että usein valo otti 
hällä silmäteriin. 

Antti se on kieliniekka, 
lukee niinkuin hullut; 

sanoo, että lukemaan hän 
Opistoon on tullut. 

Runoilijaks' Hugo poikaa 
sanoo luokkalaiset. 

Pelkään, että liiotteluun 
he on taipuvaiset. 

Hugo Hillilci. 



VI LUOKKA - VI CLASS 

L e mpi A. Rantanen. Mathias Sahinen. Lempi S. Ruona. Olga J. Salmu. Emil J. Paananen. E. Maria Grönberg. 

Otto E. Mäki. H elmi E. Some ro. Antti Lepistö, pres. Senja F . Hirsimäki. Hugo M. Hillilä. 
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Vuoden 1915 Suomi-Opiston ylioppilaiden 
marssi. 

(Sävel sivulla 25). 

On vuotta kuusi kulunut -,
ne menivät kuin siivin, 
ja jälkeen taiston, jälkeen työn 
nyt nåämme onnen viirin. 
Yks' yhdeksän ja toista viis' ! 
nyt ompi onnen vuosi siis! 

On aika uus' ja kutsumus. 
Me seisomme nyt tässä, 
ja joukko suuri ystäväin · 
on katsomassa Iässä. 
Ei vuodet, aika, taistotkaan 
vie muistojamme unholaan. 

Oot armas Suomi-Opisto, 
kuin äiti kallis meille. 
Sun sylis lämmin sykkivä 
se johtaa valon teille. 
Sa torni toivon, valon oot, 
muut virvatulet sammukoot ! 

Nyt valan pyhän vannomme: 
ain' elää suomalaisna, 
ja Sammon uuden taomme 
tääll' lännen kultamaissa. 
Meit' itse Herra johda, vie, 
ja näytä ain~ oikee tie. 

Hugo Hillilä. 
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Song of the Class 1915 

(Music on page 25) 

Six years have passed, they've sped away, 
And we've been busy learning. 
Now after struggle, after work, 
The glorious goal is gleaming. 
This year of nineteen fifteen is 
To us a goal at last attained. 

Our duty calls as time flies on, 
We hear the bells a-ringing. 
So now, you friends · and comrades all, 
Farewell, farewell, we're leaving. 
Yes, time may speed and speed away, 
But still our hearts with you will stay. 

We love thee, Suomi, School of ours, 
Thou art our "Alma Mater". 
With thee our thoughts and hearts w1ll be, 
Thru thee we thank our Father. 
Farewell, farewell, we say to thee, 
Thou never shalt forgotten be. 

Tho far we he from Suomi-land, 
And far from our own nation, 
We honor laws that they have here 
And aim at education. 
W e trust in God, for He is nigh, 
And He is good, we need not sigh. 

Hugo Hillilä 



SUOMI-OPISTON KONVEN TTI - CONVENTION 



Oikeakielisyydestä. 

Suomalaisen kan
sallisuuden Ameri:
kassa säilymisen vält
tämätön ehto on, että 
täkäläiset suomalaiset 
säilyttävät kielensä. 
Kieleen on kiteytynyt 
koko heidän henkinen 
heimoperintönsä. Kie
li heidät selvimmin 
eroittaa muista kan
sallisuuksista ja muo
dostaa heistä · oman 
erikoisen ryhmänsä. 
Se on heidän yhteis
harrastustensa luon
nollinen väline ja 
kannattaja. Se tekee 
heille mahdolliseksi 

Ope tt. J. A. KÄRKKÄINE N, A. M. olla läheisissä koske-
tuksissa Suomen si

vistyselämän kanssa ja siten pitää heissä kansallis
taj un taa yllä. 

Mutta että suomenkieli voisi tuon yhdistystehtä
vän täysin suorittaa, että se olisi todellinen suomalai
sen sivistyksen väline, on sen puhtaana säilyttämi-

nen täälläkin erittäin tärkeää. On siis ryhdyttävä 
ehkäisemään englantilaisten lainojen siihen tunkeutu
mista ja Karsimaan pois siihen. aikaisemmin tulleita 
kasvannaisia. Niitä onkin jo niin runsaasti, että tä
käläisen suomalaisen ja Suomen suomalaisen- on toi
sinaan vaikea ymmärtää toisiansa, ja jos kehitys saa 
vapaasti jatkua samaan suuntaan, käy tämä ymmär
täminen vuosi vuodelta yhä vaikeammaksi. Lopulta 
se johtaa siihen, ettei Amerikan suomalainen kykene 
lukemaan Suomen kirjallisuutta. Silloin on täkäläi
nen suomalainen kansallisuus kiskaistu pois juuril
taan, silloin on katkennut se ravintosuoni, jolla se 
kansallista elinvoimaa imee, ja silloin on suomalainen 
kansallisuus täällä kuolemaan tuomittu, sillä ilman 
henkistä yhteyttä Suomen kanssa se ei voi elää. Ei 
siis olisi ollenkaan aikaista, että kaikki ne suomalai
set, jotka kansallisuutemme säilyttämistä täällä 
Amerikassa harrastavat, kiinnittäisivät huomionsa 
tähän tärkeään kysymykseen. 

Kuulee kyllä sanottavan, ettei tässä asiassa voida 
mitään tehdä, että on turhaa yrittääkään poistaa nii
tä englanninkielisiä lainoja, jotka ovat täkäläiseen 
suomenkieleen koteutuneet. Vieläpä niitä puolu's
tellaankin sillä, että onhan suomenkieleen otettu lai
nasanoja ennenkin m. m. ruotsinkielestä, miksi sitten 
englantilaiset sanat olisivat huonommat. - Tässä on 
otettava huomioon, että ne ruotsalaiset lainat, joita 
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.· lä sivistyneessä suomenkielessä käytetään, ovat 
:.

1
~oia vuosia kestäneen käytännön kautta ja mukau

. et. ~lla suomenkielen äänneasuun hankkineet siinä 
tu,n l · ·k d N 1 _ voisimme sanoa - kansa aisoi eu et. e ovat tu -
teet suomenkielee:1 _siihen ai~aan, ~ olloin -~-~ vielä älyt
tY ruveta uusia sivistyssanoJ a sep1ttelemaan, vaan ul
koa tuo<lun s1vistysvälineen mukana lainattiin sen ni
nikin. Ne ovat suomenkielessä tarpeellisia. Uudem
:nat tarpeettomat ruotsalaiset lainat ovat Suomessa 
pntkitut kieles_tä pois, ja sa_moin ?n tääl~ä tehtävä 
englanninkielisille tarpeettomille lamasano1lle. Kun 
kerrnn suomenkielessä on vakiintunut sana jotakin 
kä:.;itettä ilmaisemassa, vaikkapa alkuaan !ainakin, 
niin ei ole mitään järkeä lähteä sen sijaan jotakin 
uutta lainaa kieleen istuttamaan. 

Mitä taas siihen tulee, voidaanko suomenkielen 
puhdistaminen ja puhtaana säilyttäminen täällä to
teuttaa, niin se riippuu kokonaan siitä, halutaanko 
:.;itä. Joku yksityinen henkilö ei siinä voi suuria ai
kaansaada. Mutta jos saataisiin heräämään tähän 
asiaan yleinen harrastus, jos jokainen tekisi sen hy
väksi minkä voi, ei tehtävä olisi ollenkaan mahdoton. 
Asiassa olisi menty jo pitkä askel eteenpäin, jos pääs
täisiin siitä käsityksestä, että englantilaisten lainojen 
käyttäminen on ansio, että se osoittaa maan oloihin ja 
kieleen perehtymistä, on jotain hienoa. 

Täss.i suomenkielen puhdistamistyössä voisivat 
olla osallisina yleensä kaikki Suomessa syntyneet ja 
ka:'van e henkilöt, jos vain haluaisivat. Sillä kuka-

pa heistä ei tietäisi, mitä ruuma; peti, saitvooki, tip
pa, pikata, ketsata j. n. e. ovat oikealla suomenkie
lellä. Varmaa myöskin on, että jokainen heistä tie
tää ristimänimien suomalaiset muodot, Jos nämä 
henkilöt käyttäisivät suomalaisia sanoja silloin, kun 
he osaavat, jos he jättäisivät tuon tahallisen laina
tava:ralla komeilemisen, tekisivät he kasvavalle pol
velle kielellisessä kehityksessä suuren palveluksen. 

Puhdaskielisyyden hyväksi voi näin ollen jossain 
määrin vaikuttaa melkein kuka hyvänsä, ja se on 
myöskin jokaisen suomalaisen kansallinen velvolli
suu..;. Mutta suurimmat velvoitukset on tietenkin 
asetettava niille, joilla kielenkäyttely on ammatti ja 
joista tässäkin suhteessa oppia otetaan. Sellaisia ovat 
papit ja muut ammattipuhujat. Heidän joukossansa 
on paljon sellaisia, joiden pitäisi tässä suhteessa teh
dä parannus, pitäisi suomalaisen kirjallisuuden ja 
kieliopin lueskelun kautta paremmin perehtyä suo
menkielen sanastoon ja rakenteesen. 

On myönnettävä, ettei painetun sanan alalla laino
jen tulva ole läheskään niin suuri kuin puhutussa kie
'lessä, vaikkakin useat käyttävät niitä kirjoituksis
saankin tarpeettoman paljon. Mutta lauserakentee
seen on monen täkäläisen kynärikäyttäjän kirjoituk
sissa englanninkieli lyönyt leimansa, samoinkuin sen 
säännöt ovat saaneet olla ohjeena sanojen yhteenkir
j oittamisessa ja välimerkkien käytössä. Sen lisäksi 
murteellisuutta . esiintyy aivan häiritsevässä määräs
sä. Olisi kyllä liikaa vaatia, että täkäläisten sanoma-

- 17 -



lehtien toimittajat saattaisivat kaikki lehdissään jul
kaisemansa kansankirj eet mallikelpoiseen kielelliseen 
kuntoon, varsinkin jos niiden kirjoittajat - niinkuin 
monet heistä tekevät -- itsepäisesti pitävät kiinni eng
lanninkielisistä väännöksistään sekä murteellisista 
muodoistaan ja sanoistaan, ollenkaan ottamatta opik
seen, vaikka toimittaja kuinka monta kertaa heidän 
samat virheensä korjaisi. Mutta ei liene liikaa vaatia, 
että täälläkin toimittajat its~ kirjoittavat virheetöntä 
kieltä ja saattavat yleensä artikkelit moitteettomaan 
kieliasuun. (Edellytyksenä sille tietenkin on, että ar
tikkelien kirjoittajat ovat sepustuksissaan tuoneet 
ajatuksensa esiin täysin ymmärrettävässä muodossa. 
Muutenhan ei ldelellinen korjaaminen ole mahdolli
nen). Vielä vähemmän liikaa on vaatia, että ne, jot-
ka erikoisia kirjateoksia julkaisevat pitävät myös 
huolta tuotteidensa kielellisestä puhtaudesta. Jos 
kirjoittaja itse ei voi saada esitystään kielellisesti 
virheettömäksi; on hänen paras antaa teoksensa jon-
kun toisen korjattavaksi ennen painoon panoa. 

Kirjailijataipumuksia ei ole jokaiselle suotu, mutta 
joka tuntee itsellänsä olevan kutsumuksen kirjaili
jaksi, hänen -.velvollisulitensa on pitää huolta, että hä
nen tuotteistansa on mahdollisimman suuri hyöty. 
Ja vasta silloin on kirja täysin tehtävänsä suoritta
nut, kun se sen asiallisen tarkoituksen ohella, mikä 
sen sisällöllä· on, on ollut omiansa oikeaa kielitajun
taa ylläpitämään ja kehittämään. 

On kyllä totta, että täkäläisissä oloissa virheettö-

män suomenkielen kirjoittaminen ei ole kovinkaan 
helppoa. Täällä ei sovi luottaa siihen, että jolloinkin 
on osannut suomea virheettömästi. Korva ·näet me
nee kurjan puhekielen vaikutuksesta helposti pilalle. 
Mutta tällaisiin vaikeuksiin _ ei kirjoittajien tule sor
tua. Heidän tehtävänänsä on puhtaan kielenkäytön 
kautta vaikuttaa puhekieleenkin. Korvaa on paran
nettava lukemalla kielioppia sekä Suomen uutta suo
malaista kirjallisuutta; vanha ei siihen tarkoitukseen 
kelpaa, sillä se on aina jossain määrin kielellisesti 
virheellistä. Tähän keinoon on aina turvauduttava, 
kun kielivaisto alkaa horjua. 

J. A. Kärkkäinen. 
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,,The Trailing Arbutus." 

After _the long and 
cold winter months, 
slumbering Nature 
finally revives. Life 
reappears in the mea
dow, on the hillside, in 
the forest, · and in the 
field. In our hearts 
are kindled overflow
ing j oy and renewed 
vigor of life, and one 
experiences a feeling 
of liberation just as 
one does at the end of 
a succession of dark 
and gloomy days. 
One roams out into 
the wild-woods to 

.- breathe : the . fresh, 
balmy air, to iaze at 
the distant horizon1

, 

the blue sky, the 
floating clouds, and, 

P rof . c. A. F. sw ANSON, A. B . not the least, to 
look down on Mother 

Earth to view and admire the little dainty spring
flowers as they peep out from their hiding-places 
under the withered leaves, seeking their share of 
sunlight before vegetation in genral becomes imbued 
with life. 

Which is the most beautiful of our spring-flowers? 
One is often met with this question, but it is hard to 
say which is really the most beautiful. They all are 
so modest, pretty, loving, and inviting, that it seeiris 
almost beneath our dignity to compare them; and, 

furthermore, we must not lose any time to enjoy 
them, as they stay with us only a short while. But 
in our climate one of the first of the wildflowers to 
touch our hearts and greet us at the birth of Spring, 
as it did the Pilgrims after their long winter of suf
fering, is the Trailing Arbutus, or Mayflower, as it 
also is called. It may not, perhaps, he the prettiest, 
but it certainly is the greatest favorite with us. We 
accord with the poet who says: 

"0 darling thing, beloved of Spring, 
From Earth you lie so near; 
You send us up, from perfumed cup, 
The news that Spring is here; 
Your trailing gown, and fair pink crown, 
Lie cushioned soft on moss. 
If Spring, when new, should once miss you, 
What could . make good the lo.ss ?" 

As the range of the Trailing Arbutus is from Ca
nada to Texas, latitude determines greatly the time 
of Spri:ng when it makes its first appearance. In 
Michigan, W'.isconsin, Minnesota, and the New Eng
land States, where it is particularly abundant, it, no 
doubt, would be too early to look for it before April; 
but then, or in the first part of May, depending on 
the season, one may go otit into the open woods, brush 
away the snow and find this "darling" plant already 
in foliage. As the snow melts at the first real warmth 
of sunlight, this flower sehds forth its blossoms, of
fering to the breeze the first sweet fragrance of 
Sring and to the bees their first well-liked nectar 
of the year. " The darling of the forest! " it seems to 
try its best to offer sympathy to old Mother Earth as 
she weeps over the absence of her many beautiful and 
precious "jewels". One revels there among t be 
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. , admiring the prostrate and trailing plant with 
½~ie~:usty bristly shoots, evergreen leaves, a~d axil-
1- ·rY clusters of fra~;rant flowers, some havmg the 
~,Jor of the morning sky while others are more pale 
~~J saintly. One bends dow~ to lift up ll: sp~ay to 
examine it !Do~e closely, _or lies ~own bes1de 1t, o~
•t'rving, med1ta~mg, dreammg - till, perhaps, the s1-
ience of the sohtude may be broken by the song of 
the first robin as he returns from his j ourney, or the 
-igh of the low south-wind that tries to be rude but 
Jares not, or the first rain that comes sobbing through 
the budding wood. One observes Nature's fairest 
f!ower of Spring and tender buds that "sleep Iike 
little children in faith's simplicity"; one meditates 
about the goodness of God as it is exhibited; in the 
wav He cares for a little lonely spring-flower; one 
Jr~ams a dream of how one wishes to be changed 
into such a saintly flower as the Trailing Arbutus, to 
live in the dear woo<ls where childhood was spent, but 
that it can not be granted at once as a personage 
called Mortal Sin disapproves it. "Oh, the Arbutus 
days !" they are but few, for ere the last snow-drift 
melts, the fragrant blossozyis have blown away . 

.. In Iowly guise, concealed by fir and pine, 
Her waxen buds are lost to curious eyes; 
Yet under the pine and fir they countless twine 

In lowly guise. 

Till all the N orthland greets the kiss that lies 
So mystic-sweet on all things, fragrance fine . 

In low ly guise. 

Lord grant whate'er of help or cheer is mine 
May thus steal forth to lighten darker skies, 
Unknown, perchance, to me; that ere it dies 
My life may prove an instrument divine 

In lowly guise". 
C; A. E. Swanson 



PHILOMATHIC YHDISTYS - PHILOMATHIC SOCIETY 
(Englanninkielinen puhujaseura) 



1 1, . m 1Ja K. W. KILKKA. 

Lausuntoja laulusta ja puhetaidosta. 

Kuuluisa saksalai
nen · lääkäri, äänionin 
ja ääni elinten tuntija, 
lausuu: "Jokaisen, jo
ka aikoo ruveta laula
jaksi tai puhujaksi, 
olisi välttämättömästi 
tutustuttava:, ainakin 
pääpiirteissä, ammat
tinsa tärkeimpään vä
lineeseen, äänieli
meen. Käsityöntekijä, 
joka ei tunne työkalu
i aan, näyttelee surul
lista osaa nykyisen 
ammattikilpailun ai
kana, ja kukapa ete
vä viulutaiteilija ei 
tuntisi konettaan yk
sityiskohtia myöten. 
Ja kumminkin on viu
lu aivan yksinkertai
nen kone verrattuna 
ihmisen äänielimeen. 

Eikä ainoastaan varsinaisten laulajien, vaan jokaisen 
sivistyneen ihmisen, jonka virka tai ammatti vaatii 
äänielimen suoranaista käyttämistä, jokaisen opetta
jan, papin, puhujan y. m. pitäisi ammattiopiskelunsa 
ohella tutustua äänielinten rakenteeseen ja oikeaan 
käyttöön. 

"Ei opettaja, vaan oppilas itse se on, joka tavalli
sesti äänensä turmelee", sanoo kuuluisa venäläinen 
laulajatar, rouva Kusnetzoff. "Laulunopetuksessa", 
sanoo rouva K., "on meneteltävä eri lailla koti- ja 
oopperalaulajiksi aikovien kanssa. Mutta löytyy 
monta seikkaa, jotka kummassakin tapauksessa ovat 
aivan samat ja joita jokaisen alkajan on tarkoin nou
dattaminen. Ensiksikin, hanki itsellesi hyvä opet
taja''. 

On kauheata, kuinka ihmiset saattavat olla tunnot
tomia. Kun he itse vähän soittavat ja laulavat, ovat 
he valmiit muita opettamaan, vaikka laulutaide on 
vaikein kaikista taiteista. · 

Muista ettei opettajasi voi tietää esim. milloin olet 
väsynyt. Se täytyy sinun itsesi tietää. Älä laula kor
keia ääniä, jos ne sinua rasittavat. Älköön oppilas 
laulaessaan käyttäkö ainoastaan ääntään, vaan ·myös 
järkeään. On tavattoman ikävää kuunnella laulajaa, 
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joka täydellä äänellä pauhaa laulettavansa alusta lop
puun. Sellainen laulutapa vie äänen ennenaikaiseen 
turmioon. 

''Kaikki alottelijat tekevät suuren virheen tahto
malla kohta opintojensa alussa laulaa lauluja. Ne, 
jotka eivät taida laulaa, luulevat sitä taitoa erin
omaisen helpoksi, siinähän se vaara juuri piileekin". 

Melkein jok'ainoa laulua harjoitteleva tekee suuria 
erehdyksiä sanojen lausumisessa. Sanojen epäselvä 
lausuminen on ja pysyy suurena virheenä. 

Laulu ennen kaikkea yksinkertaisesti, luonnollisesti 
ja koruttomasti. Koristeena olkoon ainoastaan laula
jan oma soitannollinen esitys. 

"Mutta inikä sitten on eroavaisuus puheäänen ja 
lauluäänen välillä? Silmäänpistävin ero on se, että 
laulaessa pidetään vokaalit erittäin laajoina ja jatku
vasti samalla korkeudella, jota vastoin puhuessa 
usein yhden ainoan tavun vokaali muuttaa melkoises
ti värähdyslukuaan, jopa niinkin usein, että tuskin 
voi tavata kahta tai kolmea aivan samallaista väräh
dysmäärää". 

Laulaminen ja puhuminen ovat tietysti siksi lä
hellä toisiaan, että samat virheet, joita tapaa laulu
äänen käyttämisessä, ovat havaittavissa myöskin 
äänen käyttämisessä puhumista ja lausumista var
ten. Laulun ja lausumisen välillä on äänenkäyttöön 
nähden vielä se ero, että edellinen edellyttää paljon 
suurempaa voimaa ja asettaa kurkunpäälle suurem
mat vaatimukst kuin jälkimäinen. Tästä johtuukin, 

että juurl laulajilla useim.min tapaa pahimmat häiriöt 
äänielimen käyttöön nähden, mutta ei suinkaan ole 
harvinaista, että puhujakin, jonka ammatti vaatii 
äänen pitkäaikaista ja yhtämittaista käyttämistä, on 
saanut itselleen pahoja vikoja, johtuen siitä ettei hän 
ole oikealla tavalla käyttänyt äänielintään. 
· · Kuuluisa ja merkille pantava pedagogi Diesterwe_q 
on sanonut puheäänestä: "Se joka pitää ihmisen ään
tä, jota tämä käyttää· puheessaan, jonain ulkonaise
na ilmiönä, erehtyy suuresti. Ääni riippuu mitä lä
heisimmin ihmisen sisäisestä minästä. Raa' oilla ih
misillä on raaka ääni ja päinvastoin. Äänielimen si
vistyneisyys ja sivistymättömyys tuo ilmi sisäisen 
sivistyneisyyden tahi sivistymättömyyden. Veltto. 
laahaava puheääni osottaa henkistä väsymystä, ki
meä ja leikkaava ääni merkitsee petollista ja tyhjä_ä 
sydäntä, raaka ja karkea ääni siveellistä alennusti
laa. Todellinen sivistys tulee sisältäpäin, ja se jalos
taa äänen, mutta ulkonainenkin sivistys tietysti va\
kattaa sisäiseen puoleen. Molemmat ovat alinoma~~ 
sessa vuorovaikutuksessa keskenään''. "Puhu, etta 
näkisin sinut!" sanoo Göethe eräässä paikassa. 

"Äänen muodostaminen on siis, jos mikään, he~
kistä voimistelua. Raaka ääni, . monotoninen (yk,1• 

toikkoinen) saneleminen, korostuksien puute, soperta
minen ja kirkuminen y. m. ovat osoituksia sivist.vk: 
sen puutteesta, ilmenivätpä ne sitten koulussa tahi 
sen ulkopuolella". 

Kokoili K. W. 1 ilk/r.a. 
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Vuoden 1915 Suomi-Opiston ylioppilaiden marssi - Song of the Class 1915 
:4 1, ll l nyt A ntti Le1,istö, Music by A utti L e11lstli . 
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last attained_.This year of nine -teen fif-teen is To us a goal at last at tained. 
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Three F armers at the Concert 

•·O, he was good for nothing". 
.. Who ?" I asked. 
.. The man who sang ·last night in the Kerredge 

Theah·e" . 
.. Why do you say so; were you in the theatre ?" 
.. N 0 , no, but one of our church people said so, and 

I believe him''. 
··What was the matter with the man, did he not 

•ir,ig well ?" 
.. I do not know whether he did or not, but he was 

not religious at all, and all his songs were wordly; it 
would be far better to keep away from su~h men as 
:-;ing non-religious songs or speak on subjects outside 
of the Bföle". 

"Don't judJi,e or you may be judged", I remarked 
to thc: man, who criticized Mr. Taneli Hurri's concert 
at the Ken-edge last evening. 

The case was this : Some old farmers were in
t'ormed about the concert at the Kerredge last Tues
day night. They went there, but they had no clear 
idea about the concert beforehand, and they believed 
that there would be a great preacher, be~ause the 
man who was to appear there was so much praised. 
Even a certain Finnish farmer, who lived in their 
neifborhood, praised him a great deal, and nobody 
praises any others but preachers. And he, Hurri, 
had even wome from afar, namely from Finland. 

Thus these three old farmers, long bearded papas as 
they were, came to hear the concert that was to be 
given in the Kerredge. 

Slowly they walked in, bought their tickets, mutter
ing a little that the price was too high. When asked 
what kind of seats they wanted: "The best you have'\ 
they replied, and so they had to pay a dollar each. 
The oldest of them sighed while paying for the ticket: 
"My entire silver dollar, but don't trouble yourselves, 
my brothers, the admission goes to Christ. It's for 
a good purpose". 

The farmers entered the big theatre, and guided by 
a young man, one of the ushers of the theatre, they 
were seated in their places, after they had kneeled in 
prayer. "J ust look, how beautiful is the house of 
God !" whispered one of them, and they all took off 
their overcoats and put their big psalm-books aside. 
After this ceremony they again made some observa
tions on the theatre, and now and then some of them 
tried to say something to his partner, but a secret 
voice said: "It is not allowed to speak in church". 
And so the men sat as quiet as marble statues, wait
ing for the beginning of the service. 

After a while the farmers were very much sur
prised, or rather frightened, for they heard a strange 
noise round about them, and at the same time one of 
the walls j ust opposite to them began to rise up. 
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"'Ihat is all right, never mind, my comrades, this is 
a new kind of church, such as my father told me he 
had seen in New York. The altar is back of the cur
tains and from there comes the priest. Let us see 
the priest come". , · 

But alas! there came to the stage a lady, exquisitely 
dressed in white, and after her a man, with black 
wiskers and a coat w'hich had nothing else to it but 
two long tails. And no altar, no pulpit but a bureau 
having a large dark cloth over it and a chair before 
it. The lady seated herself upon the chair and the 
long-tailed man came to the edge of the platform and 
opened his mammoth mouth several times as if going 
to say something or to yawn very deeply. At once 
the lady began to play on the bureau - it was a play
ing-instrument - and the man began to sing with 
very loud voice. 

The farmers hurried to take their psalm-books and 
sought for the numbers of the psalm on the wall of 
the hall. N owhere were there any numbers and so 
the men chose the first hymn in the book, because 
one of them said : "It is the custom to sing the first 
psalm without having it indicated on the wall-board", 
and they began to sing with the man on the stage. 
But he stopped before the farmers got to the end of 
their hymn, and so they sang for some time alone. 
"0 how fast he sang", said one of the farmers, "I 
could not follow · him or even understand a single 
word". "Never mind", said another, "perhaps we 

shall learn after a while to follow him. Of course the 
singing goes faster with a machine than just by one's 
own lips". The poor men did not observe that the 
first song was sung in the Italian language, of which 
language they did not know a single word. 

But when the second song had been sung, the men 
noticed with horror where they really were. "This 
is not a church and never will be; this is the real 
vestibule of hell ! Listen, what kind of a song is the 
worldeing singing now ! Just a wordly song?" (This 
song was sung in the native language of those men.) 
And \vhen the audience at the end of the singing 

. clapped their hands, the poor farmers were sure 
that they were with Judas Iscarioth in the lowest 
spot in the Lake of Fire. However they did not dare 
to start out before the program ended. · Then, when 
leaving the door of the theatre, they east a look into 
the gTeat room and at the crowd of people which were 
corning. out, and they sighed: "Good-bye, Moloch's 
temple. None of ours w.ill ever open your door." 

"Our psalm-books, 0, we left them in the theatre'', 
cried the men While walking by the town hall. 
"Jake, run and get them. " But when Jake came to 
the door of the theatre, the doors were closed and 
there was nobody to open. He had to return and so 
the farmers walked home with very heavy hearts 
and told everything to· their families. 

I think these farmers will remember this concert 
for some time. Antti Lepistö. VI Class. 
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Ajatuksia keväästä. 

ruodenajoista _hau~_ki~maJta ja ihanimr1!-a~ta tun
kevät varsinkm nussa osISsa maapalloa, Joissa tal-

~.~~1 ovat pitkiä: j3:_ a~.k~_~_ia. Hyvin lualt~yaa kyllä on, 
tteivät kaikki t~ssa~-~3:n k~symyk~e~sa ole samaa 
· iPltä. Syitä, pateviaKm voi olla, Joiden perusteella 

inm~lustetaan jonkun muun vuodenajan, esim. kesän 
r:ievämmyyttä tässä suhteessa. Kuitenkin hyvin yleisL näyttää olevan kevään ihaileminen, eikä suinkaan 
; tman aihetta. . . . . 
· Onhan keväällä mm palJon uutta tarJottavana ! Li-
r i evät purot, kohisevat kosket, iloiset lintujen liver
r/kset Luojan,_ k~~<?. luomakunnan H~rran k_u1;1niaksi. 
Kenen rinta e_1 nnt3: kuunn~llessa nemastms1 ! A!1,
karan talvenkm _ras1_tuk~e~ J_1;1 k~yat ~okemukset s11-
J1 ,in haihtuvat 1hm1srn1ehsta nnnkum usva aamu
auringon noustessa. Menneisyys katkerine rnuistoi
neen unohdetaan ja katseet tähdätään valoisampaan 
iH toivorikkaampaan tulevaisuuteen. Ihminen tuntee 
ikäänkuin nuortuneensa. Sekä ruumiin että hengen 
voimat tuntuvat virkistyvän. Niin vanhus kuin nuo
rukainenkin näyttää eaaneen uusia elonvoimia. 

Voivatpa kevään herttaiset päivät olla aiheena ih
rnh,sydämessä piilevän kylmyydenkin poistumiseen. 
\ ihamiehistä voi tulla ystäviä, kodinrauhaa häirinnyt 
epäsopu voi silloin paeta ynnä rauha ja rakkaus pala
UI jälleen sekä perheen että koko yhteiskunnan 
onneksi. 

Ihana todellakin on kevätaika. Paljon jaloa ja kau
nista, todella ihailemisen arvoista tarjoaa se meille. 
~luistuttakoon se meitä myös ihmiselämän keväästä 
nuoruudesta, jonka tulisi olla jokaiselle elämän iha
tiin ja muistorikkain aika. Sitä se epäilemättä onkin, 
jo:,; varsinkin Vapahtajamme Jeesus hyvänä paimene
na on saanut tulla nuorten elämän kulkua ohjaamaan 
·illä tiellä, joka vie taistelujen kautta voittoon, onneen 

Ju rauhaan. 0. E. M. VI luokka. 
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Mother' s Prayer. 

Far out in the country in a little cabin sits an elder
ly lady; bent is her form from toil and care; deep 
marks have life's hard trials left on her careworn 
face; long and thin and gray are the locks that shade 
her face ; as she kneels there by the bedside, hot tears 
stream down from those old dim eyes. 

And lo ! she is praying, praying to God to send home 
her only child, who is out in the world . 

. Far out west in a gambling-den sits a young man, 
drinking and gambling, keeping time with his foot to 
the music of the phonograph. He· listens, he hears 
the words: "Let me hear the song that my mother used 
to sing, let me feel again the joys they used to bring." 

He tells his astonished comrades that he is going 
home, home to nis dear old mother. 

In the little cabin all is quiet, no one an swers the 
knock of that shaking hand outside. At last he opens 
the door and walks in. He sees an old dying form on 
the bed. "Mother ! Mother," cries he. The dying 
mother lifts her eyes, and then sighing thanks God. 
"My prayer has been heard," she whisp8rs. 

Hannah Olson. 
IV Class 



Lapsuusmuistelmia. 

Lapsuusajan armaat päivät, te, jotka olette jääneet 
menneisyyden ja muistojen maille, teidän luoksenne 
vieläkin hen~e~~~!1i palaian silloi~, kun nykyisyrd~~ 
taivasta pim1ttavat synkat ukkosp1lvet, uhaten pe1ttaa 
. uringon ainiaaksi. Teidän · luonanne löydän aina su
loista rauhaa ja päivänpaistetta._ Siellä unhotan ny
kyisyyden _ja ?~en_ vielä _k~~ra_~ ~apsi - lapsi, jonka 
kirkasta s1lmaa e1_ ol_e v1el~ kars!m,:yst~:1 ½atkera kyy
nel himmentänyt Ja Joka e1 ole viela elaman kokemuk
,,ista rasittunut. 
' Kirkasta on siellä kaikkialla. Elämä tuntuu niin 
·uloiselta ja uudelta. En tiedä, mitä sen verhon taka
~a on joka kätkee tulevaisuuden, enkä ymmärrä sen 
läpinäkemistä toivoakaan. Olen niin onnellinen isän 
ja äidin kodissa veljien ja sisarien seurassa. Iloitsen 
jokaisesta kukkasesta, jonka kedolta poimin. Iloitsen 
jokaisen pääskysen kanssa, joka huoneen räystäällä 
livertelee. Iloitsen myös, kun kuumana kesäpäiYänä 
istun puiden varjossa, jotka pihamaata koristavat ja 
kuuntelen lehtien lepatusta, joille tuuli kuiskii kesän · 
::;uloisia tervehdyksiä. Näistä kaikista iloitsen. 

Mutta iloitsen vielä muustakin -- - kuulen, ääntä, 
kohinaa ja pauhua. En ensin tiedä, mitä se on, mutta 
äiti kertoo sen olevan meren pauhua. Isä kertoo ih
meellisiä asioita merestä. Se on äärettömän suuri ja 
myrskyinen. Sen laineet nousevat suuriksi kuin vuo
ret, kun tuuli niissä temmeltää . Paljon laivoja on 
::;iellä uponnut suurissa myrskyissä. Isäkin on kerran 
ollut sellaisessa, mutta Jumala johti isän laivan onnel~ 
lisesti satamaan. 

Nyt osaan vasta iloita meren äänestä. Se on mieles
täni tullut aivan toisenlaiseksi kuin ennen. Se on 
kuin soittoa, sellaista kuin kirkossakin olin kuullut. 

Mielelläni istun nyt ja kuuntelen sitä, mutta sydä
meeni nousee salainen kaiho päästä näkemään tuota 
mahtavaa aallokkoa. 

Vuosia on vierinyt. Ulotun näkemään maailmaa jo 
vähän laajemmalle. Kaikkialla hymyilee elämä niin 
iloisesti ja sydämeni sykkii rajusti elämän innostuk
sesta. Kiipeän kotoisten vuorten huipuille nähdäkse
ni enemmän sitä ihanaa maailmaa, jossa elän. Idäi:\sä 
kohoaa vuori toisensa takaa, niin kauaksi kuin silmä 
kantaa, samoin myös etelässä ja pohjoisessa. Mutta 
lännessä avautuu eteeni suuremmoisena syvät Tyynen 
meren laineet. Niitä en koskaan väsy . katselemaan, 
niidn ihmeellistä musiikkia en koskaan kyllästy kuun
telemaan. 

Muistuu mieleeni syksyisiä sysimustia öitä, jolloin 
myrsky raivosi metsissä ja merillä, repien kaikkea 
mitä kynsiinsä sai ja jolloin sade pieksi ikkunoihin 
häiriten raskaimmankin unen; Silloin vaikutti t uo 
meren tasainen jyminä niin tyynnyttävästi ja rauhoit
tavasti, että sitä kunnellessa unohtui myrsky, ja ennen 
pitkää oli se tenhovoimallansa saattanut kuulijansa 
jälleen unien maailmaan. 

Niin riensi aika eteenpäin ja nopeasti lapsuusvuo
det lähenivät loppuansa. En sitä ensin huomannut
kaan, mutta silloin sarasti se päivä, jolloin ensi kerran 
levitin purjeeni ja suuntasin alukseni pois kotoisesta 
rannasta kohti tulevaisuutta, joka niin houkuttelevas
ti hymyili sill9inkin, kun ero armaasta kodista saattoi 
mielen haikeaksi. 

Teidän muistonne, herttaiset lapsuuspäivät, säilytän 
kalliina helminä, jotka tuottavat monta hauskaa het
keä elämän rasittavalla taipaleella. 

Maria Kinnunen. V luokka. 
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Miksi tuulet ne vuorilla pauhaavat, 
miksi vyörynä ulvovi myrsky? 
Miksi alhaalla allot ne raivoovat, 
miksi vaahtona valuvi tyrsky? 
Miksi tyyni ei saavu, 
miksi koita ei aamu, 
miksi vihuri vinkuva raivostaan taannu? 

Tuolla matkaaja myrskyssä harhailee, 
hänen huolet ne painavat mieltään. 
Miksi tuulet vain vinhasti pauhailee, 
miksi soittavat suruista kieltään ? 

Taisto. 

Miksi tyynny ei myrsky, 
miksi antau ei tyrsky, 
miksi taukoo ei lainehen vyöryvä hyrsky? 

Konsa kerrankin loppuvi elo tää, 
päivän maiseri kun saapuvi ilta, 
silloin myrskykin taukoo ja vaivat jää, 
päivä uus' elon saa taivahilta. 
Silloin tyyni on saanut, 
silloin taisto on taannut, 
silloin vihurin raivoova ryske on laannut. 

S. Björn. V luokka. 
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Evankelisluterilainen kirkkomme Amerikassa. 

Niistä kolmestasadasta tuhannesta suomalaisesta, 
jotka ovat ase~tun_eet tänn~ asu.1:11;1,an pite11:_mäksi tai 
ivhemmäksi aJaks1, on vam vi1s1kymmenta t~1hatta 
koottuna kirkon yhteyteen. Nuo !:luut s_uur_~t JOU~?t 
elävät kirkon 1;1l~opuolella e~emman tahi vahem11:_a~ 
1 ·attomina kr1stmuskon vaikutukselta. Kun tata 
~jattelemme, _selven~e 1:1eille, __ m_ite1:1, tärkeää olisi ulo~
taa uskonnollmen to1mrnta nnhmkm. Tot ta on kylla, 
dtä monenkin heidän kri stilli st:,n se?r.~kuntain yhtey
destä erillään oloonsa on syyna he1dan haluttomuu
i·ensa kuulua niihin. Osaksi __ ?I~ sii_~en __ syynä olojen 
uutuus ja tottumattomuus JarJestaytya huoltamaan 
kirkollista elämää. 

Mutta emme saa hetkeäkään olla toivottomia tule
vaisuuteen nähden. Emme saa vain moittia tuota 
tai tätä harrastusta, joka on syntynyt jalompien ja 
edemmä tähtäävien harrastusten puutteessa. 

Asiat eivät tule meille valmiina, meidän täytyy vä
hitellen ohjata niiden kulkua oikealle. Yksityisen ih
misen kehitys käy hitaasti monien vuosien kuluessa. 
Samoin tarvitsee kansojen henkinen kehitys aikansa. 
.\.merikan suomalainen kirkollinen elämäkin on tar
vinnut aikaa, vaikkapa olemmekin uskonnon tuoneet 
mukanamme kotimaasta. 

Mutta kuten kevään tullen puiden silmikot puh
keavat, kukat tekevät terää, lehti peite verhoo metsän, 
kukat maan, · kun kevät aurinko valaa kulta-säteensä 
11 iiden yli ja sade kosteuttaan tuopi, samoin versoo ja 
rarttuu henkinenkin maaperä. Ilolla katselee maan
mies keväistä laihoaan ja tyytyväisin mielin syksyn 
tullen kokoo viljan aittaansa. 

Juurtuma-, kasvama- ja kukkima~aikansa on hen
gen vainiollakin. Paljon iloa tuottaa pohjolassa läm
min ja hedelmällinen vuosi. Suuri on ilo kun täysi sa
to saadaan, sillä useinhan on halla osan vienyt, toisi
naan kaikki. 

Jos kirkollinen elämä on keskuudessamme monen
laisten vaikeuksien alainen, sitä ihanampi on sen he
delmä. Kauniita ovat ma;rttyyrikirkon hedelmät. 
Paavali sanoo: " Jos osaksenne tulee paljon kärsimys
tä, niin me saamme paljon iloakin." 

Monellaisia väitöksiä tehdään aikanamme ev.-luteri
laista kirkkoamme, varsinkin sen käytännöllistä .i uma
luusoppia vastaan. Monet ovat siitä luopuneet, mikä 
mihinkin uskon ryhmään liittyen ja moittien kirk
koamme. Suomessakin on muutamia luopumisia ta
pahtunut. 

Me sanomme: mitään todellista syytä tuollaiseen 
luopumiseen ei ole. 

Luterilainen kirkko on tulevaisuuden kirkko, sen 
tunnustus on raamatullinen elinvoipainen tunnustus, 
1cen tapa tehdä käännytystyötä luonnollinen ja totuu
den mukainen. Missä monien kirkkojen toiminta hä
viää, kirkot tyhjenevät, siellä luterilaisuus ottaa tilan 
ja toimii menestyksellä. Turhia ovat seHaise.t puheet, 
että elävä ja palava uskonelämä olisi meille vierasta. 
Me emme tosin kastettuj a . lapsiamme kohtele käänty
mättöminä, emme pidå heitä . " pikkupakanoina" kuten 
muutamat kirkot tekevät, vaan pidämme heitä Juma
lan lapsina. Me huolehdimme näiden pienokaisten us
konnollisesta kasvatuksesta rippikoulussa ynnä 
muualla. 
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Tärkeää on kansallemme tulla tuntemaan syvemmin 
oman kirkkonsa sisäistä elämää ja sen käsitteitä, ettei 
se eksyisi pois oman kirkkonsa helmasta ja pettyisi. 

Soisin jokaisen kansamme jäsenen käsittävän sen 
tosiasian; että luterilainen kirkkomme voi parhaiten 
kansaamme kasvattaa ja auttaa, tarjota sille hengel
listä ravintoa. Sen johtajat tuntevat kansamme, osaa
vat sen kielen. Kansamme historia on suureksi osaksi 
luterilaisen kirkkomme historiaa. Täydellä syyllä 
huudan: älkää eksykö ! 

Wiime aikoina on minua erikoisesti miellyttänyt 
nuorisomme kokoamisaate. Luther-liittoja on jo pe
rustettu, mutta laajempi kantavuus puuttuu vielä 
niiltä. Kaikkialla, nuoret, puhukaa tästä asiasta, koet
takaa päästä selvyyteen noiden liittojen ohjelmasta, 
perustakaa Luther-liittoja. Kun ensin saamme ainek
sia paikallisliittoista, muodostamme sitten koko maata 
käsittävän liiton. Te osaksi jokainen ymmärr~.tte 
tällaisten liittojen tehtävän nuorisomme siveellisessä 
kehityksessä. Tällaisen toiminnan arvo on jokaiselle 
kristitylle selvä. 

Meidän tehtävämme on siis koota kansamme jäsenet 
kirkkomme piiriin, saada Jeesuksen lammashuonee
seen nuoret, saada sinne koko kansamme hyvän pai
menen ääntä kuulemaan. 

Näyttäkäämme me Suomi-Opiston nuoriso hyvää 
esimerkkiä. Kootkaamme viljaa Jumalan aittaan. 

"Ne jotka kyynelin kylvävät ne ilolla niittävät, He 
menevät matkaan itkien ja vievät ulos kalliin sieme
nen ja tulevat jälleen ilolla: lyhteitään kantaen." Ps. 
126. 

M. Sahinen. 
VI luokka. 



Is Education Necessary for the Farmer's Son? 

Today there are a great many people, especially in 
the rural districts, who think 'that when their sons 
~ave completed the common school, they · are suf
ricien tly educated and prepared . to encounter every 

0 
tacle on the farm and to solve successfully every 

pi· blem with which they come in contact. 
A Iarge number of farmers are, as a rule, more in

tent on leaving ,money and land to their children than 
on informing and enriching their minds. Furthermore 
they say: " Wbat good does higher education do to 
them, and where can they make use of their know
!edge? If they are capable of doing ordinary work on 
the farm, what is the use of going to school ?" 

On the contrary, however, farmers who wish their 
~ons to become successful on their work, will provide 
them with sqitable training; in other words, with 
education, plenty of it and of the right kind. The more 
they know and know what they know well, the better 
tt is for them, for their neighbors and for the commu
nity at large. 

An educated boy on the farm, who is ambitious and 
has an aim in life and a firm will-power behind the 
aim, stands a better chance in life than one who is not 
educated. This may be seen from many instances and 
it is j ust as true now as it ever was. The boy whose 
training has been neglected will be handicapped for 
life. He will be very much like the man, "who knew 
practically nothing of the value of farming until his 
wells dried up. '' 

The trend of the young to towns and cities is, to a 
g-reat degree, caused by the defective education which 
prevails in the country districts and gives a country 
boy a glimpse of a more attractive life without teach
ing him how to attain such a life at home. The most 
effective remedy for this can be found only in the 
establishment of more wholesome standards of living 
and in the development of character. Thus will be 
solved the problem of isolation, the most difficult 
rural problem today. 

Wm. W. Olson. 
IV Class 

--:- 35 -



- 36 -

Antti ensimäistä kesää paimenena. 

Antti oli vanhin Koskelon talon lapsista. Usein oli 
isäntä häntä polvellaan "körötellessään" sanonut, että 
jahka Antti kasvaisi vielä vähän, niin hänestä tulisi 
hyvä paimen lehmille. Se oli myöskin emännän har
ras toivo, sillä eiväthän ne palkkapaimenet olleet niin 
luotettavia kuin omat lapset. 

Yhdeksänvuotisena sai Antti jo toisinaan kulkea 
Iehmäin mukana toisen paimenen seurassa. Isäntä oli 
nimittäin päättänyt, että seuraavana kesänä ei enää 
otettaisi vierasta paimenta, vaan Antti saisi sen toi
men hoitaakseen. Syyskesällä hän jo säännöllisesti 
melkein joka päivä otti paimentamiseen osaa, kunnes 
hänen täytyi mennä kansakouluun. 

Talven ajalla hän usein ajatteli tulevaa kesää. Pu
huipa hän toisille kylänpojillekin hiihto- ja mäenlasku
retkillä, että ensi kesänä hän pääsisi heidän seuras
saan sinne suureen metsään lehmiä paimentamaan. 
Kesää odottaessa talvi kului; kevät tuli, lumi suli, ja 
pian sen jälkeen koulu loppui. Yhtä mielellään; kuin 
Antti lopetti koulun, ottivat isä ja äiti hänet vastaan 
kotiin kesälomalle. 

Heti koulun päättymisen jälkeisenä päivänä pää
tettiin lehmät laskea Kotiniitylle. Aamuaurinko helotti 
kirkkaana ja paahtavana, kun Antti riensi isän kanssa 
lehmiä ulos päästämään. Äiti oli ne jo Poppa-Maijan 
kanssa -valmiiksi "varannut'' sitä varten. Rauhatto
mina lehmät jo vartoivatkin heitä, sillä vaistonsa 
avulla ne tiesivät, että kevät oli tullut. Jalkojaan nos
tellen tavallista ylemmäksi ja ikäänkuin arastellen ne 
astelivat ulos talvisesta vankeudestaan. 

Ensi aluksi kirkas aurinko häikäisi niiden pimeä'.in 
tottuneita silmiä. Nuuskien ne kääntelivät päitään jo
ka taholle. Pian kuitenkin · btiomatessaah vapautensa 



e alkoivat hyppiä, potkia, mölistä ja juosta häntä 
n ystyssä. Kovasti sai Antti isänsä kanssa ponnistella, 
P nnenkuin he saivat lehmät Kotiniitylle. Makealta 
~aistuva, tuores ruoho sai kuftenkin ne pian rauhot
tumaan, ja sitten jätti isä Antin yksin lehmäin 

kanssa. · I h ·· t 1· ·· k' t t · k t 1 Naapurm e ma o 1 myos m uo u ensi er aa u os 
lähelle Koskelon lehmiä. Niiden paimenena oli Lehto
lan Kalle. Siellä molemmat paimenet juttelivat toisil
leen, mikä leh1:1~~tä <?li _hyvä puskem~an ja_ mikä oli 
kummankin ;iie1~~n mrr.nkkons_a. An!1l_la oli kahde½
·an lehmää, Ja nuden mmet ohvat: K1rJukka, Kyyssa, 
Onni Hertta, Mansikki, Tähti, Punakorva ja Muurik
ki :kun aurinko oli korkeimmillaan, söivät paimenet 
hyvältä maistuv~~ päiväpi~en k~!1te~s~aan. Use~n he 
muistuttivat to1s1aan suta, etta piti olla varmllaan 
illalla kun kotiin meni, että saisi leivänpalan pöydältä, 
ennen'kuin kukaan ehtisi vedellä valaa. 

Illalla huomattuaan, että heid~.n varjonsa olivat 
kuusi ja puoli askelta pitkiä, lähtivät paimenet lehmi
neen kotia kohden. Kenenkään huomaamatta koetti 
Antti saada lehmät navettaan. Hän luulikin siinä on
nistuneensa, kun hän hiljaa hiipien tallin ja liiterin 
väli tse pujahti eteiseen. Varpaillaan hän lähestyi 
tuvan ovea. Yksi silmänräpäys, ja ovi lensi auki An
tin syöstessä sisään. Mutta samalla hetkellä Piika
:viaij a oli hänet voidellut napollisella vettä virkaansa 
ia siis ennenkuin hän ehti saada leipäpalasen . 
· Viikon kuluttua lehmät laskettiin kylän yhteiselle 
laitumelle metsään. Antille se oli hauska asia. Suuri 
kello asetettiin Kirjukan kaulaan, sillä se oli talon 
vanha kellokas. 

Toisten paimenten seurassa Antti tutustui paimen
Len elämään. E,uokakontin piti olla aina selässä sillä, 
paimenen pitää syödä joka mättäällä. Pajupillien ja 

tuohitorvien tekemisessä hän oppi mestariksi. Soman 
huomion hän teki vanhempain ja kokeneimpain pai
menten suhteen. He olivat oppineet lypsämään leh
mia. Taitoansa he käyttivät hyväkseen siten, että 
lypsettyään ensin vähän maitoa useammasta lehmästä, 
panivat sen happanemaan viiliksi tuohiropposiin. 

Eräs seikka metsässä ei Anttia oikein huvittanut, 
sillä sen takia ei hän uskaltanut liikkua siellä yksi
nään, vaan hänen aina täytyi pysytellä toisten mukana. 
Toverit nimittäin kertoivat hänelle monenlaisia koh
tauksiaan kummitusten kanssa, joita metsässä aina ta
pasi. Metsän läpi j chtavalla tiellä oli Pöyrööahde ni
minen paikka, joka oli erittäin tunnettu salaperäi
syydestään; Joku paimenista oli edellisenä kesänä 
nähnyt siinä ruumisarkun, toinen oli nähnyt lähellä 
olevien kivien liikkuvan ja sitten · kolme punaista sil
mää monessa kohden yht'aikaa. Haralan Kaappo oli 
kerran eksynyt toisista paimenista, ja hän oli nähnyt 
perässään niin kauhean " kummajaisen", ettei voinut 
sitä selittääkään. Se oli seurannut häntä jokaisen 
puun, kannon, kiven ja mättään välissä, josta hän oli 
juossut. Toiset paimenet todistivat sen todeksi, sillä 
Kaappo oH ollut niin märkä kuin uitettu kissa ja val
koinen kuin lumi, kun hän oli vihdoinkin heidät löy-
tänyt. · ·· 

Mutta vaikka Antti olikin päättänyt olla aina tois
ten seurassa, niin toisinaan hän kuitenkin hairahtui 
toisista. Pikkuiset jäniksen pojat usein houkuttelivat 
hänet perässään kilpajuoksuun. Kerran oli pieni jä
niksenpoikanen hädissään pistänyt päänsä kannon . ko
loon, ja Antti sai sen kiinni. Hän kuljetti sen · kotiin, 
mutt a kissa vei sen avonaisesta silppukorista; jonne 
hän sen asetti. Viekas kettukin toisinaan loikoilles
saan auringon paisteessa sai hänet ihmetellen. katsele
maan kaunista turkkianså. Vieläpä pikkuiset Jirinun-
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pojatkin opetellessaan lentämään koettivat , amaa 
temppua kuin jäniksenpojatkin huomatessaan Antin. 
Monta muuta hauskaa tapausta sai Antti kokea met
sässä ollessaan. 

Syksyn tultua heinänteon päätyttyä alettiin lehmiä 
paimentaa niityillä. Yhdessä naapurin talon lehmien 
kanssa pidettiin Koskelon lehmiä, sillä paimenille oli 
hauskempaa saada olla yhdessä. 

Kun ilmat alkoivat käydä kylmemmiksi, tekivät pai
menet tulen lämmitelläkseen ja paistaakseen nauriita 
ja perunoita. Yhdessä he laulelivat niitä syödessään : 

"Niillä paimenill' on pahat päivät, 
j oill' on silakoita rassissa, 
Mutta meillä ne on juhla-ajat, . 
meillä kun on voita askissa." 
Kaihomielin katselivat he kun heidän kesäiset hu

vittaj ansa, laululinnut alkoivat muuttaa etelään päin. 
Myöhemmin syksyllä rankkasateiden saavuttua läpi
märkinä seistessä puhkesivat heidän tunteensa sa
noiksi: 

.. Paimenen mennä täytyy, tuuli eli satoi, 
Isäntä vaan ·sanoo, että miksette menneet latoin. '' .. 
Hartaasti Antti odotti aikaa, jolloin saisi menna 

kansakouluun. Mielellään hän halusi vaihtaa paime~
tamisen pitkän kesän jäljestä lukemiseen. Ja vihdom 
se koulu alkoikin. 

Näin oli Antin ensimäinen kesä paimenessa lop
puun kulunut. Tyytyväinen oli hänen äitinsä kesän t~
loksiin sillä meijeristä oli saatu hyvät tilit. Lehmat 
olivat lypsäneet hyvin Antin niitä paimentaessa. Moi:· 
ta kesää Antti vielä kävi paimenessa, mutta ei yk~1-

kään niistä jättänyt niin pysyviä muistoja hänen mie
leensä kuin tämä ensimäinen. 

J. A. Hakola. 
IV luokka. 



Pimeys jo peittää meidät, 
yö on musta yllämme. 
- Aamu, koska säteen heität, 
koska koittaa päivämme? 

Suomiäidin sydämessä 
toivonvalo himmenee; 
lapset Suomen pimeässä 
valtaan vieraan vaipunee. 

Lapset meidän leikeissäkin 
kielen ouon kaiuttaa, 
vielä kouluoloissakin 
vierasta he rai uttaa. 

Ynseästi tyttö-kulta 
vastaileepi emollen : 
''Teacheri ei kysy multa, 
josko suomee haastelen." 

Noinko vaivat unohtuupi 
äidin armaan lemmityn? 
Joko kieli tuhoutuupi 
Kansani sun hellityn? 

Unholaanko jäisi vainen 
taistot esi-isien? · 
Voittaisiko valta mainen 
taikka hurmanhenkien? 

Kansalleni. 

Suomeniko armas jäisit 
unholaan noin häipyen? 
Kielesikö menettäisit 
kansa uuden päivyen? 

Kielesi, mi kajahteli 
savuisessa pirtissä, 
kaunihisti helähteli 
kantelonkin kielillä? 

Kielesikö, karj ankellon 
kanssa kilpaa kaikuneen, 
haastosi tuon vienon, hennon 
unohtaisit iäkseen? 

Kieli on tää Väinön kansan, 
kieltä on se kanteleen. 
Sanat nää on Kalevalan, 
muistot aamunautereen. 

Koottu on se kohinasta 
kuohuvien koskien, 
haalittu on huminasta 
huojuvien honkien. 

Kieles linnun liverrystä 
on ja . puron lirinää, 
tuulen tuiman vihellystä, 
karjan kellon kilinää. 
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Perinnöksi mitä jäisi 
Suomen lapsi sinullen, 
kieltäsi jos käsittäisi. 
et sä hoitaa hellien?-

Kieli vieras kahlehtia 
saa ei Suomen lapsia, 
mieli vieras talvehtia 
saa ei meidän mahtia ! 

Suomi-Opistommo hoitaa 
kukkaa tätä kansalleen, 
äidin-lemmellään se koittaa 
säilyttää sen toivolleen. 

Avuksi jos kansallesi 
tahdot olla veikkonen, 
riennä nuoruusintoinesi 
samaan työhön Suomellen. 

Astu elon päivänpuolla 
heimos eestä taistellen, 
kohota se, sitä huolla ! 
Palkkas ei lie pienoinen. 

Opi sanat Väinön kansan, 
kieli kaunis Suomemme; 
ei lie maine Kalevalan 
pieni meidän kansalle. 

· E; J. Paananen. 
VI luokka. 



Kevätaamu. 

On kaunis kevätaamu. Aurinko paistaa kirkkaasti 
ja levittää herttaisia, hohtavia valosäteitään hyvältä 
tuoksuvien metsien, viheriöivien niittyjen ja rehevien 
laaksojen yli. · Linnut laulaa tirskuttavat hyppien ok
salta toiselle, viserryksillään osottaen, että ilma on 
raitista ja kevyttä hengittää. Ei näy yhtään pilven 
hattaraa taivaalla. Kevään tuoksu tunkeutuu avo
naisten akkunoiden läpi matalimpaankin majaan. 

kylmää ja kolkkoa.· Ihmis sydämen valtaa soma sulo
tunne ja väkistenkin se saa hänet hyräilemään : 

Keväisessä luonnossa on sopusointua; siellä on voi
mia, jotka tyynnyttävät rauhatonta ihmisrintaa. Ke
väällä unhottuu synkkä musta menneisyys ja toivojen 
liljat alkavat kukkia siellä, missä vast'ikään oli kaikki 

IV LOKKA - IV CLASS 

Päivä paistaa kirkkaasti, 
järven pinta päilyy; 
tuuli hiljaa huokuupi 
puitten latvat häilyy. 

On kuin luonnon helmassa 
liikkuis juhlatunne; 
on kuin lintuin lauluissa 
soisi kutsu sinne. 

Hilda Laamane11. I luokka. 

Emil Ruuska. Aina M. Singo. Antti 0. Kuusisto. Laura J. Kuijala. John A. Hakola, pres. 
vVilliam vV. O!son. Lempi W. Jasberg. Arvo J. Korhonen. Hannah I~. O!son. 
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Elämä ja sen tarkoitus. _ 

pysähtykä~~me petkeksi ajat~elema~n .. el~~ää. 
Me voimme s1ta t?.~kia kolmess?' eri ry_hmassa olioita: 
ihrniskunnas~a, elam~unnass~. J.!1 k~s:':ikunnassa. Elä
mä on tärkem osa kaikesta snta, mita Jumala on luo
duille olennoille antanut. Sentähden kannattaa meidän 
itä tutkia ja päästä ymmärtämään niin paljon, kuin 

itsekullakin on siihen mahdollisuutta. 
Jos luomme silmäyksen ensin kasvikuntaan, niin 

;;aamme huomata, kuin½a elämä siinä vaikuttaa ih
meellisellä tavalla. Se ilmestyy sangen monissa eri
kokoisissa ja eri v_ärisissä ~asveissa. Pienestä sieme
nestä saattaa vuosikymmemen kuluessa tulla niin mo
nia kasveja, että ne peittävät laajoja aloja. Semmoi
nen on esimerkiksi männyn siemen. Silmissämme 
näyttää se hyvin_ pieneltä, emmekä näe siinä mitään 
elämää. Mutta Jos panemme sen maahan, niin siitä 
kasvaa suuri puu. Se taas valmistaa suuren määrän 
~:amankaltaisia siemeniä. Ne putoavat maahan, josta 
kasvavat taas ylös. Kun sitä jatkuu vuosisatoja, niin 
tulee suuri metsä. Tämä on suuri ihme Luojan töissä. 
llman tällaista kasvullisuutta maa olisi tyhjää kolk
koa lakeutta. Ihmisillä ja eläimillä ei olisi mahdolli
suutta tulla toimeen. Kasvullisuuden on Luoja antanut 
kaunistamaan maata ja olemaan ravintona eläimille 
,ekä ihmisille. 

Eläinkunta on myöskin ihmeellinen. Siinä me tie
dämme olevan elämää niinkin pienissä oliöissa, ettei 
niitä paljaalla silmällä näekään. Toiset eläimistä ovat 
taas hyviri suuria, niinkuin norsut, valaskalat, y. m. 
1 'ahaksi eläinkunnassa voimme sanoa sitä raatelevaa 
luonnetta joka heissä ilmenee toisiaan kohtaan, sillä 

heikompi usein joutuu ruuaksi vahvemmalle. Tämän 
vainon heidän välilleen on kai tuonut syntiin lan
keemus. 

Näitä edellisiä hallitsemaan on pantu ihminen. Hän 
on luomakunnan kruunu. Luoja on antanut ihmiselle 
paljon. Hän on saanut kuolemattoman sielun. Sen 
tähden .ihmisen elämä on tavattoman tärkeä. Se ei 
tule loppumaan tähän elämään, vaan pysyy kuoleman
kin jälkeen. Siitä on Jumala ihmisille ilmoittanut heti 
alussa, ja sitten monien profeettain kautta, joista 
Pyhä Raamattu meille kertoo. Viimeksi on Hän pu
hunut oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. 
Myöskin . on Jumala pannut todistuksen jokaisen 
omaantuntoon siitä, että on olemassa elämä tämän 
elämän perästä. Näin ollen on ihmisen elämän tarkoi
tus suuri. Meidän tulee elää varovaisesti tätä elämää, 
ettemme joutuisi turmioon; Meillä on edesvastuu elä
mästämme Luojan edessä. Koska Jumala on meille us
konut niin paljon, että on antanut meille osan henges
tään, tulee meidän olla kuuliaisia Hänelle. Vaikka 
olemmekin kelvottomiksi tulleet tekemään kaikkea sitä 
hyvää, jota Herra vaati, on meillä kuitenkin pelastus 
synnistä, kun uskomme Hänen poikaansa J eesuk
seen Kristukseen. Jos emme tunne W apahtaj aa, niin 
on elämisemme aivan turha, se ei vastaa tarkoitus
taan. Lapset eivät Ol$aä elää, jollei isä tai äiti saa hei
tä neuvoa. Niinpä eivät ihmisetkään osaa, ellei Ju
mala, meidän kaikkien isämme, saa meille neuvoja 
antaa. Saakoon Hän meitä opettaa! Silloin tunnem
me elämämme todellisen tarkoituksen. 

Kyhäillyt V. Haarala. 
II luokka 
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Freshmen. 

Freshmen? Y es, and quite a crowd. It ha1> 
taken the combined efforts of Minnesota, Mich
igan, Ohio, and Pennsylvania to bring up such 
Freshmen. 

At the beginning of the term, we were put (() 
master the different subj ects. Of these, mo.s 
clearly in our memories stand zoölogy, History, 
and Latin. · 

It had been hinted to us by some kindhearte,I 
"Soph" or Junior that they could be easily, ver · 
easily, understood, learned and remembered. 

It did not take many days for us to realize tha 
this was not the case. 

Here we were, crowded with dates and event, 
from History, "amo's" "amas's" " amat's" from 
Latin; bugs, bees, butterflies, beetles, wasps and 
bottleflies from zoölogy. 

One tall Freshman was so troubled by "hort~~ .. 
"horti" " horto" " hortum", that he was declinmir 
nouns even before he was out of the bed in the 
mornings. 

Rad it not been for the timely arrival of tbe 
Christmas vacation, there would have been an 
overworked lot of Freshmen. 

Many of . us are earnestly wishing that sorne· 
body would invent a dateless History and a ca$t'· 
less, declensionless, conj ugationless Latin. 

Väinö Jylhänlehto. 
III Class 



Rannan mänty. 

Hirmumyrsky sieppasi kaukaa, tuuhean havumet
sän keskeltä, suuren männyn latvasta siemenen, kii
dätti sitä yli kankaiden, halki niittyjen, poikki järvien 
ja salmien . Vihdoin paiskasi se sen hiekkasärkän 
alle järven rantaan. Kivinen oli maa, karu oli paikka, 
eikä ollut ruokamultaakaan, mihin helposti olisi kiinni 
tarttua voinut. Mutta täytyihän siihen tyytyä, kun 
ei parempaa paikkaa saanut, eikä ollut jalkoja, joilla 
olisi voinut juosta ja mehevämpiä maita hakea. " Voi 
sinua armoton myrsky," ajatteli siemen, "voi julma 
kohtalo, miksi toit minut tänne, miksi et antanut mi
nun pysyä sukuni synnyinmaalla. Oi kun tuo pauhaa
va meri, tuo kuohuva ärjy mun kuoliaaksi saattaa. Ei 
yön lepoa, ei hetken rauhaa tässä koskaan saa. Jos 
kasvaisin, suureksi kohoaisin, eivät laululinnut tulisi 
oksilleni pesimään eivätkä suloisia laulujansa lirittä
maan. Ainoastaan korppi voisi latvassani joskus 
rääkkyä. Kuinka nuokin laineet räyhäävät, rähise
vät, tänne päälleni hyökkäävät, mukanansa vievät, 
ikuiseen hautaan saattavat, olemattomuuteen hävittä
vät. Oi, itke, itke taivas, ennenkun tyhjyys mun nielee. 
Itke, että syvemmälle maan poveen pääsisin, oloni 
turvaisin! Kiitos, taivahinen, vesistäsi! Jo tieni löy
sin, ei rannan ärjyt mukaansa saaneet, enkä yöhön pi
meään suojatta jäänyt." 

Yön aikana asettui myrsky, tyyntyivät luonnonvoi
mat. Aamuaurinko kultasi itäisen taivaan rannan. 
, uor iua valon- ja lämmönsäteet kiisivät myrskyssä ja 
. atee sa kylmennyttä maaemoa hyväilemään ja eloa 

tuomaan. Kaikki muuttui hyväksi, kaikki iloa ja on
nea säteili. Ei kukaan olleita suruja surrut, eikä 
menneitä muistellut. 

Jo lämpeni maankamara. Jo iti siemen, teki juurta 
ja kotiutui kuin synnyinpaikkaansa. Kohosi taimi 
hentona ja heikkona: Usein tuulet nujertelivat sen 
heikkoa kortta, mutta säästivät eivät murtaneet. Kului 
vuosia. Sitkistyivät suonet, jäykkeni varsi ja pituus
kin ujui taivasta kohden. 

"Nyt seison tässä pitkänä vaikka vähän taistojen 
koukistamana. Oksani ovat harvat, laihanlaiset, mut
ta varjonsa nekin luovat niinkuin tuuheammatkin si
sarmäntyni tuolla metsikössä. En ole aivan unohdet
tu enkä ole aivan tietämätönkään. Oksillani käyvät 
puolisonsa menettäneet lintuset sm:ulaulujansa sirit
tämässä, kaihojansa kaikertamassa tai taas onnea 
täynnä eteenpäin lentävä pari pesänpaikkaa katso
massa. Mutta kun oksani harvoiksi huomaavat, niin 
hylkäävät, pois lentävät, parempia paikkoja hakevat, 
sinne resänsä tekevät. 

Tuleepa juurelleni kaupungista polkukin, suorana 
ja kapeana. Tämä polku johtaa sunnuntaipäivinä ok
sieni suojaan nuoria pareja ihailemaan järven tyyntä 
pintaa, katselemaan kalojen karkeloa ja sorsien ilois
ta leikkiä. Olenpa kuullut heidän onnensa kuiskeet 
ja rakkaudesta täyttyneen rintansa tuliset huudahtuk
set. Olen nähnyt heidän ilonsa, mutta myös heidän 
kujerruksensa, · heidän kyyneleensä ja katkerimmat 
surunsa. Olen nähnyt heidän pettyneet toiveensa ja 
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kuullut heidän surkeat huokauksensa, tuntenut heidän 
kuumien poskiensa painuvan kylkeäni vastaan. Olen 
nähnyt heidän pettävän toisiansa. Olen kuullut ja 
nähnyt kaikki, mitä juurellani ihmislapset tekevät. 
Olen heitä varoittanut, olen heille sointujen kieltä pu
hunut mutta harva on ymmärtänyt, harva kieltäni 
tajunnut. Käypä juurellani vielä vanhempikin mies 
tai nainen menneitä muistojansa muistelemassa, en
nen olleita ajattelemasa. Minulle he kuiskivat kaikki 
salaisimmat tunteensa, minulle, joka tuulille humajan, 
ilmoitan kaikille, jotka lauluni ymmärtävät, kuiskeeni 
tajuavat. 

Olen vuosia elänyt, aikojen läpi vaeltanut, kaikkien 
iloja iloinnut, kaikkien suruja surrut. Mutta ei ku
kaan, omien murheittensa tai riemujensa tähden ole 
huomannut minun vaalenneita neulasiani eikä kuivet
tuneitä oksiani .. Ei kukaan ole huomannut kalvavaa 
kipuani, eikä hirmuista nälkääni, jota tunnen. Loppu
ni lähenee, päiväni lyhenee, kuolemani on varma. Tuo 
kauhistuttava ärjy, tu o rannan kuohu, se, se surmani 
on. Se on nuollut juuriltani mullan, jalkaini alta poh
jan. Yksinäni olen kasvanut, yksinäni elänyt ja ollut, 
yksin tuulille humissut. Ei sisarpuuta, johon pääni 
nojaisin jolta turvaa anoisin, että jälelle jääneillä 
juurillani voisin niukkaa ruokaani imeä. Nyt on kuo
lemani ihan epäämätön, sortumiseni aivan varma. 
Tuonne, tuonne kuohujen sekaan mun täytyy kaatua, 
sinne iäisyyden yöhön hukkua, jost' en koskaan 
nouse." 

Kirjoittanut W. Ranta. 
III luokka. 

- 44 -



Sulle, Suomeni sorea, . 
Sulle, maani maireheni, 
Sulle, kaunis kaitsijani, 
Lauleskella lapses' aion, 
Virittää nyt virren pienen. 

Kun mä kuljin sun kujillas 
f ekä astelin ahojas, 
Oli onnekas oloni, 
Ilot ilmoille yleni, 
käki kulta kun kukahti, 
Kotikoivun latvan tiessä, 
Koko luonto laulahteli 
Vieretteli virsiäm·ä. 
Sydän sykähti sul0sti 

Kevät puron pulputessa 
Loiskiessa lammen laineen. 

Olit kaunis kankahines 
Soma puines, pihlaj ines 
Lakkapäine lainehines. 
Mutta muistosta parahin 
Ompi kultainen kotini 
Al'mahin asuinsijani. 

Sulle Suomeni soreä. 

Siellä äitini hyvästi 
Kaunihisti kasvatteli, 
Vaalieli valppahasti 
Tuuditteli tuumiskellen 
Mietiskellen mielessänsä: 
" Annahan ajan kulua 
Päivän mennä, toisen .tulla, 
Ehkä pieni poikaseni 
Tuosta mieheksi tulevi 
Suojaksi sukunsa saapi." 

Siellä iltasin isäni 
Päivätyönsä päätyttyä 
Polvellensa mun poloisen 
Asetteli istumahan, 
Sanoen sanalla tuolla 
Lausuin tuolla lausehella: 
"Mieheksi kun tuosta vartut, 
Kasvat korvalle isäsi, 
Saanet tuosta suojakseni, 
Mulle vanhuuden varaksi." 

Mutta myrsky mun merehen 
Lainehille lasketteli, 
Isän polven päästä poi'es 
Emon hellän huoltehesta 
Tänne työnnätti tylysti, 
Vallan syrj ähän sysäsi. 
Kauas jäit kotini armas 
Väistyit vehmas vennon tieltä, 
Sointusi soreat sortui 
Meren myrskyihin mykistyi. 

Jospa joskus joutumahan, 
Kulkeumahan kujilles 
Sattuisin mä sattumalta, 
Vierelle kotiveräj än 
Kotituomen tuoksuntahan, 
Silloin vanhan kantelomme 
Wirittäisin vetrehisin 
Sävelsointuihin somihin, 
Laulaisin sorean laulun 
Kaiuttaisin kaunokaisen 
Vanhan Väinämön väellä, 
Voimalla Kalevan kansan. 

Suomi-Opistolla, 2-2-15. 

W m. Tikkanen. II luokka. 
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I LUOKKA - I CLASS 

Lauri vVirtanen. John A. Ylitalo. Ivar L. Ogren. Isak Nordback. 
Jaakko E. Niskanen. Gust E. Salli. Antti Koski. 

Hilda Laamanan. Samuel H. Heinonen, pres. J osefiina Soininen. Oskar L. Lindroos. 

OPISTON KIRJASTO - COLLEGE LIBRARY 



The Girls' Basket-Ball Practice. 

When the basket-ball · season of 1914-
1915 began, interest in a girls' team had not 
vet been aroused. As a result the girls 
·have so far had no regular team. 

The basket-ball season had begun and 
was in full swing before the girls began to 
practise. A few, who were really interested 
in athletics, succeeded in arousing the in
terest of others; and shortly after the second 
,;emester began, thirteen girls reported for 
practice. 'The boys kindly gave the girls the 
use of the gymnasium during half of their 
0wn time. As the college has no gymnasium 
nf its own and as there is the added diffi
eulty of the lack of funds, there have been 
hut two practice-hours a week. 

Interest in the work has been growing 
,,ince the girls began, and next year they 
hope to accomplish more by beginning . 
earlier. That the athletics of the girls has 
aroused the interest not only of the girls 
themselves but of many others, has been 
,.hown by the eager crowds that have come 
to see the girls practise. 

May "13" bring better luck to the girls in 
their athletics next year ! 

L. L. : ... 



BOYS' BASKET BAL L T E AM 
. \ 

I~ li On kka, Subst. Le o Kan gas, L. G u arcl, Ein o Mattila, Subst. Vic. T er v o, L . F orwarcl. 
P r of . C. A. F. Swanson , Mgr. 

Hu go Hill ilä, R. Forward, Sam. B j örn , cap t., Cent e r . Yrj ö K est i, R . G u arcl. 

The College Basket Ball Team 

The College basket ball team was organized 
last fall about the first part of October. Most 
of the members had never played before and 
those who had, lacked sufficient training. Never
theless the team was organized and lined up, as 
seen in the accompanying picture. Constant 
practice has been going on at the North Star 
Hall throughout the winter, the practice time 
being Monday afternoons and Saturday morn
ings; and before Christmas, W ednesday even
ings. The team has shown a rapid progress and 
is expected to be among the most efficient during 
the coming season. 

The offical colors of the team are white and 
blue, with the letters S. C. in orange. 

S. Bjor n V Class 



Luokan historia. 

Vuonna 1909 Å. D. tein samallaisen päätöksen, 
truin sata kaksiky!fimentä ".~isi hei1:11ola_istani oli ~-~~~yt 
. maan aikaan, mm. menna Suom1-0p1stolle. Paatok

::ni toteutui, s_illä _sJ'._Ys~uun 8 p :nä m_ainitt~na vuo?
. •H löysin it~ei:11 he1d~n Jo?k?s~aa?- Op1s!on J ~hlasl'!-h.~
\ . heidän, Joista. t?_Is~t ties.ivat Jo!am J.a _t01s~t e1va;t 
··uuri mitä~n. ~ma tie~ys~1 kuu~um. no1h1_n, v11meks1-
:nainittui~m, vaikka to1vom, etta asiat ohs1vat olleet 

··· vastom. 
JJA.lussa katselin kaikkea kuin huuhkaja päivää.Pääni 
oli tyhjä, mutta silti sinne .. e.~ tuntun~t i:nitä~n. m1;1,ht~
\'an. T~in_ luku½~uden tyota S~hl_~tei_n'm -~rehopm .~a 
.. Köyhähstön nmJan" kanssa (silla mmella kutsuttun 
kirjaa ·• First Book in English") mutta paljonkaan en 
-en lopussa ollut viisastunut. Ajattelin: auran kur
keen sä Suomen mies olet luotu. Se lohdutti kuitenkin 
minua, että oli luokallani muitakin yhtä tyhmiä tai 
melkein yhtä tyhmiä kuin minä. 

Ensimäisellä valmistavalla luokalla, jolla aloin opin
toni, oli oppilaita kaikkiaan 32. Jokaista heistä en 
voi mainita jo siitäkään syystä, että he eivät pitäneet 
minun seurastani, koska ei yksikään jatkanut luku
jaan kanssani sen pitemmälle. Syitä koulunkäynnin 
),1pettamiseen heillä ehkä oli monellaisia. Jotkut heis
W ovat myöhemmin perustaneet oman kotikoulun, 
tuisia on säälimätön kuolo kutsunut täältä pois j. n. e. 

Seuraavana vuonna (1910) palasin takaisin Opis
lnlle sillä edellisenä vuonna lukuni olivat jääneet vä
hän kesken. ( ! ?) Silloin tapasin ensi kerran Sofia 
Luomajoen, Wilho Närvän, Lempi Ruonan ja Antti 
l.epistön. Siitä lähtien olen näitten kahden viimeksi 
mainitun kanssa ottanut osaa luokkamme suruihin ja 
iloihin. Antti oli juuri tullut Suomesta ja halusi kai-

kin mokomin oppia englanninkieltä. Muistan hyvin 
ensi päivinä sattuneen tapahtuman. Prof. Hedman 
sanoi Antille: " l suppose you like to learn English ?'' 
Veli Antti vastasi siihen hyvin voimakkaasti: " No 
sir!" Hän ajatteli että nämät sanat sopivat mihin koh
taan hyvänsä. Jälkeen päin hän on oppinut mainitun 
kielen ja tunnustaa ettei saa näitä sanoja aina 
käyttää. . 

Sinä vuom1a oli toisella valmistavalla luokalla 25 
oppilasta. Ellen erehdy, kuuluvat heidän nimensä seu
raavasti: Yrjö Hanki (huonetoverini), Antti Lepistö 
myöhemmin huonetoverini, Eeva Leppämäki, William 
Lindquist, Heikki Haapapuro, Albin Lahikainen , Eino 
Puotinen, Katri Wäisänen, Axel Teriö, Wilho Närvä. 
Lauri Pinoniemi, Lempi Ruona, Olga Salmu, Kalle 
Sandberg, Edi Saviiahti, Emil Ruuska, Otto Kyrö, 
Sofia Luomajoki, Väinö Möttönen, Josef Wentelä, 
Heikki Moilanen, John Mänty, Eli Moilanen ja Nor
man Perander. Näistä oppilaista monelle on käynyt sa
moin . kuin edellisen vuoden oppilaille. Jotkut heistä 
ovat kauppiaina, toiset miljoneereina, renkeinä, jopa 
muutamat ehkä tyhjäntoimittajina. 

Mainitsin että ensimäisenä vuonna, kun erosin kou
lusta, lukuni jäivät vähän kesken, mutta tänä vuonna 
tuntuu _lukuni jäävän vielä enemmän kesken. Olin_ op
pinut kyllä, että 2 X3=6 ja että kivi ei ole tekosana y. 
m., mutta niiden en katsonut vielä riittävän. Niinpä 
seuraavana vuonna (1911) tulin takaisin kouluun teh
tyäni kesän työtä kivihiililaivassa. 

Edellisen vuoden luokkatovereistani ainoastaan viisi 
tuli takaisin. · Ne olivat Sofia Luomajoki, Lempi Ruo
na, Wilho Närvä, Emil Ruuska ja Antti Lepistö, mutta 
sen sijaan oli paljon uusia: Lempi Rantanen, Olga 
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Salmu ja Aliina Wirsula. Sen lisäksi eräissä aineissa 
luokkaamme seurasivat M. Liljeroos ja E. Saari. 

Tämän vuoden muistot ovat luokallemme merkilli
simmät. Kaikissa toimissa oli yksimielisyyttä. Tu
limme vakuutetuksi siitä, että yksimielisyys on voi
maa. Muistan hyvin, kuinka meidät Aaprahami, Leena 
ja minä Aatami lähetettiin luokan puolesta konferen
sin kokoukseen edustamaan erästä suurta asiaa, asiaa, 
joka oli suurempi kuin moni arvaakaan, mutta josta ei 
tässä sen enempää saa mainita. Oi, hyvät ystävät, 
kuinka miesten housujenlahkeet vapisivat aukastessa 
korkean raadin istuntosalin ovea. Mutta mennä piti, 
sillä olihan elämänkysymys ajettavana. 

Eräällä eläinoppitunnilla sattui hauska tapaus. To
veri "Aatami" oli mennyt ennen muita luokkahuonee
seen ja siellä pisti hänen päähänsä tehdä pieni keppo
nen. Niinpä hän ryömi tulisijaan, joka oli huoneen 
eräässä nurkassa, ja juuri kun luokka asettui paikoil
leen, tuli hän esiin sieltä nokisena ja mustana. Ty
töiltä pääsi pelonhuudot, he ajattelivat, että vanha 
Erkki varmaankin oli erehdyksessä tullut väärästä 
savupiipusta. Pian kuitenkin selvittiin ja Aatami sai 
mennä pesemään itseään. 

Isä Aaprahamille sattui myöskin hyvin mukavasti 
eräänä maanantaiaamuna. Edellisenä iltana oli luo
kan illanvietto, ja niin ollen läksyjen luku oli jäänyt 
sivuasiaksi. Opettaja kysyi Aaprahamilta: "Mitä lin
tuja kuuluu kahlaajiin ?" Aaprahami ajatteli kauan 
aikaa, mutta kun ei tullut vastausta, niin Aatami kuis
kasi hänen korvaansa: " Harakat." Aiaprahami sanoa 
mäihäsi kuten kuuli, luullen Aatamin pääkopan tuot
teen oikeaksi, mutta yleinen nauru sai hänet kuitenkin 
ajattelemaan, etteivät ne "paartit" olleetkaan "all
right" koska hän niistä vielä tunnillakin uneksui. 

Vuotta 1912 odotimme suurella jännityksellä, sillä 
toinen akateeminen luokka on kaikkein vaikein. Se 

vuosi tuli kuin tulikin. Latinan, saksan y. m. kielien 
sekä algebran kanssa sai hikoilla. Muistan hyvin kuin
ka Ishpemingin Lempi sisko eräällä tunnilla sanoi ei 
käsittävänsä kuinka ämmän voi korottaa kolmanteen 
potensiin. Uskallan sanoa, että algebra ja luokkahuo
neen lattianpesu olivat vihatuimpia aineita, pahimpia 
mitä ikinä meillä oli. Jotkut "business ihmiset'' voi
vat algebrasta kyllä pitää. Varsinkin neitosemme 
huokailivat lattian pesun alla. Caesarin sotaretkiä 
Galliassa seurasimme innolla. Sattui tietysti joskus 
käymään ettemme jaksaneet seurata hänen pikaista 
marssiaan, mutta silloin saimme opettajalta apua. 

Varsinaisina luokan oppilaina olivat tänä · vuoten~ 
Lempi Ruona, Lempi Rantanen, Olga Salmu, Helmi 
Somero, Antti Lepistö ja Hugo Hillilä. Osittain luok
kaa seurasivat Ester Ylijärvi, Ida Km:unsaari ja Ja
cob Häkli. 

Vuosi 1913 oli h.ikista kuivin yhteiseen luokka
elämään ja toimintaan nähden. Mikä lieneekin syynä 
ollut, mutta ei luokkamme pöytäkirjat mainitse tämän 
vuoden toiminnasta muuta kuin parit Antin päivät. 

Taas yksi vuosi eteenpäin. Käsissä on vuosi 1914. 
Luokkamme elämä alkaa jälleen vilkastua ja jotain 
toimitaankin. Saimme niinkin paljon aikaan että va
litsimme luokkamme tunnuslauseen: "Ad astra per 
aspera", "Vaikeuksien kautta voittoon", sekä runoili
jamme Hugo sepitti luokkamme marssin sanat, joh~n 
säveltäjämme Antti "kompousasi" reippaan, kaikki_a 
meitä ihastuttaman säveleen. Keskustelimmepa yh
oppilasj uhlastammekin, mutta jonkun meistä huomau· 
tettua: "ei ole sopivaa rakentaa tallia ennenkuin sa_a 
hevosen" jätimme asian tulevaisuuden varaan. Va~J
naisten oppilaiden luku luokallamme oli sama kuJP 
edellisenäkin vuotena. Lisäksi Senja Hirsimäki seu· 
rasi sillä muutamia aineita. 

Ja nyt saavutaan tähän viimeiseen vuoteen luok· 
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me historiassa, vuoteen 1915. "Me k~svamme" 
k.l iDdahti luokkamme presidentti iloissaan ensi koulu-
11'.1 ~änä viime syksyi:iä, k~n __ nä~i ett_~ ~~eihin oli liitty
P•1\ neljä tiedonhalui~t3: hsa~s1. Namat uudet_ tov~-
1~: nme olivat Otto Maki, Emil Paananen, Matti Sahi-
11'.n ja Maria Grönberg. Toverit Otto, Emil ja Matti 
11t vat oikeastaan vanhoja veteraaneja, sillä he olivat 
~ 1

0
rittaneet edesmenneinä aikoina Opistamme muiden 

i uikkien kurssit ja senpä vuoksi heidän yhtymisensä 
~:\kkaamme oli sitäkin suotavampi. Grönbergin Ma-j.i~ singahti Ishpemingist~, j?ssa häi:i <?li suoritta~ut 
·en paikkakunnan korkeimpien oppilaitosten tutkm

;10t. Yhdessä sitä mennä j utuutettiin päivästä päi
\ ään. Kokouksia pidettiin tuhka tiheään, sillä asioita 
uli paljon. Tärkein kaikista oli luokkajulkaisumme 
.. Fennian" toimittaminen, joka kysyi paljon työtä ja 
uhrautuvaisuutta. Jopa monet meistä alkoivat väsyä 
loppumattomien kokouksien pitoon, mutta president
rimme yhä uudestaan huomautti: "Ei mitään tinki
misä, se tehdään." Olimme joskus nyrpeitäkin tuohon 
ivrkkyyteen, mutta nyt kun näemme, että se tarkoitti 
meidän parastamme, annamme tunnustuksen tehdylle 
tvölle, joskin toisinaan länget .lapoihin ottivat. 
· Luokkamme väreiksi valitsimme sinisen ja valkoi

-en, lipuksemme Suomen lipun, sinivalkean ja luokan
kukaksi valkean ruusun. 

Luokkamme kunniajäseniksi kutsuimme Mr. Heikki 
. Jasbergin Hancockista, ja Mr. Heikki Tavajärven Ne
gauneesta. 

Luokkamme valvojana on ollut kaiken aikaa prof. 
.ruho Ferdinand Lindblom. Häntä aina muistelemme 
kunnioituksella. Hän on esiintynyt isänä ja neuvon
antajana luokan asioissa. Erityisesti tulemme muis
tamaan sitä suurta viisautta, joka on kätketty hänen 
paljon käyttämäänsä sanaan "next", se on: ala heti 
toinen työ, kun olet saanut toisen valmiiksi. 

Luokan virkailij aina ovat olleet koko ajan seuraa
vat prof. Lindblomin esittämät ja luokan yksimielises
ti yhä uudelleen hyväksymät henkilöt: 

Nimi. 
Antti Lepistö 
Lempi S. Ru011a 
Lempi A. Rantanen 
Olga J. Salmu 

Helmi E. Somero 

Hugo M. Hillilä 

Virka. 
Presidentti 
Vara-presidentti 
Kirjuri 
Vara-kirjuri 
Rahastonhoitaja ja 

kokoonkutsuja 
Luokan runoilija 

Luokan keskeinen 
leikkinimi. 

Aapraliami. 
Ishpemingin Lempi. 
Leena. 
Kaisa. 

Saara. 

Aatami ja Jarru. 

Luokkaj ulkaisu Fennian toimittajina olivat: Antti 
Lepistö, päätoimittaja ja liikkeenhoitaja, Hugo Hil
lilä kirjallisuus, seura ja urheilu osaston huoleh
tija ja Lempi S. Ruona, Helmi E. Somero ja E. Maria 
Grönberg, aputoimittajina. 

Me. 

Praise. 

My soul was dark and sick and sad, 
N or any hope I had ; 
My load of sin I ever found, 
To deepest hell me bound . 

To thee my praise, 0 Lord, shall rise, 
To thee I ever sing; 
Thou gracious art, thou great and wise, 
Thou glorious heavenly king. 

Antti Lepistö. 
VI luokka. 
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On luokkamme tunnus ja lausekin: 
"Me voittohon taistojen teitä." 
Jos vaihtuvi onni ja aikakin, 
se lannista yhtään ei meitä. 

Kun vuorille pyrkii, on vaikee tie, 
ei heikkojen voimat ne .riitä. 
Ken matkalle jää, ken 'Wupunut lie, 
ei toivoj f3n kruunua niitä. 

On matkalle mainehen kaiipunkiin 
jo useat alkaneet mennä 
ja huomanneet, että he korkeuksiin 
ei heikoilla siivillä lennä. 

Luokan runo. 

Ken pelkäävi ty9tä ia toimintaa, 
.sen laaksohon täytyvi jäädä. 
On laak;sossa tyyntä on suoj aisaa, 
vaan korkeilla tuulta ja jäätä. 

On suure.mpaa ·riehua myrskys'sä 
kuin tyynessä velttona m_aata. 
On varma mun tietoni hyrskyssä, 
saa taistokin vihdoin laata. 

Ja voisiko olla sen hauskempaa 
kuin taistojen jälestä voitto . . 
Jo huolet ja vaivat saa unohtaa_, 
kun kuuluvi voitosta soitto. 

On myrskyj1en jäljestä kaunis sää 
ja pilvetön taivahan silta. 
Jos synkkä on aamu ja öinen jää, 
jo kaunis on ruskossaan ilta. 

Hiigo HillilW. 
VI luokka. 
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F. TOLONEN. 

Ollut Suomi-Opiston talou
denhoitajana 5 vuotta eli syys
kuusta v. 1908 - syysku1,1hun 
v. 1913. 

N. k. 10 dollarin keriiyksen, 
joka tuotti Opistolle noin 23,000 
dollaria, toimeenpanija. Suun
nitellut 50 sentin kannatusjär
jestelmän. Suomenkieli lisätty 
hänen ehdotuksestaan kauppa
osaston oppiaineeksi. Hänen 
lahjoituksistaan Opiston kirj as
tolle mainittakoon m. m. The 
Historians History of the 
World, 25 nid., raha-arvo 65 
dollaria. 

P AST. S. ILMONEN, A. B. 

Opiston 
V. 1913. 

taloudenhoitajana 
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JOHN W ÄYRYNEN, JR. 

(NUOR.) 

Ylioppilas Suomi-Opiston 
akateemiselta osastclta 1910. 

Suomi-Opiston kauppaosas-
ton kurssit suorittanut 1912. 

Kirjanpitäjänä Kustannus-
liikkeessä 7 p. syysk. 1910-1 
p. lokak. 1911 ja 1 p. kesäk. 
1912-1 p. elok. 1914. 

Kirjanpitäjänä Opiston ta
loustoimistossa 1 p. elok. 1914. 

Opistolaisten suosikki "J u
ho". 



l\TRS. MARIA LINDGREN 

Opiston keittäjätär. 

., 111111 , u l Opistolla kalrnitoista vuotta. 

OPISTON KEITT;I liVÄKI 

Saimi E. Latvala. Senja M. Luoma-aho. 
Mrs. Maria G. Lindgren. Hilma Muhonen. 

,TORAN PEUANDER 

Opiston vahtimestai'i 

Toiminut t ehtävässää n neljä vuotta. 
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IMATRAN VESIPUTOUS - IMATRA 

The Famous Rapids of Finland 

VI Ll'.OKKA - VI CLASS 
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Aatamin ja Aapraharnin työjärjestykset 1914--1915. 

Aatami. Kello. Aaprahami. 
Ylösnousu ja puke minen 4.45- 5.-ap.Ylösnousu ja pukeminen. 
Geometry .......... .. •.• 5. _:_ 5.30 .Geometry 
Physics . • : ...... ..• .... 5.30- 6.- Physics 
Englantia . . . ... •... ... 6. - 6.16 Englantia 
Historiaa .. ..... .... ... 6.15- 6.30 Historiaa 
Greek .. ... ..... .... ... 6.30- 6.45 Greek 
Spaziergang .... .... ..• 6.45- 7.- Spaziergang 
Aamiaine n ............ 7. 7.30 Aamiainen 
Greek .. .... .... .... ... 7.30- 7.45 Kirjaston järjestäminen 
English ............... 7.45- 7.55 English 
Odotusaika tunnille .... 7.55- 8.- Qdotusaika tunnille 
Eng1ish class .......... 8. - 8.45 English cl a ss 
R ukoukset ....... . .... 8.45- 9.05 R ukoukset 
Geometry class ..... . .. 9.05- 9.50 Geometry class 
Suomea tahi uskontoa .. 9.55-10.40 Fysiik kaa, uskontoa, kreikkaa 
Physics class .......... 10.45-11.30 Physics class 
Runousoppia . . ........ 11.30-12.- Librai·y hour 
Edimus ........ ... .... 12. -12.30 Lp.Edimus 
Historiaa .............. 12.30- 1.- Hist. kirjaston j ä rjest. 
Suomea ............... 1. . - 1.15 Kirjaston j ä rj es t. englantia 
Pesunkanto .. ... ..... . 1.15- 1.30 Vapaata h e ngittämistä 
Laulutunti tahi hist .. ... 1.30- 2.15 Laulutunti tahi hlst. ja kreikkaa 
History class ... .... ... 2.20- 3.0 5 History class · 
Kävelyä ...... · .. ...... .. 3.05- 4.- Musiikin t eo riaa 
Rukoukset .... .. .... .. 4. - 4.15 i.p. Rukoukse t 
Kreikan tunti tahf· ..... 4.15- 5.- Kreikan tunti tahi soittoa 
Koripalloleikl,iä 6. - 6.- K irjas totunti 
Supper . . . . . . . . . . . . . . . . 6. - 6.30 Supper 
Miesköörin h ar joitus ... 6.30- 6.50 Miesl,öörin ha,;joitus 
Greek .... ......... .... . 6.50- 7.- Greel, 
Haaveilua ....... .. .... 7. - 7.10 Käve lyä 
Eng•lish· ......... ..... . 7.10- 7.30 . English 
Geomefry ........ .. ... . 7.30- 7.45 Geometry 
History · ......... ... ... 7.45- 8.- Svenska :· 
History • .......... . ..... 8. - 8.:?.0 Musiik in .teoriaa 
Mittausoppia ...• ... . .. 8.20:..._ 8.35 Mittausoppia 
Fysiikkaa ............. 8.35- 8.50 Fysiil,kaa . 
Uskontoa ..... , ........ 8.50- 9.06 Riston· . 
Suomea ........... . ... 9.05- 9.18 Ruotsia 

Latin Alternate Vuoro-
Finnish evenings illoin 

Makeata ·unta .. .... . .... 10.- 4.45 aam. Rauhallista lepoa 

Viimeistelyä eri aineissa 9.1s...:...10.-
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MUISTOJA - REMINISCENCES 

Our class worlön g - Luokkamme työssä. 
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Luokkamme miehet 
Men of the class 

Luokkamme seminaarilaiset 

Our Seminarians 

Luokkamme uutelot 1915 
New members of Our class 1915 



FENNIA.,.', TOIMITUSKUNTA - THE EDITORIAL STAFF OF FENNIA 



Fääkkö pieni alas painui, 
pikku silmät sulkeutui, 
sulo kädet väsyin vaipui, 
enkeli kun uinahtui. 

Ruskoposket, suu ja nenä 
loistaa rauhaa, onnea; 
mitkään maiset myrskyt enää 
ei voi pientä häiritä. 

Kaukomailla kiiteletkin, 
enkelinä Ien telet, 
onnen mailla liiteletkin 
tähtilöitä katselet. 

Uinuva kevätesikko 

Onni taivaan, riemu, rauha 
kasvoillasi kuvastuu; 
ken tuon huomaa, keiju lauha 
ikihyvin ihastuu. 

Kuni vieno laine lammin 
kohoo, laskee rinta tuo; 
jälleen yhä hopeammin 
välkkyy unten kultavuo. 

Pulmu, lilja, millä nimin 
sua kutsun, tiedä en; 
yhden tiedän, Herra hyvin 
sua huoltaa miekkonen. 

Lopuksi. 

Elo ei oo aina rauhaa 
usein myrsky myllertää, 
hirmuaallot usein pauhaa 
auring-onkin pimentää. 

Jeesus elää, nojaa Häneen, 
käsitysten kanssaan käy; 
Hänpä yksin iki onneen 
johtaa, luokseen ennättäy. 

Kevään kukka, vuokko vieno, 
sydän, varsi nuorekkaat, 
nauti kultaperho pieno, 
pian harmaat hapset saat. 

Antti Lepistö. VI luokka. 

Ehkä luklja päästänee helpotuksen huokauksen näh
dessään, että on päässyt tekeleemme loppuun. Myös 
hän johtunee kysymään miksi Fennian sisältö on pelk
kää sekamelskaa kielen puolesta, sillä jo julkaisun ni
mi on vierasta, samoin suuri osa kirjoituksista. Seli
tykseksi tähän saamme huomauttaa, ettemme tätä ole 
tehneet esiintyäksemme muukalaistuneina, ei, vaan 
esittääksemme rakkaan Opistomme antamaa kehitystä 
tämän suuren valtakunnan pääkielessä, nim. englan
nissa. Nimi Fennia ilmaisee kaikille tuhatjärvien 

maan sukuun kuuluville ihmisille kalleimman sanan: 
Suomi. 

Luokkamme pyrkimys on ollut ja tulee olemaan: 
suomalaisuus. Tahdomme aina esiintyä oman kan
samme jäseninä, tahdomme suomalaisuuden lippua 
täällä uudessa kotimaassa kohottaa. Sydämellinen 
toivomuksemme on tehdä jotain sen kansan hyväksi, 
joka on meille laittanut kalliin kasvattajan, Suomi
Opiston. 
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OJALA BROTHERS 
'718-'72!l QUINCY ST . HANCOCU:, MICH; 

Puhelin 388 . 

Kaikella ista ruokata varaa, lihaa ja yleensä kaikkea seka
tavaraa. 

Puhelin tilaukset toimitetaan huolellisesti j a nopea an . 

Tilatessanne 

Kirjapainotuotteita 
PITÄKÄÄ SILMÄLLÄ KAHTA ASIAA: 

Laatua ja Hintaa 
:

0

°:i', Jos nämä kaksi seikkaa ovat määräävänä tilausta teh-
dessänne, niin silloin Te annatte tilauksenne meille. 

t 
9 
~ 

Suom ... Lut. Kustannusliike, 
1 T elef. 394. Hancock, Mich. Dr. A. 
: 
ö 

ED. HAAS & CO. 
MENS OUTFITTER 

HOUGHTON - CALUMET 

When ordering 

PRINTING 
KEEP IN MIND TWO THINGS: 

Quality and Price 
When your decision is based on these, you will place 

your order with 

The Finnish · Luth. Book Concern 
Phone 394. Hancock, Mich. Dr. A. 

t Suomi-Opiston syyslukukausi 1915 alkaa keskiviikkona syysk. 13 p. 
i . 
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• ILMOITUKSIA HANCOCK, MICH. ADVERTISEMENTS .! ................................................................. , ............................................................................................................................. ·•··•··•··•··• ·•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··• .. •··• .. •··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··• .. ···!• 
+ ! 

! • • FIRST NATIONAL BANK - - - - - - i ••·•· KIVIHIILIA ENSIMÄIN~~c~!~1~c";.LLISPANKKI +.l. 

Korkoa makse taan 

i säästöönpan oille. Pi- + 
1 TUKUTTAIN JA VÄHITTÄIN lette jä myödään ui- i 
, komai lle. Rah a lähe - • 

.

l,: p ort. age Coal & Dock Co. ~:::l~ä V~:::::::~ su;~ :,t.: 

varmasti k orkeimman 

:,;_: Hancock Houghton k urssin m u kaan. i,. 
J . Wnrge lln j a E . 

! Mich. ---~ lllli;~i Tolonen suo m a la iset ! 
! rahanvaihtajat. , 

i -- --- --- ---- --- --- --------- ------ I 
' 1 
! ' ! tavar~t2ä on aina täydellinen varasto kaikenlaisia S Å H L S T E J N & 1 

I Hintamme ovat oikeat W Ä I S Ä N E N t 
+ ! 

::,
1
::: Kaikki mitä me pyydämme on se, että annatte 305 QUINCY ST., HANCOCK, MICH. •_;_!;.· 

meille tilaisuuden todistaa yllä olevat seikat. Täydellinin varasto vaate- ja kenkätavaraa, ark-
i · ·· kuja ja matkalaukkuja; i 

f P RUPPE &-SONS Myymme .ainoastaan ensiluokan tavaraa. · Ot.am- i 
i. • me myös vaatetilauksia. I 
! Tinkimättömät hinnat kaikille tavaroille. Käy- i 

! HANCOCK MICH. kää tarkastamassa varastoamme. t 
• + 
' + ♦: ..... ...... .... ~•f•+••• .. ••••••• ... •t• .. "t•~•• .. ••••• .. •••••• ..... ••••••••,•••••••••••••t•••~•••••-•-•••••••••••••••••••••••••••••• .. • .. •••t••O• •••••••• .. • ••••·•• .. •••• .. • .. •••••••••••••••••••••t•••••t••t••t••t00t••t••t••t••t••t 00t••t••t••t••t••t••t• ••••••••••• ·•••••••••••••••:• 
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i ILMOITUKSIA HANCOCK & HOUGHTON, MICH. . ADVERTISEMENTS 1 
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; j 

i HUOMENNA FRANK EILOLA & CO. i 
' t voi se olla jo liian myöhäistä. Paras siis tehdä HANCOCK, MICH. 
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TÄNÄÄN 
•• 

ASIALA & HAKLI 
Yleiset vakuutusasioitsij at. 

Konttori Hancockin postikonttorirakennuksessa, 
huone N:o 6. 

Syökää ja juokaa 

CAFE DU NORD l 

RAVINTOLASSA 
~ 
~ 
½ Siellä on kaikki ensiluokkaista. Käykää katso-
~:.!•,. massa. Ainoa suomalaisen omistama ravintola 

Hancockissa, Mich. Muistakaa, että se on North-
western Hotellin alakerrassa. 

Kun teette ostoksenne meiltä, niin olemme var
mat, että kehoitatte myös tuttavanne tulemaan 
luoksemme. 

MC MAHON HATTUKAUPAT 
H0UGHT0N & HANCOCK, MICH. 

Tulkaa ja katsokaa kuinka hieno valikoima meillä 
on kevät- ja kesähattuja. 

Hinnat varsin kohtuulliset. 

NICHOLS BROTHERS 
HOUGHT0N, MICH. 

Halutessanne uusinta mallia ja parasta laatua 
jalkineita, tulkaa meille. 

HERMAN P. JOFFEE 
HANCOCK, JUICH. 

230 Quincy. st. 

i Vaatetavaraa, hattuja, lakkeja, kenkiä, kaivossaappaita y. m. 

L ............ ,. ........................ ~.: .. ::::: .. ~::~ .... ~.~ .. :.~:.~: ....... •··•··•··• .. • .. •··•··•"· .. · .. • .. •··•··•~·~::..: ... t:.~.~~.:: .. '.:~~~.~: ... ~~.:~.~:: ..................... :.:.::~: ... ~:.:.:~::.~.:~~ ..... ~ .... ~ 
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. N. LEPISTÖ & CO. D O V E R & , 
FRANKLIN ST. 229. HANCOCK, MICH. 

LIHA- JA RUOKATAVARAKAUPPA. 
Puhelin 456. 

N niset sekä miehet ottnkn1t .huomioonne! 
TILATKAA PUii:UNNE lUEILTÄ. 

Iso v a r a sto kankaita. U u s imma t mallit, v iime is immät muo
dit s e k ä h a lvat hinnat. 

Kunnioittaen T e idän 

THEODORE LAURELL 
Supe rior National pankin rakennuksessa. Puhelin 440 vV. 

Hancock, lllicbig•an. 

HALVORSON 
436 QUINCY ST. HANCOCK. MICH. 

Tarjoamme yleisölle korkeimman luokan piano
ja, ompelukoneita, puhumakoneita ja Victrola fo
kausimaksulla soittokoneita. 
ja tuunauksia toimitetaan.· Huom.! Myömme kuu
luja, gitareja, mandoliineja y. m. Pianokorjauksia 
nograafeja. Valikoima rekordeja ja nuotteja. Viu-
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F. C. Mayworm 
HANCOCK, MICH. 

SUURIN KELLO- JA JALOKIVITAVARA-

KAUPPIAS PAIKKAKUNNALLA. 

Kaivoskenkiä 
Lujia, omat ekois ia myytäv.ä n ä. Kaiken laista suutar inala lle 

kuuluvaa t yötä tehdään. 

·E m i I P u I k k i n e n, 
HANCOCH:, MICH.,_ Q,uincy Street. 

Williams Dry Cleaning W orks 
ISAAC J. '\VILLIAMS, omistaja. 

Pukuja silite tään ja korjataan. 
P ukuja t e hdään mita n mukaan. 

518 Quincy st., Hancock, ·Mich. 
Puhelin 869 . 

COPPER COUNTRY BUILDING 
and 

LOAN ASSOCIATION 
of 

CALUMET, -:- MICHIGAN 
Pääoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,000,000 

A lkakaa säästämään. · Liikkee mme on p a ras ja varmin sääs
töpaikka, mitä on koskaan y le isölle es ite tty . 

Tuokaa säästönne meidän talle t e ttava l,semm e. 

Copper Country Building & Loan Association 
Toimisto 444 Pine s t. T e lef. N-250. Calume t , Mich. 

Thomas Coughlin Asioimisto 
217 QUINCY ST. HANCOCK, MICH. 

Puhelin 359. 

Yleinen vakuutustoimisto. Maita myytävänä huo
keilla maksuehdoilla. 

FOR GOOD CLOTHES 

go to 

A R N E ' s 
QUINCY ST. HANCOCK, MICH. 

i ............... "•·:•··•··•··•··• .. •··• .. •··•··•··•·,•··~··• .. ··,• .. • .. •··•··•"•"·"·"·"·"•"•"•"•"•··•"·"•"•··•"•··•"•··•··•··• .. •··•"•··•"•"•··•"•··•··• .. •··•··•··•··•"•··•··•··•"•"•"·'"''••··•··•·•··•"•"•"•··•··•"•··•··•"•·••"'"''' ...................... .. 
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l The First National Bank EL Y HARDW ARE CO. I 
P ääoma ... : . . . . $50,000. ·vararahasto .. .. .. .. $125,000. 

Tarkoituksemme o n tehdä pankis tamme laitos, - joka tarj oaa 
persoonallista p a lv e lusta y le isö lle . Varmuus j a turvallisuus 
e nsiks i. 

Me t a h domme a uttaa t eitä ti e llä r ik k au t een j os t e h aluatte 
tuoda sääst önn e sää nnölli s es ti me ille . 

R a h a luo r a h a a a ivan k uin köy h y y s lis ää k öy h y y ttä. Ai 
n oastaan vaa ditaan A lkua. A lkakaa säästä m ään Tänään. 
R. M. SELLWOOD, Presidentti. L . .J. W ·H I T E, Kassö öri 
GEORGE T. AYR ES, Vara- pres. A. L . LUNDHOLM, Ap. kasööri 

Johtokunta: 

John A. Harri. Prop. 
ELY, MINN. 

Hardware, Sporting Goods, 
Oils, Glass, Etc. 

Furniture, Paints, 

A. J. FENSKE 
ELY, MINN. 

• ~ 
; 
; 
• • + ; 
• ~ 
; 
i 

+ + 
i 

. Rautatavaraa, uuneja, maaleja, öljyjä, kittiä, ik- f 
G E OR GE T. A YRE8- WM. MUDGE. kunan J· a oven tarpeit a . 
LOUI S EISENACH . R. M. SEL LWOOD . " ! ! A. J . FEN SKE L . J . WHI'rE Huonekalukauppa ja hautaustoimisto. l 

i - ------------- ------------- ---- ----------- ~ ! 't 

l M atti H erranen M. J. MURPHY f 
+ ~ 
! : 

~:.:,_:: TARTPAE··y
1

TsA1. VJIBAS~~Y, :ri;s~EN VAATETUS- ELY, MINN. '.:~·.: 
Hyvin lajiteltu vaatetavarakauppa, -

-----
• l 

t CHAS. HENDRIKSON A. S. JAMES i 
! DRUGGIST i i MAKEISKAUPP A i 
! ELY, MINN. Prescriptions co!~!~~~~:ith accuracy. f 
! Puhelin 66. KODAKS & VICTROLAS. t 
! f ; . 
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1 FIRsT cLAss PHoToGRAPHER [ O t t O .H O k k a n e n ~ 
t ERIK ANTTILA, 
+ 
I 
i 

ELY, MINN. 
+ • 
l Laing Hardware Company 
! ELY, MINN. 
; Rauta- ja Huonekalukauppa. 
+ Hautaustoimisto. 
; Hardwar~, Furniture, Undertaking. 
; 
; 
; 
+ ; 
; 
; 
; 
ö 
i 
+ 
! 
+ ; 
~ 
ö 
i 
~ 
~ ; 
~ 
;, 

i 
~ 
ö 

H..uu olette Elyssii, kutsumme teitä toimimaan 

liikkeenne meillä. 

FIRST STATE BANK 
OF 

ELY, MINN. 
Me toimita mme kaikki mahdolliset mukavuud e t matkusta

Yais ille kohtuullisilla ehdoilla. 
K a ikki t o iminta t apahtu u nopeaan ja säännöllises ti. Tul

k aa tuttavuuteen kanssamme ja huomaatte, et t ä m e illä on 
edu llisin toimia r a hallise t a siann e. Rahunkeriiyksiii toimite
taan suurella huolella. 

Suom ea puhutaa n . . 3 % korkoa t a lletulrn ille. 

+ 
l Ensimäinen Valtion Pankki, Ely Minn. 
; 

ELY, MINN. 
TEKEE KAIKKEA VALOKUVAUSALALLE 

KUULUVAA TYöTÄ. . . . . 

Brownell &- Co. Meat Market 

Fresh, Salt & Smoked Meat. 

ELY, MINN. 

Ely 

1 

Finnish Stock Co. 
1 SUURIN JA PARAS SEKATAVARAN KAUP-

PA VERMILLION RAUTA-ALUEELLA. 

E LY. MINNESOTA. 
t .............................. ,, .. a .. e ....................... .... , .................... , ......... O••O., ........... , Q• ·e"o"•••e"Cl"~••O" . ..... e••C1••0 00 ............... • ••11••• ........ •••ll••• .. • .. ••••••cao••••oo••>•' •• .. ••• .. , ............. .,9 ................. , •• , ....... co .................. : 



Pllettiä myydään Suomeen 

j a tak,a is in kaikille parhaiksi 

tunnetu ille linjoille . 

Rahanlähetyksiä Suomeen 
varmojen pankki-l iikkeiden 
välityksellä. 

Valtakirjoja Suomen oi -
keuksiin valmis tetaan. 
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i ILMOITUKSIA NEGAUNEE & ISHPEMING, M;ICH. - ADVERTISEMENTS ! -r·• ............................................................................................................................................................................................................ ,, ............................................................................. ! 
: Täten saamme tilaisuuden onnitella Suomi-Opis- 01• J h l 
9 ton tämänvuotista ylioppilasluokkaa kokonaisuu- · IVer O 0S0ll l 

i dessaah sekä sen kutakin jäsentä erikoisesti, ja toi- 705 IRON ST. NEGAUNEE, MICH. j 
t vomme parhainta menestystä itsekullekin vastai- Hautaantoimittaja ja palsameeraaja. ! 
! sissa yrityksissään. Myy hienoja kuvia ja kehyksiä. 
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The Negaunee State Bank 
of 

NEGAUNEE, MICHIGAN 
VARMA JA EDISTYVÄ. 

Henry T avajärvi 
NEGAUNEE, MICH. 

Myy kohtuullisilla hinnoilla: käsineitä, sukkia, 
työ- ja al usvaa ttei ta, kirj oi tustarpei ta, m uistikort
tej a y. m. pientä tavaraa. 

Kelloja, kulta- ja hopeatavaraa 
sekä Singerin ompelukoneita myy kohtuhinnoilla 

L. RINNE 
NEGAUNEE,-MICH. 400 IRON ST. 

JOHN W. ELLIOT 
HUONEH:ALU- J A RAUTAKAUPPA. 

Negnuuee, lllieh. 
Ompelukone ita, uun ej a, tapette ja, m aaleja, ö ljyjä, p orsliini

j a lasitavar a a. 
K a k s i puo ti a : 

Huo n e kalu kauppa 324 Iron st. HAUTAUSTOUIISTO. 
Rauta kauppa 308 Iro n st. 

Ishpeming Bottling W orks 
ISHPEMING, MICH. 

325 E. Ridge St. Puhelin 398. 

1-1 

Puhtaasti, hedelmälain mukaisesti valmistettuja 
juomia. 

Edullisin on käyttää parasta tavaraa. 

ISHPEMINGIN KIVENNÄISVESITEHDAS. 
Omistaja K. A. Ruona. 

t( .......... • .. •••••••••• .. •••• .. • .. •,•••••••••••••••••00
•• ~ ••••• .. •• .. ••• .. •• ••••••••••0••• .. • ••••••"•00
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MINERS NATIONAL 
BANK 

Ishpeming . -- --. Michigan 

Suomalainen Rauta• ja Huonekalukauppa. 
Ostakaa m eiltä niin saatte uutta t avaraa sillä liiklteemme on 

vasta peruste ttu. 
H:antuustoimlsto. Tut kinn on suorittanut suom a lain en pal-

sameeraaja. 

Ishperning Furniture & Hdw. Co. 
ISHPElUING, iUICH, 

Lääkärien reseptien täyttäminen tapahtuu huo-

lellisesti ja parhaista aineista kohtuullisiin hintoi-

hin. 

Aug. Sutinen 
Suomalaisten apteekkien omistaja 

Ishpe~ingissä ja Negauneessa, Mich. 

Peter .Koski & Co. 
SEKATAVARAKAUPPIAAT. 

ISHPEMING AND GWINN, MICH. 

Andrew Petäjä 
HAUTAUSTOIMISTO & HUONEKALUKAUPPA. 

HANCOCK, MICH. PUHELIN 250. 

Suuri valikoima huonekaluja kohtuhinnoilla. 

E. R. Godfrey & Sons 
Hancock, Mich. 

OlUA KAHVIP AAHTl!UO, 

Aina tuoretta t avaraa, joka varmasti t yydyttää teitä. 

Ii:ahvilajit: 

Gold B ucke 40c lb. 

Silver Bucke . . . . . . . . . . . . . . . . . 35c lb. 

Brodway . .... ........... . , . . 30c lb. 

Good. Cup ...... , .... ... , . . . 25c lb. 

Kysykiill kaupplaaltanne. 
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PARHAIMMAN TAVARAN KOHTUULLISILLA HINNOILLA SAATTE EHDOTTOMASTI 

John K. Jacobson 
Ne-vvberry • -.= Michigan 

liikkeestä, sillä sen liikkeen menestymisen salaisuus on juuri siinä, että yleisö on tottunut sieltä aina saa-

maan kaikkia korkeimpia vaatimuksia vastaavia ruokatavaroita kohtuullisilla hinnoilla. Käykää tarkas-

tamassa tavaroita ja kysymässä hintoja liikepuodissani ennenkuin ostatte muualta. 

RUOKATAVARAA . TUORETTA; SUOLATTUA JA SAVUSTETTUA LIHAA. 

~ 
i == John ja Handy katujen kulmassa 
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1 0 0 
Jalkaa Lapamatoja 
ia enempikin tu1ee usein A..Jve-Satsin nautittua. 

Arv. Apteelrari; ;N'öyrimmät kiitokset, siitä 
L apamato lääkkees tä jonka minä tHaisin, sUlä 
ei läh tenyt varsin 200 jalkaa m nt t a yli 100 jalka a 
va rmasti, ja nyt olen n k. t oinen mies. N~ 
lääkkeet teki tehtävänsä, ja o len sydämellisesti 
kii tollinen. . · 

piirsi.. Kalle Mäki ... Augusta , Mont. 
ALVE-SATSI, apteeka ri L ignell'in erityinen 
keksintö. Kaksinkertainen voima. Tämä lääke 
t appaa va r masti L 11,p11m0.dot , Sukkulamadot, 
j a kaikki vatsassa olevat m adot.-Matojen 
·\nn tomerkit o vat : Vääntei tä r innan alla , muut
!i·~vaista k ipua vatsr.ssa , ]cova ruokah-alu, eli rn~ 
okahalun puute, va tsan täyteläisyys, oksentami
nen, t1.h i taipuminen oksentamaan\ siniset 
renkaat silmien a lla , painon väheneminen ja 
epämiellyttäv iä tu ntei ta va tsa esa ja sisälmy k
sessa. Monet kä rs ivät tätä yleisl'sti, .t ulo ksena 
omi tuises t a ruokajärjestelmästääu j a Iil oni, 
joka ou sairas eikä löydä mifään huojennusta 
t avallisist a lääkkPistä Tuskilleen, kärsii ma
doista vaikka ·ei nii tä oleka an näkynyt t arvetta 
t eb.dessä . 
-Tämä l apama tolääke on t ullut tunnetnm, 
maksi ja suositummaksi k uin mikään muu 
Suomalaist en myymä ja valmistama lapamato
lää ke Amer ikassa . 

LIGNELL'IN ALVE SATSI 
(kaksinkerta inen voima) -- Lääke voidaan 
nau t tia l.ääk keen makna tuntemat.ta, ..... L ä hP1 e
t ään pos t i ma ksuineen $1.00 hinnalla täydelliset 
ohj ee t muka na. 

'osote: P. A. LIGNELL CO. S uperlor , Wls . 

_ Lign-ell'in Suom. Apteeki 
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PERRY LEIGHTON 
ONE PRICE STORE . 

Vaatte ita , ken k i ä, h a ttu ja j a kai keJlais i a 
puku tarpeita . 

mies t en 

,J. E. BERGLUND 
Suo1nnl niuen tln lvelijn. 

NEWBERRY, .. l\llCHIGAN. 

The Harbor Building Loan Co. 
of 

ASHTABULA, OHIO 
On maailman varmin säästöpaikka. 
Maksamme 5 % korkoa säästöönpanoille. 

Oskar Sundström 
NEWBERRY, MICH. 

Ainoa suomalainen 
Countissa. 

vaate ta varaka uppias Luce 

Myy kaikkea mitä kuuluu naisten, miesten· ja las
ten vaatetukseen, jalkineihin, vuodetavaraan, mat
kustustarpeihin y. m. 

Paikallisasiamies " Royal Tailor" liikkeelle, jotka 
tekevät pukuja tarkan mitan mukaan. 

Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiön asiamies. 
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Ferdinand Wieber 
1 

Houghton, Mich. 

Tukkukauppa 
"Swiftin" kehuttua lihaa, lampaanlihaa, vasikan-

lihaa, sianlihaa ja yleensä kaikkea ruokatavaraa. 

HENRY SAKARI 
HANCOCK, MICH. 

Ruokatavar-aa, vaatetta ja yleensä kaikkea mitä 
taloudessa tarvitaan. Tunnetusti halvat hinnat. 

CHAS. S. MASON 
HANCOCK_, MICH. 

Myy heiniä, viljaa, rehuja, kalkkia, sementtiä, 
tiiliä; lokaviemäriputkia, halkoja ja kivihiiliä. 

Kun teette ostoksenne meillä, niin saatte aina ra
hanne arvosta kunnollista tavaraa. 

M. Kivi & Co. 
SOUTH RANGE, MICH. 

Smoke LA P ALINA 
Ameri"ca's Grentest Cigar 

Trade Suppli e r b y 
ED, IU, LIE DLEIN __:_ \Vholesule Grocery - Hancock und 

Cnlumet, lUich, 

TUKKUKAUPPA, 

The Peninsula Wholesale Grocery 
Houghton Michigan 
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Vliksi ette puhdista ilman lakaisua ja 
tomuttamista 

Luudnlla laknlstessn 
nousee baslllirikas to
mu lattialta huoneka-
luihin, seiniin ja kaik-
kiin ostin huonetta ja 
ne täytyy jälleen pyyh-
kiä. 

Sähkö-
puhdistaja_ 

puhdistaa vohnakkanl
la imemisellä. 

Se helposti jn nopeaan ottaa kaiken tomun ja lian matoista, 
erholsta ja huoneknh111äällyksistä. 

Ilman työtä, Ilman vaivaa, 
Ilman basillirikasta tomua. 
TäJnä on ninoastann yksi uudenaikaisista työn säästäjistä, 

oistn jokainen voi nauttia ken koUnsa säh.köllä valaisee. 

Houghton County · Electric Light Co. 
Houghton Calumet Lake Linden 

,,Tee se sähköl,lä" 

Y our Druggist 

GEO H. NICHOLS 
The Rexall store 

Hancock, -.- -:- -.- -.- Michigan 

Paikkakunnan tunnetuin apteekki. 

BARBER 

LEO EBERTOSKI 
PARTURI 

Vastapäätä Suomi-01_1istoa. Hancock, JUich. 

H alua n hiuksiann e j a viiksiänne. 

_.Jättäkää kellonne korjattavaksi 

W. M. SHLAES'IN 
liikkeeseen. 

Hancock, -:- Michigan. 
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Otto Borresen 
The Jeweler. Kello- ja jalokivikauppias. 

127 Quincy st. Hancock, Mich. 

Jalokiviä, kelloja ja muuta alalle kuuluvaa tava-

raa aina oikealla hinnalla. 

TULKAA JA KATSOKAA! 

Chas. A. Kukkonen 
Valokuvaaja 

318 Qulncy st., Hancock, llllch, 

Puhelin 240-M. 

Me todennamme sen tosiasian, e ttä valokuvaamossamme. v a l
n;iistetut k uvat ovat ·nykyaikaisia, uusimpien e nnä t ysten mu
kaa n valmistettuja. Tarkastakaa kuvia tästä julkaisusta, ei
vätkö ne ihastnta Teitä, 

Me illä on aina · n ähtävänä runsas valikoima er i tava lla otet
tu ja ja valmi s t ettuja kuvia. 

Käyn tinne kuvaam ossamme oli s i e ri t täin suotava. 

Kunnioituksella 

Chas. A. Kukkonen 
Ku,,ia kehy stetään myös, 

VV. Frank James 
Agency 

Hancock Michigan 
Maatiloja ostetaan ja myydään. 
Kiinnitystä vastaan .hankitaan lainoja. 
Yleinen vakuutus-asioimisto . 

Sitä ette koskaan kadu, jos käytätte joljtohetke t t er veyten
ne hyväksi. Siihen tarjoaa teille mitä parhaimman tila isuuden 

POHJANT AHTI R. SEURA 
Siellä l öydä tte hyvää, siveellistä k irj a llisuutta. 
Saatte myös hi e r ontaa, höyry - ja a mm ekylpyä j a voi t te voi

m is tellakin. 
Kahvia, virvoitusjuomia, jääkermaa y. m. H yvä kohtelu . 

l'OHJANTXHTI RAITTIUSSEURA . 
Hancock, Jllich, 

Ruona & Mattson 
Hancock ja Scott katujen kulmassa. 

HANCOCK, MICH. PUHELIN 271-W. 
Valmistamme 

voitusjuom.ia. 
edelleenkin voittamattomia vir-
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The Finnish Mutual Fire lnsuralice Company 
of 

Calumet, -.- Michigan, 
Yhtiön tila Jouluk. 31, 1914. 

Vakuutuskirjain omis t a jia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,986 
Vakuut.u srahasto ...................... ..... ..... $2,9 64 ,495.00 
Tulipalovah in g·on korvauksia makse ttu . . . . . . . . . 11 9.524.94 
Voitto-os in koa .maksettu j äsenille . . . . . . . . . . . . . . . 232,430.71 
Var at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,676.89 

Wf1r f!;aurnrk Ulrn ~nnhn Qtnmpauy 
1!ja11rnrk. flirl!. 

129 Quincy st. Telephon e 246. 

HYVIN LAJITELTU VAATEKAUPPA, 

Erik oisesti nais t en tavaroita. 

Myypi maanviljelysmaita Michiganissa ja Wis
consinissa. 

J. H. J A 'S B E R G 
General Colonization Agt., D. S. S. & A. Ry. 

510 WESTERN UNION BLDG. 

C h i c a g o, 111. 
tai 

7 KAUTH BLDG. 

H a n c o c k, M i c h i g a n. 

24 PUOTIA 3 TEHDASTA 

GRJNNELL BROS. 
Michiganin johtava musiikkiliike. 

.HANCOCK, MICH. 307 QUINCY ST. 
Puhelin 678. 

JENNINGS SISTERS 
MILLINERY 

lOS Quincy st. HANCOCK, l\UCH, 

Valm istaa ja myy hattuja ja lasten pukuja. Hyvät aineet, 

hyvä työ. Hinnat kohtuu llise t . 
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Hancockin Suomalainen 
Apteeki 

Tarvitessa tehokkaita lääkkeitä on tärkeä tietää, mistä sel
laisia varmilnmin saadaan. 

Liikkeessäni palvelevat miehet eivät ole ammattiinsa pereh
tyneet yksistään tässä maassa, vaan ovat myöskin synnyin
maassa suorittaneet opinnäytteet apteeki alalla. 

Emme ole siis ainoastaan lääkkeiden välittäjiä eli myöjiä, 
vaan myöskin VAL~IISTAJIA. 

Kunnioittaen 

Werner Nikander 
Osoite: Hancock, Mich. 

Hyvä tahto yhdistettynä 
hyvään palvelukseen ! 

TäDLän pankin tarkoitus on toimittaa kaikkein 11arasta jn 
e1lullisinta palvelusta sen ystäville ja liikek1nnppaneille. Kaik
ki palveluksemme tapahtuu kohteliaasti, persoonakohtaisen 
ystävyyden tapaan, niin että liiketuttavamme tulevat huo-
maamaan pankkiln1ne hehlän omaksi laitoksekseen. 

YKSI DOLLARI AVAA TILIN. 

CITIZENS' NATIONAL BANK 
Houghton -:- Michigan 

"Kansalaisten pankki". 

Suutari 

H. Muinonen 
202 lron st., Negaunee, Mich. 

HYVÄ TYö! KOHTUULLINEN KORVAUS ! 

Northwestern Hotelli 
211 Quincy st. -:- Hancock, Mich. 
On 1mrhain suontalainen hotelli Kuparisaarella. 

Kalustettuja hnoneita matkustavaisille. 

Huoneita vuokrataan myös viikko- ja kuukausikaupalla. 

REHELLINEN KOHTELU! 

Mäki ja Lohipainua 
Puhelin 38-M. I 
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