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LÖDDE $¥)-
SYTYTYSNASTOJA 4B I(Englannin eniten käytetty nasta) mwfi&*&± 0m

Ä Erikoisen kestäviä (
erikoismalleja /?■. Wmjm!^

li BlT II TTTt i • . yWmW
V kJ IKOLdliamOOTlOrclla \ li \ xl\O\

S B lajeja kaikkia eri kierteitä M» W NJ
saatavissa varastosta. /_/ 3twV^

OY. ARWIDSON 6, Co AB. M/ varsI sor;a '
Helsinki, Antinkatu 7 ■ Puh. 5439, 5500 f lf norja?

„ .... „.. -r , , , oe on terveen ruuan suoma,Haaraliike: Viipuri, Torikatu 5 , : .,
Puh. 2570 Vaasan näkkileivän tuoma.

f . ' 1 1 I silkkejä vaaleampia jatum» j j
1 f mempia. Niistä Sinulle "pa« Jlj-J /vh
f Täti: »Etkö ole iloinen siitä, että olet saanut pienen \ remPi Puku" kesäkuumille! fffihki H
% siskon?» — Reino: »En, minä olisin halunnut mie- i- /nt4^ss^w: IIf Zuammm veljen.» — Täti: »Eikö häntä voi saada 1 C? _ _ _ /m\ «M■ vaihdetuksi?» — Reino: »Ei, me olemme jo käyttä- 1 Ontä alusvaatehistosi? Voi* (rtn //fe==C^*1 nerf ****•» f sit vaihteeksi valita uuden %y\ '! f*jf^
1 Paasivaara oli tietääksemme ensimmäinen koko maaiU 1 värin Siro.silkkiemme SUU»

<V j | I
\ massa, joka oli niin vakuutettu margariininsa erino- t resta valikoimasta, nehän y\ 11/maisesta laadusta -ja joka siinä määrin luotti per- I ovat niin suloisia kankaita. \m heenemäntien rehellisyyteen ja hyvään makuun — että 1 /'>f>\ \% painatti margariinin päällyspaperiin sitovan takuunsa: g \1 »Jos ette ole tyytyväinen tähän pakettiin, niin palaut- I * If takaa se kauppiaalle ja hän antaa Teille uuden.-» Koke- 1 _j ■> ■ t ■&ia%/WB ■ a"% mus on osoittanutPaasivaaran olleen oikeassa luottaes- i m//m /m f/V Dl I »/■ /mI saan sekä tavaransa erinomaiseen laatuun ettäperheen- I J»» I * ' LL/^
f emäntien oikeudentuntoon ja hyvään arvostelukykyyn. 1
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t\ v \ Luteet Ja niiden munat
•

-k e lla on helDDO v'*h8&—-X eivfit kuole, vaikka saisivat olla 5 vuorokautta kylmässä vedessä.
oppia valokuvaamaan. e8tävät myÖ9 40-45 asteista kuumaa vettä. Ne voivat vuosi-

kauden elää ilman ravintoa kymmenkunnan asteen pakkasessa.TF{~% T} J\ Kr;!pape f i. °*^™ aa » ls Uskomatonta, mutta totta. Tämä ääretön sitkeähenkisvvs selittää.JLV \~/ XJJLX. XV man hienoimpia. ... .._ . „ .. ., .... ...miksi niitä on tahan asti ollut niin vaikea havinaa.
Kaikkia FLJT, »koin ja syöpäläisten kauhu» tappaa kuitenkin kaikki__ __ — __

syöpäläiset munineen ja toukkineen muutamassa hetkessä. FLITiä
W\_ tt g J/\ _f\ voi suihkuttaa mihin tahansa. Se ci vahingoita arimpiakuan kan-

kaita, tapetteja eikä turkiksia,
»tarpeita on saatavana r „ ■ . _, ... ...
tukuttain ja vähittäin Ko1 tekee TeilIe suurta vahinkoa, syo- «
suuresta erikoisliikkeestä päläisiä voi tunkeutua huoneistoonne mo-

Valokuvausiarpeisto K*J \*J A~i JL \*J Varjelkaa itsenne tältä kaikelta: Pvä
LA l LLl NE N TV K K UMYYJÄ SUOMESSA ZA\ Käyttäkää FLITiä 11\\

i====s===============^===^£ • \> ensi vlikkostivouksessat [J

AUTORENKAATl
Ainoastaan yksi laatu — paras !

Pääasiamiehet Suomessa:

Ab. S. Nikolajeff J:or Oy.
Arkadiankatu 2
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i/vun lämpöiset aallot
»—»^.w.—/- loiskivat saariston rannoilla"
tettujä aineksia ja mietoja, vai-
kutiavia voiteita, tekee kylpynne ia kesäinen aurinko lämmittää veden, silloin alkaa kylpyelämämme luodoilla ja
mMlvtfäväled L virkittävälfi saaristoissa, Jahdissa ja salmissa. Löytyy ainoastaan harvoja, jotka eivät antaisimiellyttäväksi ,a virktstavakst. aryoa saadessaan temmeltää vedessä vapaasti kuin kala ja huuhdella talven pölyt

pois. Mutta tämä edellyttää, että kaikki ihohuokoset pidetään puhtaana, sillä
ovathan nämä ihon toiminnan pääelimet. ILONA kauneus>saippualla on erikoi»

Tekan nen kyky tunkeutua ihohuokosiin, avata ja puhdistaa ne. Senvuoksi ei se ole
ainoastaan paras toilettisaippua, vaan myöskin erinomainen kylpysaippua.
Ihon terveys on koko ruumiin terveys. ILONAssaippua vaikuttaa edistävästi

mKMt näihin molempiin.

sSP' Ilonarsaippua on sentähden koko perheen saippua jokapäivä ympäri vuoden.
Varokaa jäljittelyjä. Niistä voi olla enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

ILONA«saippuaa myydään kaikkialla.

O.Y. TEKA A.B.
kauneussaippuaa . Riihimiki
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Studebakcrin valmistama Erskine "kuutonen" on todella hieno 6-sylin-
terinen vaunu, maksaen vähemmän kuin moni 4-sylinterinen vaunu
Ollessanne ajelulla Erskine "kuutosella" tunnette mielihyvää ja nautintoa.
Ensikertaa tällainen pieni vaunu tarjoaa suuren vaunun ominaisuudet.
Ei mikään matka ole liian pitkä, eikä mikään tie liian vaikea Erskine
"kuutoselle". Se saavuttaa helposti nopeuden mäkisilläkin seuduilla.
Te haluatte tietää, mitä todellinen hieno pieni auto voi olla. Ajakaa
senvuoksi Erskine "kuutosella" jo tänään

6 syl. — 40 hv. — pj
11 asteen mäet suurimmalla vaihteella

Erskine Six Sedan, Smk : 58.000.-
Studebakerit ovat voittajia.

Miiasi käyttäisitte pääomanne autonostoisa? Hinnan voitte suorittaa
tuloistanne edullisen vähittäismaksusuutinitelmamme mukaan.

Pääedustaja Suomessa : KORPIVA ARA & HäLLA O/Y
Helsinki, Itä - Heikinkatu 9.

Edustajia muualla Suomessa:
Viipurissa t VIIPURIN VOIMAVAUNU O/Y. - Turussa : TURUN VOIMAVAUNU P/Y. —Tampereella i HAMEEN VOIMAVAUNU O/Y. - Hämeenlinnassa : O/Y MAATALOUSTAR-
VIKE. — Lahdessa : LAHDEN VOIMAVAUNU O/Y; Anttila ja Kumpo - Ouloussa : O/Y
VERKKO. - Kuopiossa : O/Y GUST. RANIN. — Porissa : PORIN SÄHKÖ, » TeWooniliike. —Kotkossa 1 O/Y KOTKAN RAUTA A/B. - Joensuussa . O. U. RUUTH. - Kajaanissa i
KAINUUN URHEILULIIKE TA KORJAUSPAJA. - Mikkelissä -. A. I. RAASS1N. - Vaasassa 1

JALO KUULA. - Pietarsaaressa: KONE & AUTO O>.



TyytyväisVVS loistaa isän* Kaikki Teijon tehtaitten tuotteet on
„ . valmistettu uusimpien keksintöjennätl kasvoilta, KUTI päivän Ja käytännön opetuksen mukaisesti.... ~-, .. ... , .,, «nitä suurimmalla huolella ja par»työt On Teijon työkaluilla haista raakanneista. Senvuoksi, t .. Teijon Tehtaitten tuotteet ovat käy-sujuneet hyvin ja nopeasti. tännöiiisiä, kestäviä ja uhudeiiisL

TEIJON TEHTAITTEN
(TEIJO, MATHILDEDAL JA KIRJAKKALA)

valmisteet ovat voittamattomat

PUIMAKONEET: LOKOMOBIJLIT: SILPPUKONEET:
Thermaeniuksen: »Sirkka», KULLERVO ja PARAS-APU. NIKANDERIN PATENTTI»Svea», »Vesta», »Göta», TEIJO 2.
»B»O 24» ja »B*O 34» Patentti.
Agricola. N:rot 4, 5, 6 ja 7. MOOTTORIT: MUUT VALMISTEET:
Hl N-rot f' 2 i ? ? ' SIRKKA, AGRICOLA ja TEA. Ford kuormalavat, kuorma.auton
i\miervo, i, l ja j. kuljettajasuojukset. — Kullervo
M TT <! T A taitfft olkilietsojat ja turve»

Auran vantaat, Eristäjän apilanhankaajat, Rehu»
koukut, Lapion terät, hissit- ~ Tarkka maito»
Raivaustyökalut, Sirkka mittarit, lantavesipumput
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A

k . U Mielihyvän tunteella aset-
H»- taa perheenäiti hohtavan valkoi-

set liinavaatteet kaappiin.

pian ja helposti saatu valmiiksi.
Tämä uudenaikainen pesujauhe
tekee enemmän kuin puolet

i— Seuratkaa Rinso-menetel-
mää. Ostakaa jo tänään paketti

ICl\ lUfrfli WmSBm Valmistettu Suomessa.

UutuUS muodikkaita vaaleita kenkiä varten.

0. Q/åtc-KENGÄNmiLOKE
on valmistettu erikoisesti kaikkia vaaleita, sekä vär*

\tå\ jättyjä että tavallisia, kenkiä varten. Se puhdistaa ja
Q—""* ••'*" N? kiilloittaa sekä muodostaa nahan päälle kalvon, suo*
llb V „,•••' jellen sitä täten ilman vahingolliselta vaikutukselta.

Kayiioohje.
Puhdista kengät liasta, sivele voidetta ohuesti ja
kiilloita sitten pehmeällä kankaalla.

Muita kenkiä varten käytetään



Victoryn menestys johtuu sen
verrattomasta sulavuudesta

Victory kiihdyttää vauhtiansa sukkelammin kuin mikään muu
samanhintainen auto.
Se kulkee nopeimmin tasaisella tiellä — varmimmin mäissä ja
sulavimmin huonoilla kyläteillä.
Tämä sen verraton kulku johtuu sen ylenpalttisesta voimasta
ja ainoalaatuisesta rakenteesta.
Sillä Dodge Brothersin Victory Six on ainoa laatuaan maail*
massa, kevyempi, mutta kuitenkin vankempi — nopeampi,
mutta samalla varmempi — yksinkertaisempi, mutta kuiten*
kin voimakkaampi — hintaluokkansa tiekuningas.

Pääedustaja Suomessa:

UNIONINKATU 22
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-i5S kOtoftUW'

Autourheilun kautta maailman maine- * m
hikkain nimi on—Chrysler ! Chryslerin JK

neljästä suuresta autoryhmästä on Chrysler mBnéS^
72 täydellisimmin valloittanut autoili- OtfsfJaT

jäinsydämet. Ääriviivat pitkät, matalat ja
sulavat—auto tilava ja mukava. Nopeus YgS^L

salamankaltainen—115 kilometriä tunnissa WH|^
jaenemmän. Voima notkea ja uupumaton—
kehittyen kuusisylinterisestä, seitsen-

laakerisesta moottorista. Turvallisuus
ehdoton—nelipyöränestejarrujen takaama.
Kulku tasainen huonoimmillakin teillä

kumilla kiinnitetyin jousin. Ihmekö siis
että Chrysler 72 sanotaan tuottaneen uutta

iloa autourheiluun !

TARKA/TAKAA -KOEAJAKAA
CHRV/LER Tl

OSTOPAKOTTA !

OY AUTO-VIA AB HELSINKI, MIKONKATU 7 , PUH, CE 23-330, CE 23-334
Chrysler Sales Corporation, Detroit, U.S.A.



Ilmoitussivu.

»Päijänteen ympäri»»kilpailuissa oli fJ^X'

HarleysDavidson
ainoa merkki, jonka kaikki neljä edustajaa i3 Jj
selvisivät matkasta rangaistuspisteittä eri *^~merkkien välisessä kilpailussa. Harley» Jr<^S^^J^*'''Davidson on siis luotettava maantiepyörä. f^^*mDP?.. /
Nopeuskilpailuissa 10.6. 28 Käpylän radalla J^saavutti Randen HarleyDavidsonillaan f • afV,päivän paraan ajan sekä samalla uuden rata» / f jfy Jlennätyksen. Sitäpaitsi voitti maantiesarjassa wfå%L WJv vkluokassa G. 1. E. Forsström ylivoimaisesti P^*^Sfc*V^I'kaikki kilpailijansa, saavuttaen ajan, jonka jf jffik ;
pystyi vain yksi sivuvaunullinen kilpailu* / jg^vtulJm /É^Ua%^

Harley'Davidson on siis myöskin E -dr Ml f

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA r.l.
Helsinki, Vilhonkatu 7, puh. 20241

Aika vie kasvoiltanne nuoruuden.
Ehkäiskää se oikealla ihonhoidoila.

Välttäkää sellaisia valmisteita, jotka siioittavat ihon r* 'täfåWftjfä
vain päältäpäin. Sellaiset valmisteet tukkivat vain |, r^|;'jlr \
huokoset. Kaikkein kalleimmann luonnonlahjan, kas- It A
vojen jakäsien kauneuden, saatte käyttämällä, Créme IPSMousonia. Hierokaa joka päivä Creme Mousonia '; l5Si|'ÄÄ^^T^^E
ihoon, niin että kaikki huokosten epäpuhtaudet ja ihon
epätasaiuudet häviävät ja silenevät. W^I^^^^^S^^^

Peskää sitä ennen kätenne ja kasvonne Créme WrW\\,±±jÉx:tW^^
Mouson - saippualla, johon on sekoitettu Créme t^^äySjPi^
Mousonia.Kohotatte sillä tavoin Créme Mousonin
ainutlaatuista vaikutusta. £^^*^0?%r
CRÉME MOUSON
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Kysyntä kasvaa fjir
jatkuvasti k£Tm

Se tavaton suosio ja suuri kysyntä, jolla BK^fyleisö otti vastaan uuden sarjan Graham? iHjuDogogLogg^ffOu ,
Paige vaunuja, johtuu yksinomaan niiden &AÄAÄM I
suurenmoisesta arvosta. Automobiilien osta* l|B^%TlÉ
jat oivalsivat heti niissä yhtyneen voiman ja
mukavuuden, muotokauneuden ja käyttö?
taloudellisuuden.

/I l l& J Graham»Paige autot ovatJl&dJL&h. V käytännöllisesti katsoen jo.<^^-, 7 #0 ff kaiseen autoilutarkoituk»
TJfitrtfirf nö seen soveltuvia. 18 eri

0 A mallia viidellä eri alusta»»
*<7>-' sfjSVf r*>,.* sekä 6s että 8«sylinterisiä,•y hintain ollessa jokaisen

autonostajan . ulottuvilla.

Malli 619, viiden hengen Sedan:
nelivaihde-vaihdelaatikko, vaihteis-
ta kaksi äänetöntä, suurta vaih-
detta, seitsenlaakerinen kampi-
akseli, nelipyörä-nestejarrut. f

Pi'äe(/usfa/a Suomessa: x\LJ X \J 1j/\ V-l / I Puh. 23480, 22766, 22200
HELSINKI, HEIKINKATU 9

Turussa: Maamiesten Auto ja Kone Oy. — Kuopiossa: Kuopion Autola Oy. — Oulussa: Yrjö Leisten. — Lahdessa:
A. Hagman. — Porvoossa: Oy. Auto-Six Ab. — Viipurissa: Viipurin Auto Oy. — Mikkelissä: Hannes Kartasalo.— Vaasassa: Arthur Jansson. — Heinolassa: A. Huuskonen. — Tampereella: Tampereen Autokorjaamo Oy.

&AAAAM-PAI&£
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Av il" Kumpi on tieolta parempi,
"Sä5 Muistannalta mahtavampi,

s v'b<» 5ep' on fie/Zä seisokahan,
v , —■* Toinen tieltä siirtykähänl
fftfll Näin saneli Väinämöiselle Jou*VUUNINA

>( kahainen. Tieto on aina ollut
4 J.OOO AA 1TN $AARSl, 1,A suomalaisilla etevämmyyden ja
1t:UV/V/WV1\ * erimielisyyksien ratkaisija. Mitä
M <'Ä'tinnr ON HAU 5 KA OIIA muuta kum Hetojen ja älyk»

L|Vyl kyyden mittaamista olivat Suo»
kun on mukana hauskoja kirjoja, sillä silloin on mukana koko men kansan arvoitukset 1 Kysy

jRSSJTSSfiSPjZ -aailma. Otava myy elokuun loppuun mennessä g*Jotakin, etten joudu »hyss,
kukkien keinotekoinen hedelmöittäminen. ki'j. _

j.:«*~-
_

_3u.1..11_
Sen suoritimme iltapäivin, kuten olimme -4 1 • • Nyt On tlet°J en "»«ttelylle
oppineet. Tainta kohti sadot olivat sään. I II II 1 I II 11 1 Vr 1 v»t ~\ "eli Giovanni laatinut uuden,nöilisiä. mutta kurkkuyksilöt antoivat X »V/\JV/«\J\J\J JVlllctcl ja sanokaamme heti, hyvinsiementä hyvin erilailla,toiset olivat täyn» / / J ' ■ 1 1 .. . •„ _.. 1

_
nä koko mitaltaan, toiset puolivälissä, ja 5f» «in 0/. i t 11

mielenkiintoisen muodon.
monissa oli siementä vain vähän latvassa. JU oU /o*D diCnnUKS61lä< .... .. .._
Tämä sai kysymään: Mikä aiheuttaa eroa- Mlkaonmuullf

Ä:? Miksi juuri Te jättäisitte käyttämättä tätä tilaisuutta, kun niin lumpeenkukka sulkeutuu
tymisaika, koska kurkun kukka on auki raOnet muut ovat täydeksi tyydytyksekseen sitä käyttäneet. Mikä rauha tehtiin 1700?varsinaisesti vain yhden päivän. Teimme _, ,.i,.

irl!Ka rauna lemun iivvr
kokeen: Hedelmöitimme eräänä päivänä Pyytäkää alennus]uettelo lähimmästä kirjakaupasta tai suoraan Kuka suomalainen on ollut
!mäflbkSS£'2lSh£lfi: Otavalta tämän sivun oik^a alanurkassa olevalla tilauslipulla. Piisin yliopiston rehtorina?
Tulos oli: aamulla hedelmöitetyt tulivat . Kuinka vannaa hyvän emmew
täyteen, päivällä hedelmöitetyt puolilleen thaUjuuston on oltava?
ia iltapäivällä hedelmöitetyille vainvähän — r „_ e J n e

_
latvaan siementä. Tietysti aloimme hedel' . f t" " J'
möittääkurkun kukkia siitä lähtien aamu. Näin kyselee Veli Giovanni.sella. Sato parani entisiin verrattuna // ' /"( JO sar;aaX50 =
maisena kesänä 14,000 mk:n lisätuloa. \ •€ J K [kV* 1500 kysymystä
Kaikki tämä johtui vainhedelmöittämisen \ M . "W (///I)T l.]\i> j£ft/*<&~\
suorittamisesta oikeaan aikaan. \ \ . * mitäerilaisimmiltaaloilta. HuOs1 ' j*" /f // ifiiÉm mättävien tiede» ja käytännön
vi x 1 xr -r • tt 1 11 • <\\ > fA /IS miesten kanssa tehtykirja, jossa
NÄIN on Toivo Uuskalho w\)^V nämä kaikki ovat:ratkaissut monen monta pulmaa T) Ps.V / /<' % fToimelan tilallaan Antrean pi» Y l ' 7 KTSY VTFT X TOTAKTN
täjässä. Hän on kehittänyt mi* -Ä.K V1JLLAJU1AÄ1IN
tättömästä alusta kontunsa lois» maksaa vain 20 mk. Huomat»
tavaksi mallitilaksi kymmenessä Tr lyftW kaa: Kaikkiin kysymyksiin on
vuodessa. Miten hän on nämä * I« *• kirjan lopussa myös vastaukset,
ihmeet saanut aikaan, siitä hän Tilatkaa kirja nyt heti alla»
aivan avomielisesti kertoo run» olevalla tilauslipulla 1saasti kuvitetussa kirjassaan Nuori N.M.K.Ym työhön innostunut pastori Heimer Virkku* ■ ■ ■

nen teki äskettäin vuoden kestäneen opintomatkan Amerikkaan, (MiUi, ,iuva.)

lyfAATPAT OTJSs Jonka aikana hän ennätti olla opiskelijana, sielunpaimenena ja TILA U SLIPP U

P TTT M & " aUt°nkuljettajanai maalarina- kyyppanna y. m. Allekirjoittanut tilaa:
T U LJJIA Tästä pastor. HeimerVlrkkusen kpl C/Ä Maatalouspulma. 18

. . . , , kirjasta lausuu Kotimaa m. m.: ' viiitnnm. Pappina, ylioppi.
joka juuri äskettäin on ilmes» i«na • • • l» mk.
tynyt Otavan kustannuksella. Kaiken kaikkiaan voi tätä kirjaa hyödyllisenä, reippaana ja * 20°»""'' ysy J '
Kirjan hinta 18 mk on hyvin erittäin hauskasti kirjoitettuna suositella etenkin kasvavan nuo» » Otavan alennusluettelo. (Ilmai.

?ekSn J^mSaför!eaaS *«. luetta-ksi - se «etenkin ~ varsinaisesti ajateltukin. "k*0
luetuksi. Kirjan vilkasta ja reipasta kuvailutyyliä täydentävät monet Nlmi!

Siihen kannattaa tutustua! tekstiin liittyvät kuvat, joista monet hauskoja tuokiokuvia. Otott:
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'■ m g* 20 miljoonaa. plåttak.»m«nu «m»«»ponu!

: f * |r f ihmistä kautta maailman KOH-I-NOOR
\SM käyttää. Esplanadink. 39, Helsinki.

** £ k W >v*-'** v • Lähettäkää minulle maksutta
<!— "S_* **"**?*<' Evershatp - erinomaisin ohjevihkonne, miten Dennison

II - " l — Zyi/yfeynä. Kreppi-paperista voi tehdä kuo.
■ tikkaita hattuja.

."■ Eversharp'eja
Smktsta 65:—. Nimi:

Kun helle käy rasittavaksi, *pankaa pöytään »Mainos» Asunto: 'an}ovista' Oy. Herman Lindell
Helsinki • Puh. 28033. PottiotoUt:— tämäpä vasta herkkua! -_--__-___ '

Maistettuanne uutta »MAI NOS »«anjovistamme f J "\ \
täytyy Teidän varmaan tunnustaa, että jo* 9fc, N.kainen Hangon kalasäilykeuutuus on /-\is Ibk. \ rr • / ti • ••
toinen toistaan onnistuneempi. "j 1 k\ Kiusaako Teitd
»MAINOS» on todella |k\ ClhctVOitUS?
nimensä mukainen — se / Y WL \
suosittaa itse parhaiten S I f \ fY i i. X � - AlAt / ml \ wletteko saanut palo»itseään! / -v JL W / »> TW \ rakkoja selkään, käsi.

s—Sr *° I \ varsille tai olkapäille?
j'' ( I / 1 rvel ihoanne?>> I Alkaako se kesiä ja|T /s __fci *' käydä karkeaksi?X A I 1 F \ Jjk Älkää päästäkö päi>X /% o"* / / I vää liian kauan ia

/ V >r /A rfm. voimakkaasti paahta»
/ r* , A \* ( I maan ihoanne. Suo»

'-y / I ■ jelkaa sitä siten, että
/ ' ly' y4 i1" ÄT hierottuanne ihoan»
/ 'wlW' \W 1 m kl ne ensiksi hienosti

V \ i marantSnow-
fy? S4Äs \ W ■$? /A ■/ creamilla,

H ■ \ É ■/ SU0JaavaH a päivävoi»
\W ■/ tee^a' puuteroitte sitä
VW V/ ihonvärisellä puutcril»
\V* V/ la. Pitäkää ihonne peh»
\ • meänä ja hienona, ja es<\ täkää sitä käymästä kui<

Bm|| \ vaksi ja karkeaksi käyttä;Y<H mällä tavallista enemmän
a useammin

Qoldcreamia,
wTm WåH j° â Pu^'staa huokoset ja antaa
& 0K iholle sen tarvitseman rasvamäärän.



SINIRISTILIPPUMME KYMMENVUOTIAS
T. k- 16pmå tuli kuluneeksi täsmälleen kymmenen enotta siitä, jolloin kaunis siniristilippumme ensi kertaa kohotetuin liehumaan. Kuvamme juhlatilaisuu-
desta Senaatintorilla 16. 6. 18, sliU hetkestä, jolloin lippumme juuri on hulmahlanut valtioneuvoston katolle. Torin täyttävä yleisi hieman etäämmällä.
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Pääkaupunkilaisen
päiväkirja

Maalla on Juhannus juhlaa. Eli riehakkaan
remuavaa, ei suureleistä eikä mahtipontista,
vaan hymyilevän herttaista ja runollisen vieh-
keätä. Se on suvinen vastine talviselle joululle.

Koivut korvaavat kuuset, kinkut ja puurot on vaihdettu
keveämpiin kesäruokiin, kynttiläkirkkauden tilalla on suvi-
illan satusiintoinen kuulakkuus. Ja ilmassa on sama aresta
erottuva sunnuntainen juhlatunnelma, suuri ja suloinen rau-
ha, joka valuu sieluun ja saa sydämen herkimmät kielet
väräjämään.

Kukapa meistä ei säilyttäisi muistissaan maan tuoksua,
kaskisavua, koivunlehvien lemua, kokkoliekkien kajastusta
vedenpintaan, laulua, soittoa, karkeloa, valkeata hämärää,
aamu-usvien leikkiä ja auringonnousun ihmevaloa! Oma
lumonsa, oma runonsa on Juhannuksella. Mutta vain maalla.

Niin pitkälle olemme taas päässeet, että Juhannus
on ovella. Pan soittelee paimenpilliään, Puck hyppii pen-
saista poluillemme, ja Titania hovinsa kera astuu esiin
salon sokkeloista. Viehkeimmillään on Pohjolan suvi, kor-
keimmillaan sen kukkeus. Tuhanten vetten partahilla raken-
netaan kokkoja, tuhansista koivikoista valitaan kuistien ja
veräjien koristeet. Ja tuhansissa kodeissa valmistellaan juhla-
ruokia Jussin päivän viettoa varten. Kohta käy tanssi
tanhuvilla, ja ihmiskunta viettää kesän nuoruuden, maan
nuoruuden ja oman nuoruutensa juhlaa.

Lyhyt on meidän kesämme. Juhannuksena se on
kukassaan, mutta heti sen jälkeen se alkaa tehdä hedel-
mää ja kallistua täyttymystään ja katoamistaan kohti. Tieto
tästä suven sadun lyhyydestä, valon himmenemisestä, kuk-
kien kuihtumisesta, nuoruuden nopeasta vanhenemisesta
antaa juhannusvietollekin oman kaihomielisen kaikupohjan.

Se värittää menot ja mielialat, se asettaa sordiinin
riemulle ja pirahduttaa, pienen kaipuun pisaran ilonpitoon.
Mutta se ei ole vahingoksi — pikemminkin päinvastoin,
sillä se on omansa antamaan omalaatuisen, pohjoismaalai-
suuden luonteeseen sopeutuvan sävyn tunnelmalle. Tus-
kinpa me edes tuntisimme itseämme, ellei ilonpidossam-
mekin olisi tuota pidättyväisyyden leimaa ja surumielisyy-
den pientä sirua. Välitön iloisuus ei kuulu olemukseemme
— me olemme kerta kaikkiaan surusta syntyneen soiton
kuuntelijoita riemussammekin. Bagheera.

lkoon ihminen kuinka piintynyt \
kaupunkilainen tahansa — yhtenä \.
päivänä vuodessa hänellä kuitenkin
on ikävä maalle.

Juhannusei ole juhannustakaupungissa,
vaikka koivunvastat tuoksuisivat uuninnurkassa, niittykukat
hohtaisivat pöydillä jaavonaisesta ikkunasta kuuluisi hanurin-
soittoa ja iloista, nuorta naurua.

Suvijuhla on vietettävä vetten varsilla, lehtevillä ran-
noilla, kokkojen ääressä. Silmän täytyy saada hyväillä
maisemalinjojen pehmeitä poimuja, ja värivivahteiden sil-
mää. Korvan pitää saada vapautua arkiräminästä, niin
että kuulo herkistyy tuulen huminan, lehvien kuiskeen,
laineitten laulun ja lintujen viserrysten välittäjäksi.

Kesän korkein hetki häviää kaupungissa, haihtuu, kal-
penee, kadottaa kuulakkuutensa ja mataloituu tavalliseksi
areksi. Siitä ei helähdä runoa eikä siinnä satua, sillä kaiut
hukkuvat katujen sokkeloihin ja hohto sammuu kivimuu-
rien lohduttomiin pintoihin. Puistojen vihreyskin vaikuttaa
vain kaihomieliseltä muistutukselta maaseudun suvisesta
vihanuudesta, ja koivuilla koristettujen laivojen lähtöä kat-
selee kaupunkiin jäävä surullisin silmin. Hänet valtaa yksi-
näisyyden alakuloisuus; hänestä tuntuu kuin olisi hän kaik-
kien hylkäämä, jollakin tavoin muun ihmiskunnan ulko-
puolelle joutunut.

Kaupunki on tyhjänä. Kadut, joilla ihmisvilinä muul-
loin muistuttaa virranjuoksua, ovat kuin pohjakiviään myöten
kuivuneet uomat. Autius on ahdistava. Vain silloin tällöin
vilahtaa silmiin joku arkaillen asteleva ja melkein itseään
häpeävä hahmo.- Ja yksinäinen vaeltaja kiiruhtaa kotiinsa,
sulkeutuu kammioonsa ja koettaa unhoittaa ympäristönsä
ja oman osansa. Mutta se ei tahdo onnistua. Kuvat men-
neistä juhannuksista nousevat väkisinkin mieleen, ja kuta
ankarammin niitä koettaa tukahduttaa, sitä itsepintaisem-
min ne seestyvät ja rupeavat elämään. Lapsuuden kul-
taisten päivien roihuavat kokkovalkeat xiemuineen ja leik-
keineen, nuoruuden haaveilut valkeassa hämärässä aute-
reisine unelmineen ja herkkine sykähtelyineen, varttuneem-
man iän hiljaiset hyvänolon hetket, joille lapsellisen ilon
ja nuorekkaan haavemielen katseleminen antaa omakohtais-
ten muistojen hohteen — kaikki juhannuselämykset kohoa-
vat silmien eteen kuin ulpukat lammen pinnalle. Ja mieli
käy merkillisen surulliseksi.
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KOTIMAATA
KATSOMAAN
VASTAANOTTAJAN HUOMIOITA
Amerikan suomalaiset ovat såinnöllistyttaneet
vierailumatltansa syntymämaahansa niin, etti
kesäisin saapuu yli Atlannin useampia retkikuntia.
12. 6. 28 saapui kahdeksatta sataa vierasta Helsin-

kiin S/s Lancastrialla.

"Tuleekohan hän! Onkohan hän paljon muuttunut?" Väkeä on niin paljon
rannassa, että täytyy seisoa vain näin syrjemmällä.

Ystävät löytävät toisensa.
Kukkia ja tervehdyksiä.

Pikku vauva on ensi kertaa tullut Isänmaahansa.
Olisi niin paljon nähtävää, mutia nukuttaa niini

"Lancastria" on laskenut ankkurinsa Kruunuvuoren selälle.
Kestää vielä kauan ennenkuin on päästy maihin ja tulli-

muodollisuudet suoritettu.

Hån tuli! Ja terveenä ja pulskana tulikin.
Ihan niinkuin lupasikin. Jälleennäkemisen

riemu on suuri.

Helsinki ei ole päämäärä. MetmMn tinne maansydä-
meen, entiselle kotonakille. On paljon tuliaisia (otk-).



1130

Kameran kanssa kannaksella
O£ tsenäisyyden Liiton jaKarjalan kannaksen kuntien

toimeenpanemalla retkellä kesäk. 7—9
p:nä oli mukana kutsuvieraana m. m. SuomenKuvalehti,
jonkaedustajakertoo tässä kameransa saaliiseen nojautuen
ensimäisen matkapäivän havainnoista ja kokemuksista.

Viereisessä kartassa on merkittynä retken suunta
ert päivinä. Numerot merkitsevät paikkoja, joissa
vastaavilla numeroilla merkityt kuvat on otettu.

1. Makslahden satamasta. Ihmeellinen luonnonmuodostama satama, jossa
suuret valtamerenhöyryt pääsevät suorastaan rantaan jajota mahtava niemi
suojelee. 2. N. s. "Parta-Mannonen" paikkakunnan pontevimpia edustajia

4. Muurilanlentohiekka-alue. Ltniohtekk" vallannut maantien,jonkasen takia
täytyy etsiä uusipaikka sisämaasta. Huomaa aidanpylväitten päät, joitten vä-
lissä tie on kulkenut. — Suoja-alue-laki yrittää estää hävityksen edistymistä.

6. Tatu Muurisen esikueattla Kuolemajärven Inkilässä. Useista pienistä
Kannakselle ominaisista kannattamattomista kädpittiloista muodostettu pien-
lila, jonka peltoala on 17 ha ja lehmäluku 12. Maito Valiolle Viipuriin.

(tässä yli-joht. U. Branderin rinnalla) selosteli seudun Klondykemaista
kehittymistä. 3. Koiviston satama, iossa suurin ala on valtiolla, mutta joka
vaatisi vielä parisenmiljoonaa jottavoitaisiin käyttää vieläkin tehokkaammin.

5. Taavetti Inkisen suurtyö. Vastoin valtion asiantuntijain lausuntoaKotijär-
ven laskemisen suorittaneen talonpojan suurtyön hedelmällisetseurauksetKar-
jalaisten kylässä Kuolemajärvella. Retkeilijöille selostetaan viljelysaukeata.

7. Inkilän kyläläisiä kokoontuneina retkeläisiä ihmettelemään. Karjalainen
vilkkaus ei pääse vielä oikeaan vireeseensä, kun entisiä rahatuloja ei ole
vielä oikein opittu ottamaan suurempaa sitkeyttä vaativasta maakamarasia.



1131

8. Rannikkoseudun Martat terveh-
tivät laululla retkeläisiä Paavo Ran-
kin talossa Kuolemajärven Kirjolan

kylässä.

11. Vammeljoen maantlesilta ja pala tietä Terijoelle. Kannaksen
maantiet ovat yleensä hyviä, päätiet leveitä ja tasaisia, joskin maanlaa-
dusta riippuen kuivalla pölyisiä, mutta kylä- ja syrjätiet ovat kapeita ja

kuoppaisia.

13. Terijoen pääkatu, leveä pölyinen viertotie, jonka varrella m. m. on
Suomen Kuvalehden paikallisen pääasiamiehen, ]. Seppäsen kirjakauppa.
Vilkas on vilinä tällä tiellä kesällä nytkin, mutta loista oli silloin kun

Terijoella oli 100,000 kesävierasta.

li, Terijoen merikylpylän kasino. Vuosi vuodella vilkkaammaksi
käy ciamJ lällä aikoinaan venäläisten vierailijoin ihailemalla palkalla.
"Tavallisten suomalaisten" iholle sopiikin Terijoen kuuma hiekka yhtä

hyvin kuin venäläisten ruhtinattarien hipiälle, joita täällä ennen oli.

9. Halilan parantola, jossa ylilääkäri Elmgren otti ylihoitajattaren
kanssa retkeilijät ystävällisesti vastaan. 270 keuhkotautipotilasta voi
saada siellä hoidon. 4500henkeä kuolee maassamme vuosilloin keuhko-

tautiin ja vain 1500 voi saada parantolahoitoa.

10. Uudenkirkon maamies- ja
kotitalouskoululla oli kunniakuja
ja laulu vieraita vastassa jo por-
tilla tervehdykseksi: tulevia Kan-

naksen taitavia emäntiä-

12. Terijoen seurahuone, jonne enslmälnen retkeilypäivä päättyi.
Täällä pidettiin vastaanottojuhla puheineen ja soittoineen. Varsinkin
kuorolaulu oli eriomaista. Täällä myös osa matkailijoita yöpyi, osan

ollessa Puistolan hotellissa.

14. Kannaksen solval retkeilijät tutustua parissa
esitelmässä, jolla pitloät maist. Paavolainen ja iuom. Väänänen.
Kuvassa yksi tuhansista huviloista — ehkäpä komein niistä "Harppu-

linna".

16. Terijoen ranta on ihana sekä päivällä eitä yöllä. Kun Kron-
stadtin kupoolit ovat vaipuneet Ilta-auringon kullan himmetessä on kuu-
tamo Suomenlahden laineilla satumaisen runollinen. Sellaista el voi

kuvata, se on koettava.



SUOMIKIN NOBILEN AVUKSI

"Turku" lähtövalmiina pitkää matkaa varten hädässä-
olevien naparetkeläisten avuksi-

Radiolaitteita kuljetetaan
lentokoneeseen asetettavaksi.

Mekaanikko
UunoBack-
man (oik-
kuvassa oik.)
tarkastelee
varararotk-
keita ennen

lahtea.

Matkaa varten
onotettava mu-
kaan ylimää-
räinen poltto-

ainetankki

Hetkistä ennen lähtöä.
Lentomesta-
ri A. Lihr
(vas)pitkån
matkankyn-

nyksellä.

Luutnantti O. I.
Sarko varustei-

neen.
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ALVAR PALMGREN,
toht., nimitetty kasvitieteen
professoriksi Helsingin yliopis-

toon.

E. J. LÖNNROTH,
toht., nimitelty metsän-
arvioimisen professoriksi

Helsingin yliopistoon.

PUOLALAINEN LAIVASTOVIERAILU. Puolalainen koulu-
laiva "Iskra" (= kipinä), rakenneltu puolalaisten meriupseerien kouluut-

tamlsla varten, vieraili Helsingissä viime viikolla.

HISSIPALO HELSINGISSA Caloniuskatu
6:ssa 10. 6. 28 oli laatuaan ensimäinen koko kaupun-

gissa. Kuvassa hissin rautaosat palon jälkeen.

O. J. B RUMMER,
fil. toht., lehtori, sanomalehti-
mies. Viipuri. 50 v. 24.6.28.

J. D. LINDELL,
koneinsinööri. Vaasa.

50 v. 25. 6. 28.

ENGLANTILAINEN LAIVASTOVIERAILU. Englantilaiset
sotalaivat Curacoa ja Cornus, jotka vierailivat Helsingissä Viime viikolla.

NUORIA OPETTAJIA SUOMEN KUVA-
LEHDEN VIERAINA (oik.). Tamankeeatset
Helsingin ylioppilasseminaarin oppilaat 1.6.28 sycen-

nyspainoomme tutustumassa.

PYÖRÄI-
LYKILPAI-
LU Hämeen-
linna—Helsin-
ki. Voittaja V.
Mäntylä saapuu \
17. 6. 28 maaliin \

Kaivopuistossa (soikJ.
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JUHANNUS
SUOMEN KUVALEHDELLE KIRJOITTANUT

taas ryyppäsi!— Anna kulahuttaa vain. Tarvitsee se venekin
/ näin juhannuksena tuikun — jos ei muuta niin
merivettä. Tavaratko? No, jos ne vähän lisää suolaantu-
vatldn, niin sitä paremmalta kahvikin suolasen päälle
maistuu.

Perämiehen varma käsi käänsi veneen jälleen kohti-
suoraan päin tyrskyjä, jotka ahnaasti hypähtivät kokkaan
sijoitettujen tavarakääröjen yli särkyen etumaisten soutajien
selkään. Hiessäpäin kiskoivat miehet airoja: yks' kaks',
yks' kaks', ja täysilastisen veneen peräpuolella kyyköttivät
saaleihin kietoutuneet naiset. Kyllä sitä vain juhannuksena
saareen mennään, eikä tyydytäkään kaupungin lähiseutui-
hin, missä väkeä kuhisee kuin kaloja torimuijien vasuissa.
Ei — -tuon suuren selän yli soudetaan ja vielä seuraa-
vankin. Eiköhän sitten jonkun niemen kärjessä ole tilaa
pitkäkseen heittäytyä — lähisaarilla jos sitä yritit, niin
pääsi matkasit viereisen, ventovieraan naapurin syliin ja
toisenpuoleinen naapuri sai kylkeensä mustelman kengän-
korostasi. Ei, tänä Juhanina eletään luonnon helmassa,
tanssikoon meri vaikka foxtrottia. Hei miehet, sylkäiskää
kouriinne ia kiskaiskaa!

Airot kitisivät, niiden iskuista meri pahasti möyrähti,
kohahti vaahtopäisenä veneen kokasta pystyyn ja vyörähti
soutajien hartioitten yli pyyhkäisemään vaimoväenkasvoja.

— Aah, kun meni nenästäni sisään. Pthui!
— Puhdistamatta olisi tomunimijäsi kai muuten jää-

nytkin.— Ei mitään, antaa pärskyä vain! Nykäiskää miehet,
venehän menee taaksepäin.

— Pysy pyrähtelemättä, tai saat uuden ryöpsäyksen
— ha, ha, mitä juuri sanoin — jäikö kuivaa lankaa yllesi.— Ole huoleti, ei ole paitani vielä puolitiehenkään
märkä, saat sen yllesi saaressa omaasi kuivaillessasi.

Meri heitteli hiljemmin kuohujansa; sanoivat rantojen
vaikuttavan, mutta kyllähän sinä oikean syyn tiesit: meri
oli jälleen leppynyt saatuaan koko venelastillisen kaste-
tuksi. Nyt se avuliaana lennätti maihinnousupaikalle puun-
runkoja ja laudanpalasia, jotka rantaroihussa hyvin paloi-
vat, kun tuuli niistä oli ensin enimmät pisarat pudistellut.
Mutta ei kyennyt vihuri poistamaan liikaa vettä niemek-
keelle kapuavan joukon vaatteista.

— Ketteröikää, hameväki — vuoro teidän pappia
kyyditä. Tässä on huutava kahvin nälkä.

ANNA KARPPI
Iloinen pystyvalkea räiskyi kallion kolossa, sen äärellä

höyrysi seipäitten nenissä venekunnan kosteita vaatteita.
Tulen loimo punersi lämpimänä ympärillä kykkijäin pal-
jailla käsivarsilla ja oudonnäköisillä puvuilla. Pari vesi-
pisaraa kurkisti kahvipannun nokasta, näki edessään hittiin
kääriytyneen olennon, toisen, jonka vyötäisillä koreili
pyyhinliina, kolmannen, joka keikisteli sanomalehdestä
tehdyssä viitassa — pisarat pyörähtivät takaisin pannuun
kertomaan näkemästään ihmeestä ja hetken kuluttua kei-
kahti pannun koko sisällys sievästi yli laidan.

Savupiirin ulkopuolella pyörivät hyttyset huimassa
tanssissa, pistäytyivät välillä vilvoittelemassa viileällä, pal-
jaalla iholla, josta sopivasti sai juhannusryypyn vain imu-
putkeaan ojentamalla ja pyörsivät jälleen virkistyneinä
piiriinsä. Yhä tiheämmin janotti hyttysiä, yhä kiivaammin
läiskivät ihmisten kämmenet karkoittaakseen rauhan-
häiritsijöitä.

Aallot nukahtivat, lakkasi lintujen liverrys. Juhannus-
yön vaalea hämy vaiensi vähitellen niemekkeellä kellijäin
suut, jotka koko illan olivat vuoroin ajaneet ruumiin-
ravintoa sisäänpäin, vuoroin päästäneet hengenvirkistystä
ulos. Joku vain hiljakseen hyräili:

On tyyni nyt, yön hellä henki
•e povellensa painoi maan

silloin — taivaalle ponnahti sähisevä lieska, räiskähti ja
kipenöi murusina maahan, toinenkin räjähti — ja suuren
selän tuolla puolen nuoleskeli korkea kokko taivaan kantta,
tuolla toinen ja tuollakin — viisi, kuusi. Syntyi hälinää
niemekkeellä, tuokiossa oli kallion korkeimmalla kohdalla
valtava risuröykkiö tulessa, lieska leimahti ahnaasti ylös-
päin, kyyristyi ja hulmahti jälleen valtavana yläkantta
tavoittamaan. Katajan neulaset räjähtelivät ja kuin Hiiden
lapset tanssivat äskeiset makailijat ilotulituksen ympärillä
valko-hämäräisessä yössä, mikä lyhyen hetken jälkeen yhä
vaaleammaksi muuttui.

Sammuivat vähitellen juhannusvalkeat, jotka hiljaa
kuin jättiläiskiiltomadot päätänsä korkealle kohottivat tai-
vaan kupua tavoittamaan. Kallion korkeimmalla kohdalla
kyyhöttelivät kylki kylessä äskeiset hyppijät lämmitellen
jalkojaan kuumassa tuhassa, mutta selkäpuolta karmi aamu-
yön usvainen kylmä.

Siitä keksi hymyävä juhannusaurinko veneläiset, suun-
tasi lämpösäteensä »kananlihaisiin» selkiin ja onnellisina
oikenivat kyyristyneet vartalot auringon hyväiltäviksi.
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Suvivirsi

W%?H JULOIjUUTTA fUVEN LEMPIMÄN,
Ml HEkTTAUEjTI HELLII jIELUAMME!
01 IHANUUTTA LUONNON VIHQEAN,
M/ tIARTA UTTA HUOKUU JIINT\H\MME!

@V;VT LMNE LM/LAA WEMVLAULUAAN
JA )lIVEK' TUULET /AV'ELEINÄ JOIVAT,
NYT METJAM KUKAT TAkJOO TUOKJUAAN
JA KUU JET KUIjKU, HONGAT HUMINOIVAT.

>

L\WT RUU/UT AVKEE, UMMUT VNELMAIN
JA HENKI KOHTAA HETKET HERTTArffMMAT,
\\T HATJE LOVTAA KAUNEUTTA VAIN
JA KOHVA KUULEE KUTjI/T MEtfTOV/MMAT.

2%#7 MINNE ff7'ENNÄT, AATOJ ARMAHIN ?
KUIN KOTKA KI/DAT KOHTI KORKEUTTA.
01 LENNÄ, LlltiÄ! JIELLA VALTAVIN
TUO TUNNE UUTTA RIEMUN RIKKAUTTA.

VIKI KÄRKKÄINEN



Olikin hauska päästä jo maalit, silla kohta jo on juhannus.
Me olemme olleet näin kauan kaupungissa siksi, että on ollut
kovin kylmä, sanoo äiti. Kaupungista on niin vähän £to<ni.

Hauskinta kaupungissa on syöttää puluja (alla).

Kun minätulinmaal-
le,oli naapurinpoika
(Antti) hyvin ujo.
Kun minulla oli py-
hävaatteet niin sekin
pani päälle pyhä-
vaatteet (vas.). Minä
sanoin sille, ettei sen
tarvitse pelätä. Minä
olen kiltti. Antti on
paljain jaloin. Minä
saan olla nasta sitten
kun tulee lämmin.

Kai huomenna.

Vihdoinkin isä sanoi, että me menemme tänään maalle. Kalkki
tavarat vietiin rantaan, (oik) josta moottori vei meidät

kesäkotiin.

Minä olen rohkea. Tänäin mini ■%
silla. Ja minä meinasin Mklo- *> <
Isa ja äitikin olivat seilaamassa JU.vasta plmeessa. Enkä minä te*»lfc I

Mina nukuin ja se oli alleni

Naapurissa (Antin kotona) oli häät. Siellä oli paljon ihmi-
sia. Minäkin olin siellä. Sillä morsiamella oli ihan Valkonen

puku. Olisi lysti olla morsiamen.



Minä olen isän ja äidin kanssa maalla

Meillä oli illallapaljon vieraita. Meillä on usein vieraita kun
me ollaan niin lähellä kaupunkia, sanoo äiti. Isä valokuvasi
ne rivissä (vas.). Kuvasta näkee vieraiden luonteen, sanoi jokui

Meidän kesäkotimme on meren
rannalla. Se on minun mieles-
täni kaunis. Isäkin on maalla
mukavan näköinenkun sillä ei ole
takkia eikä kovia "kraivareita".
Eikä sillä ole aina niin k'ire-Minä olen ottanut isästä tämdn

kuvan (vas.).

Minänäinlohikäärmeen.
Se oli kiltti. Minä tar-
josin sille voileipää. Se

ei huolinut.

Lopuksi minä Idhddn tässä Sinulle oman kutiani. Minä olen
siinä luonnon helmassa (istun aidalla).
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APRIKOOSINKIVI
Suomen Kuvalehdelle kirj.

usztan tuuli humisuttaa pähkinäpuun leveitä lehtiä,
hyökkää kuusten piikkineulasiin, keinuttaa seinä-%^. vierillä tulipunakukkaista köynnösbignoniaa. Kei-

nun hiljalleen riippuverkossa ja kuuntelen Unkarin lep-
poisaa tuulta. Tuossa riippuverkkoa ympäröiväin kuusten
takana levittäytyy viinitarha ja puutarha laajana. Puitten
oksat taipuvat hedelmien painosta ja tuulen ravistamana
putoilee keltaisia, punaisia ja mustia kirsikoita maahan.
Ja silti niitä on puissakin liiemmälti.

Olen juuri siirtymäisilläni suloiseen horrokseen, kun
kuusten lomitse kuuluu huuto:

»Hei, tyttöseni! Lähdetkö puutarhaan?»
Se on Måté-setä, joka huutaa. Valkohapsinen, valko-

viiksinen vanhus hymyilevin lapsensilmin, voimakkain
kasvonpiirtein. Aito-unkarilainen.

Lähdenkö puutarhaan? Selväkin, että lähden!
Kuljen Måté-sedän vieressä. Pidän kiinni hänen

kädestään, puhelen hänelle mitä mieleeni juolahtaa —
kuin lapsi jokeltaisi — ja tunnen olevani taasen pikku
tyttö lyhyin hamein, palmikkopäin.

»Kas, setä, tuolla on aprikoosi! Katso, niin suuri ja
kaunis! Sen otan!»

Kirmaan puun luo ja taivutan jo oksaa alemmaksi,
kun setä ennättää luokseni.

»Älä ota sitä», virkkaa Måté-setä.
Oksa ponnahtaa kädestäni ja minä katson hammas-

N«eenä Måté-setää. Mitä nyt? Enkö saakaan syödä
'kaikista puutarhan puista? Onko täälläkin kielletty
hedelmä? Hyvän- ja pahantiedon puu?

HELGA NORDBLOM
Måté-setä ei ymmärrä katseeni sisältöä. Ja kuinka

hän ymmärtäisikään, kun puutarhan »puuluku» kohoaa
noin sataan ja puut ovat täynnään hedelmiä. Onhan selvä-
kin, että saan syödä! Toinen tarkoitus oli tuolla ehkäisyllä.

»Kun vielä odotat kaksi päivää, niin sitten saat sen
syödä. Silloin se on täysin kypsä, makea ja mehukas.
Kauniimpi kuin nyt. Anna auringon vielä paistaa sille
ja syö näitä pienempiä.»

Måté-setän tasaiset, valkeat hampaat välkähtävät yhtä
vaikeitten viiksien takaa, kun hän hymyillen ojentaa
minulle toista aprikoosia.

»Sitähän minäkin, ettei Måté-setä koskaan minulle
pahaa tarkoita», ajattelen minä syöden tyytyväisenä ja
jälleen iloisena makeata hedelmää.

Ja minä odotan kaksi päivää! Käyn monta kertaa
puutarhassa katsomassa aprikoosiani, mutta maltan mie-
leni. »Anna auringon vielä paistaa sille», oli Måté-setä
sanonut. Ja minä annoin!

Kun viimeksi kävin aprikoosia katsomassa, paistoi
se lämpimänä, kellertävän punaisena vihreitten lehtien
keskellä ja oli niin pehmeän ja mehukkaan näköinen,
että vesi kihahti kielelläni. Vaan päätin odottaa iltaa,
jolloin Måté-setä ennättäisi vehnänleikkuusta kanssani
puutarhaan. Silloin söisin aprikoosini!

Måté-setä naurahteli tyytyväisenä, kun kerroin hänelle
innoissani, miten suloisen näköinen aprikoosi nyt oli.

»Katsos nyt, kultaseni, miten hyvä oli, kun annoit
sen vielä olla auringon lämmössä», puheli Måté-setä
hiuksiani hyväillen.
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Iloisina riensimme puutarhaan. Jo kaukaa olin aina
aprikoosini eroittanut, sillä se oli ylimmällä oksalla. Siksi
se oli niin suureksi ja kauniiksi tullutkin. Mutta nyt?...

Irroitin käteni Måté-sedän kädestä ja juoksin edellä.
Epäilys oli humahtanut mieleeni. Ja epäilykseni oli
oikea: aprikoosia ei enää 011ut...

Melkeinpä kihosi kyynel silmääni. Kaksi päivää olin
aprikoosia katsein hellinyt, ajatuksin vaalinut. Ja nyt
sen oli toinen vienyt 1 Kurja kohtaloni...

»Missä se on», kyseli Måté-setä tähystellen ylimpiä
oksia.

»Joku on syönyt sen», virkoin minä itkunsekaisella
äänellä.

»Eihän nyt kuitenkaan», vakavistui Måté-setä. Hän
kierteli puuta, varmistuakseen, ettei aprikoosi enää ollut
siellä ja alkoi sitten etsiä maasta.

Ei ollut juolahtanut mie-
leenikään, että ihailuni esine
olisi pudonnut. Pudonnut
ylhäältä auringonvalosta alas
maan mustalle kamaralle.
Vaan niinpä kuitenkin oli
käynyt! Måté-setä löysi apri-
koosin viiniköynnösten välistä.
Mutta nyt se ei ollut enää
kaunis; se oli murskaantunut,
likainen. Ei voinut enää
ajatellakaan sen syömistä.
Katselin aprikoosia ja mie-
leeni välähti kulunut ajatus:
»särkynyt ihanne»!

Måté-setä aikoi juuri vis-
kata hedelmän pois, kun
minä tartuinkin hänen kä-
teensä ja otin pehmeän,
kullankeltaisen hedelmälihan
keskeltä ehjänä säilyneen he-
delmäkiven.

»Saanhan sydämen, jos
en muuta», virkoin minä.
»Ja sehän onkin oikeastaan
parasta, kun sydämen saa.
Eikö totta?»

Måté-setä ei vastannut,
nyökäytti vaan päätään ja
oli omituisen miettivän nä-
köinen. Mitä lienee ajatellut!

Vaitonaisina astuimme
puutarhasta tanjaa 1 kohti.

»Odota, lapsi», virkkoi Måté-setä ja poistui sisälle.
Istahdin oven ulkopuolelle olevalle matalalle penkille

pyöritellen kädessäni aprikoosinkiveä. Hymyilin tyyty-
väisenä: sydän on minun, kuitenkin...

Måté-setälrin tuli jo. Hän istuutui viereeni, ojensi
kätensä eteeni ja virkkoi: »Katso!»

Hänen kämmenellään oli samanlainen aprikoosinkivi
kuin minunkin kädessäni. Se oli hyvin harmaa. Nähtä-
västi vanha.

Katsoin kysyvästi Mäté-setää. Arvasin, että tuohon
aprikoosinkiveen kätkeytyi jokin tarina, jokin erikoinen asia.

»Voitko kertoa minulle, Måté*setä», kysäisin arkaillen.
»Voin, pienoiseni.» Måté-setä katseli vielä hetken

pientä kiveä, risti sitten kätensä yli polvien ja alkoi puhua

hiljaisella äänellä. »Tämä on hyvin lyhyt tarina. Pian
kerrottu. Muistin sen taasen niin selvästi, kun näin tuon
siemenen kädessäsi.

»Olin silloin vain 19-vuotias. Voimakas ja huima-
päinen. Asuimme kirkon lähellä, noin neljäkymmentä
kilometriä täältä. Isäni kävi usein sunnuntaisin soittamassa
kirkonkelloja, sillä niiden oikea soittaja, Sandor-setä, oli
isän veli ja hän oli jo vanha. Isä tahtoi auttaa häntä.
Joskus kävin minäkin Såndor-sedän luona tornissa kelloja
heiluttamassa. En juuri siksi, että välttämättä olisin tah-
tonut auttaa setää, vaan siksi, että tornissa oli hauska
katsella alas pusztalle. Kaikki näytti niin pieneltä, huvitta-
valta. Aina kun siirtyi toisen ikkunan luo, oli kuin olisi
kääntänyt kirjan lehden tai löytänyt uuden taulun.

»Kylässä oli Mariska-niminen tyttö. Hän oli 17-vuotias,
pieni ja vilkas. Hänen suuret silmänsä olivat loistavat ja

niin ruskeat kuin kastanja.
Hänen kiharainen tukkansa
oli musta kuin yön sydän ja
raskaat kutrit leikkivät hänen
ruskottuneen, hoikan kaulan-
sa ympärillä. Hän oli saman-
lainen huimapää kuin minä-
kin. Me olimme paljon
yhdessä...»

Måté-setä vaikeni het-
keksi. En tiedä, katsoiko hän
muutamain muurahaisten lii-
kehtimistä jalkäimme juuressa
taikatsoiko hän omaan sisim-
päänsä. Katsoi aikaan viisi-
kymmentä vuotta taaksepäin
ja näki siellä tulisen pienen
pusztantytön.

»Menin eräänä sunnun-
taina torniin Såndor-sedän
luo. Aamu oli niin kir-
kas, ilma niin puhdas, että
erotin kaupungin kirkon-
tornin parinkymmenen kilo-
metrin päästä. Sandor-setä
ihastui, kun saavuin. Hän
oli väsynyt ja saisi nyt le-
vätä. Hän kapusi alas tor-
nista jaminä näin hänen ku-
maraisen selkänsä katoavan
lainehtivan vehnäpellon taa
tienmutkassa. Ja melkein
samassa ilmaantui tientait-

teeseen Mariska. Hän katsoi suoraan ylös torniin,
sillä hän tiesi minun olevan siellä. Olen näkevinäni
hänen suurten silmiensä loisteen, kun hän heilutti minulle
sinisillä vehnänkukilla. 3 'Hei, Mariska! Tule tänne!
Tänne ylös!', huusin minä.»

»Tulenkin! Tulen», nauroi hän ja juoksi nopeasti tietä
pitkin. Hänen punainen liivinsä loisti auringonvalossa ja
valkea hame hulmusi häikäisevänä kuin kesän utupilvi.
Hän pysähtyi aivan tornin luona ja aukaisi toisen kätensä.
»Katso, tässä on palkka vaivastasi», huusi hän. »Soita
kauniisti kelloja, niin saat tämän!» Hänen kädessään oli
suuri, kypsänpunertava aprikoosi. »Tuon tämän sinulle»,
huusi hän vielä ja samassa hän oli kadonnut, pujahtanut
tornin portaikkoon.

' Tanya = tänja = puiztatalo, karjakartano. 2 Vehnånkukka = meikil. ruitkukka.
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»Minun oli aika ruveta soittamaan kelloja. Soitinkin,
soitin ja odotin Mariskaa. Silmäilin jyrkille portaille.
Kas, tuolla hän jo tulikin reippaasti, nopeasti kuin olisi
tasaista tietä taivaltanut. Portaat haaraantuivat ylhäällä
omituisesti kahdelle taholle. Huusin Mariskalle, että hän
tulisi vasemman puoleisia portaita. Kellot kumisivat kui-
tenkin niin, ettei hän kuullut puhettani. Viittasin hätäi-
sesti kädelläni. Mutta hän pudisti nauraen päätään: ei
hän tahtonut tulla sille puolelle jossa minä olin! Hän oli
hiukan itsepäinen, suloinen veitikka. Mariska. Näin hänen
kiipeävän ylemmäksi, yhä vain ylemmäksi. Ja sydämeni
tykytti levottomana. Portaat olivat rappeutuneet toisella
puolella. Jos hän putoaa ... Kauhu ja tuska valtasi mie-
leni, mutta kelloja en voinut nyt jättää. Näin vain silloin
tällöin valkean hameen vilahtavan portaitten ristikkopuitten
lomitse. Kunpa hän pysyisi hiljaa siellä 1 Olisi varo-
vainen.

»Samassa näin hänen kiharapäänsä ilmaantuvan laa-
jaan säleaukkoon, juuri heiluvan ison kellon yläpuolella.
Jos portaat pettävät... Pudistin päätäni, viittasin kädel-
läni: pois, poisl! Hiki valui otsallani, kasvoillani. Mariska
vain hymyili minulle mustasta aukosta. Hän heilutti taasen
vehnänkukkia ja kohotti aprikoosia, lähensi vasten suutaan,
pudisti päätään, nyökytti. Ymmärsin.» Hän tarkoitti:
»Jos et soita hyvin, syön minä tämän!» »Minäkin koetin
hymyillä, vapautua pelostani, tuskastani. Ja silloin, juuri
silloin se tapahtui...

Måté-setä ojentautui suoraksi, katsoi eteensä vakavana,
jäykkänä. Katsoi vuosikymmenien taa ...

»Hän oli seisonut rikkinäisellä, lahonneella askelmalla.
Se katkesi. Hän kaatui vasten säleaukkoa, menetti tasa-
painonsa ja putosi... Suuri kello löi häntä. Löi hänen
päänsä vasten sälepuita. Ja minä olin heiluttanut tuota
kelloa ... Näin hänen putoavan. Kellon hihnat irtaantui-

vat kädestäni. Vavisten kumarruin katsomaan alaspäin.
Näin valkean hameen ja punaisen liivin liikkumattomana
välilatballa noin kymmenen metriä alempana. Ryntäsin
sinne hulluna tuskasta. Ja kuulin kellojen läppäävän ylä-
puolellani yhä hiljaisemmin, kunnes ne vaikenivat.»

»Vaikenivat, kuten pieni Mariskakin, joka makasi
tomuisella lattialla puristaen kädessään vasten rintaansa
kypsää aprikoosia, jonka mehu valui kultaisina, tahmeina
pisaroina hänen punaiselle liivilleen. Siniset vehnänkukat
olivat hajallaan hänen ympärillään. Hänen pienillä, rus-
kettuneilla kasvoillaan ei ollut tuskan piirtoakaan, vaan
vieläkin näkyi hymy leikkivän hänen suupielessään.
Mariska hymyili aina. Hän hymyili eläessään. Hän hymyili
kuollessaan.»

Måté-setä pyöritti pientä aprikoosin kiveä hetken sor-
miensa välissä ja kääntyi sitten katsomaan minuun virkkaen:

»Sinä sanoit äsken: 'Saanhan sydämen...' Katso,
minäkin sain sydämen ... Ehkä näin olikin onnellisinta .. .
Ainakin Mariskalle ...»

Måté-setä kiersi vieläkin voimakkaan käsivartensa
ympärilleni ja minä nojauduin hänen olkaansa vasten. Niin
istuimme vaiti, kumpikin ajatellen pientä Mariskaa, jonka
kiharat olivat olleet mustat kuin yön sydän.

Leuto iltatuuli, jonka kosketus on pehmeä kuin lap-
sen käden, toi pusztalta vastakaadetun viljan värähdyttä-
vän tuoksun. Siellä täällä tuikki tulinen silmä pienistä
majoista. Sivuillamme, takanamme kajasti tanjan seinä val-
keana iltaisen pimeyden keskellä. Tulipunaiset bignonian
kukat keinuivat hiljaa uinuen ia niiden leveät lehdykkä-
lehdet suhisivat seinää vasten. Jossain etäämpänä haukahti
koira. Huuhkaja pyrähti kuusten lomitse. Huusi, toinen
vastasi. Taasen siipien suhahdus. Ruusupensaan tumman-
vihreässä kätkössä sintti sirkka.

Pusztan salaperäinen kehtolaulu oli alkanut.
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KUINKA KUKIN "ULKOILEE"!
Merikylpylädämää Terijoen ihanalta hiekkarannalla. auringon paahteessa, metsämuurin ja vilpoisten lalnettten välissä.

Kalifornialaiset suurkaupunkilaiset ovat myös ymmärtdvinään hiekkarannan ihanuuden (alla). Kiusallinen auringonpaiste
vain tuottaa paljon vaivaa. Täytyy varjella huolellisesti itseään päivettymästä. Ei ole näköalakaan meikäläiselle vertoja vetävät
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Suomen lipun tie Suomalaisiin koteihin

\§&y £^ en viimeisten ku -ningasvierailujen
aikana osutti as-

keleensa juhla-asuisenLf Helsingin »citylle», Alek-J ;'X santerinkadulle, hän varmaan-• y kin tunsi mielensä entistä iloisem-
WMr m'n ailahtavan nähdessään ne pitkät
7 / ' a taa)at lippurivit, joihin talot yliopis-

\ wf tolta aina ylioppilastalolle saakka olivat ver-' houtuneet. Ensin Tanskan, sitten Norjan hoh-
tavat värit korostivat oman lippumme valkoista

puhtautta ja sen heleätä sineä. Näky viittasi maihin,
joissa luonto on värikkäämpi ja kansa kuumaverisempi

kuin meillä, joissa isänmaallinen tunne ei, kuten yleensä suo-
malaisilla, kätkeydy hiljaisena javaatimattomanasielun sopu-
koihin, vaanhakee itselleen näkyviä jarohkeita ilmaisumuoto-
ja.Mieleen nousi kuvitelmia ajasta, jolloineivät vainyksityiset
talot ja kadut, vaan kokonaiset kaupungit peittyvät maassam-
me suurina juhlapäivinä yhtenäiseen lippumereen, jolloin
Suomen kansan jokainen jäsen osoittaa isänmaansa lipulle
saman kunnian kuin ne kansat, joiden lippu on jo vuosi-
satoja kulkenut perintönä sukupolvesta toiseen. Silloin kävi
kouraantuntuvan havainnollisesti selville, millaisiin tuloksiin
on mahdollisuus päästä meidänkin maassamme, kun vain
lippukysymyksemme ratkaisemisen hyväksi tarmokkaasti ja
määrätietoisesti työskennellään.

Kun jonkun verran yli vuosi sitten aloitettiin järjestel-
mällisesti toimia Suomen lipun saattamiseksi siihen kunnia-
asemaan, mikä sille kuuluu, kun Itsenäisyyden Liitto lähetti
ensimäiset julistuksensa sanomalehdille ja kiertokirjeensä
maaseudulle, tuntuikin heti siltä, että aloite oli tehty oikeaan
aikaan. Oli ikäänkuin vain
odotettu merkkiä, alkusysäys-
tä lippukysymyksemme alalla
vallinneitten suurten epäkoh-
tien poistamista tarkoittavalle
työlle. Muutamassa viikossa
kohosi Suomen lippujen levi-
tys kymmenkertaiseksi enti-
sestään. Tehty ehdotus ju-
hannuksen, kesämme korkean valonjuhlan, viettämisestä
erikoisena Suomen lipun päivänä otettiin yleisellä innostuk-
sella vastaan ja ensimäinen lippupäivä kestikin kunnialla
»tulikokeensa».

Vasta tämän vuoden aikana on kuitenkin ryhdytty

toimenpiteisiin, joilla tulee olemaan ratkaiseva vaikutus
lippukulttuuriimme. Kansamme kaikkia jäseniä ei herätetä
ymmärtämään oman kansallislippunsa arvoa yksinomaan
kirjoituksin ja juhlapuhein, siihen tarvitaan myöskin henkilö-
kohtaista, vannaan vakaumukseen perustuvaa valistustyötä,
jolla useinkin syvälle juurtuneet välinpitämättömyys japiin-
tyneet ennakkoluulot ovat voitettavat. Koko kuluneen talven
ja kevään onkin sitä voimakkaasti harjoitettu kaikkialla
maassamme. Pitäjästä pitäjään, kylästä kylään ovat ulot-
tuneet herätystyön tekijäin matkat. Tuhansiin koteihin on
Suomen lippu täten saanut tiensä. Tuhansiin nousee niiden
henkilöiden luku, jotka ovat omistautuneet valvomaan
lippumme käytön edistämistä. Tätä ei kuitenkaan ole
pidettävä riittävänä, jos pidetään päämääränä jokaisen itse-
näisyyttämme arvossa pitävän kansalaisen ja kodin herät-
tämistä tietoiseksi siitä, että kansallislippumme on tämän
itsenäisyyden korkein ja kokoavin vertauskuva. Siinäkaiva-
taan kaikkien valveutuneiden kansalaisten myötävaikutusta,
herättävää liikettä, joka kulkee kodista kotiin, tuttavasta
tuttavaan ja, sanoisiko, talonomistajasta talonomistajaan.
Vasta kun Suomen värit hulmuavat jokaisen asumuksen
harjalla, kun niillä on kunniasija jokaisessa kodissa, vasta
silloin on lopullinen päämäärä saavutettu, lippuvala, pyhin
vala, vannottu jokaisessa suomalaisessa kodissa.

Juhannus, kansamme ikivanha, kokkovalkeain ja riippa-
koivujen juhla, on jälleen saapunut. Mielemme avautuvat
ihailemaan kesäisen luontomme vehreätä kauneutta ja tunte-
maan raikasta, suvista riemua. Juhannusilo on kaikille
yhteinen, se kuuluu niin nuorille kuin vanhoille, sekä
rikkaalle että köyhälle. Tänä juhannuksena kohoaa kaik-
kialla salkoihin kaunis siniristilippumme, kokoontuu kansa
yhteisille lippujuhlilleen, joita kesämme korkeana päivänä
ympäri maamme vietetään. Silloin kiehtoo lippumme
hulmunnallaan lapsen kirkkaan katseen, nuorukainen antaa
lippunsa juurella hiljaisen valan ja iloitsee kypsyneen iän
vakaumus, joka tuntee itsenäisyytemme ja sen varman,
näkyvän vakuuttajan, lippumme merkityksen ja arvon.
Silloin saa kesäinen vapauttava riemu voimakkaan isän-
maallisen virityksen, sydämiä sykähyttää tieto siitä, että

tämän kauniin maan pojat
ja tyttäret ovat sille ja sen
lipulle uskolliset.

Juhannuksen ovat jo am-
moisista ajoista pyhittäneet
kauniit perinnäistavat. Omis-
taessaan sen lipullemme,omis-
taa nykyinen sukupolvi sen

~ kansansa korkeimmalle ver-
tauskuvalle, kalleimmille pyrinnöille ja saavutuksille, laskee
perustan uudelle perinnäistavalle, joka on vuosi vuodelta
opettava kotiemme jäsenet yhä syvemmin ymmärtämään
lippumme äänetöntä kieltä, opettava suomalaiset pysymään
uskollisina omille väreilleen, omalle isänmaalleen.

Ensio Kytömaa.
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KORVEN SILMÄ
Padasjoen Koivistolla oahk- Aune Rautio.



KOTIMAAN
POSTIN

TUOMISIA

LUMISTA KESÄKUUTA.
Kuva (vas.) Valokuvattu Leppä-
virran Niinimäessä 6 p:nå kesäk--

Valok. E. Rönkö.

10-VUOTIASSEMINAARI
(vas.). 10-vuottsjuhlaansa vietti
9. 6. 28 Suistaman alakansa-

kouluseminaarl. Kuvassa keskellä enl. venälälstyttämtskoulu,
vasemmalla uusi seminaarirakennus ja oikealla asunto-

rakennus. Valok- Iida Juvonen.

SORTUNUT VANHUS (vas.). Lähes
200-vuotiaskartanokoivu, jonka tuuli t.k- 5p:nä

kaatoi Töysässä. Valok. Alex Antila.

Patsaan paljastustilaisuus Valok Suomi

MARMORI-
TYTTÖ.Tur. Pl
kuloista taiteili-
joita (soik-), Jot-
ka esittdoat tyer- tfl
taalla yUämai-
nittua näytelmåå. Kosti Ve-
hanen, Ritva Aro,
Akseli Karhi, Aune
Somersalmi, ja Tuure
Bahne.

KULTTUURIMUISTOMERKKI OULUUN.
Oik- Sara Wacklinin muistopatsas, joka paljas-
tettiin Oulussa Ainolan puistossa 31. 5. 28.

SUOMEN KUVALEHTI. Toimitut: Helitnki, Uudenmaankatu 10. Puh. 20471. Käiiklrjoitukiet ja kuvat, joit. ei voida käyttää palautetaan ainoaltaan, joi palautui-
makiu on liitetty mukaan. Henkilökuvien tulee olla tolmituktella 2 viikkoa ennen aiianomaiita merkkipäivää. Tilaushinnat: 1 vk. 85: —, Vt vk. 45: —Ja IjA vk. 25: —.Wkomallla: 1 vk. 135: —, '/s vk. 70: —ja ty4 vk. 40: —. Irtonumerot 3: —.— Konttori: Helilnb, Uudenmaankatu 10. Avoinna 9—Vj 12 ja I—'/s 5. Lauantaina 9--2.
rNhelin: 20 471. Tilaukiia vastaanotetaan puhelimine. — II moituiko ot tori: Heltinki. Uudenmaankatu 10. Avoinna kuin yllä. Puhelin 20 471' (Mantila).
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Automaailman uusin ilmestyn i, //T
ii UUI /m^

on saapunut/ />N^x^vN

Käykää katsomassa! Koeajakaa!

POHJOISMAIDEN AUTOTUONTI O,Y.
TURKU - HELSINKI
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f I '

Sisäkön tyytyväisyys
Sisäfc/co on perustuu usein siihen että hän saa emännältään kiitoko

sen osoittamastaan huolellisuudesta ja tarkkuudesta
on pes/y Persiiuiä. talon omaisuuteen nähden. Kun Persil tuli käytäntöön

talossa, on hän aina tyytyväinen, sillä
ensiksikin tekee Persil pöytä* ja lautasliinat niin häikäise*

-P™4 v^n että pöydän kattaminen on kuin juhla.
\ - Toiseksi tekee Persil liinakaapin muunkin sisällön puh*iiS=f taaksi ja ihanaksi aivan toisella tavalla kuin ennen, samoin*

kuin naisten silkkiset sukat ja alusvaatteet vaikuttavat
joka pesun jälkeen uusilta.

Sisäkkö on tyytyväinen: „ ., , ,... .. ..... , . , ., . •...•!• •• x-
häntä kiitetään aina liina- Persil on yhtä käyttökelpoista kaikkeen,mitä ikinä pestä voi.
kaapin hyvästä hoidosta.

# Persil
Sisäkkö on tyytyväinen:

_ kaikenlaiseen pesuun.Persihlla pestyt silkkisukat r
ja alusvaatteet kestävät Persiliä myydään alkuperäisissä paketeissa ä 5 mk, ei koskaan irrallisena,
kauan ja vaikuttavat aina

uusilta. Henkel & Cie. Helsinki.
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Loistoauto pienennetyssä koossa
halvemmalla kuin milloinkaan ennen

CEN ainesten kelvollisuus ja | Urheilukupee | Fisher on rakentanut monien
»3 teknillinen täydellisyys anta- Smlc T f) n CO loistoautojen, m. m. Cadillacin,
vat nyt mahdollisimmanpaljon 3 *75° "maailman mallivaunun", ko-
kaikkea sitä, mitä ihailette vapaasti tullattuna Helsingissä rit. Tämä — maailman etevin
loistovaunuissa. •— 'varusteineen —| vaunukorien rakentaja — on

Olette kuullut puhuttavan uusipoistojärjestelmä.. .ilman- valmista nut myös kaikki ka-
Chevrolet-moottorista, jonka kokooja tuulettajan ympärillä tettujen Chevroletien korit,
voima, kestävyys ja pieni ku- • • .mitkä muuten tapaa vain Antakaa lähimmän Chevro-
lutus on koeteltu ja tunnustet- kalliimmissa vaunuissa. let-myyjän näyttää Teille vau-
tu. Monilla muutoksilla on sen Mitä enemmän tarkastelette nua ja viedä Teidät koeajelulle.
voimaa ja kiihtyväisyyttä nyt ja koettelette uutta Chevro- Tiedustelkaa maksuehtoja. Ne
yhä lisätty. Siinä on mitä letia, sitä enemmän huomaatte ovat niin edulliset, ettei uuden
uudenaikaisimmat kevytmetal- siinä ison auton ominaisuuksia: Chevroletin hankkimiseen tar-
limännät . . . uusi kaasuttaja, nelipyöräjarrut — kuulalaake- vita suurta pääomaa eikä suu-
jossa on ilmanpuhdistajaan so- roidut etuakselin kääntötapit— ria tuloja. General Motorsin
vitettu ilman esilämmitys . . . iskuja vaimentavat vastalevyt. tuote.

CHEVROLET



flmoilußsiou.

■H Seuraava arvonta jo 12 ja 13 p:nä kesäkuuta. ■■■
■ Tanskan Valtion vakuuttamat!
I 44 Tanskalaiset Siirtomaa-Arpajaiset I

arpoo 5 luokassa pyöräin luvuin

I 3% miljoonaa Tanskan kruunua I
I = n. 40 miljoonaa Suomen markkaa I

Korkein voitto yhdestä ainoasta arvasta onnellisimmassa tapauksessa

I 720000 aar I
7700000

50 000 arpaa, joista 21175 rahavoittoa ja 8 palkintoa, joukossa:
Tanskan kruunua = Suomen markkaa Tanskan kruunua = Suomen markkaaI 324000» 3 460 000 50 400» 540 000 II 180000 1920000 43 200 460 000 II 108000 1150000 36 000 385 000 II 72000 770000 28800 305000 1I 57 600 610000 21600 230000 1

ja monia monia tuhansia muita suuria rahavoittoja.
Pikainen voittomaksi! Ilman vähennystä käteisessä rahassa. Voitot makse-
taan Suomeen toivomuksen mukaan Suomen rahassa. Tanskan valtio

vakuuttaa, siis volttoarpa on taattu niinkuin valtion pankkisetelit.
Koska on 50000 numeroa ja 21175 vedetään rahavoitoilla ja sitte vielä annetaan 8 palkintoa, melkein puoli kaikista

numeroista välttämättömästi on saanut voiton, kun arpajaiset ovat loppuneet.
On siis aivan varmaa, että melkein joka toinen arpa voittaa.

Panosmäärät seuraavaan arvontaan tekevät:
V8 V* V* 7i arpa

Tanskan kruunua 3.25 6:50 13:— 26: -
tai Suomen markkaa 35:— 70:— 140:— 280:—

Kaikissa luokissa sama panos.
Voittolueitelot lähetetään täsmällisesti. Kaikki lähetykset suomen kielellä.
W§~ Edellisissä pääarvonnoissa on osa suurimmasta palkin-
nosta sekä monia suuria päävoittoja langennut Suomeen. ~^HE

Maksu voi tapahtua Suomen pankkiseteleinä kirjatussa kirjeessä.
Viralliset alkuperäisarvat sekä virallisen pelisuunnitelman lähettää suoraan

allekirjoittanut virallinen arpajais-Pääkonttorl kohta maksun saavuttua.

I AD.JAC. JACOBSEN. KöbenhavnK, postbox « |
iHHHIHHi Joka kuukausi arvonta. ■■■■■■■■■■■!
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115 Sedan. Hinta Smk. 135,000:—

§jf^x Parhain
*-B E\ \ voitelumenetelmä

3 rasvaa tai likaa: ei koskaan vaivaa tai epätietoi*
lj suutta siitä, tuleeko voitelu hyvin toimitetuksi, kun

ajatte Auburn«vaunua. Se toimii helposti — päivän
matkan alkaessa ainoastaan painakaa vipua.

Tätä menetelmää käyttää —• « ««ainoastaan Rolls-Royce, Täydellinen Auburn«voitelu tapahtuu silmanrapäyk*
Packard ja Aubum. 8M8ä# 5,. tekee ajelun yhtä helpoksi ja mukavaksi

kuin jos istuisitte huolettomana omassa vierashuoneesi
sanne. Se vähentää käyttökuluja ja lisää tuhansilla
kilometreillä ajomahdollisuuksianne. Toistaiseksi käyt*

.*»■———»m, tävät ainoastaan Rolls«Royce, Packard ja Aubum
M nTr tätä voitelujärjestelmää.Näitä uusia AUBURN

vaunuja valmistetaan Kaikki nykyajan vaatimat uutuudet on otettu huo*
kolmea eri runkomallia. mioon näitä Auburneja rakennettaessa - hienot sisä.
Kaksi »Suoraa Kahdeh varusteet ja patjoitus, runsaasti tilaa, harvinaiset väri.
sikkoa», yksi kuusisylin- yhtymät, mukava ja siro kori, samalla kuin niissä on
terinen - Touring vau* säilytetty ne sirot viivat, jotka ovat tehneet Auburnin
nuja Roadstereita Se* ~ hinnasta huolimatta — enimmän ihaillun vaunun.
daneja, Sport Sedaneja, Tulkaameidännäyttelyymme. AjakaaitsetätäuuttaAu*
Phaeton Sedaneja, Cab* burnia. Jolleise jokasuhteessa oleparempi kuin mikään
rioleteja ja Speedstereitä. ennen ohjaamanneauto, emme kehoita Teitä ostamaan.

AUBURN AUTOMOBILE COMPANY

Pääedustaja Suomessa:

J. MERIVAARA
Helsinki ■ Aleksanterinkatu 13

JrvXikyläMXi Vilho Söd.rlnnd Tampnwllai E«ro Kosteikko
Xuopiotui Kuopion Autokatko* Oy. Vaasassa 1 K. A. KannistoLoviisassa 1 Loviisan Anto Oy. Viipurissa 1 Hannu Posti
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Pienetkin lisätulot mm
T J» keventävät perheenisän taakkaa

Hankkikaa perheellenne lisäansiota kuto»
■■■ wm maila Vasanta* tai A»-««kutomakoneella

tm gR/CIBS sukkia y. m. meille tai tuttavapiirillenne.
■ Lukekaa allaoleva todistus:

INDIAN ImOtJyCLE CO I I II

Reippaille I »Sisu-Ä-rs H Iurheilijamiehille I srt*SSEK5St. I II I isrsÄV—""1- I I
on hyvä moottoripyörä paras, halvin gaaoiottta»
ja hauskin kulkuneuvo. Sen kustannuk» H I / , -set eivät liiaksi rasita laihempaakaan I /j4 1
INDIAN — punainen teräsratsu — on "- /*^^k\-^B• vanhastaan tuttu Suomen moottorinne» V'!$2iöy"^^\hille. Vuosien kuluessa on se yhä paran. ■ V»sUamme tiedusteluihin 5S?i.Wtunut ja osoittautunut samalla erinomai' .. "su- \1tW IäJjLI
sen sopivaksi Suomen teille. vnpymatta. WfåJK/
INDIAN EJ A on kolme eri mallia - H IPrince - Scout - Chief - joku niistä ■ g i J% A k , ir* tuSj'"*"lu' I
sopii Teille. Varaosia aina saatavana. ■ O/\#A #\ TA A/ '■ /vVAJMn I A/4

H HtUlnkI, Mikonkatu 8 A.
Tutustukaa

r&Mfllft/fliifl' Kellä on ruutia
M +W9+9 M ms Se amPUU >ennenkuin ostatte moottori- . ....

Pää.dust.j. Suomessa, JbJl feJII \ MTTTTMOOTTORI. JA TARVIKELIIKE ■ _ L/i.*AX X JLA

INDIAN se kirjoittaa
Helsinki • Bulevardi 12

Nopein, herkin ja varmin, joustava ja hiljainen
Edustajia: kirjoituskone.

Turtu: Mjamtaten to/jKone Oy. Ktfpurl: MoottortMkf Wlck-
Tamptrt: TampereenAuMuonti Oy. ström Jr ...,.,„. KUULALAAKEREILLÄ TOIMIEN TUOTTAAJyvtskyli: Keskisuomen Mam- Mikkeli: Auto ja Urheiluliike.

vilj. Konekauppa Oy. Kuopio: Savon Volmavaunu Oy. KIRIOITTATALIFEN SIII AA 11OAHetslnki: Moottoriliike VTkk. Joensuu: Eino Partanen. SULAA ILKJA.
ström Jr. Seinäjoki: V. A. Suhonen. AINOA LAATUAAN —

Lähettäkää tämä kuponki fccfi, jo* mfolitfe ottaa moottoripyörin. VOITTAMATON

*Moottori' ja Tarvikeliike INDIAN
Helsinki. Bulevardi 12. Konetta näyttää, kyselyihin

Pyydän lähettämään INDIAN IEN kuval- ilolla vastaa
lisen hinnaston ja tietoja maksuehdoista.

Nimi: OSAKEYHTIÖ REBUILT
H.ltinki • Bul.vardink. 3 • Puh. 8011
Tampar* • Knnlnkaank. 27 • Puh. 2420

Osoite:
I Valikoima myös uudelleen rakennettuja koneita aina varastossa
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MU Tämä jälki, jonkanäkeekaik. t \m\
kialla maailman teillä, osoit. 'ffiLiJlS—' 1K1taa, kuinka lujasti ristiuurtei» By
sen Goodyear«renkaan jokai» Wf >^5§&^?^Äk%5EiS

kestävä- B\ <i
Osfafcaa ensi fct-rra//a W3&& A\ X^* 1
Myyjiä kaikissa liike- — \keskuksissa. \

Joka suhteessa parempi!
Graham Brothersin kuorma.auto on parempaa raaka>ainetta f^m^^— parempaa rakennetta — parempi kuljetusvoimaltaan — itse IP^^Sf?-**^">—■
asiassa joka suhteessa parempi kuin saatoitte otaksua minkään \Sjj, > V^^*\\auton voivan olla. Ja verrattoman hyvä valmistus ja koeteltu, W Bjjftr sP M£säästeliäs, pitkäikäinen ja luotettava kuljetusvoima ovat nos» \d&fö^*taneet Graham Brothersin siihen asemaan, jonka se nyt niin »LVQrvarmasti pitää hallussaan. *>«H P^^^SB'^^^PSP^^rv
Graham Brothers on suurin yksinomainen kuorma«autojen
valmistaja koko maailmassa. f0jj
Graham Brothersin kuorma-autoja on mitä kantokykyä vain haluatte — 3/«;n, i:n, l1J2'.nja 2 ton. vaunuja.

Pääedustaja Suomessa:
o/y AUTOCAR Vb

HELSINKI / UNIONINKATU 22
PUH. 22310

GrahamBrothers
KuormaAutoja

MYYVÄT DODGE BROTHERSIN ASIAMIEHET KAIKKIALLA
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Jos s.en teette, niin aloitatte päivänne oikealla tavalla, 1 L UpPfil
tulette pirteäksi ja valppaaksi, tunnette työ. ja elämän. 11111 valokuvaa kaikki.

. halua, mielen keveyttä sekä ruumiin notkeutta. f\ £lävän kuvan Omasta
Tämä hyvänmakuinen, JHH i'— lapsestanne haluatte

helmeilevä, virkistävä juoma vapauttaa rauhoittavalla, mutta w§ toki Sentään 1
perusteellisella tavalla ruumiin kaikista ruuansulatuselimiin _ , . , ..... , , Kuinka luonnolliselta vaikuttaakaan moni amatöörivalokuva, kun ieja kudoksiin kertyneistä myrkyistä ja kaasuista. Ihminen vain on hyvin tehty. Hyvään valokuvaukieen tarvitaan kuitenkin hyva

tuntee silloin ruumiillista ja sielullista kevennystä. SffSJtgJiSäS «Ä.tko»"" .Ä^äÄVaE'"Jokaisesta valokuvauttarvekaupastanatteVolgtländenkaineroita. Onko* Teillä josuuri Voigtländerin luettelo? Pyytäkää luettelomme lähimmältä
valokuvaustarvekaupasta.

VALKOINEN RISTI Voigtländer &. Sohn Aktiengesellschaft ■ Braunschweig~318
MIKONKATU 8 / HELSINKI Pääedustaja Suomessa Oy. Eugen Wagner, Helsinki

SIIöttatDan BaunHi, täällä «nncn naBcmattSmat M ■ Vft^»*-vlf\ 3>oh'to-£u6tca-Ia»ttat»acat, Jo«a »äihBt)t»ät ai- II • **!»%&• **** -**m»an Ir>mceIHecnä toäti»t)mfoniana, otnaf |MII mäen r>uomIota&eräftätDä uutuu*. I l v : v0^In SÖalitecmalla juuri »cmmoteia Wj »lascfa, Joibcn toäcitoltDabbuBect otoat eopueoin- v «V «*■ \W nusea buoneen tnuiben toaricn Ban&ea, saatte I I loi**^*1
I joBaiecn lasiesineen ecinomai&esti Bohotiamaan k| V x\0?,\» wv6^- i vM huoneen tai p5t>täBatueton BoBonaistoaiButueta. |k yc^N

I] Riihimäen necoBBaat tt>almi»tu»menctclmät otoat N' H ,v^^^^å
tebneet mabboIIiöcBei sen, että näitä uutuuB- v vXlv sia tnt)t)bä8n tatoaftoman buoBeisiin hintoihin.
Seibän pitäisi Bätoäistä Batsomassa lp nlY fjjrnviTJfi u vujuuII Sustca-Iascja. Useimmat lasltatoatolta mt>t)t»at °'Y "EOVIUS, VUdimxvmkatu 12, Helsinki.

\m HiBBect mt)t)toät mt>5sBin Mj emakåHU kutoma-alalla ansaitsemaan la Ilman mitään sitou.1 | musta puoleltani pyydän lähettämään allaolevalU osotteella lihem-Jl i *•* ptä tietoja Perssonin kutomakoneesta, sen hankinnasta ja kutoma»

O/Y RIIHIMÄKI M Nimi
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HAMPURINKAASUONNETTOMUUS.
Hyvin muistetaan vielä se vaikea kaasuonnet-
tomuus, joka toukokuussa kohtasi Hampurin
kaupunkia: myrkkykaasusäiliön räjähtäessä
kaasu levisi kaikkialle, levittäen kaupunkiin
kuolemaa ja sairautta. Kuvamme (oikJ esittää
kaasunaamarein varustettuja palosotilaita kor-
jaamassa kadulle tuupertunutta onnetonta.

RAKETTIAUTO. Muuan kuuhunlentämis-
suunnitelma perustui suureen rakettiin, joka
ammuttaisiin kuuhun. Raketti sinänsä on nyt-
temmin todettu käyttökelpoiseksi vauhdin läh-
teeksi, sillä Kölnin Pressassa on näytteillä
suurta huomiota herättänyt Opel-auto, jokakul-
kee perästä ammuttujen rakettien aiheuttaman
ilmanpaineen avulla. Vauhti lähentelee200km t.
Tunnista tarvitaan 3 rakeUilaukausta. — Auton
sivuilla on siivet, jotka estävät sen nousemasta
ilmaan. Takana auton kekoja Fritz von Opel.

MUOTOKUVIA

AUKUSTI JUSSILA.
mainviliellii. Pudasjärvi.

75 v. 24. 6. 28.

J. KALLSTRÖM,
ent. ylijunaillja. Tampere.

70 v. 17. 6. 28.

JOHAN AADOLF BRYG-
GARE, paliutilalllnen. Laurila.

75 v. 22. 6. 28.

VILHELMIINA AUVINEN,
rouva. Pihlava.
70 v. 16. 6. 28.

GUSTAVA BERGROTH.
kutak. op. leiki. Kannus.

70 v. 26. 6. 28.

JUHO JOKINEN.
tTömici. Järvenpää.

60 v. 24. 6. 28.

K. O. TIIHONEN.
1 luok. veturinkulj. Tampere.

70 v. 18. 6. 28.

JOHAN ENOLA,
leipuri. Jyväskylä
60 v. 24. 6. 26.

VILHELMINA LAURÉN,
leikienanUL Lavia.

70 v. 18. 6. 28.

JUHO ALA-ANNALA.munvllteltiL Lapua.
60 v. 24. 6. 28.
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OnU 1000 metrin syvyiset, vulkaaniset mutalähteet (67° C). Kylvyt
MJm karkoittavat tehokkaasti eristäen taudinaiheet reumatismi*, ischias»!!■■ IgA flHll jj >* luuvalotapauksissa. Theraia.Falace.hotellissa, jossa saa kyl.

VBJBm aB. iBfiSrS^SB1 P?* 1 ensiluokan täysihoito Smk:sta 100:— lähtien, toisen luokan
ttSra Smk:sta 50: — lähtien. Tennistä, metsästystä j. n. e. Lähempiä

■■ MW TskAir1rn« BtatiHrT * j|(f tietoja antavat Helsingissä Suomen Rohdosyhtymä Oy. ia Oy.
■ MMmmr G1A *««L.2«1 n ti .* . i l . m., Suomen Matkatoimisto,OlOVaklal Mana Ky/pyranfe, suurenmoiset hotellit!

PW/ r-iilKB O Runsas ja monipuolinen varasto,Kan- \WJf/ ,a TEH°ASZL t I t ¥f kaita kaikkiin tarkoituksiin,Kutomo. ITM/ JA j~4 I tavaroita, Villalankaa, Turkisnahkoja, VMf TU* Valmiita Turkistavaroita, Sadetakke. JM*
f*t r*Af\ P /\i: ATI) ia ' fakkeja y. m. alimpiin hintoihin. I^^k
\Jll » — | Käykää varastossamme! Katsokaa edustajaimme näytteitä! /A^^M

LEIPOMO k Ms m astrologinen

/m/MfW HOROSKOOPPI
(perust. v. 1852) f U (suomenkielisenä)perheen jokaiselle~~ / 0 m JM J0 j0 jäsenelle. Pyytäkääyksi näytteeksi.

W I/LV KSslL Hinta S mk. postivap. — Lähettäkää
KAHVILA nimi, osoite ja syntymäaikanne os.

HELSINKI, BULEVARDINK. 9 D.GREGORIUS

\ /*/>/■/} " PAPERIKAUPPAA

uåk&P **
Suositellaan!

.-,-■-. Aleksanterinkatu 11riiimiiiniiifiviiiinfiiii nigroliiniin voi Aina iuottaa I p»^»"^»

OSTAKAA , . . ttåiiiåVuoden kauneimmat paivai fafM^MlgmXwM^r
ovat nTt käsissä; koko luonto koristautuu keskikesän Juhlaan. BtäsBB' <^^^mWr M r Ettekö Tekin tunne uudistumisen tarvetta — ettekö tunne, että uusi,

*■■ I ml »■' ■ kaunis jakäytännöllinen vaatetus lisäisi kesiin riemua kaksinverroin?
Tuon tuuman ei silti tarvitse tehdä suurta lovea lompakkoonne:
T AI L OR voi nyt juuri tarjota Teille kauden parhaat kankaat
ja suuren maailman miellyttävät kuosit erittäin huokealla joko
tilaten tai suoraan varastostamme. V.^^^^^l

■MHMÉfffiOf Miten kesänne viettänettekin: kaupungissa, maalla,matkoilla,kylpy B^BB^B^^L^T^^^^BBBlöissä, urheillen, toimessanne tai lomalla, aina löydätte meiltä tar. ■ 7. WtM M må K*l FA^HJt peelUsen, sopivan ja miellyttävän vaatetuksen. Tulkaa jo tänään Uw^^Q^USHHsiiflHaK»« katsomaan: Tailor voi täyttää jokaisen toiveenne. BjBjBjBjBjBjBjB^B^BjBjIv

TARKKUUSKELLO
Helsinki , Aleksanteri. 15.

Takya jäljiiellään innokkaasti,
mvUa siinä ei ole onnistuttu! KIRJATEOLLISUUS»
Takysta on olemassa vain yksi mielipide 1 Y/f fttWl ASIOIMISTO O'Y
TA *? Y , oli «nsiraäinen karvojenlähd.ttämisvoide, joka RSM Helsinki / Vladimirinkatu 13tuli Tanskassa kauppaan. TÄKY on kuuluisimpien tiede* «M ) 'miesten monivuotisten tutkimusten tulos. TAKYA on IX I j f5w™« 1 Pllhel. 5341 ja 1641
jokaisessa kodissa, missä ruumiin hoidolle annetaan arvoa. l\\j r*jSTj
T A K Y N suurenmoinen menestys on syynä siihen, A<fc"*t*Jiettä monet kilpailevat aineet koettavat tehdä TA KYN Vv~1 §k M „ . . . , . . . , . .tulokset kysymyksenalaisiksi- Se ei tule onnistumaan, \ / Bk Mi Koneita ja tarpeita kirja» ja kivi»
sillä jokainen T A K Y N käyttäjä tietää mikä se on: MJ wtmJKL \ painoja Sekä kirjansitomolta, kotelo»
Täky on voittamaton, eikä «itä voi lyödä laudalta. %V .;.,_> ja paperinjalostustehtaita varten.
TÄKY on hyvänhajuista, se ei vahingoita ihoa, poistaa kiusalliset k.irvat vijdcii.i
minuutissa jättäen ihon sileän valkoiseksi, ilman tummia läiskiä. TAKYA PAPERITUKKUKAUPPA
saadaan kaikista eteenpäinpyrkivistä liikkeistä. Hinta tuubilta Smk. 30: —

Pääasiolmlsto Suomea varten: r, . , r». , , . , . ? ....
A/B PARFUMERIE IDMAN & ARVELA O/Y Runsas V3T*sto ' Hintatarjouksia pyydettäessä.

Helsinki
_______________^^^^__^__^_—
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MUOTOKUVIA

PEKKA MIKKONEN,
llhakauppUi. Varkaus.

60 v. 26. 6. 28.

ALFRED LINDHOLM,
hienomekanikko. Hanko.

50 v. 24. 6. 28.

Maanviljelijä JOHAN KOIVUNEN Ja hlnen vaimonsa MARIA.
Siikainen. Hirvijärvi. KultahUt 24. 6. 28.

KutojameiLri ROB. AALTONEN ia hinen vaimoni. SOFIA.
Joensuu. KultahUt 9. 6. 28.

VAINO TEOFILUS KOI-
VISTO, toimittaja. Helsinki,

t 31. 5. 28 54 v.

OLGA NYBERG,
leskirouva. Malmi.

60 v. 21. 6. 28.

ALMA KAUNISTO,
rouva, Helsinki.
50 v. 23. 6. 28.

OLGA EVELIINA ROPPO-
NEN, sairaanhoitajatar. Impi-

lahti, f 23. 5. 28 27 v.

PAAVO VUORINEN,
talollinen ja aiianajaja. Käki-

salmi. 60 v. 17. 6. 28.

K. LATVANEN,
maanviljelijä. Kempele.

50 v. 20. 6. 28.

IDA HENRIIKABÄRLUND,
leikirouva. Pori.
t 17. 5. 28 75 v.

M. F. TALVITIE,
munvilleliit. Lapua.
t 4. 5. 28 71 v.

KATRI OJANPERÄ,
rouva, Helsinki.
t 16. 5. 28 25 v.

AINA LEHTO,
rouva. Turku.
60 v. 14. 6. 28.

HJALMAR EMANUELSON.tehtailija. Hämeeelinna.
50 v. 20. 6. 28.

MARIA SOFIA PUURU-
NEN, rouva. Kuopio.

t 24. 5. 28 66 v.

MAIJU NYLÉN,kauppiaan tytär. Elisenvaara.
t 4. 6. 28 19 v.

AMANDA VIRTANEN,
emant*. Paimio.
60 v. 10. 6. 28.

KNUT SELIM VON PFA-LER, aiemaplalltkkö. Siilinjärvi.
50 v. 12. 6. 28.

Ent. ratatulliviskaali LUDVIG RENHOLD VICKMAN
ja hanen vaimon» ALEXANDRA. Kultahaat 23. 6. 28.

PEKKA HUTTUNEN,
kaupplai. Karttula.
t 4. 6. 28 58 v.

ESKO A. LAINE,
lyseolainen. Helsinki.
t 19. 5. 28 15 v.



Ilmoitussivu.

Kysykää valokuvatarve*
ftSv kauppiailta:

17'f •!!••JO Ilmi 113, Agfa. Levyjä, .kehitteitä
ja apuvälineitä

Valokuvatessa A g fa * Lupex.kaasuvalo.
on fu/os aina A , ;Koetelkaa ja A g fa * Standard ■ levy. ja

arvostelkaa 1 VaVTtta rullafilmikameroita

? <^J» — Erikoisvalmisteemme autoja / ji V Ml SA

'J jtfj ******** pusfcurif37.n1. varaosa* J=~'^^^"'^^^y% 'HIIlIP' Pyytäkää tarjouksia. j P
O. Y. AUTO.TARVIKE A.B. ne ftÄ f̂ •

\\<Vy 3 Wb*± arvoltaan Smk. 100:- „
Erittäin edullisten ostojen johdosta \oimme tarjota lehden lukijoille kolme /i tfcö.**1» » p. . i I -*• a a erittäin kaunista koristetta, nimittäin japanilaisilla helmillä varustetun V U , --_r\ |N| I r\wr\ h«lmlk»ul*n«uhaB, parin helmellä koristettua korvarengasta niin* RO5^*1
kuin kaulanauhassa, sekä sievän kultadubleisen rannerenkaan. Kaiken Nl*— --^^*rf^^^^*/\ H \/ | toimitamme aistlkkaine koteloineen ainoastaan Smk. 38i50 hintaan, joka llMKiTW 40, , verrattuna käypiin hintoihin on erittäin alhainen, tavallinen hinta 100:—. f\\\\\\\\ |l iWtHtt^^^ä^ÉVARI N Vakuuttaaksemme kaikkia lähetämme koristeet näytteeksi ilmaiseksi 8 "ifBiff Ä!*™8ife^lnaivaksi. Jos ne eivät miellytä Teitä niin voitte palauttaa ne ja ette =

ja häviä penniäkään. Käyttäkää tätä erinomaista tilaisuutta hyväksenne. g'^ :̂:C rr^
MAL)N O/Y TAVARAVARASTO POHJOLA ' 1

Ja/okiviojasfo, Helsinki.

ULKOLAITAMOOTTORI Cf 1
BRIO" Valokuvaajat!

3 hv. valmistetta. 2 Ammatti» ja amatöörikuvaajat,
Huokea, käytännöllinen, var- -~MS i ehdottomasti halvimmalla ostatte

makäyntinen ja helposti /evynne, /i/minne ja koneenne

iSfl p Oskar Rajalan
YWnmyyjä Suom«»a: J/ IJ LQRJJyA JJS TAR PEISTOS TA

A.B. TAMAG O.Y. Turku. Yliopistonkatu 32

Asiamiehiä halutaan. Pyy täkää hinnastoamme.

CtS". . ., , A Iri7f 7Vf11 palkittu suomalai.



Veli Giovanni:
JUNNU KÄY HAMMASLÄÄKÄRISSÄ.

(PHrsl A.Tawitz

Lliä-«|Mnri«eitvu N:o 26. - 23.6.28.



0VH§V\\åk HU,SQ ™ RNA IftlKfö^' mem \svA7ff ja kutomakoneita, |/},: JMtimmepostissa~^~
k Jf neuloja ja varaosia myy SI JKfi^'^'^^17^^
Ä. JmHr Ompelukone Oy. riusqvarna Symaskin v\ My>»SpiiL WF Tampere / Helsinki / Viipuri / Turku / Oulu \%

Jr puhelin. y~J3L
% \5ksÄ\ JBSSf tr sx kt f t nr a ,. vccvvtcd /* vt i v b»=» kuopi o.KO NE I TA ja KE SKU SPOYTIÄ osastot:WHS? 6-200 num. maaseutua varten. Käytettyjä, mutta siistiä " * Si^JSfcff!!

Ja käytännössä uusien veroisia. Hinnat alle kilpailun. Su/ka*-ltslfc>ft vAionuvAusKAupf»

\ÄiV A. B. TAMAG O.Y. I 1 "%£?£*
Tnriu, Ilnnantafu 20. Pu/ie/(n 7J5. " ' ■"

im F«/oknWen onnistuminen riippuu / I
yhtä paljon filmeistä joita käyttää } Ck 1 /
kuin itse kamerastakin. Ette epä. I A —^_^—. 1 f''a onnistu jos käytätte englantilaisia I \ I

VDTtff%TCW\ ENSIGN kamerat ja filmit täyttävät '' j^**J%_£t\\PM.iJiT/HL 6^Mlla^aKMp|t-ja mitäsurfmmatkinvaatimukset.Parem. ■flXnf^^^^^L^~-_^=^*
fTT T £ns'*7' /u"'e'° "n>*'"*s '- wsmm m b mv»T^^-^

Geo. S. Parketin LAHYN- FILMI
esittäminä. M rUritu,Kauppiask.3,Yiiopistonk.27. ,/afo Makusen vatsa

Puhelin 2829.
»LucJcy Curve»»musfc«

.^•_»,^—mm~säätäjän ja kuuluisan **"U «iti huonosti «iLrut»D»o/old.kärjenkeksijä. rSSÄSftKÄKl
c i t -L» — »UkoM« oiUmiu tellaiMa kalka-Seuraavat 7 syytä sehtta. Kodin soihn on ImImimo luhTipu.un, ionk. .ioiis.
vät, minkätähden Parker

__ AodI" SOIfm on U. e. oppinui tuat.m... hy»sw
on saavuttanut suurem» I I«lriiUi«m/\rt«i1 {; »oim.kki«k«, jop. terT«lll»kti
man menekin kuin mi. Urkuharm00111 J SSX^^T5+:n^huoiÄ." 11111' Äänityspehmeyunsäja aistikkaan

ulkoasunsa vuoksi ovat harmoo» - J.lo M.kuo.n k«too myöh.mmin
1. Kynänkärki 25 vuo» nimmekautta maan parhaimmiksi bnul kului.t. k.itto-ohi.tt.«n!

den takauksella - ei tunnettuja. Sinikin tuo bUUnk.iui-
?s«Äw^k^lliSen Kiittävimmät arvostelut! Mukau. «. V, ui»

ta'*' maksuehdot! Kthdenkym-
sätena - ««»»«> v«°<fe" kestävyystakuu!

2. Säiliö ja hylsy ovat , ,. , Tiedustelkaa hinnoista ja laa»
särkvmättömät duista paikkakuntanne asiamieheltä tai suoraan meiltä. -fj.»..»

' Oy. Kaffe Ab.
3. Hyvätasapainojapak. HEDÉN JA KUMPP. P ~

M_ Hdd»kt
SU varsi. Urkuharmoonltehda* • Nummela

4. Tilava mustesäiliö. tfflBBflBMflBMfltaflMMMBtfl
5. »Lucky Curve»»järjes»

t kainalohiki häviää käyttä, HJ£5S»sB BALIKO/MA■ mällä vain kerran "£ia"' Jos haluatte saada kauniin Ihanteellinen solak» ■
»tsjs, liuosta. Jalat ja kainalo, tukan, peskää säännöllisesti kansi Lihavuutenne BtSaS mtt, «..««..7'T^aMbkLMM kuopat tulevat heti var. joka viikko määrättynä päi. häviää päivä päivältä, MS �'«««•j pumpun» ja

ttyZ/O]JjMIMB/talltLjrJV) masti kuiviksi ja aivan vänä päänne käyttämällä kun käytätte 'Sascha'' 9Bi pellavakankaita
hajuttomiksi. Smk. 40:— "PunkUSeifia (oliivi, ja /aihdntta/a-keksintöä. IB v m

_
y m- pullolta. kookospähkinäöljystä vai. Se on ihmeellisen help. iBB3k«vu.hf.Uou kUrjtUii- mistettua nestemäistä saip. po käyttää, vain 5 min. «•«? .. ,

Nop«a naorentuminen 1 puaa). Tämä pesu pitää tu* päivittäin. Kaksoisleu. NvBA jff^HJÉ
JCävHähää Nuoruudensalaisuus kan pehmeänä ja silkinhie* ka,ruumiinjalanteiden ■"•■*»■»

' IfK *d nuorentaa Teidät nona, kiiltävänä ja raikkaa. liikatukevuussekäpak. . __ . ■■■feMirarker-mustett» viidessä minuutissa. Smk. na, niin että sitä on helppo sut pohkeet vältetään 112AMmI ffflParkertkyniin. ■ 45:—, puoli tuubia 25:—. kähertää. Smk. 30:-pullolta, käyttämällä "Sascha11. r |-»r»r iir»raw«j m

! Lähettää huomiota herättämättä postietuantia ja posH. laihduttajaa. Smk.75:-. UO.ROBERTINKATU 28
kuluja vastaan ainoastaan TEKNILLINENLIIKETOIMISTO, HELSINKI PUH. 1780 6. 2627 .

+ArQ/lfi&l&&uä~> VEflClHCClllll Suuvesi ja hammastahna |ftl



Ajanvietesivu
|<Ö3IMfn&«BV VeliGiovanni
OS. UUDBNMAANICATU 1O H&UINKI

RISTISAN ATEHTÄVÄ N:o 37

Ristisanatehtävä! Niin tosiaan! Ei
auta unohtaa kokonaan niitä, jotka
ovat uskollisia entiselle ihanteelleen.
Vartinkin kun käteen sattui tehtävä,
jossa kaikki sanat ovat suomalaisia.

»Niiden merkitys on:
Vaakasuoraan.

1. Kasvin osa.
4. Epävarma myönnytys.
7. Elollisen olennon osa.
11. Huvi. 12. Omituinen.

13. Piikki. 14. Nuora.
16. Väylä. 17. Ei ole paksu,
18. Tieto. 20. Turva.
23. Kutojan apulaisen tehtävä.
26. Vaatevarasto. 28. Vaja.
31. Ei sama. 32. Pieni järvi.
33. Sumu. 34. Saadaan puusta.
36. Hakemassa käynti.
38. Lehtimuoto.
42. Vamma. 43. Ennusmerkki.
46. Leikki. 48. Mitta.
50. Ei ole kiinni. 52. Kyky.
53. Kasvi. 54. Maanviljelyskalu.
55. Hotto sarvi, Ahon käyttämä

henkilönimi.
56. Käytetään työssä ja tappelussa.
57. Moni.

Ylhaalia alas
1. Ei pysty eikä vaakasuora.

2. Rajoitettu piiri. 3. Oja.
4. Astumaväline. 5. Tila.
6. Olla ravintoa vailla. 6. Kala.
9. Alku. 10. Sukulainen.

15. Käytetään ankkurin asemesta.
17. Kasvin osa. 19.Toinen liitossa.

21. Ei vanha. 22. Lintu.
24. "Vetovoima". 25. Huvitus.
26. Asemosana. 27. Kivi.
29. Koiran herkku.
30. Kostea seutu. 35. Tuki.
37. Haluttu, harvoille suotu.
39. Talouskalu. 40. Liitos.
41. Tien tuntija. 42. Kulkuväline.
44. Joku. 45. Kova puulaji.

47. Ilkeä arvostelu. 49. Taakka.
51. Nautintoaine.

Tämä tehtävä on ratkaistava ennen
heinäkuun 15 p. ja ratkaisu lähetet-
tävä Veli Giovannille. Kuoreen paitsi
osotetta on kirjoitettava Ristisana-
tehtävä n:o 37. Kymmenelle oikean
vastauksen lähettäjälle annetaan 50
mkn kirjat palkinnoksi.

VALOKUVAUSKILPAILU

Tavallisesti kun valokuvataan ihmi-
siä, otetaan kuva niin, että pää
näkyy. Mutta usein puhuvat jalat
paljon herkempää kieltä kuin jäykät
katvonilmeet. Monet syyt puhuvat
sen puolesta, että kiinnitämme kerran
kameraihmisten huomion jalkoihinkin.
Jalkakulttuurikin sietää parantamista!
Hyvät lukijat. Ottakaa kuvia, joitta

jalat puhuvat. Julistamme oikein
kilpailun parhaista kuvista, joiden
allekirjoitukseksi sopivat sanat: Jalat
puhuvat. Lähettäkää kuvat ennen
heinäkuun loppua Veli Giovannille.
Kuoreen paitsi osotetta: Jalat puhu-
vat. Parhaista ja parhaiten mainittuun
allekirjoitukseen sopivista kuvista an-
namme 200, 100 ja 50mkn palkinnot.

J U N N U-SOKKELO

Tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, sanotaan. lasta
olemme Junnun. Te kai muistatte, että Nyperönenä-Liisa
on koettanut usein löytää tietä Junnun sydämeen — osaa-
matta. Koettakaa te muut onneanne. Junnu-sokkelossa on
lähdettävä Junnun suusta ja kuljettava sydämeen teitä pitkin.
Koskaan ei saa mennä yli viivan eikä tietysti ristiin. Tämä
I ei ole £rfpa-tehtävä. Olemme julkais-

seet sen vain lukijoittemme ajanviet-
teeksi ilman palkintoja ja ilman vas-

I tauspyyntöä.

PÄÄKAUPUNGIN NÄKÖALOJA

Eräs tamperelainen on käynyt
kuningasvierailujen aikana Helsingissä
ja saanut meidän komean Kansallis-
museomme valokuvauskoneeseensa
ylläkuvatussa, meille vähemmän mai-
rittelevassa muodossa. Eiköhän sitä
Tampereeltakin löytäisi, jos hakisi.
Toivottavasti ei kuvamme joudu
ulkomaitten kuvakokoelmiin. Hauska
kameramies joka tapauksessa tam-
perelainen ystävämme.

"Jalat puhuvat."

N:o 26. - 23. 6. 28.
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