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WlIJLYsKNIGHT
Ottakaa selkoa Willys=Knight'in eduista

ennenkuin päätätte ostaa autoni
* *Äänetön luistinmoottori — paras moottori*

rakenne, mikä tähän mennessä on nähnyt
päivänvalon. Moottoriteho kasvaa kuta enem*
män sitä käytetään. Vähemmän liikkuvia osia,
pienemmät ylläpitokustannukset — korjauksista
ei kannata puhuakaan.
Kumilaakeriset jouset(Belflex). Ei mitään jousi*
pultteja voideltaviksi — ei mitään kitinää tai
melua. Runko yhtä äänetön kuin moottori.
Uusi, tyylikäs väritys, uudet ääriviivat 1928*
vuoden malleissa! Arvostelevimmankin täytyy
myöntää, että 1928*vuoden Willys*Knight on
loiston ja mukavuuden huippusaavutus.

Tutustukaa halpoihin hintoihin!

jy\oöikofiai$to; $i$ub&tain— £ahen£ei$i:a lujin. /"
STOCKMANNIA AUTO.OSASTO

Helsinki, Hakasalmenkatu 2, puh. 32867 ja 20181
Asioimistoja: TAMPERE: Oy. Auto-Tarvike Ab.; TURKU: Varsinais-Suomen
AutoliikeOy.; VIIPURI: Viipurin AutomyyntiOy.; LAHTI: Lahden AutokeskusOy.;
LAPPEENRANTA: Rautakauppa Oy. Ilmarinen; KUOPIO: Elis Lehtovirta;
SAVONLINNA: Koneliike A. J. Viljakainen; HAMINA: Oy. Pumppu; OULU:
Oy. Villa ja Kone; KOKKOLA: Oy. Kokkolan Autokeskus; TEERIJÄRVI:

U. ja E. Dahlvik; KAUSALA: Kausalan Liike Oy.

Ilmoitussivu.
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Moottoripyörän maineen ja kuuluisuuden määräävät: '. M >wm

KESTÄVYYS • LUOTETTAVUUS JT^tM
RALEIGH : fm^Jkj^m

on jo saavuttanut kuuluisuutensa. f
Todisteena tästä on pidettävä sen levikkiä maassamme I t»Ä^^^ja ilmoitamme myyneemme viime vuonna g /^^^^%yksinään 1/3 osan koko : ff 'HARKITKAA - PÄÄTTÄKÄÄ i i

Pyytänette luetteloitamme. \ PM*n Sy°jät PulloPosket
Bk' 'fljjfl eivä* paljon paina.

Pääedustaja suomis»: j Vaasan leivän voimalla
OY ARWIDSON& C:O A B ne kyllä voittaa ainaI

HELSINKI, ANTINKATU 7 • PUHELIMET 5439 & 5500
Haataliike Viipuri, Torikatu 5. Puh. 2570

K Kuin uutena ~1| || koulunpeitkki
Jtitzjl ihmisenä nou- ===it housuja kuluttaa!

\ ) Niin virkein mielin ja elähdyttävintun. 1 I / Eipä ihme,Vaikka poi«
ÉF \ 9tl tein nousetteensimmäisestä Osmos.kyl. \X/ \ / / ka kevättalvesta olisi fHR^BM l& © f vystänne, että joyksin sen vuoksi miel. \ I / uuden koitlubuvun tar» T*

fhenemisestä ja elinvoimaisuutenne li- , / Sillä AIbBSHH^HItht: sääntymisestä on tyytyväisyytenne Os> A / /iH^IHHf^H
¥■' Osmos<kylpy on helppo valmistaa ko. A(ft I TT /JUImI\ dissa Saatavana paketeissa apteekeista V 3. SL S 3. Tl flHIEIsekä kaikista hyvin varustetuista roh. VI 7\ /■^■■■■l/ dos, jakemikaalikaupoista. , /iNj/A 1/a iriCi» ITIp/lcfi» B9^S^^TI Osttk** DiketH katteeksi! \f\Y' Tl K 4K Ui it Hl C M 4 1 Ä lllf^B^H

Sk Kaata todistaa UhiomattoiMsti Oimos. I «• E'l .... HiBK^^4 fcy/vyn vaituhilsen. I \ saa koulupuvun niin uljaan ja AmiHH^B\ \ j kestävän, että sitä pitää ensi tal* AK lR.1»\ 1 Yksinmyyjä Suomea varten: venkin. Huomaa: «itä voi pestä. \|FL9ujk
Rohdoskauppa O/T ■■ kin, eikä väri hevin haalistu.

suurimmat kylpylaitoksetantavat T| iW \ ■
Osmos>kylpyjä. \ S

OSMOSI l\ ä^j^j^j^j^^glL^X
Ilmoitussivu.



MAAILMAN SUOSITUIN AUTO I

CHRyrLERIN
AJO-OMINAISUUDET ENTISTÄ

YHÄ LUMOAVAMMATT
Pitempi, tilavampi,, nopeampi, jopavoimakkaampi

» » kuin ihmeellinen 70! Uusi 6-sylinterinen moot-
Äk tori. Seitsenlaakerijien kampiakseli, nyttemmin

varustettu vastapainoilla yhä pehmeämniån kiih-
tyväisyyden saavuttamiseksi. Moottori nyttem-

mm kiinnitetty alustaan välillisesti kumilevyillä,
Leveällä toisistaan sijaitsevat jouset, nekin

kiinnitetyt, kehykseen kumityynyjen avulla.
Korkeampi huippunopeus — 115 kilometriä

tunnissa. Akseliväli pitempi, kori tilavampi,
ilmanvastus pienempi. Silmänräpäyksessä toimi-

vat, pehmeät ja voimakkaat nestepainejarrut.
Tutustukaa loistaviin Chrysler autoihin myyjän

näytehuoneessa. Ohjatkaa itse Chrysleriä —
maksutta tai ostopakotta. Tarkastakaa myösWF Chryslerin muita malleja 80, 62 ja 52. Chrys-

y lereitä on joka mallia ja hintatasoa.

CHRYSLER 72 VOITTAA
JOKAI/EN AUTOILIJAN

VILPITTÖMÄN SUOHON
O/Y AUTO-VIA A/B HELSINKI, MIKONKATU J, PUH, CE 23-33 O, CE 23-334

Chrysler Sales Corporation, Detroit, U.S.A.

Ilmoitussivu.



Joka kuukausi arvonta. ■■■■■■■■■
Tanskan Valtion vakuuttamat
44 Tanskalaiset Siirtomaa-Arpajaiset

arpoo 5 luokassa pyöräin luvuin

3% miljoonaa Tanskan kruunua
= ,40 miljoonaa Suomen markkaa

Korkein voitto yhdestä ainoasta arvasta onnellisimmassa tapauksessa

720000 e=
7700000 ;

50 000 arpaa, joista 21175 rahavoittoa ja 8 palkintoa, joukossa:
Tanskan kruunua = Suomen markkaa Tanskan kruunua = Suomen markkaa

324 000» 3 460 000 50 400» 540 000
180000 1920000 43 200 460 000
108000 1150000 36000 385 00072000 770000 28800,305000
57600 610000 21600 230000

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 pankklsetellt.
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.

1 luokan arvat maksavat:
Vs ■/« 7» 7i_ arpa

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

Kalkissa luokissa sama panos.
Voittolueltelot lähetetään täsmällisesti. Kaikki lähetykset suomen kielellä.
WF" Monet osanottajat Suomessa ovat viime arvonnoissa

saaneet suuria päävoittoja, ""^d
Maksu voi tapahtua Suomen pankkiseteleinä kirjatussa kirjeessä.

Viralliset alkuperälsarvat sekä virallisen pelisuunnitelman lähettää suoraan
allekirjoittanut virallinen arpajals-Pääkonttori kohta maksun saavuttua.

AD. JAC. JACOBSEN, KöbenhavnK. Postbox i60
■■Tilaukset l.seen luokkaan pyydän huhtikuun 14p:ään mennessä.■■§

limoitu:



Studebakeria on tarjottu Teille aina insinööritaidon Kauneus ja hienostuneet piirteet ovat ominaisia Stude-
huippusaavutuksena. Nyt tarjoamme Teille viimei- bakcr vaunuissa. Teidän on helppo havaita, että
simmän Studehaker President vaunun varustettuna President on sisustettu suorastaan ylellisesti ja että
Straight Eight moottorilla. sen runko on joka kohdassaan vankasti ja huolellisesti
Tahdotteko ajaa suurella nopeudella? Ostakaa silloin kokoonpantu. Pitkät crikoisjouset estävät kaiken
President, sillä ajatte yli 120 kilometriä tunnissa, epämiellyttävän keinumisen. Presidentin täydellisyyttä
Vaatikaatarpeeksivoimaakaikkia tilanteita varten.Tämä ia mukavuutta ei ole tähän saakka vielä ylitetty,
moottori kehittää 100 hv. Tutkikaa erinomaista teräk- Nyt jo on Studcbakcr vaunu lyönyt jokaisen Ame-
sistä runkoa, suuria ikkunoita, jotka antavat vaunulle rikan virallisen ennätyksen nopeuteen ja kestävyyteen
hienot ulkopiirtect, katsottakoon vaunua miltä puolelta nähden, huomioonottamatta voimaa ja hintaa. Nyt
tahansa. Huomatkaa sen matala painopiste. Koetelkaa csittämäämme Straight Eight Presidentiä voimme siksi
uusia itsetoimivia mekaanisia nelipyöräjarruja. The hyvällä syyllä pitää moottorivaunujen alalla nerouden
huomaatte varmaan, että President on voittamaton. viimeisenä saavutuksena.

Miksi käyttäisitte pääomanne autonostossa } Hinnan voitte suorittaa
tuloistanne edullisen vähtitäirmaksusuunnitelmamme mukaan.

Pääedustaja Suomessa:
KORPIVAARA & HALLA O/Y

HELSINKI, Itä - Heikinkatu 9. S.A.5I

Edustajia muualla Suomessa:
Turun Voimavaunu Oy, Turku. Viipurin Voimavaunu Oy, Viipuri. Hämeen Voimavaunu Oy, Tampere. LahdenVoimavaunu; Anttila ja Kumpp., Lahti. Hämeen Sähkö» ja Autotarvike, Hämeenlinna. O. U. Ruuth, Joensuu.Kainuun Urheiluliike ja Korjauspaja, Kajaani. Oy Kotkan Rauta Ab, Kotka. Oy Gust. Ranin,

Kuopio. I. A. Raassina, Mikkeli. Oy Verkko, Oulu. Porin Sähkö» ja Telefoniliike, Pori.

®STIIDEBÅKER £
Ilmoitussivu.



Gingham \ I Sevinei *e
Sopivaa kotipuvuksi. Kauniskiiltoinen
Useampia kudostapoja. tekosilkki. Pesunkes*
Ihania väriyhdistelmiä. Lff fåVää. Käytännöllistä.

Miten halukkaasti sakset pureutuvatkaan leikkaamaan kangasta *ja miten mielellään ompelukoneen neula liittää kappaleet
yhteen, kun uusi, ihastuttava puku on kyseessä. Gingnam —Serinette — Finella, nuo niin suositut kankaat, ovat hauskoja
ommella, sillä niistä tietää aina saavansa jotain kaunista.
Kuosikas puku ikäänkuin virkistää ja uudistaa. Eikä muodin
seuraaminen ole asia eikä mikään, kun Finlaysonin kankaita
on niin monen värisiä ja mallisia. Ne sopivat hyvin
muodin vaatimuksiin ja täydentävät Teitä niin onnistuneesti.

Ilmoitussivu



Vaalea Maku ja arvostelukyky
tai tummatukkainen? Q ovat ne ominaisuudet, jo^nt.

J*,w «ulee ilmetä jo hänen ulkoasus.

leiman" Teidän tMM IMBmiJ !■ må ViA. huolella juhlapukunsakankaan:

tai vaalea, niin "YHDISTYNEITTEN"

Te ettevielä tie. I !■ Tunnustelkaa sormin sen lu»

tänne ennen< ' I^L»wil_J*'^^ v̂ \H rätte, miksi juuri tämä erikois»

kun aikaa käyt' £ n̂«™£ ' pukukangas
8

"Yhdistyneitten"
tenvt jiuhe-oivilUnen D R A P E E on laa t u t yö tä!hiusten ja päa- ■———■ i
w «. > **v •*.* nahan puhdistus» •F.PAULIN a(n<. YHDISTYNEET VILLATEHTAAT
AZYMOL-STIMULUS "■

hiusvettä — elinnestettä hiuksille. ,_, _ - _. v, „, \w3) uirxn vi v x »HtLblNKl HYVINKÄÄ

A.B. ULLRICH, ANDERZÉN 6. KUMPP. naSfflR
Pitäjänmäki. / Puh. Helsinki 49077, 49107.

umKBL, wtr^^^^k■ i/tH B keuhkot. Vapauttakaa ihonne haitalli: |\■ f I 1 HlV H sista kuona'aineista- Peskää se jokapäivä v I
H / puhtaaksi Orvossaippualla. Käyttäkää /. I

m tfMWk/ér t| HT runsaasti puhdistavaa, [| IH ■ f \"
_

V hienotuoksuista vaahtoa ja haaleata \(jH |k ' -*r/" vettä. Pesun jälkeen täyttää olemuk» \ ■B—i y / BW. senne miellyttävä tunne — ihonne 1] IH J -. L J saa vapaasti hengittää raitista ilmaa. "I I
B—- I" / Puhdistakaa ihonne Orvo<saippualla
J / //V/\ \ useammin kuin tähän asti. Te tulette y fpjH [ j / Ål /'/l/K \ näkemään, miten läheisesti puhtaus ja kjJ — / l / //rl 1//y//\ >\ kauneus liittyvät yhteen. — Pitäkää pesu» ™; IH B-j /i / /7 // \ i pöydällänne säännöllisesti Orvosaip* i IH ■ .= f" /1 r I [/( \ P uaa Ja sen kulua pestessänne.

a\ lii l I / i \ \ k\

IB/ TAMPEREEN SAIPPUATEHDAS O/Y • TAMPERE R Mj
iimoitussivu.



NAE1U

Avonainen Roadster,
tarvittaessa kädenkäänfeessä

umpinainen Coupe
Näitä Cabriolet»malleja. käden käänteessä täydel»

valmistaa NASH» n~ | leen suljettu, mitä kodik*
tehdas kahta eri suuruutta, (%-~. r "fu k a *n a umpinai«
pienempi Standard Six on J jH)g| mi nCn"Sättii* \f Naitten malIien sulava
moottorilla. ulkomuoto ja erikoisesti

j niiden kirkkaat, silmää hi»
Monessa suhteessa on juu» velevät värit eivät voi olla
ri tämä malli autoiluun ja ihastuttamatta. Niissä on
erikoisesti autolla matkailuun ihastuneelle ihanne» yhdistettynä Nashin lujaan, luottamusta heratta»
malli. Helteisinä kesäpäivinä on se avonainen vään rakenteeseen suorastaan yllättävän paljon
Roadster ja kolealla ilmalla, sateella j. n. e. mitä hienoimmalla maulla valittua siroutta.

/ N ASH»tehdas valmistaa autoja kolmea erikokoaja yhteensä erikorimallien kanssa \
[ 27 eri mallia. Tästä valtavasta valikoimasta löytää ken hyvänsä juuri itselleen sopi* \
I van suuruisen ja mielensä mukaanrakennetun vaunun. Valitsipa niistä minkä hyvän» I
\ sä suuren tai pienen, niin aina on se NASH — kestävä, luotettava ja taloudellinen. /

Päämyyjä Suomessa:

SUOMEN VOIMAVAUNU O/Y
HELSINKI

EDUSTAJIA MAASEUDULLA:
Turussa: Oy. Varsinais.Suomen Autoliike / Tampereella: Hämeen Voimavaunu Oy. Viipurissa: Rautakauppa Osakeyhtiö Ahjo / Vaasassa: M. Cederbergluopiossa: Kuopion Vesijohtoliike Joensuussa: M. Pennasen Autoliike / Jyväskylässä: Keskisuomen Rautakauppa Oy, / Rovaniemellä: A. Ahon Autoliike

Mikkelissä: K. Ahvenainen / Hämeenlinnassa: Aug. Ylitalo / Pietarsaaressa: Auto» ja Kone Co. / Kajaanissa: S. Blomqvist
_. Wärtsilässä: Y. Tahvanaisen Autoliike Jämsänkoskella: T:mi E. Nyström.
L V— _/O

Ilmoitussivu.



Kermath käy pysähtelemättä
IX "VTA MA luotettavat venemoottorit ovat

&V /**\ rakennetut erikoisella huolella. Kaikki/ 11 1 11ill' osat on ' yhdenmukaisiksi, ja valmiin
it* i P \ÅÅ £8 ?&£k koneen tarkistavat mitä seikkaperäisimmin eri»

Å IIP I /X\\Wil» CTS^— \T\ koiset asiantuntijat.

*"" \\i*'\'\.. J
,^y 4*taht. moottori

OY MARITIM fjf^jÖT^J^jfijyf
L.Ranta 20 (Näyttely) «l /)i*

X • 1 ••* 77 • * HELSINKI MAWNEkauniit valkoiset enqines
f y KERMATH MANUFACTURING COMPANY

3/izsvåntteet ' Detroit Muh ■u s aalttoKaciLccci. Sähköos _. Kermath
■

Senjälkeen kun äiti itse on ruvennut pese» *sn'/* $ '\imään pyykin kotona Rl NSOLLA, ei hän f '^^^So^Åvälitä suuria siitä, onko pyykissä pari kap= A Y/ \ \paletta enemmän tai vähemmän. Jakuiten» \_S.'r'f"'\ \ J^L—S-^^^^"kin likaavat lapset koko joukon vaatteita. ''•>...,.<.••'•""''"""""""'••.„.„,..* j
Sitäpaitsi sallii äiti lasten nyt useimmin
käyttää parempia vaatteita, sillä Rl N SON . f^^^^^TIIIII
uusiksi. Runsaan R I N S O »vaahdon peh-- V^l^^r^
meys on säästänyt häneltä monen tunnin I "'CISUST 1i|ii| \s^*
kovan työn, sanoo hän aina. Ainoas» I ''•''""""'"'" I —taan eniten tahraantuneet paikat vaativat ~~"— I ■■••'•'■'•''■"""•■■■ fffi 1

sitä valmistavat samat tehtailijat, jotka I ffPJB|||fl!!ff»Bffil\\
puan valmistuksesta, takaa se tämän saip= Vw!!-^^-ii^Kpuajauheen luotettavaisuuden. Tämä on kointlukan vahvoja

vaaditte parasta - aina käytätte RINSOA.

ablkvekov Yksi ainoa naara skoi
Helsinki vo j yhd en perhoskauden aikana eri ottein munia noin

400 munaa, ja nämä kehittyvät nopeasti yhtä moneksi
ahnaaksi toukaksi, jotka tavallisesti tuhoavat juuri
arvokkaimmat vaatteet, huonekalunpäälliset ja matot.
FLIT »koin ja syöpäläisten kauhu» on pettämätön
keino kaikkien pienten tuhoeläinten hävittämiseksi._ Suihkuttakaa FLIT«nestettä huoneisiin, kaappeihin,

f |» —v huonekaluille ja vaatteille.
r I ! I / / (Oi FLIT ei vahingoita arimpiakaan kankaita, ta~ siuléfy
y LJ LJ &!& petteja eikä nahkoja,mutta se tuhoaa varmasti j£a$3(
f :kv3 «V :'J]x kaikki syöpäläiset munineen ja toukkineen. ©Spf]

Käyttäkää FLIT'iä // N—I \> ensi viikkosiivouksessa! ij
Ilmoitussivu.
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OTAVA myy n. 700 eri teosta loppuun tämän vuoden.syyskuun alkuun
mennessä tavattoman huokeisiin hintoihin. Kaikki kirjat myydään 50—80
°/o:n alennuksella, eli siis puoleen ja viidesosahintaan. Alennusmyynti*
luettelo saatavana kaikista kirjakaupoista ja suoraan OTAVALTA.

Ilmoitus* wu.



VAAHTOKYLPY VENUS
on valmistettu seuraten tukholmalaisen (Laihdutushoidon muodostaa 5 kylpyä. Hk: \jJ*\vf/ «°fj ->^<kHH1alkuperäisen ja oikean laihdutuskylvyn jotka voi toistaa tarvittaessa) Hk *£F JSSSÄ
Sylfid'in reseptiä, jonka useammat lää. Tiede on tarkkojen tutkimusten HH^:..-. 7. //SHH M**T3karit jakemistit ovat tieteellisesti kokeil. perusteella voinut laihdutuskylvynvaiku. *'& \mliW
leet. —Viimeksi S:t Eerikin sairaalan yli. tuksista todeta, että: ° O 11////f/lääkäri, lääket. tri, dosentti E. Sahlgren iti 3- «,l,i m« 1VK »uhallUnn *"<"} ' *, ffifp-§l
jaKööpenhaminastatri CG. Budde-Lund, '' .nnin kvlnvä WMotkaovat havainneet painonvähennyksen mln kuin enMn k*'Pva #%■<-' ffif?»olevan varsin huomattavan ja kestävän. 2. sydämen toimintakylvyn jälkeen J CTH «ätek.VAAHfOKYLPY VENUS on hienoim. on säännöllisempi F / ~* /*/rfman jauheen muodossa ja siksi on kylpy 3 kylpevän ruumiinlämpö laskee ' ,A '*•• • J Imi I JB^K^erikoisen helppo valmistaa joka kodissa. , ',._.,„ väh.ne. Jfht^J H//Siinä ei ole epämiellyttävää tuoksua, ja �■ verenpaine vähenee M' ÄfMsen rasvaapoistavat ominaisuudet näyt. 5. ruumiinpaino vähenee 200—800 ~ L /flf JK% £>täytyvät jo muutaman kylvyn jälkeen. grammaa joka kylvyn jälkeen. ' fltJjf/// ■JUUfCI

SiPHSSl: Vaimistaja Suomessa.
' WiR Keks^tlöf

M"'å- OXYGENOL.tehdas Lllj pienikä

f-•%•' i! tarasti fn vtta,-raper,r
.«Vr • t . ., fil// taakka my*

*'\-.? * r_ ...... .:V-: -i«S*1 Ostakaa setäkin flfflf WERSHAPP, IN
|wr,, ,ri -ril f-^itt«a^^'«<M8ca*iA.*^'<^'«>-jHff' "*■" måstd fiafierika-u* Jfti H <w.—.IISS^INDElL

-~4t\>W. ' *!lW^***7g*ST^&' itä Helsinki ijB KATU HELSINKI

f/ HHHHHHH ensimmäinen
l ]) tr&tciSlgriciiilll

llr li Sitten seuraa nuhaa, yskää,
jr->Jig£ l katarria, käheyttä — unetto»

m'a °if*' mutta i°s sitten.* w n I seuraa LAC RO — on kaikki
n \\ I taa.s P ian Parhain Päln - La«°

PH/VHW Ottakaa heti ensimmäisen
V\\ /C J taudinoireen jälkeen liivin»

vi H^Hå^^~^/ *Z\ ->\ taskustanne oiva lääkäri

Wi1 -'Myydään mukavissa liivin»
taskupakkauksissa jayM *L!^^3SpIf , Sara *t*L.~Ei W///MrJ/"'' ■''/r/vKBk pusseissa.

a O/Y STAR A/B
V%2^ \ U »St \ Tttnptrt,

Ilmoitussivu.



KONRAD REIJOWAARA
läaklnMneuvos, kansantajuisen terveydenhoidon taltavlmpla kirjailijoita ja voimakkaimpia

eJisMjU, Helsinki. 75 v. 25. 3. 28. ■

PÄÄTOIMITTAJA IvM-WIHERJUURI
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Reklaami on nyt mainos
REKLAAMINTEKO MAINONTAA JA TEHDÄ REKLAAMIA MAINOA

TAI MAINOSTAA

alkintotuomariti jotka Suomen Kuvalehti pyysi
!_/ arvostelemaan ehdotuksia reklaami-sanan suomen-

kieliseksi vastineeksi, ovat suorittaneet tehtävänsä.
Se ei ollut pieni eikä kädenkäänteessä suoritettu työ.
Kilpailuaikana tuli lähes 700 eri lähettäjältä ehdotuksia,
eräiltä useampia, joskin sitten työtä toiselta puolen hel-
potti se, että moni oli ehdottanut samaa sanaa.

Palkintolautakunnan jäsenet kukin erikseen tutustuivat
ensin ehdotuksiin, lajittelivat ne laatunsa mukaan eri
ryhmiin, merkitsivät muistiin sattuvimmat ja tekivät huo-
mioitaan. Yhteisessä kokouksessa maaliskuun 7 päivänä
pohdittiin kysymystä yhteisesti ja tultiin tulokseen, joka
jo otsakkeessa on mainittu.

Palkintolautakunta erotteli heti pois joukosta
kaikki sanaehdotukset, jotka asettavat reklaamin
huonoon tai kevyeen valoon. Lähtökohdaksi /ja
ja ohjeeksi uutta sanaa haettaessa asetettiin /Å
se ajatus, joka sai Reklaamimiesten kerhon /A
herättämään kysymyksen suomalaisen vasti- tm
neen aikaansaamisesta reklaami-käsitteelle. /■
Vasta viime aikoina on yleisemmin alettu ■
kiinnittää huomiota siihen liike-elämän puo-
leen, jonka asiana on tehdä tavarat tunne-
tuiksi ja vaikuttaa yleisöön niin, että se ■
ostaa mainittuja tavaroita. Tästä toimin-\1
nasta on käytetty nimeä reklaami. Koska \*
reklaamia ovat aikaisemmin käyttäneet tun- \
nottomat rahankokoojat, jotka ovat liioittele-
vasti kehumalla kaupattavien tavaroiden laatua y
ja etuja johtaneet usein yleisöä harhaan, on
reklaami-sana saanut huonon maineen. Kun

suomenkieli kernaasti puhdistautuu vieraskielisistä sanoista,
oli uuden sanan syntymiselle ja käytäntöön tulolle hyvät
edellytyksetkin. Monet vieraskieliset sanat liike-elämänkin
alalla ovat jo ennestään saaneet tehdä tilaa uusille kotimai-
sille sanoille.

Tutustuttuaan kilpailun antamaan valtavaan aineistoon
katsoi palkintolautakunta, että sillä oli tarpeeksi sana-
ehdotuksia ja sanavartalolta, joista reklaami-sanalle voi-
daan saada vastine.

Arvosteltaessa saatua ehdotusta on otettava vielä
huomioon, että palkintolautakunta piti ensi sijassa silmällä
reklaami-käsitteen taloudellista ja sivistyksellistä merkitystä
eikä pannut pääpainoa sille räiskyttävälle, ihmisten ais-

teihin voimakkaasti vaikuttavalle toiminnalle, jota
Sakari Pälsi uusimmassa kirjassaan on nimittä-

nyt »kauppahuudoksi», vieläpä harmissaan
»markkinametakaksi». Jos tälle puolelle tah-

100 panna päähuomion, voi uusi sana tuntua
laimealta. Jos olisi tahdottu juuri korostaa

Hk tätä reklaamin puolta, olisi varmaan ehdo-
jfc \ tus »raiku» ja »raiuttaminen» voinut ennen

muita tulla kysymykseen.
Kävisi pitkäksi tässä yhteydessä selos-

jk, taa> mi^B' eri ehdotukset saivat lopuksi
/ väistyä hyväksytyn sanan tieltä. Mainitta-
k koon tässä, että useimmin esiintyvä ehdo-

tus vastauksissa oli »hilomioittelu». Tätä
ei voitu kuitenkaan ottaa reklaamin vasti-

neeksi, koska se tuo vain yhden puolen

PALKINTOTUOMARIT KOOLLA. Istumassa pöydän ympärillä vasemmalta oikealle: maist. H. J. Viherjwiri, tuomari Yrjö Pulkkinen, maist.
I. Ahma, maist. F. Hallio, johl. Heikki Renqvist, toimittaja

L. M. Viherjuuri, triPekka Katara ja prof. A. V. Koskimies.

Lehtori E. A. Saarimaa, joka ehdotti reklaa-
min suomalaiseksi vastineeksi mainos-sanan.
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kysymyksessä olevasta puolesta esiin. Reklaaminteon tar-
koituksena ei ole ainoastaan huomion kiinnittäminen, vaan
mielenkiinnon herättäminen ja ostohalun synnyttäminen.
»Teho», »kehu», »julki» y. m. m. esiintyivät vartalo-
sanoina eri ehdotuksissa.

Syy, miksi palkintolautakunta päätyi marnos-sanaan, on
seikka, jonka voi lausua sananparrella: ei ole syytä mennä
merta edemmä kalaan. Meillä on suomenkielessä, jopa
kirjakielessä käytetty sana, joka merkitsee »tehdä tunnetuksi
korostamalla tunnetuksitehtävän hyviä ominaisuuksia esim.
tarkoituksella se saada kaupaksi». Väinö Katajan kir-
joissa usein esiintyy teonsana »mainoa». Tämä sana on
aivan yleinen Pohjois-Suomessa, kuten »Tunturilaulujen
tekijä», kirjailija V. E. Törmänen kilpailuvastauksessaan
mainitsee. »Vieras mainoi talon ruokia», »mies mainoi
hevostaan markkinoilla» j. n. e.

»Tehdä reklaamia» olisi siis mainoa (mainon, mainot,
mainoo, mainomme, mainotte mainovat; mainoin, mai-
noimme, olen mainonut; mainotaan; mainottu kirja j.n. e.)

Reklaaminteon vastineeksi palkintolautakunta katsoi sopi-
vaksi muodon mainonta.Seasettuukuosiltaanyhdenmukaisena
liikekieleen sellaisten sanojen rinnalle kuin tarjonta, kysyntä.

Professori V. Tarkiainen käyttää sangen läheistä
sukua tälle sanalle olevaa muotoa kertoessaan Sinisen
Kirjan viime numerossa suomalaisen kirjallisuuden mene-
kistä. Hän lausuu: »Sen tuotteita myydään, mainioidaan
ja luetaan entistä enemmän.»

Samalla kuin keksitään uusi suomenkielinen vastine
vieraskieliselle sanalle/ on syytä tarkistaa sanan käsite-
sisällystä. Reklaami-sanaa on käytetty kahdessa merki-
tyksessä. Se on merkinnyt sekä vissiä toimintaa että
tämän toiminnan tulosta. Liikkeen osasto, joka hoitaa
tavaroitten tunnetuksitekemistä, on suorittanut reklaamia;
samoin ovat kaikki tämän toiminnan tulokset reklaamia.
Nyt on syytä tehdä ero näiden kahden käsitteen välillä.
Työ, jonka tuloksena on reklaami (ilmoitus, plakaatti,
esittelylehtinen t. m. s.), on mainontaa ja sen tulos on
mainos. Liikeyrityksellä on siis nyt mainonta-osastonsa,
joka valmistaa mainoksia.

Eräs toinenkin etu on uuden sanan aikaansaamisesta.
Meillä sen paremmin kuin muissakaan kielissä ei ole
ollut transitiivista teonsanaa, joka ilmaisee mainontaa.
(Ranskan teonsana réclamer ja ruotsin reklamera merkit-
sevät muuta, s. o. = »tehdä muistutus», »vaatia takaisin»
t. m. s.) Tähän asti on täytynyt sanoa: sen ja sen tavaran
hyväksi tehdään suurta reklaamia. Nyt sen sijaan voidaan
ottaa käytäntöön teonsana, joka voi saada kohteen, objektin.
Ehdolle on pantu sana mainon, mainoa. Mutta siltä
varalta, että se mahdollisesti on outoutensa vuoksi vai-
keasti käytäntöön saatettavissa, voidaan esittää toinenkin
teonsana, nim. mainos-sanasta muodostettu mainostaa..
(Tällä on kyytipoikana sellainen sana kuin »painostaa»,
jonka jokainen tuntee ja osaa taivuttaa.) Käytäntö siis
ratkaiskoon, kumpi näistä teonsanoista, »mainoa» vai
»mainostaa», vakiintuu ilmaisemaan käsitettä »tehdä rek-
laamia». Johdonmukaisuussyistä palkintolautakunta puol-
taa edellistä, jolla on sekin etu, että se on lyhyempi. Nyt
siis voidaan sanoa: »Sitä tavaraa mainotaan t. mainos-
tetaan hyvin.» Tätä etua ei ole muilla kielillä (vrt. ruots.
»göra reklam för något»; reklamera merkitsee, kuten
sanottu, aivan toista). Edelleen saadaan siis yhdyssanat:

mainosakkuna, mainoskulkue, mainosmies, mainostaitei-
lija, mainostaide, mainosauto, mainos-elokuva, valomainos;
sanomalehdet voivat lukijain mielestä olla liian täynnä
liikemiesten mainoksia, rakennuksen päätyyn on maalattu
kauniita mainoksia, jonkin lehden suuri painos on sen
paras mainos j.n. e. Hänen onnistui 'hyvällä mainonnalla
saada tavaransa kaupaksi. Mainosmies työskentelee mai-
nonta-alalla, liikkeissä on mainontaosasto, mainontamenot,
Suomessa toimeenpannaan joka vuosi eri alojen mai-
nontamessuja, tänä vuonna autojen ja huonekalujen ase-
mesta asetetaan erilaiset mainokset messuille, joten ne ovat
oikeat mainosmessut; jotkin hyvät mainokset, ilmoitukset
ja lentolehtiset eivät riitä liikkeen myynnin kasvattajiksi,
liikkeen täytyy järkiperäisesti ja jatkuvasti kiinnittää huo-
miotaan tavaroittensa mainontaan, j.n. e. — Kustantajat
mainovat t. mainostavat kirjojaan, tavara ei mene, vaikka
sitä kuinka mainostettaisiin, jos sen laatu ei ole hyvää; ensi-
luokkainen puhtaus mainoo t. mainostaa myymälää; mainos-
messuilla mainontatoimistot ja muut mainontaa harjoittavat
liikkeet mainovat t. mainostavat itseään, muilla messuilla
ne mainovat muita liikkeitä.

Vaikka uusi sana on syntynyt etupäässä liike-elämän
tarpeita tyydyttämään, voidaan sitä käyttää muustakin
mainonnasta. Voidaan puhua valtiollisesta mainonnasta
ja sanoa esim. »Yhdysvalloissa on jo presidenttiehdok-
kaitten mainonta alkanut», Maailmanmestaruuden tulo
meille oli hyvä mainos Suomelle», »Olympialaiset ovat
hyvä mainontatilaisuus maallemme».

Ja lopuksi on pyydettävä uuden sanan keksijä esiin.
Hän ei ole ensikertalainen kauniin kielettäremme palvo-
jana. Lehtori E. A. Saarimaa, joka on ehdottanut
sanat »mainos» ja »mainostaa», on tunnettu kielimies,
jonka oikeakielisyysesitelmät radiossa ovat kai hyvässä
muistissa kaikilla. Hänelle jää siis kunnia uuden sanan
keksimisestä. Hän saa siis luvatun palkinnon — 500
markan kirjat. Palkinto ei ole suuruudellaan häikäisevä,
ja siksi on lausuttavakin tunnustus Suomen kansalle siitä
harvinaisen vilkkaasta huomiosta, jota se on runsaalla
osanotollaan tähän kilpailuun osoittanut kielemme puhdista-
mista kohtaan. Kilpailijoiden joukossa on monta sangen
arvovaltaista osanottajaa korkeakoulujen professoreista,
lehtoreista, lääkäreistä, rovasteista lähtien. Kaikille — ketään
erikseen mainitsematta ja ketään unohtamatta — (annamme
kertyneen vastausvaraston Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuralle) — lausumme sulimmat kiitokset.

Nyt meillä on siis sana. Se on synnytetty ja tuotu
julkisuuteen. Suomen kansa on hyvä ja ottaa sen käy-
täntöön! Siitä riippuu sen elinvoimaisuus. Reklaami-
miesten kerho, joka on päättänyt ottaa tästä lähin nimen
Mainosmiesten kerho, on hyväksynyt sanan ja antanut
sille siunauksensa. Valmisteilla olevaan puhelinluetteloon
tulee siis liikkeiden osastoluetteloihin sana: Mainontaosasto.

Kuten tätä kilpailua julkaistaessa sanottiin, voi rek-
laami-sana - jäädä käytäntöön merkitsemään »lievemmän
asteen» valheellisuutta ja kaikkea liian räiskyvää ja kova-
äänistä tyrkyttelyä, ken haluaa sitä käyttää, mutta kirja-
kielessä toivomme tästedes näkevämme mainos-sanan, kun
puhutaan tavaran tunnetuksitekemis-välineestä. Siis:
Mainos — mainonta — mainoa t. mainostaa.

Lopuksi luettelemme kaikki saapuneet sanaehdotukset:
Airaottelu Askel eteenpäin Ehdoke Elostus Esihuomio Esintely Esistämistä
Ansastelu Avarre Ehdotus Ennättely • Esijulko Esinto Esitarjo
Arvoselitys Avuke Ehostaa Epos Esike Esintä Esitarjonta
Arvoste " Avaroima Elehti Erustaja Esille Esinäyte Esite
Asiatieto Edustelu Eleitys Eshomma Esilmoittelu Esiselko Esitentä
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Esitentö
Esittely
Esittämys
Esittämö
Esitys
Esitöinti
Esitöintä
Esjulistus
Esrientoa
Estarj ottelu
Estoimittelu
Estuointi
Etuetsintää
Etuilu
Etuutus
Haalailu
Hakemus
Halaa tääldä
Halloilaus
Haloo
Halumaali
Hanketaito
Haritus
Havaite
Havannella
Havistaa
Havittelu
Heivaus
Hemmiö
Heristys
Heräkki
Herättö
Hoihkaisu
Hokeminen
Hoksotin
Hoksottaa
Honaus
Horlaami
Houkute
Houkuteltua
Houkuttelu
Houkutus
Huhuilu
Huippaus
Huippuri
Huipuke
Huiputtelu
Huomanta
Huomauttelu
Huomautus
Huomike
Huomikki
Huominta
Huominto
Huomio
Huomiohaiskelu
Huomioheräte
Huomioherättä-

mistaito
Huomiohäly
Huomioilmoitus
Huomioiminen
Huomioimistaito
Huomionti
Huomiointi
Huomiointo
Huomioite
Huomioittaa
Huomioittamo
Huomioittelu
Huomioitus
Huomiojulkailu
Huomiokehoitus
Huomioki
Huomiokiinne
Huomiote
Huomiotehc
Huomiottaa
Huomiottelu
Huomiotus
Huomiste
Huomistus

Huomittelu
Huomitus
Hurmio
Huude
Huudottelu
Huutalo
Huutio
Hyväriö
Hyökyilmoitus
Hyöstäminen
Häliste
Hälyke
Hälyilmoitus
Hälytä
Häivytys
Höly
Hölyilmoitu?
Höynäily
Höynäytys
lhamointi
Ilmaisu
Ilmennos
Ilmennys
Ilmesy
Ilmike
IImikko
Ilmimointi
Ilminto
Ilmisuositus
Ilmitotutus
Ilmituonti
limitys
Ilmiöinti
Ilmoike
Ilmoilu
Ilmointa
Ilmoite
Ilmoitelma
Ilmoittelu
Ilmoke
Ilmouta
Ilmonte
Ilmonto
Ilmoteeri
Ilmottelu
Ilmus
Ilmoittelu
Imantio
Innostus
Iskuttelu
Isoma
Isottelu
Isova
Jehunkehu
Jeleppaus
Julanta
Julenta
Julinto
Juliste
Julistelu
Julistin
Julje
Juljennos
Juljentaa
Juljento
julkailu
Julkamo
Julkikehu
Julkimo
Julkinta
Julkio
JulkioidaJulkisointiJulkistaa
Julkiste
Julkistus
JulkoJulkoilu
Juloke
Juloste
Juohatus
Juohdatus

Juohdutus
JuoniJuuroo
Juurrutus
Jälkitoistelu
Kaakatus
Kaiutus
Kalliomo
Kaunistus
Kaupata
Kaupoitus
Kaupostelu
Kauppoilu
Kehailu
Kehastelu
Kehitys
Kehkoilu
Keho
Kehoite
Kehoittaja
Kehoittelu
Kehoitus
Kehoke
Kehoste
Kehostus
Kehu
Kehuke
Kehulointi
Kehuina
Kehunta
Kehuskelu
Kehustus
Kehute
Kehutehoilu
Kehutiedottelu
Kehuttelu
Keinotehostus
Kelpottaa
Kelvottaa
Keräke
Kesämö
Ketvattelu
Ketvottelu
Kiehimö
Kiihate
Kiihe
Kiiho
Kiihoitin
Kiihoitus
Kiihoke
Kiihokehoke
Kiihoste
Kiihto
Kiinne
Kiinnoitus
Kiinnoke
Kiinnos
Kiinnosesittely
Kiinnoste
Kiinnostelu
Kiinnostus
Kiinnottelu
Kiinostus
Kiinoste
Kiintiö
Kiintohuomiotus
Kiintoilu
Kiite
Kiitostus
Kiho
Kihotin
Kilvoitus
Kinastelu
Kimmo
Kirrausta
Kohdento
Kohu
Kohostus
Koittio
Korentelu
Koroste
Korostus

Kosinnos
Kruusa
Kujertelu
Kuno
Kutsuilu
Kuuloittelu
Kuuluistus
Kuuluite
Kuulutelma
Kuuluttelu
Kuulutus
Kuvailu
Kuvastieto
Kylliö
Kylveily
Laajailu
Laajaus
Laajastus
Lavento
Leveily
Leventely
Levike
Levikkisuositus
Levite
Liehittely
Lietsoilu
Liikeilmoilus
Liikeily
Liikesuosittelu
Liikeäly
Lihta
Loistoilmoitus
Loistojuliste
Loistotähti
Maanittelu
Mahtijulkailu
Maineenlento
Maineennus
Maineento
Maineilu
Maineistaa
Maineistus
Mainennus
Maini
Mainike
Maininto
Mainiointi
Mainioittelu
Mainittelu
Mainitus
Mainne
Mainoa
Mainos
Mainostaa
Mainosto
Maire
Mairittelu
Marinaa
Meikka
Mekalto
Meluke
Meluma
Melutehoilu
Mesiköinti
Messuilu
Mielenmullistus
Mielikehu
Mielistyttely
Mielittely
Miellytin
Miellyttely
Mielostus
Miestiö
Mirrausta
Moistella
Muklaami
Myyntitehostus
Nerokaasu
Nousio
Kykyaikaistus
Näyte
Näyteilmoitus

Näyttely
Ohjaus
Oivailu
Olete
Opas
Opaste
Opastelu
Osoittelu
Osta pois
Ostohaluherättä-

minen
Osviitta
Otrio
Paisa
Pakistelu
Palja
Pantta
Parastus
Parku
Paukkaus
Peräporina
Ponnaste
Ponnestaä
Ponnos
Forma
Porva
Puollanta
Puskuri-ilmoitus
Puukata
Pyrkimys
Pyrkö
Raikku
Raiku
Reila
Reimailu
Reimio
Reklaus
Remakka
Rementää
Remu
Riesa
Rolli
Ruikutus
Rulli
Rulmi
Saalistaa
Saamittelu
Saavuttelu
Sadoste
Saikylvö
Sammosto
Sammostus
Sammustaminen
Sele
Selekkaus
Selintö
Selkeily
Selkivä
Selkiö
Selko
Selkoilu
Selostelu
Sepitelmä
Silmälume
Sisunsysäys
Sommittelu
Sovittelu
Suloste
Suosike
Suosinko
Suosinta
Suosite
Suositelma
Suositelmio
Suosittelu
Suosittoa
Suositus
Suplaamista
Suureke
Suurento
Suurmaininta
Suursanonta

Suurto
Sytyke
Syöttely
Syötti
Säkäys
Taashaali
Tarinta
Tarjoittelu
Tarjoitus
Tarjonki
Tarjontateho
Tarjostus
Tar jote
Tarjoteho
Tarjottelu
Tarjus
Tarjuu
Tarkoittelu
Tarpominen
Tarvonta
TavaraesiUely
Tavaraesitys
Tavoitelma
Tavoittelu
Tavoke
Tavonta
Tavote
Teho
Tehoilmoitus
Tehoilu
Tehoistelu
Tehoitus
Tehoilu
Tehojulkailu
Tehoke
Tehonta
Tehostaa
Tehostaja
Tehoste
Tehostelu
Tehostus
Tehotaika
Tehote
Tehotin
Tehottelu
Tehukehoilu
Tehumeluilu
Tehovaali
Tiedoittaa
Tiedoittelu
Tiedoitus
Tiedonanto
Tiedonnus
Tiedonta
Tiedote
Tiedotelma
Tiedottelu
Tiedotus
Tiedoke
Tiedoittelu
Tiedottoa
Tietoke
Tietoomo
Toimielin
Toimike
Toistustaito
Toistanta
Toiste
Toistotus
Toite
Toitoke
Toitonta
Toitote
Toitottelu
Toitotus
Toitto
Toive
Torkkio
Totutus
Toukoilu
Tulostelu
Tunnennus

Tunnenta
Tunnento
Tunnete
Tunnetta
Tunnettelu
Tunnetointi
Tunnetuksitekemi

nen
Tunnetus
Tunnetuttaja
Tunnettaa
Tuotehälytys
Tutustaa
Tutuste
Tutustus
Turina
Tyrkky
Tyrkytin
Tyrkyttelv
Tyrkytys
Takyily
Tåhtäily
Uhittelu
Uuraita
Uutelo
Vaikute
Vaikuteilmoitus
Vaikuttoa
Valaistelu
Valaisu
Valisteta
Valje
Valmento
Valostus
Valvenne
Valvike
Varmeilu
Varokki
Vede
Vehmar
Veisu
Vereste
Vereviö
Veto
Vetoilmoittelu
Vetonäyte
Viehka
Viekotus
Viestitys
Viete
Viljaste
Vireily
Virike
Viriä
Virke
Voimailmoitus
Voipio
Voittelu
Voli
Väättely
Yhtymisyllytys
Yleistely
Yleistoistelu
Yleistys
Yleistyttely
Yleis lyttäminen
Yliste
Ylistely
Ylittely
Ylli
Yllyke
Ylläkkö.
Yllätys
Ylyystää
Ylöistely
Ylöstelmätä
Yrittely
Äänike
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ILMARI HANNI-
KAINEN, pianisti.
Konsertti yliopistolla

26. 3. 28.

LEO EHRNROOTH,
pormestari. Helsinki. Valittu
kansanliiton luottamusmiehenä
Saarin alueen hallituskomis-

siooniin.

G. A. WIKMAN.
pastori. Sakkola.
75 v. 31. 3. 28.

KOMEA KANSAKOULU (yllä). Malmin pohjoinen kansakoulu, joka
vihittiin tarkoitukseensa 12. 3. 28. Valok.. E. Kukkonen.

ASTRID BUCHERT,
pianisti. Ensikonsertti yliopistolla

27. 3. 28.
HELMI MÄKELÄ

näyttelijätär. Esittänyt ja ohjannut
lukuisia näytelmiä Amerikan suo-
malaiskeskuksissa. Saapuu Umän
vuoden aikana vierailulle Suomeen.

B. M. STENVALL,
prokuristl. Pori.
70 v. 24. 3. 28.

V. PALMROTH,
rovasti. Hauho.
60 v. 25. 3. 28.

KAARLE KALSKE,
laak lis- Viipuri.
50 v. 16. 3. 28.

100 KILOMETRIN NOPEUSAJO (soikJ. Moottoripyoråklubin kilpailuista \•8. 3 28. Voittaja K. Granberg, (seisomassa), joka ajoi matkan ajassa 1.24,16.



Fysiologinen laitos
Suomen Kuvalehdelle kifjoittanut
tohtori RAGNAR GRANIT

orkealla Siltavuorenmäelläkohoaa Fy-
JfC siologinen laitos (kuva 1)suurena linnaa

muistuttavana rakennuksena, jokamuo-
dostaa Nikolainkadun ylimmän päätekohdan.
Paikka on akateemisten piirien ulkopuolella
oleville varsin outo. Ja kuitenkin on siellä
toiminut eräs maamme kuuluisimmista tiede-
miehistä ja tutkijoista, fysiologi Robert Tiger-
stedt, joka perusti laitoksen ja sen tieteelli-
sen merkityksen, palattuaan kotimaahan Tuk-
holmasta, missä hän oli toiminut professorina

Karolinisessa laitoksessa, (kuva
n:o3). Kahden vuosikymmenen
ajan vaikutti hän laitoksessa
opettajana ja tutkijana maan
lääketieteen hyväksi. Vuonna
1919 tuli hänen tilalleen prof.
Carl Tigerstedt, laitoksen nykyi-
nen johtaja. Toinen professorin
oppituoli fysiologiassa perustet-
tiin 1926 ia tuli siihen v. 1927
dosentti Yrjö Renqvist.
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Lähtekäämme nyt tämän lyhyen alkupuheen jälkeen
valokuvaajan seurassa kiertokäynnille laitokseen. Kaikkea
siellä emme voi saada nähtäväksemme, mutta kuva sieltä,
toinen täältä antaa ehkä jonkunmoisen käsityksen fysiologian
toiminta-alasta. Tämä tiede, joka käsittelee ruumiin ja sen

eri elinten toimintaa, onnykyään
hyvin laaja jamoninainen. Tu-
lemme näkemään yksityiskoh-
dan sieltä, toisen täältä, mutta
kenties voimme kiertokulun teh-
tyämme ymmärtää miten tärkeä
fysiologinen kouluutus on tule-
ville lääkäreillemme.

Astumme ensin alakerran-
käytävää kojekaappien välitse
(kuva n:o 2) ja saavumme
metalliovessa olevan aukon koh-
dalle, (kuva n:o 4). Tämä vä-

Kuva n.-o 2:' alakerran jäy-
tävä kojekaap-

pelneen.

Kuva n:o 1. Fysiologinen laitos Siltavuoren mäellä.

Vas. Kuva n.o 3: Laitoksen perustaja,
prof. Rob. Tigerstedt.



hemmän houkutteleva näky muistuttaa vankilaa ja jon-
kunlainen vankila oven takana oleva huone tavallaan
onkin. Tähän ilmanpitävillä sinkkiseinillä, sinkkilattialla ja
ilmanpitävillä ikkunoilla varustettuun huoneeseen suljetaan
nim. pitemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa se tai ne koe-
henkilöt, joiden aineenvaihdon suuruutta tutkitaan, esim.
erilaisissa ammattitöissä. Koehenkilö on siis ulkomaail-
masta täydelleen eristetty, puhelin heillä kuitenkin on
käytettävänään. Kokeet voidaan, jos niin halutaan, tehdä
useamman päivän kestäviksi. Täten on tullut tutkituksi
m. m. aineenvaihto nälässä »nälkätaiteilijan» elellessä useita
viikkoja koehuoneessa.

Viereisessä huoneessa (kuvan:os) otetaan kaasupumpun
avulla koenäytteitä »lyijyhuoneen» ilmasta ja nämä analysoi-
daan hiilihapon suhteen. Hiilihappopitoisuus hengitysilmassa
lisääntyy sen mukaisesti mitä työtä koehenkilöt kulloinkin
tekevät ja siten voidaan »lyijyhuoneen» ilmaa analysoi-
malla laskea, kuinka suuren rasituksen työ tuottaa koe-
henkilön elimistölle. Mitä enemmän hiilihappoa muodostuu,
sitä suurempi on elimistön energiankäyttö. Täten saadut
arvot lasketaan lämpöyksikköinä eli kaiorioina. Tuntiessa
toiseltapuolen ravintoaineiden sisältämät kaloriamäärät, voi-
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daan siis edellisen perustalla
määritellä ravinnontarve erilai-
sissa töissä. Tärkeimpiä lai-
toksella suoritetuista ovat ko-
keet ammattityöläisiä koehenki-
löinä käyttäen. Edelleen on tut-
kittu eri urheilumuotojen ener-
giakäyttöä ja myös voi mainita
erään, sanoisinko tieteellisen
pilan: tutkimuksen energian-
kulutuksesta tanssissa.

Kenties allaolevat numerot
kiinnostavat.

Palamisen suuruus kfllorioissa, laskettuina ihmisen ruumiinpainon kiloa
ja htä tuntia kohden:

Maalarilla 3,30. Kävelyssä (120 ask. min.) 3,80. Sauvavoim. 4,00.
Kivenhakk. 5,53. Juoksussa (160 » „ 9,70. Masurkkaa tanss, 10,87.
Puunsah. 6,80. Polkkaa tanssiessa 7,56. Valssia „ 3,99.

Shimmyi „ 4,02.

Ravintofysiologian alalla ollessamme, luomme silmäyk-
sen laitoksen kemialliseen osastoon, jossa pääasiallisesti
työskennellään ravintoaineidenkennellään ravintoaineiden fysiologis-kemiallisen kokoo-

muksen tutkimisessa. Kuva n:o 6 näyttää naispuolisen
kemistiasistentin täydessä työssä, tällä kertaa hyvin nai-
sellisessa työssä — astiain pesussa. Sodan aikana suori-
tettiin täällä useita tutkimuksia sota-ajanravintoaineista.

Mutta valokuvaajamme haluaa valokuvata oikean
kokeen, hyvin ymmärrettävän ja selvästi kuvattavan; ja
laitos ei ole halunnut kieltäytyä, vaikkei olekaan helppoa
täyttää näitä ehtoja. Kuva n:o 7 osoittaa erästä pientä
tavallista koetta, joka tehdään sydänmyrkkyjen vaiku-
tuksen selvillesaamiseksi. Sammakon sydän on ripus-
tettu, kuten oheenliitetty kaava (kuva n:o 8) osoittaa,
ravintonestettä täynnä olevaan säiliöön, josta sydän sitä
pumppaa edestakaisin. Lasiputken kautta, jota ei ole
piirroksessa, koska se näkyy valokuvassa, poreilee hap-
pea nesteeseen, joka tämän kautta paremmin soveltuu

sydämen ravinnoksi. Sydä-
men kärjestä johtaa lanka

Kuva n:o 4: Lyijyhuone.

Kuva nx> 6: Laitoksen
kemiallinen osasto.

Soikiossa.
Kuva n:o 5:
Prof. C. Ti-
gerstedt ana-
lyysihuonees-
sa, jossa ote-
taan nåyttetta
lyijyhuoneen
ilmasta.



vipuun, joka seuraa sydämen Jiikettä piirtäen kärjellään
tämän noetulle silinterille, joka kiertää vertikaalin akse-
linsa ympäri: metronomi merkitsee sylinterille ajan.
Vasemmalla näkyy happisäiliö. Sylinteriin piirretty kaari
osoittaa sarjantällä tavalla registeröityjä sydämenliikkeitä.
Kuinka tasaisesti lyökään tämä ruumiista irtileikattu sam-
makon sydän! Kaikki lyönnit ovat yhtä korkeita. Josnyt
tiputetaan muutamia tippoja myrkkyä ravintonesteeseen
muuttuvat lyönnit, tullen joko suuremmiksi tai hitaam-
miksi tai nopeammiksi j. n. e. aina sen mukaisesti mitä
myrkkyä sydämelle on annettu.

Tämän kokeen yhteydessä voimme tehdä pienen käyn-
nin kellariin katsomaan »sammakkohuonetta», jossa kyl-
määvettä ikuisesti tippuu(kuva 9).Tulitikku valaisee huo-
netta ja me näemme sammakoita kaikkialla, niitä loikkii
edestakaisin ja istuu suurissa ryhmissä nurkissa jakivillä.

Seuraava kuva (n:o 10) johtaa meidät aistinelinten
ja lihasten fysiologian alalle. Koje, joka näkyy prof.
Renqvistin vasemmalla puolella on n. s. Hillin ergo-
metri, jota käytetään lihasvoiman mittaamiseen. Prof.
Renqvistin oikealla puolella on näkyvissä osa kojeesta,
jota käytetään hengitysilman analysoimiseksi.

Toiselta kannalta tutkitaan lihasten fysiologiaa, kojeella,
joka näkyy seuraavassa kuvassa (n:o 11). Siinä näemme
apulaisen, tri Ranckenin työskentelemässä n. s. Johanssonin
ergograafilla, jonka tarkoitus selvästi käy ilmi kuvasta. Koe-

ten, rauhasten j. n. e. toimiessa syntyy sähköilmiöitä,
joita tämän koneen avulla voidaan tutkia. Määrätyn-
lainen käytännöllinen merkitys on niillä sähköilmiöillä,
jotka liittyvät sydäroentoimintaan. Niistä, voidaan toi-
sinaan päätellä sydänvian laatu. Kieligalvanometriä käy-
tetään meillä jo nykyään kliinillisessäkin tarkoituksessa.
Galvanometrissä on hieno jänne, jonka paksuus on vain

henkilö nostaa vetämällä kädensijasta
alhaalla näkyvää painoa, ja liikkeet
nähdään piirrettyinä noetulla sylinte-
rillä. Tämä tekotavaltaan varsin yk-
sinkertainen koje on sangen hyödyl-
linen. Sillä on saatu mitäarvokkaim-
pia tietoja lihastyön fysiologiasta, tie-
toja, joilla on ollut mitä suurin mer-
kitys sairasvoimistelun kehitykselle.

Kuva n:o 12, jättää maallikon
aivan kylmäksi. Se esittää laitoksen
kieligalvanometrihuonetta. Kieligal-
vanometri on asetettu oikealla näky-
välle .pöydälle; se on äärimmäisen
herkkä sähkövirtojen rekisteröimis-
laite. Ruumiinelinten, sydämen, lihas-

Kuva n.o 9: Sammakkoallas kellarissa.

Kuvat n.o 7ja 8: Sammakon sydän ripustettuna ravtnto-
nestetU täynnä olevaan säiliöin.

Soikiossa. Kuva n.o 10: Prof. Renqvist Hillin ergometrin vientiä
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Viooo millimetriä pingoitettu voimakkaan elektromagneetin
napojen väliin. Jänne heilahtaa virran kulkiessa sen läpi
ja sen liikkeet valokuvataan filmille. Kuvassamme tämä
valokuvauskone on vasemmalla sijaiten vastapäätä galvano-
metriä. Kojeen on laatinut hollantilainen prof. Einthoven,
saaden hän tästä työstään joitakin vuosia sitten lääke-
tieteellisen Nobel-palkinnon.

Kuva n:o 13 johtaa meidät jälleen ravintofysiologian
alalle. Se esittää laitoksen asistenttia punnitsemassa rottia
»rottahuoneessa». Rotat ovat koe-eläimiä viime aikoina
paljon puheenaihetta antaneilla vitamiineilla kokeiltaessa.
Oikealla näemme muutamia rotta-häkkejä. Rotta on
paraikaa punnittavana vaa'alla; aivan kiltisti se siinä
istuu. Rotat ovat nim. hyvin tottuneita niillä alituisesti
uudistettavaan toimitukseen. Rottien kasvun normaali tai
epänormaali kulku kun on tärkeimpiä tunnusmerkkejä
niiden kehityksen normaalista ta? epänormaalista tapahtu-
misesta. Vitamiineja emme tässä yhteydessä ota puheeksi,
mainitsemme vain niiden olevan aineita, joita ruumis
hyvin pienissä erissä välttämättä tarvitsee. Vitamiini-
tutkimuksia suoritetaan eri ravintoaineilla ja alituisesti
tarkkaamalla koe-eläimiä. Amerikalaiset ja englantilaiset
tutkijat ovat olleet tällä alalla johtavina.

On ymmärrettävää, että Fysiologisen laitoksen tärkeim-
piä henkilöitä on mekanikko ja kuvasarjamme olisikin epä-

Kalkki kuvat calok-
R Root.

täydellinen ilman hänen työpajansa kuvaa. Kuvassa n:o!4
näemme mekanikon sorvinsa ääressä, apunaan moni-
töinen, laitoksen käytännölliset asiat hoitava preparaattori.

Kuva tl: Tri Rancken työskentelee ergograafilla.

Alla. Kutia n:o 14: Työpajatta. Mekanikko Ja preparaattori.

Yllå. Kuva n:o 12: Galvanometrihuone.
Alla. Kuva n:o 13:Punnitusta "rottahuoneessa".
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EDUSKUNTATALON GRANIITTIPINTA
Toijalan kylassä Kalvolassa sijaitseva Rantalan graniittivuori, josta uuden eduskuntatalon kioet louhitaan.

Yllä. Granlitiipaaaia porataan kalliosta Toijalassa
Valok. E. Hilli.

Alla. Heinäsen Kivenveistämö Hämeenlinnassa, jossa eduskuntatalon gra-
niittisetnät muovaillaan lopulliseen asuun. Valok. E. Hilli.

Soik- Heinäsen Kiveneeistämön työmiehiä, jotka muodostavat osan uuden edus-kuntatalon tekijämiehtstä". Valok. E. Hilli.
Yllä. Kalvolasta kul-

jetetaan kivet Kuuri-
lan asemalle, missa
ne lastataan vaunuihin
Hameenlinnaan vietä-
viksi. Valok. E. Hilli.

Oik. Uusi eduskunta-
talo on nyt kuin suuri
pakkilaatikko. Lauta-
seinä peittaa toistaisek-
si rakennuksen jo vai'
mistuneen osan. Valok-

R. Roos.
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MITALITAIDETTA
eille on lähetetty muutamia

W f f numeroita Pariisissa ilmesty- g.»
vää Arethuse nimistä aikakaus- .jOfpSwit!

lehteä, jonka erikoisalana on mitali-,
plaketti-, kamea- ja gemmataide. Mai-
nitun aikakauslehden lokakuun nume- <j/Sr
rossa lausuu muuan taiteentuntija ylistä- n[.
via sanoja suomalaisen Gerda Qvistin
tuotannosta. Kirjoitus on runsaasti !INÉttSÉ*«UP9bkuvitettu, joten ranskalainen yleisö jäi-
jennösten kautta saa tutustua Jean
Sibelius-mitaliin, Leo Tolstoin, Fred-
rika Bremerin, Oscar Levertinin y. m. IJBBaEiiBBmuotokuviin sekä Uudenmaan hedelmä- MjMPJßyiflgff
viljelysliiton kauniiseen muistorahaan. H^W£*dtåU&fßMitalitaiteen sukujuuret juontuvat sy-
välle menneisyyteen. Jo keisari Augus-
tus lahjoitti aikoinaan suosionsa ocoituk-
seksi taiteellisesti valmistettuja metalli- Uudtnmaan hMm
kappaleita, jotka tavallisesti olivat pyö-
reitä, rahan muotoisia ja joita ruvettiin sanomaan mita-
leiksi. Mutta vasta 1400-luvulla oli mitalitaiteella loisto-
kautensa. Tämän aikakauden mitalit ovat vertojaan vailla
mitä sekä tekotapaan että näköisyyteen tulee.

Matkallaan pohjoista kohti sai mitali Saksassa toisen
luonteen. Italialainen ylevä suurpiirteisyys vaihtuu tark-
kaan yksityiskohtien tulkintaan. Saksassa, missä sellaiset
suuret taiteilijat kuin Albrecht Diirer antautuvat mitali-
taidetta harjoittamaan, saavutetaan kauniita tuloksia. Mutta
sitten syttyy 30-vuotinen sota ja se tekee lopun saksa-
laisesta mitalitaiteesta. Sen sijaan tämä taiteenhaara saa
uuden tyyssijan Ruotsissa. Kustaa II Adolfin lahjakas,
taidetta rakastava tytär, Kristiina kuningatar tuotti taitei-
lijoita Italiasta ja Saksasta, mutta ei kestänyt kauan,

ennenkuin hänen omat kansalaisensa,
joita hän oli lähettänyt Ranskaan opis-
kelemaan, kykenivät kilpailemaan muuka-
laisten kanssa. Ja välimatka Ruotsista
Suomeen ei ollut sen suurempi kuin
että kulttuuriherätteet helposti löysivät
tien toisesta maasta toiseen.

Yllä on lyhyesti kerrottu, miten
mitalitaide hitaasti löysi tiensä meidän-
kin karuun maahamme. Merkeistä päät-
täen se tulee kukoistamaan täällä. Suo-
messa on jo monta arvokasta yksityistä
mitalikokoelmaa puhumattakaan Kan-
sallismuseon numismaattisesta osastosta,
jossa on nähtävänä mitalien ohessa
myöskin taiteilija Gerda Qvistin töitä.
Neiti Qvist on jo saavuttanut huomat-
tavan maineen maamme rajojen ulko-
puolella. Ranskassa, Saksassa ja Ame-
rikassa on alettu kiinnittää huomiota

tähän lahjakkaaseen taiteilijaamme, ja näiden maiden asian-
tuntijat kehoittavat mitalitaiteen ystäviä painamaan mie-
leensä hänen nimensä. Taidearvostelijat pitävät hänen
taiteelleen luonteenomaisena monumentaalisen yksinker-
taista ja samalla herkkää suoritusta.

Gerda Qvistin taiteelle ominaista on se kekseliäs
mielikuvitus, jolla hän mitaliensa toiselle puolelle on
ilmentänyt kuvattavan henkilön elämäntyön ja hengen.

Erikoisen mielenkiintoisia ovat ne mitalit japlaketit, joita
eri yhdistykset kuten maanviljelys-, puutarha-, voimistelu-,
urheilu- y.m. yhdistykset ovat teettäneet toimintansa tai joh-
tajainsa muistoksi.

Äsken avatussa taidehallissa voi mitalitaiteen harrastaja
ihailla etevän mitalitaiteilijamme monipuolista kokoelmaa.

Wald
Ruin-mitali.

Jean
Sibelius-mitali

Uudenmaan hedelmäviljelijäin liiton mitali.



Yllä: Kolmas vahvistajakaskaadi. Oikealla: 3 kpL. 20 kllo-
ulatin valella iäähdutettävää Putkea. /

Vas.: li&unassa ylhäällä"
antennin ja alhaalla vasta-
painon nulosmcno". Vasem-
malla näkyvät vcitsikatkaisi-
at, joilla jäätynyt antenni

voidaan sulattaa.

Yllä: Antennimaston jalka.

Soik-' KorkeaVaihemuuntajat ynnä niiden
jdähdytUjät.

O ik-: Lähetyssali. Oikealla
automaattinen järjestely-

pöytä.



LAHDEN SUURASEMA VALMISTUNUT
Yllä Lahden yleisradioasema nähtynä kaupungintalon tornista.

O i k-: Antennin viritysvariometri.
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Kukkos pappi Värmlannissakin
euomessahan eli 1800-luvun alkupuolella kuuluisa

herännäispappi Henrik Renqvist-Kukkonen. Hän
oli talollisen poika Ilomantsista, joka hartaan luku-

halunsa pakottamana antautui lukualalle. Pääsi suurien
vastuksien jälkeen vihdoin ylioppilaaksi v. 1816 japapiksi
aluksi Liperiin, myöhemmin Sortavalaan, jossa kuoli v.
1866. Hänen elämänsä oli alituista taistelua. Nuoruu:

tensa aikana hän taisteli köyhyyttä vastaan, mieheksi tul-
tuaan hän soti uskonsa puolesta. Vainon alaisena hän
hoiti virkaansa, sillä hänen esimiehensä eivät suvainneet
hänen oppiaan. Hän oli puhtaan elämän innokas lietsoja,

jamissä mukaepäpuh-
tautta huomasi, siinä
hän ei säästänyt sano-
jaan, vaan antoi tuo-
mionsa jyristä siitä
huolimatta, että se
sattui vaikutusvaltai-
siin henkilöihin. Täs-
tä seurasi, että hän
omissa nahoissaan sai
kärsiä tämän jyrkkyy-
tensä ja pelkäämät-
tömyytensä seurauk-
sia. Hänet määrättiin
Svartholman linnan
saarnaajaksi, mutta itse
asiassa hän oli linnan
vankina. Tuomiokapi-
tulit, kihlakunnan- ja
hovioikeudet käsitteli-
vät hänen muka rikko-
muksiaan; hänet tuo-

Suomen Kuvalehdelle kirjoittanut lehtori ERNST LAMPÉN
mittiin sekä viraltapantavaksi että sakkoihin. Mutta väsy-
mättömänä hän saarnasi oppiaan, levitteli hartauskirjoja ja
aikaansai merkillisen uskonnollis-siveellisen liikkeen Suomes-
sa, jota sanottiin renqvistiläisyydeksi. Samaa sukua on tun-
netun suomalaisen kustannusliikkeen samanniminen johtaja.

Kummallinenko sattuma lienee, että tällä Kukkos-
papilla on vastineensa Värmlannissa kaimassaan Henrik
Kukkosessa Manskogin pitäjästä, vai onko syvemmät syyt
etsittävät? Asuuko Kukkosten luonteessa tuo jyrkkyys,
tuo pelkäämätön uhmamieli, vai onko se vain satunnaista
yhtäläisyyttä näissä kahdessa kaimaksessa, jotka muuten
kaikesta päättäen ovat
samaa sukua, suurta
Kukkosten savolaista
heimoa, josta toinen
haara siirtyi Ilomantsiin
1600-luvunlopulla, toi-

nen ehkä sata vuotta
aikaisemmin Värmlan-
tiin; siis toinen äärimäi-
seen itään toinen ääri-
mäiseen länteen. Tä-
mänlaisia siirtoja kyl-
lä tunnetaan muitakin.
Muuan Koponen siir-
tyi samoihinaikoihin In-
kerinmaalle, hänen si-
sarensa Koponen Taa-
lainmaalle Ruotsiin.

Kaikissa tapauksis-
sa yhtäläisyydet ovat
hämmästyttäviä. En-
sinnäkin ristimänimet.K. A. Gottlund. Leht. Ernst Lampén.
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Kukkosten suvussa näkyy Heikki, Henrik, olevan lempi-
nimi. Herännyt Kukkos-pappi oli Henrik Henrikin poika.
Renqvist-Kukkosen suvussa on Heikkiä parin sadan vuo-
den kuluessa ollut 17. Eräältä perheeltä kuoli Heikki
nuorena, mutta siitä huolimatta myöhemmin syntynyt poika
ristittiin Heikiksi. Mutta nyt Värmlannissa syntynyt Kukko-
nen myös oli Henrik Henrikinpoika Kukkonen. Hänen
isänsä taas oli Jonas Hindrikin poika ja tämän isä Hindrik
Pietarinpoika. Siis Heikki täälläkin lempinimenä.

Värmlannin Kukkos-pappi lähti Karlstadiin lukemaan.
Hän karkasi kotoaan sinne. Kun ei ollut lupakirjaa,
ajettiin hän pois koulusta. Palasi isän luo hakemaan lupaa.
Isä osasi hieman kirjoittaa ja
töhersi kokoon lupakirjan.
Poika palasi takaisin kouluun
pieni kelkkanen perässään,
jossa veti laihaa evästään ja
turkkiaan. »Hän mierosi pit-
kin tietä». Pääsi nyt kouluun
ja sai »yhen ruuan tässä ja
tässä kaupungin porvarien luo-
na», niinkuin Gottlundkertoo.
Kuusi vuotta hän kävi koulua,
ja elätti myöhemmin henkeään
kotiopettajana maakunnassaan.— Siis pilkulleen vietti saman-
laista elämää kuin Kukkos-
pappi Suomessa. Meidän
Kukkonen otti nimekseen
Renqvist, Värmlannin Kuk-
konen Magner kotipitäjänsä
mukaan, joka oli Mangskog.

Mutta yhtäläisyydet jatku-
vat. Opinnoitaan jatkaessaan
Heikki Heikinpoika Kukko-
nen-Magner kiukustutti lehtori
Olov Bjurbäckiä, josta sittem-
min tuli piispa ja oli piispana
Gottlundin Värmlannin mat-
kan aikana 1821—1822 sillä,
että Kukkonen väitti Bjur-
bäckin pitävän »salaisest yh-... r ... i ■ 'ta yhen rouvasvam kanssa».
Piispa suuttui tästä niin, että Gottlund sanoo hänen uhan-
neen Kukkosta seuraavilla sanoilla: »ennen minun kaula
katketkoon, ennenkuin sinä papiksi pannaan». — Ruotsin
piispat joskus olivat herkät suutelemaan kauniita naisia.
Kuuluisin heistä oli Esaias Tegnér, Ruotsin suurin runoi-
lija, joka eli juuri Bjurbäckin aikana, mutta jota Kukko-
nen ei näy päässeen hämmästelemään. — Gottlund antaa
Kukkosesta seuraavan luonteen kuvauksen: »Tämä Magner-
Kukkonen on ollunna yx hyvä poika, mutta se oli hänen
surmaxi, että se ei milloinkaan tainna pitää turpansa kim,
koska hän luuli, että oli väärin olla vaiti. Se sanoi aina
totuuden vasten toisen silmiä, eikä välittännä, kelle se
sanoi. Muutoin pikainen ja rohkia. Tästä se sai monta
vihamiestä.»

Kaiken tämän voi sanoa meidänkin Kukkosesta. Nuo-
rena pappina Liperissä hän sai kaikki esimiehensä ja
pitäjän virkamiehet vastaansa, kun ei voinut pitää »tur-
pansa kim», vaan sätti heitä huonosta elämästä. Häntä
syytettiin oikeudessa siitä, että hän yllytti köyhää rahvasta
virkamiehiä vastaan.

Kaikki rovastit Värmlannissa kantoivat kaunaa Mag-
ner-Kukkosta kohtaan, mikä mistäkin syystä. Magner-

Kukkonen jatkoi kaikista vastuksista huolimatta luku-
jaan muun muassa pari vuotta Upsalassa. Hän kerjäsi
varoja tähän tarkoitukseen kotiseutunsa pitäjistä. Mutta
Karlstadin tuomiokapituli ei antanut hänelle papin ar-
voa. Se päinvastoin lähetti »kieltokirjat» kaikille ympä-
ristön papeille, etteivät he saaneet antaa Magner-
Kukkosen saarnata. Kukkosen veli käveli Tukholmaan
asti kaipaamaan korkeille viranomaisille. Tämä tapahtui
vuonna 1802. Ei mikään auttanut. Saarnaamislupaa ei
annettu.

Vihastuneena hän ja veljensä menivät Norjaan, josta
Magner-Kukkosen piti matkustaman Englantiin. Kristia-

niassa hän joutui moniin seik-
kailuihin, kun ei voinut »pi-
tää turpaansa kim», mutta
selkiytyi poliiseista ja pääsi
Lundiin. Siellä hän jatkoi
lukujaan suurimmassaköyhyy-
dessä. Itkussa silmin kuuluu
myöhemmin kertoneen, kuin-
ka hän Lundissa luki päivät
pääksytysten ja yöllä kävi kau-
pungin ympäristön pelloilla
syömässä rukiin jyviä ja her-
neitä.

Vihdoin viimein pääsi kun
paasikin Kukkonen-Magner
saarnaamaan. Eräs rovasti
Ullman halusi häntä apulai-
sekseen ja tähän suostut-
tiin. Gottlundin käydessä
Värmlannissa oli Magner-
Kukkonen jonkinlaisena apu-
lais- tai kappalaispappina
eräässä seurakunnassa. Ai-
van niinkuin meidän Kukko-
nen eli ja kuoli Sortavalan
kappalaisena.

Värmlannin Heikki Hei-
kinpoika Kukkosesta ei tie-
detä, levittelikö hän uskon-
nollisia kirjoja, niinkuin Ren-
qvist-Kukkonen, mutta valis-
nouisia niinen Ren.

v , i ' ~qvist-Kukkonen, mutta valis-
tuksen innokas lietsoja hän oli. Hänellä näet oli
kaksi »passarpoikaa», jotka hän kouluutti papeiksi asti.
Toisesta, Hassel nimeltään — ehkä hänkin suomalai-
nen — tuli Kukkosen kotipitäjän, Mangskogin, kirkko-
herra.

Ja nämä molemmat sotaiset Kukkos-papit elivät ja
taistelivat samoihin aikoihin kumpikin omalla tahollaan.
Värmlannin Kukkonen jonkin verran vanhempi. Hänen
kuolinvuottaan ei tunneta.

Olivatko nämä kummalliset yhtäläisyydet pelkkiä sat-
tumia, vai olisiko Kukkosissa todellakin tuota luonteen
jyrkkyyttä ja pelkäämättömyyttä, joka huomataan näissä
kahdessa pappismiehessä. Voisiko ajatella, että se ensi-
mainen mies, joka kantoi Kukkosen nimeä olisi ollut
tappelunhaluinen pukari, koskapa hänelle annettiin nimi
Kukkonen ja että tuo rajuus joskus pulpahtaisi esille
jossakin suvun jäsenessä. — Värmlannin Kukkonen pieksi
kerran erästä juopunutta miestä, niin että hän makasi
14 vuorokautta vuoteessa. Siveellisestä suuttumuksestako?
— Suomen lukuisat Kukkosethan voisivat tutkia sydämiään
ja munaskuitaan ja julki julistaa, onko heissä kukon
vikaa vai ei.

Henrik Renqvist, talollisen Heikki Kukkosen poika Ilomantsista.
Herännäispappi ja kirjailija.
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HUVITTELEVA
HELSINKI
NAAMIAISPUKUJA

NAAMAISISTA 10. 3. 28.

Valok. Helander.

Yllä. "Espanjattaren hymy".

Va t. "Helsinkiläinen Carmen" ja "musta-
naamio."

Ylli. "Värisointuja".

Yllå. "Katinka".

Olk. "Primadonna'.
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Aasia valloittamassa Europaa
AFGANISTANIN KUNINGAS AMAN-ULLAH

ainen vierelläni huomauttaa minulle: »Tätä katua
vJ I se kuningas tulee» — »Mikä kuningas?» — »Se

Afganistanin kuningas.» — »Tulee Afrikasta.» —
»Aasiasta, veikkonen, Afganistanista - kuinka sinä
seuraat aikaasi ja käyt sanomalehtimiehestä!» — En
kysynyt enempää, ei tarvinnut kysyä, tietoa tuli ilmankin:» ja sillä on niin hirmusen kaunis rouva, jo se
virallinen, ja lisäksi vielä kaksi vice-rouvaa, jotka nimel-
lisesti menevät kuninkaan ja kuningattaren sisarista —
no, sentähdenhän ei paavikaan ottanut edes laillista
vastaan, kun niitä oli kolme, niinkuin ei meillä Euro-
passa olis', ovat vain vielä vähemmän virallisia. —— —» Olin viidessä minuutissa aikani tasalla. --Seuraavana päivänä näen kaupungin kaduille kasvavan
köynnöspatsasta ja lipputankoa, jos minkä, ja kärkeen
Saksan mustapunakultaista lippua veljeillen minulle vie-
raan mustan kanssa, jonka keskellä on hopealla jotakin
mystillistä. Ja Wilhelm-kadulla prinssi Albrechtin palatsin
edustalla on hirmuinen meno. En uskalla enää kysyä,
etten taas tyhmäisi itseäni, mutta höristän korviani, ja
se riittääkin: »viisikymmentä huonetta ovat laittaneet sille
kuntoon prinssin palatsiin! Ja kummoiseen kuntoon.
Kultaa ja marmoria ja hienointa porslinia! Ja kun se
ei tunne edes europalaisia numeroita, on laitettu varta-
vasten afganistanilainen kello, josta osaa katsoa ajan,
kuuluu muualla aina myöhästyneen». — Ostan iltalehden:
»Aman-ullah voi tulla! On valmista.» — Keskiviikkona
11,15 ap. Lehrteriltä. Nukun huonosti yöni ja aamulla

kokoon kiireellä sanomalehtimiespaperini, joilla on kaikki-
valta kansajoukkojen läpi ja laitatan itseni asemalle.

Kauniisti koreiltu asematalo odottaa juhlallisena sank-
kojen ihmisparvien täyttäessä lähikadut ja valtatien läpi
kaupungin palatsille asti. Sotilaskunniavartiosto on ensi-
mäisestä viimeiseen ryhdikkäintä Saksan poikaa. Ilmassa
tuntuu odotukselta, tirkistellään ja kurkistellaan, ja valo-
kuvaajien lukumäärä ennustaa melko suurta tapausta.
Yhdeltätoista marssii asemalle toisten odottavien lisäksi
viitisenkymmentä ruskealle vivahtavaa miehentekelettä,
sen enempää en heistä voi sanoa, niin vaivaisia olivat
Preussin valiomiesten rinnalla. — kuulen: Berlinin afga-
nistanilainen ylioppilaskunta. Minun pelkoni keltaista
vaaraa kohtaan vähenee vertailusta hyvästi. Kohta sen-
jälkeen kajahtaa kansanjoukosta riemukas tervehdys: presi-
dentti Hindenburg ajaa asemalle vastaanottamaan vieras-
taan. Ja kun aurinkokin samassa vielä suvaitsee tulla
pilvestä, niin alkaa minustakin jo tuntua, että hän voisi
tulla. Vilkaisen pikaisesti vielä joen toiselle rannalle
sopivasti sijoittautunutta lähetystömme taloa ja totean
tyydytyksekseni kaiken olevan kunnossa: kaunis sinivalko-
lippumme liehuu osaltaan tervehdystä. Sitten — en näe
vielä mitään, mutta tunnen: on tullut, minkä tuntemuk-
seni pian vahvistaa ylioppilaiden tervehdysmölähdys, omien
ensi sana — ei, Hindenburg oli jo sanonut sanottavansa.
Kanuunat paukkuvat, sotilassoittokunta soittaa ja kansa
huutaa. Kasvan sentin ja olen jo samassa lyyhähtää
kokoon: varjelkoon, noin nuori ja kaunis ja solakka mies,
ja minä kun olin odotellut möhömaha-haaremiherraa.
Kun hän sitten vielä suvaitsee nyökätä ystävällisen hymynsä
minunkin kulmalleni — luulen tietysti olevani siinä ihan
yksin — niin tuntuu sydänalassani, joka siihen asti oli ollut

Kuningas Amanullah
ja kuningatar Suraya

saapuvat.
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syntymästäni paatuneen tasavalta-
lainen, että kuningaskin voi sen-
tään joskus olla varsin mukiin-
menevä ihminen. Kuningattaren
kauneuksille jää minuun senjäl-
keen enää hyvin hiukkanen tilaa,
mutta senverran joudun totea-
maan, että hän on aivan europa-
laisesti ja viimeisenmuodin aistik-
kaasti pukeutunut ja ihan tar-
peeksi kaunis riittämään ilman
vice-sisaria. Koetan vertaillakin,
mutta kaikki mikä tulee perässä,
ei vedä alkupäälle vertoja vähin-
kään. Hävitään kansajoukkoon
ja sitä tietä virallisuuksiin ja
vierailuihin.

10,15 ip. juhlapäivällisten jäl-
keen on presidentin linnan edus-
talla ilmoitettu tapahtuvaksi »Zap-
fenstreich», sanakirja selittää
»iltahuuto», mutta väheksyn sitä
ja menen ottamaan selvää. Berli-
nin neljämiljoona ihmistä tuntuu
yksimielisesti kokoontuneen sille
puolen kaupunkia. Pujahtelen papereitteni kanssa rau-
hoitetuille alueille, missä on näkemismahdollisuuksia ja
säälin niitä katsomaan tulleita, joille ei riitä tilaa katso-
miseen. Neljästi saan matkalla todistella tärkeyttäni poliisi-
patrulleille, ennenkuin pääsen ketjujen läpi. Ensimäinen
lukee pimeässä afganistanilaiseksi, kumartaa perin kohte-
liaasti ja laitattaa vielä miehen saattamaan edelleen —
minä muuten kansallisuudestani ylpeä, en pidä sen selvit-
telyä tarpeellisena. — Määrähetkellä alkaa kuulua kulman
takaa kolmikymmenvuotisen sodan tuttu marssi, ja kohta
marssii linnan pihaan sotilasta tulisoihdut kädessä täyttäen
sen yhdeksi yhtenäiseksi valomereksi. Parvekkeella ovat
suuret vieraat, kuningas jakuningatar, seuranaan presidentti
Hindenburg, vastaanottamassa Kunnianosoitusta. Seuraa
tunnin verta soittokunnan soittoa tässä yöllisen juhlalli-
sessa valaistuksessa. Hindenburg tekee kunniaa Fredericus-
marssille, kuningas perässä, mutta innostuu jo samassa
enempään ja heiluttaa töyhtölakkiaan soittajille — se oli
kiitos kunniasta. — — —On juhlittu tuloa jasanottu puoleen ja toiseen tarpeelli-
set kohteliaisuudet veljeilyn perustaksi. Vieras on tehnyt
valloituksensa: »Afganistan
on aina ihaillut Saksan kan-
san tarmoa ja työkykyä»,
välitön tunnustus taivuttaa
ystäväksi senkin, joka ei
hymystä helly.

Tiedoitetaan kuningas-
käynnin vakavaksi tarkoi-
tukseksi perehtyminen Sak-
san teollisuuden saavutuk-
siin. Käydään lentokentällä
tarkastamassa mannermaan
suurinta lentoasemaa. Jäl-
leen paukkuvat kanuunat,
jälleen soi musiikki, ja len-
tokoneet liitelevät paraatia

Aasialle, joka ihastuu Eurupan
saavutuksiin. — Saksan hallitus
palkitsee ihastuksen lahjoittamalla
vierasystävälleen muistoksi käyn-
nistä Junkers-lentokoneen.

Lahjoja tulee sittemmin mui-
takin ja kunniaa muodossa, jos
missäkin, sillä usko ystävyyteen
ei enää horju. Tummasta kunin-
kaasta tehdään saksalainen kun-
niatohtori, hän saa Berlinin kau-
pungin loistokuvituksena, sen syn-
tymätarinan pergamenttiin kirjoi-
tettuna.

Tutustutaan Saksan kansan
historiaan museon opastuksella
ja ollaan hetkinen ylpeitä Fred-
rik Suuren muistojen parissa.
Museohallin kuolleille sankareille
omistettu jumalpatsas vie juhlaan
ja vakavaan. Amanullah laskee
kukkaistervehdyksensä Saksan
sodassa kaatuneille. Tunnelma
kohoo yleväksi, politiikka unoh-
tuu ja ihminen sanoo sanansa.

Vierailun julkiset juhlallisuudet ovat lopussa. Hyvän-
tunne tuntuu jääneen mieliin. Tasavalta ja kuningas-
kunta, Europa ja Aasia ovat veljeilleet sovussa ja oppi-
neet kunnioittamaan toisiaan.

Ilmoitettiin: kuningas Amanullah vastaanottaa — —.
Linnan suureen saliin oli kokoontunut puolisen toista-
sataa sanomalehtimiestä, naissuku sai tyytyä kuuden
edustukseen. Odotuksen jälkeen Hänen Ylhäisyytensä
tuli sanomaan sanottavansa, se oli kiitos sanomalehdis-
tölle kaikesta kauniista, mitä hänestä oli kirjoitettu ja
pyyntö: »välittäkää tervehdykseni Saksan kansalle, sen
kestiystävyydestä kiitos. Meidän välimme ovat hyvät ja
tulevat toivottavasti vastedeskin säilymään hyvinä. Olen
oppinut kunnioittamaan ja pitämään.» Vieraat vastasivat
»bravo», ja korkea kuningas otti hyvästinsä, kädenpuris-
tus joillekin lähimpänä oleville kaikille tarkoitettuna. Nytoli naissuku etualalla itämaalainenkin tunsi heidän heik-
koutensa ja näytti tuntevan kädenpuristuksensa arvon —siitä kilpaili mieskin.

j Tekee mieli välittää toi-
nenkin tervehdys, minkä
Amanullah on käynnillään
mieliin painanut maailmalle
sanottavaksi: Afganistanin
nuori kuningas on kunnioit-
tavasti todistellut tarmok-
kaan vakavaa pyrkimystä
valtakuntansa nostamiseen ja
itsensä kehittämiseen; tienä
on: silmät auki näkemään
ja oppimaan muilta, käsi
avoinna antamaan sydäntä
ja hyvää tunnetta.

Berlinissä 25. 2. 28.

AdaNorna

Kuningas tervehtii vastaanottajia.

Amanullah Saksan
presidentin rinnalla.
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YLEISEN AUTO-
LIITON LIITTO-

PUKU yksityis-
autoilijoita varten.
Lakissa Puolustuk-
sen Ensi-Apu-jaos-
ton erikoismerkki-
Pukua varten on
valmistettu erityinen

»khaki"-
-■ värinen kangas, jota
I on saatavana ainoas-I taan liitolta. Kuosi

|B muuten sama kuin
I armeijan upseereilla,

H pa/fai e/M /abissa
on nain kolme nap-
pia ja taskut hiu-

to kan pienemmät, pal-
ketttomat ja pyöreä-

I kulmaiset.

KAUKAISIA REIPPAILIJOITA SUOMEN KUVALEHDEN VIERAINA.Talollisenpojat Eino Mustaparta ja Lauri Peräntie, jotka helmlk- 13 pmä lähtivät suk-silla Alatomion Ylivojakkalasta Helsinkiin, jonne saapuivat maalisk- 6 p:nä. Kuvassa
miehet Suomen Kuvalehden toimituksessa täydessä matkapuvussaan.

SAGE GUNDBORG (oik.) tanssijatar.
Tanssinayiös Suom. Oopperassa 2. 4. 28.

SATAVUOTIAS (alla) Kangasalan seurakunnan
vanhin jäsen HedvigSäteri, joka 1.4.28täyttää 100vuotta.
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SALPAUSSELÄN HIIHTOPÄIVILTÄ

Yllä. Norjalainen Kai Rusten, joka voitti yhdistetyn hiihto- ja mäenlaskukilpailun
mäenlaskukilpailun.

Yllä. Erkki Penttilä. 10ja 50
km hiihtojen voittaja.

Oik- Maamme-laulua lauletaan
paljastetuin päin.

Oik- Matti Lappalainen, joka tuli toi-
seksi 50 km hiihdossa.
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SANTOSIN KUVIA
SIELLÄ TAPAHTUNEEN

KOHTALOKKAAN MAANVIEREMÄN
JOHDOSTA

CF ämän kuun puoliväliisi kohtaf 1 San-
'"*'■ tosinkaupunkia Brasiliassa vaikea on-
nettomuus. Suunnattomat maa- ja kivi-
röykkiöt vierivit Mont Serraten kukkulal-
ta, jonka juurella kaupunki sijaitsee, kau-
punkiin, haudaten allensa kuusitoista raken-
nusta, niiden joukossa Santa Rosan sai-
raalan. Useita satoja ihmisii joutui maan-
viereman alle. Santos on maailman johta-
vin kahvinvientikaupunki ja nousee sen
asukasluku n. 100,000:een. Maanvieremä
aiheutui siitä, etta rankkasateet olivat hä-
vittäneet kivimassoja tukevat maakerrok-
set. Julkaisemamme kuvat on pari vuotta
sitten valokuvannut suomalainen merikap-

teeni S. Tainio.

Vasemmalla. Sanomalehden-
kauppias Santosessa.

Yllä. Santos nähtynä Mont-
Serrat-vuorella.

Ylld. Kuningaspalmuja.

Alla. Traakkipuu Santosessa.

Soikio**"- Santosen suomalaisia
Herrasväki Blomfeldt.

Oik- Santa Casa del Miseri-
cordian sairaala. TaustallaMont-

Serrat.

Oik- Santosen kuuluisa kahvipörssi,
jolla on sanomista meidänkin »fcaAu/-

kultamme" hintoihin.
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Oma koti
Sananen säilykkeistä

silmäilemme siirtomaatavarakauppojen hyllyille,
on meidän vaikea monenmoisten pullojen ja

erikokoisten ja mallisten purkkien joukosta keksiä
kotimaista tuotetta. Olemme erikoisiin säilykkeisiin näh-
den pitäneet melkeinpä selviönä sitä, että ne ovat ulko-
mailta tuotavat; sellaiset ovat esim. soijat, joita on monista
eri aineista valmistettuja ja joille ulkomaalainen panee
niin äärettömän suurta arvoa.

Jouduimme aivan kuin odottamatta käymään näitä
säilykkeitä valmistavassa tehtaassa, joka sijaitsee itse pää-
kaupungin keskessä. Tämä tehdas, joka on tositeossa ollut
olemassa vuodesta 1917, on »Herkkusäilyketehdas 0.y.».
Tämän yrityksen sielu on neiti Anni Korhonen, joka
aivan pienestä alusta, omistaessaan leikkeleliikkeen, alkoi
valmistaa erilaisia säilykkeitä, ensi kädessä omaa liikettä
varten. Kun hänellä ei ollut tilaisuutta saada hankituksi
valmiita valmistusohjeita, täytyi hänen kokeilemalla ja
käyttämällä maku- ja hajuaistejaan päästä selville, mitä
kukin laji sisälsi ja onkin hän tällä tavalla menetellen,
päässyt loistaviin tuloksiin. Olimme tilaisuudessa maista-
maan tehtaan monenmoisia herkullisia tuotteita, soijaa ja
muita säilykkeitä, ja vaikka, oikein tarkalle pannen, vielä
on yhdessä ja toisessa kokeilemisen varaa,' niin emme
voi muuta kuin antaa kehuvan lausunnon neiti Korhosen
tuotteista.

Kannattaa jokaisen liikkeen, joka näitä tavaroitapitää
kaupan, tutustua »Herkun» tuotteisiin ja voimme kehoit-
taa yksityisiä henkilöitäkin tilaamaan tarpeensa suoraan
tehtaasta. Meille näytettiin käytännöllisiä lähettämis-
koteloita, joihin mahtuu tasan tusina pulloja tai purkkeja.
Viimeksimainitut ovat sironmallisia ja säilytys yleensä
siistiä ja sellaista kuin tämmöisessä tehtaassa sopii. Val-
mistushuoneessa oli pitkät rivit suurehkoja tynnyreitä eri-
laisia joko täysin valmiita tai valmistuksen alaisia seoksia.
Kaikki oli erinomaisen puhdasta ja järjestys mallikelpoi-
nen. Pitemmittä kyselemisittä huomasi, että kaiken takana
on henkilö, joka ei ole säästänyt vaivojaan ja aineellista
uhraamistakaan päästäkseen päämääränsä perille. Ja todel-
lakin on näinä kokeilujen aikana moni (•
kallis seos saanut joutua hävitettäväksi «[ 4n ¥mennenkuin salat on saatu julki ja seok- jjjj
sesta hyvä, maukas jatäysin tyydyttävä, ft

Kun vertaamme näitä suomalaisia U B Jp^L
tuotteita, erittäinkin soijaa ja salatteja,
esim.englantilaisiin tairanskalaisiin tuot-
teisiin, huomaamme siinäteisiin,
sen eron, että »meidän»
tuotteemme ovat jonkun-
verran miedompia, t. s. eivät
ole yhtä väkeviä. Tämä ei
ole vika vaan etu, sillä me
emme olekaan tottuneet niin
runsaasti maustettuihin säi-
lykkeisiin jasoijiinkuin ulko-
maalaiset. Ne, jotkapidem-
män aikaa ovat oleskelleet
ulkomailla, kaipaavat ehkä
jonkunverran tuota erikoi-

nämät miedonnetut seokset verrat-
tomasti parempia. Koetimme mais-
tella muutamia niin ulkolaisia kuin
kotimaisiakin tuotteita vuorotellen
ja meidän makumme piti parem-
pana näitä Herkun tuotteita.

Emme täällä Suomessa ole vielä tottuneet kovinkaan
paljon käyttämään soijasekoituksia, jotka kumminkin ovat
kerrassaan mainioita lihakeittojen ja kastikkeiden maus-
teina. Mutta muutamissa maissa, erittäinkin kaukaisessa
Idässä ovat soijat kansankin keskuudessa yleisenä ruoan-
lisänä. Ja eräisiin Euroopan maihinkin on soijan käyttö
päässyt aika yleiseksi ja suosituksi. Ovatpa muutamin
paikoin ruvenneet levittämään soijaa leivän päälle aivan
kuin voita. Eikä tämmöinen voileipä olekaan hullumpi
maultaan.

Tämä kotimainen yritys ansaitsee yleistä kannatusta
ei ainoastaan sen oivallisten tuotteiden takia, vaan pelk-
känä kotimaisena yrityksenä. Meillä ei nyt ole tarjolla
täsmällisiä numeroita kuinka suuria summia vuosittain lähe-
tetään ulkomaille juuri tämänkaltaisista tuotteista, mutta
emme luule erehtyvämme, vaikka sanomme, että on kysy-
mys miljoonista. Eikö olisi syytä jokaisen Suomen kaup-
piaan, jopa yksityisen perheenemännänkin tilata tuotteensa
suoraan säilyketehdas Herkulta, jonka osoite on Sepän-
katu 9. Sopisihan aluksi ainakin kokeeksi ja maistelta-
vaksi tilata tuollaisen tusinan sisältävän kotelon, johon
kuuluisi tehtaan erilaatuisia tuotteita vaikkapa pullo kuta-
kin. Luettelemme tähän ainakin osan tuotteista:

Sinappipikkelsiä, tavallista pikkelsiä, hillosipulia,
paratiisi-omenasalattia, sekahedelmäsalattia, tomaattisosetta,
monenlaisia marjahilloja ja kaiken kruununa erilaisia soija-
oalmisteitn: herkkusoijaa, herkkusinappisoijaa, kabyylisoijaa.

Lopuksi emme voi olla mainitsematta, että näiden
tuotteiden hinta, verrattuina ulkolaisiin tuotteisiin, on hyvin

paljon halvempaa. Nekin, jotka tah-
jn tovat ostaa halvalla, voivat, tilaamalla

säilykkeensä Herkusta, tulla täysin
tyydytetyiksi ja halpuudesta huoli-
matta saada hyvää ja maukasta tava-
raa pöydlälensä.

Nyt kun kevät on käsissä ja monelta
emännältä ehkä alkaa varastot kella-

rissa ja säilykekomeroissa
supistua vähiin tai ovat
jo loppuneet, sopii mai-
niosti täydentää puuttuvan
tarpeensa tilaamalla niitä
mainitusta tehtaasta.

Kyselyt tulevat var-
maankin vastatuiksi viipy-
mättä ja tarkemmat tiedot
niin yhdestä kuin toisesta
seikasta annetuiksi.

Edit Reinilä-Hellman

Edit Reinilä-Hellman.



ERI TAHOILTA
MAATA

TAKAISIN KOTIMAA-
HAN. Äskettäin Venä-

jältä takattln Suomeen
ostettu veturi. Kuten

kuvastakin voipää-
tellä on veturi il-
man korjausta
ajoon kelpaa-
maton. Valok'
A. Pentikäinen.

NELJÄN MILJOONAN LITRAN
AS TIA (solk). Nobel-Standardinuusi öljy-
tankkiKäpylässä. Korkeus 15mjasade22m.
Rakennustyöt on suorittanut A. Pesosen pelti-

seppaliike. Valok. I. Viitanen.

TIELAKIN PENKINPAINAJAISISTA. Jyväskylät, lyseon abiturientit
hauskoine vaakunakilpineen lähdöstä penkinpainajaisajoon. Valok. J. Rusanen.

ERÄMAAN KULKUVÄYLÄ. Valtimon perukoilta,jossa
naapurit yhdistää toisiinsa vain suksenlatu. Valok. K. Nykänen

KILPASILLA (olk) Tampereen kansa-
koulujen vallset hiihtokilpailut 7. 3. 28.
Osanottajia oli 400. Hiihdettävä matka
oli murtomaata Pyynikillä Valok- Aira.

ALOKKAITA (soikJ. Joukko sotapalvelukseen mat-
kalla olevia nuorukaisia. Kasarmintuntua saa jo vähän

junanvaunussakin! Valok. E. Hilli.



MUOTOKUVIA

SAMUEL HÄLLBERG.
Jalasjärvi.

90 v. 16. 3. 28.

WIIVI REINIKAINEN,
rouva. Helsinki.
70 v. 24. 3. 28.

EMILIA SIMOLIN-RIIHI-
MÄKI. emäntä. Pukkila

70 v. 7. 3. 28.

IDA MARIA FASTBERG,
leskirouva. Helsinki.60 v. 20. 3. 28.

HUUGO FREDRIK LOUHI-
VAARA, talouivahtimeitarl.

Hämeenlinna. 50 v. 27. 3. 28.

KRISTIINA HARTIKAINEN,
emäntä. Rautavaara.

80 v. 12. 3. 28.

ERIK LAASONEN.
ent. vaununtarkastaja. Tali.

70 v. 23. 3. 28.

GOTFRIED A. LINDHOLM,
räätäli. Akaan Sotkia.

60 v. 31. 3. 28.

MANU KUOKKA,
Virolahti.

60 v. 1. 3. 28.

ALGOT LIEBE.
vakuutustarkastaja. Kaarina.

50 v. 26. 3. 28.

JOHAN HONKONEN,
ent. lukkari. Saarijärvi.

75 v. 29. 3. 28.

PEKKA PESONEN.
ent. tehtaantyonjohtaja. Möhkö.

70 v. 14. 3. 28.

JOSEFIINA NAULA,
emäntä. Loimaa.
60 v. 25. 3. 28.

AMOS HEIKKINEN.maanviljelijä. Sipoo.
50 v. 31. 3. 28.

NIILO TAMLANDER.
ylikonstaapeli. Turku.

50 v. 10. 3. 28.

HENRIIKKA JUKOLA,
emäntä. Ähtäri.
75 v. 14. 3. 28.

MARIA LAKKA.kaupplaanleski. Paltamo.
70 v. 13. 3. 28.

MARIA SALMINEN,
rouva. Tampere.
60 v. 24. 3. 28.

LYYDIA MONTHAN,
emäntä. Laukaa.
50 v. 30. 3. 28.

HILDA ALÉN.
rouva. Lohjan kauppala.

50 v. 25. 3. 28.

KARL L. STÅHLBERG,
sorvari. Turku.
70 v. 25. 3. 28.

MARIA WAINIO.
leiklrouva. Nurmijärvi.

70 v. 11. 3. 28.

KAARLO ÄLLI.
tilanomistaja. Somero.

60 v. 21. 3. 28.

KAARLO HURME.
maanvtljelUå. Hausjärvi

50 v. 29. 3. 28.

IDA LEHTO,
rouva. Helsinki.
50 v. 25. 3. 28.

SUOMEN KUVALEHTI. Toimitus: Helsinki, Uudenmaankatu K). Puh. 20471. Käsikirjoitukset ia kuvat, jolta ei voida käyttää palautetaan ainoastaan, jos palautus-
maksu on liitetty mukaan. Henkilökuvien tulee olla toimituksella 2 viikkoa ennen asianomaista merkkipäivää. Tilaushinnat: 1 vk. 85: —, ', vk. 45: —la '/« vk. 25: — .Ulkomailla: 1 vk. 135:—, '/, vk. 70:— ja Vj vk. 40:—. Irtonumerot 3: —. — Konttori: Helsinki, Uudenmaankatu 10. Avoinna 9—'/, 12 ja I—s. Lauantaina 9—3.
Puhelin: 20 471. Tilauksia vastaanotetaan puhelimitse. — limoitu s kont lori: Helsinki. Uudenmaankatu 10. Avoinna kuin yllä. Puhelin 20 471 (Mantila).



LUOTTAMUKSELLA 0%
suhtautuu se kauppias tulevaisuus
teen, joka on hankkinut itselleen « -JL BUff

(jkUU&llCllo -kassakoneen, At**m^n^mmmm~l Mk '■'■' jsb l jf y ic f ■ ■ k
i cc ir K, » I

parhaimman saatavissa
olevan kassatarkkailijan, -kasidkonuen, ' HÉéB
liikkeeseensä ja että 45 vuoden katkeamattoman
työn ja kokemuksen tuloksena on hänen uusi,
500 eri mallin joukosta valittu, kaikilla mah*
dollisilla uudistuksilla ja parannuksilla varus» |tfB
tettu koneensa. -m
Hinnat alkaen Smk:sta 1,160:—. I

Tiedustelkaa edullisia maksuehtojamme ja erilaisia koneitamme. v " " -
Tiedustelunne eivät velvoita Teitä mihinkään.

NATIONAL KASSA O.Y.
Citykäytävä Helsinki

( JjU y sa on H«merkki ovat

m Wm ?ät ovat tosi nautinto

UypipösenKenkätehdas
L TAMPERE

Ilmoitussivu



WADA
6 «PUTKINEN NEUTRODYNE

N.Aalto*alue: 190—2000 m. Ilman irtonaisia keloja. Yksi ainoa kytkin eri aaltopituuksia
varten. Vain 2 viritysnappia. Tunnustetusti selkein radiovastaanottaja. Yhdistettynä

Crosley Musicone äänekkääseen on se vastaanottolaitteen ihanne.
Hinta putkineen ynnä 2 telefoniproppua Smk. 4,900:—.

M I KO L.F.
on 3 putken vastaanottaja, jossa on ilmaisija ynnä 2
asteen muuntajakytkentäinen matalavaihevahvistus. m \
Vastaa täydelleen 5 putken vastaanottokonetta. £

_
r 'H/^

Hinta putkineen 2,100: —.

MI KO FO N
Todella suosittu 2*putkinen vastaanottaja, vähintäin kaksinkertaisen hintansa arvoinen.

»Itse yksinkertaisuus» on Mikofonin kytkeminen ja hoito.
Äänekästeholla kaikki Europan asemat.

Hinta putkineen Smk. 1,045:—.

Huom.! Wadaan ja kaikkiin Miko*
koneihin voidaan jos halutaan käyttää Philipsin uutta kaksoishilaputkea.

Jälleenmyyjiä otetaan!

Pääasiamies Suomea varten:

O/Y H OLO S A/B
Helsinki, Temppelikatu 19

Puhelin 43509

Ilmoitussivu.
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Siw. SYaiset!

"fHaluaisimme heidän itse
ohj aavan tätä vaunua."

Jos Te ja miehenne — kuten monet muutkin takaavat Lockheed hydrauliset nelipyöräjarrut. Jatänä vuonna — olette aikeissa keväällä ostaa sen kauniiden piirteiden sulavuus sekä sisustan
uuden vaunun, niin haluaisimme Teidän itse varusteiden koristeellinen hienous ovat kuin
koettavan Reo Flying Cloudia. luodut nykyaikaista naista varten.

Sillä Flying Cloud — jos mikään — on raken» Ja miehenne toistaa Teidän ihastuk»
nettu naisen ohjattavaksi. Ihastutte suuresti ■ senne tähän vaunuun — hän tekee
tuntiessanne kuinka helposti voitte käsi» sen aivan varmasti, jos hän hiukan»
teliä sitä katujen kulmissa ja maantien - kaan on niiden monien tuhansien
mutkissa. Reo Flying Cloudissa tun* miesten kaltainen, jotka ovat viime
nette olonne mukavaksi, ja täyden "u~3^s-; 1 vuoden kuluessa ostaneet Reo Flying
turvallisuuden Teille ja perheellenne Cloudin.

REO FLYING CLOUD
Ei mikään muu amerikalainen auto kestä niin kauan kuin Reo — ei ainoakaan!

POHJOISMAIDEN AUTO-TUONTI O/Y
TURKU — HELSINKI

llmoilussivi



(js»3gD SUOMEN KANSAN
-AIKAKIRJAT

upein. Aitta, julkaisee maaliskuun numerossaan suu=
ren kesäasuntojen piirustuskilpailun maamme arkki» ARVOSTELUJA:tehdeille ja rakennuspiirtäjille. Mutta myöskin muille
lukijoilleen tarjoaa tämä Aitan nide kilpatehtäviä. m En j pääministeri, pankinjohtaja Kyösti KallioHauska jatkonovelli Onnen tie sisältää edelleenkin ~w* kirjoittaa-:
mielenkiintoista päänvaivaa ja saanee jälleen suurista "** »Olen lukenut julkaisemanne Suomen kansan
palkinnoista kilvoittelemaan ne monet sadat lukijat, aikakirjat 1 suurella mielenkiinnolla. Onnittelen
jotka ovat aikaisempiin Onnen tie.kilpailuihin otta» kirjoittajaa ja Otavaa, joka on ryhtynyt julkai»
neet osaa. Sitäpaitsi on Aitan nuoremmillekin ystä. semaan tällaista suurteosta jossa tarut, kertomille.... i .. .. t < , set ja historia viimeisme tutkimuksineen sulau»ville oma kilpailunsa, johon ei vanhempjenkaan tuvat viehättävään sopusointuun. Toivottavaa

osanotto ole kiellettyä. olisi, että asiallisuuden ohella se nyt julkaistussa
osassa mielenkiintoa ylläpitävä pirteys, joka var»

Tämän niteen muu sisältö on jälleen kyllin kila. ™f . ho«M 'hafnrtiata isänmaan
toisa saadakseen lukijat tuntemaan, että Aitta on historiaan jaksettaisiin säilyttää läpi Suomen
heidän ja koko muun sivistyneistömme oma lehti. kansan aikakirjojen .»

Prof. V. Tarkiainen kuvailee mielenkiintoisessa kir»joituksessaanSuomen varhaisinta taiderunoutta. Onni
Okkoselta on hienosti kuvitettu kuvaus Erään tai'
teili;an matka Suomen läpi v. 1791. Pirteään tapaansa

r^^e^Äin x jssssn *>™Tf* **»**. n..«>
hauskat kuvat tehostavat kuvauksen mielenkiintoa 3« teoksesta:
suutta. Tunnettu ja suosittu runoilijatar M. Pajari »Suomalaisen 'isänmaan ihmeellisiä vaiheita' his*
on antanut erikoislaatuisen novellin Muisto. Aga» toriamme aamunkoiton ajoilta ei ole varemmin
petuksen pakina Ehkä vähän valerianaa! on omiaan esitetty niin monipuolisesti ja viehättävästi kuin
nyt Lahden suuraseman alkaessa toimintansa anta» tässä teoksessa. 'Suomen kansan aikakirjain' I osa
maan ajatuksen aihetta. Teatteripakina Runon Uusia ■ antaa kauniin lupauksen suomalaiselle yleisölle.
Ritareita, jonka on kirjoittanut Arvi Kivimaa ja haus» Siitä päättäen tulee aloitetusta laajasta teoksesta
kasif.. kuvittanut Sylvi Kunnas, käsittelee uusimpia suuren yleisön historiateos, jota voi parhaiten
teatteriesityksiä. Kuuluisaksi tulleesta Arabian teh» suositella vanhoille ja nuorille. Kaikkien kirjas»
taasta on Johannes Gebhard kirjoittanut hauskan tojen, pienimpien piirikirjastojenkin olisi myös
kuvauksen Kullattu savikukko. Kirjoitukseen liittyy huolehdittava, että sitä on riittävin määrin lukija»
upea kuvitus. Tavanmukainen muotipakina on jäi» kunnan saatavana. Sillä toimenpiteellä kirjastot
leen hienosti jarunsaasti kuvitettu, m. m. syväpaino» edistävät kansallisen sivistyksen syventymistä ja
kuvin. Aitan jatkoromaani, Sigfrid Siwertzin kirjoit» selvenemistä.»
tama Tavaratalo, jatkuu. Lopuksi vielä Kleopatran
kauneudenhoitoneuvot (»Kaksi leukaa*), useiden
kilpatehtävien ratkaisut ja hienot valokuvajäljennök» MMHBMMMi^^MBMM^^MI^^BMi^MBBMMBHBHHMMB

se» joukossa neljä kokosivun syväpaino»
kuvaa seurapiirien kaunottarista. ... ... , ,.

f Historiantutkija, tohtori Jalmari Jaakkola kir»———— ■ joittaa kirjeessään kustantajalle:. • j /-|-y f-w-t . »Käsitykseni kirjaan tutustuttuani on, että teos,
AI II A j° â kauniilla ja miellyttävällä ulkoasullaan ja
/. \ f\ 1 1-.* \ffjf I / \ onnistuneella kuvituksellaan puhuu puolestaan,

Niteen ■ fy *~ *■ V Tilatkaa . ■ on eloisasti ja pirteästi piirrettyine kuvauksineen
hinta 10 mk. . / /j/C Tekin Aitta! omiaan herättämään laajoissa kansalaispiireissäV I tis 3t* historiallista harrastusta ja ajattelutapaa ja siten1 l ' (w) lähentämään niiden ja varsinaisten historiantut»

\ kijain välistä suhdetta ja ymmärtämystä.»

19 28 UB/> MAALISKUU ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■HB
ilmoitussivu.
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AINOALAATUINEN
SUORITUSKYKY

Victoryn suorituskyky on kerrassaan ainoalaatuinen. Sen kiihtyväisyys, nopeus, peh»
meä javarma kulku sekä ohjaamisen helppous ovat verrattomat. Nämä etevät ominai»
suudet johtuvat suorastaan uudesta rakennetavasta konealustan ja korin yhdistämi*
sestä eheäksi kokonaisuudeksi, jotenkoko vaunun painopiste siirtyy pyörien tasalle.
Milloinkaan ennen ette ole ohjannut sellaista vaunua kuin Victorya. Voitte ajaa siinä
isojen mukulakivien peittämällä tiellä 60 km:n tuntinopeudella vaunun silti hyppe»
lehtimättä epämukavasti tai kivien tempomatta ohjauspyörää. Sellaista ei yksinkertai»
sesti satul Voitte ajaa jyrkimmätkin käänteet 60 km:n tuntinopeudella, tuntematta
kaatumisen pelkoa. Vaikka ajatte HO km:n nopeudella, niin ei Teillä ole ilkeätä
tunnetta siitä, että sellainen ajo on vaarallista.
Nämä ovat muutamia niistä monista etevistä ominai» ""\
suuksista, jotkaheti huomaatte ohjatessanne tätä vaunua. Ä]°S^Bp=Sca3iIV\Koettakaa sitä omin päin, niin huomaatte, miten uudet flnL^^ir*^^ >^rakenteen periaatteet ja painopisteen uusi asema ovat W&åEf f y/\tehneet Dodge Brothersin uuden auton insinööritaidon L jfébMil
todelliseksi Victoryksi — voitoksi. V^r^^^^\/yW^ff\
Kori ja alusta yhtenä kappaleena . . . I
Ensi tnmäisen kerran vaununkori jakonealusta on liitetty \gm^j\\^^P/f/9^n,
yhdeksi kokonaiseksi kappaleeksi. Tavanomainen per» fyWSff //" f/\Wmanto on poistettu. Vaunun ja matkustajain koko paino A «Bl/; lii /lfon siirretty alemma — alas pyörien väliin. Siinä on fSi\ J/l I Ioikeastaan kaksi runkoa, toinen toisen sisässä, ja on [^r 1mwSt&lan I Iniissä ainoastaan 8 pääosaa. Se lujuus, millä uiko» ia ilMI^S^i^y^JI/
sisärunko on yhdistetty, ja seinäin välinen tyhjätila ftekevät korin ehdottomasti äänettömäksi.

Pääedustaja Suomesta:

o/y AUTOCAR Vb
UNIONINKATU 22

HELSINKI

Maaseutuedustajat: VIIPURI, Oy. Auto.Bruun; TURKU, G. Strandberg; TAMPERE, Hämeenmaan.Auto Oy.; PORI, Metalli.
tehdas Kalske; VAASA, O. Söderlind; KUOPIO. J. Heikkinen Oy.; KOKKOLA, E. Biskop; ROVANIEMI, Rovaniemen
Auto Oy.; TORNIO. R. Vahänen: OULU, J. Suoria; KAJAANI, Autokouluja Korjauspaja Takomo; JYVÄSKYLėKELJO,

T. J. Salonen; HANKO. Rohtrts lor; PORVOO, K. A. Tallgren.

DODBB EROTHE-RS
Ilmoitussivu



Pöytähopea-osastomme reklaamina myymme lippaan, joka sisältää ei RSSr _jj?V lammal 4«\ fl flaml
enempää eikä vähempää kuin 1/2 tn». T«H«li, 1/2 tus. haarakoHa, Iw >n jK^ f «ävOllI IN1/2 tus. ruokalu.lkolU, 1/2 tu.. t..la.lko)t« »j» I NlulxV1""«SSSfÖ atnoastatn Sarittaan 135i—,hinta joka verrattuna Bfc/\/Y ■*»*>•.■ ■ I ■»* "

voimassa oleviin myymälähintoihin on äärimmäisen | I M--*" ' ~',V'"Ä V-
Brffniayl alhainen. Kaikki on tehty hienoimmasta alpakasta H II I aJOMTA i%SrLJ/lfflfiw (.P"tmpta )i ktstivimpii kuin tavallinen uusihopea) "'»%alÄ

nykyaikaisin ja aistikkain muodoin. Koko tusina I |j—-*""^Ht^—^^^^BB§'^^^MBBB«^^*B>.^^U*\lwäL kaikista Smk. 260:-. Takaamme että olette täysin
IIItyytyväinen tai saatte kaikki maksamanne rahat l-f tiSrwÄ B7 "*takaisin. Tilatkaa heti. Liittäkää mukaan tämä I feVtTUHf» f tl * P"*1r>Umoitus- I . /£* f 0 ) f f / mw?*k

Oy.TAVARAVARASTO POHJOLA aaaf9V9ll^^^a^wV9i999aRP!Vfer'9BBBaW
Helsinki

Pö y tähopea'OSåSto.

vyyksitn. *■"- - J ' V./ Puusepät! A A-- /

Z/nilloin laiska - ■ ; r tuie« yhä L. y^fTr^r^lf'
koulua käy? 1 «*-aniMM i 1 \ kaammlksi- | i"|S-3 \

.- * , * Pyytäkää tarjousta.

LM L. A/B ÖLLER & SON O/Y
No keväällä tietysti! Nyt juuri On Helsinki, Fabianinkatu 31 ■ Puh. 27221
paras aika tulla neliviikkoiseen kuto* Arvoisa tukija. Kiinnitä puuseppätulUvUsi huomio tähän ilmoitukseen.
makouluumme. Koulumme ei ole pi»
tuudella pilattu, mutta neljä viikkoa L—^——^—— ■—■»^—
on riittävä aika, että ehdimme taval»
lisesta maallikosta valmistaa taitavan r^^"^~^^"^"—*^^*^—l^^^"^"

KONEKUTOJAN ,w 1 1 J.
Konekutoialta ei ikänään lopu leipä, Xj.tXOTtCK3.lUT
jos hänellä on hyvä kutomakone. SAATTE RAUMALTA HUOKEALLATietysti me toimitamme hänelle
_„„,„__,.,.,, , ' Koivusia, ehdottomasti hyvin tehtyjäPERSSONIN kutomakoneen , ' , , ' "Ruokahuoneen kalustoja 1655:— alk./Wäi vähittäismaksuilla. Jos hän ostaa ko» Makuuhuoneen » 1980:— »j/b fi\M neen «>»«>•**• opiskelee hän maksu» Vierashuoneen » 1600:— »

lÄAfeJL VaPaa$ti k°uluSSamme Kaikki rahtivapaasti. Saadaan myös
Käyttäkää hyvin 4 viikkoa! VÄHITTÄISMAKSULLA

III * Kuvit. hinnasto lähetet. kun 5 mk seuraa tiedustelua.

I «fjPM-L Osakeyhtiö Neovius Rauman Huonekalutehdas
I SLV. / A Helsinki. (Perusf. 18S9) Viipuri, DVladimirini. 12. Aleksanttrink. 27. KäUltta

££k Ei yhtään liikanaista haiventa
jt Jotta nainen olisi miehen silmissä 5^0§^^5?SBSI^^y3=^BjBWg^^S^^^^ :̂=^
fl täydellinen, ei hänen valkeassa ja ff hienossa ihossaan saa olla ainoata» ' ■ —'/ -^^^KtKL kaanliikanaistahiuskarvaataihaiventa.

Senvuoksi on mahdotonta käyttää parta. tnkoisvalmisteemme autoja
veistä, joka vain ärsyttää ihoa, tekee sen kar. "inTTl — '' varten:keaksi jättäen jälkeensäpunerrusta ja mustia pilk.

*•
' —' kuia- E' voi käyttää vanhojakaan, monimutkaisia ja ' M. J^mmif -K' Hammaspyörät, UKSC'pahaltahaisevia hiustenpoistomenetelmiä. J «L — *.. .. L rr ■* ' AW/mml Koettakaa kuitenkin io tänään Takya. Tätä parfymoitua ■|K'Wj[ M, tapit, hOlKlt, JOUSet,

voidetta käytetään sellaisenaan. Se poistaa 5 minuutissa Hill" n>>c.L-.<>n'4 », •» ., -»••tK-tcW
missä ja mUloin tahansa turhia karvoji ja haivenia. Täky i Bi r-^S?>* pUSKUHt J7.HI. Varaosat

Anp on huokea ja miellyttävä. Se liuottaa hiuskarvan juureen asti /a Varusteet.mfj ja hävittää sen useinkin aivan täydellisesti. Täky tekee hipiän MkaaaH
valkeaksi ja pehmeäksi ilman ainoatakaan mustaa pilkkua. 'l|||l>' Pwtäkää tarjouksia.

HuomI Kuten tavallista. ' ' '
Pääasioimisto Suome.»: O. Y. AUTO.TARVIKE A.B.

OIY Parfymerie Idman & Arvela AIB Tampere, Sorink. l. Puh. 1451, 1443.
Helsinki j J

ilmoitussivu.
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FANNY SALMINEN,
rouva. Helsinki.
50 v. 20. 3. 28.

KURT SPERRHAKE,
rohdotkauppias, Turku.

50 v. 7. 3. 28.

EDVIN FREDRIK BOCK-
STRÖM, nimlsmleo. Loimaa.

50 v. 16. 3. 28.

JUHO KOSKI.
maanviljelijä. Kärsämäki O. l.50 v. 3. 3. 28.

Ent. majatalonpitäjä KUSTAA AHDE ja hånen valmoniaAMANDA. Kokemäki, Riste.
KultahUt 28. 2. 28.

JOHAN KUSTAA JÄRVI-NEN, metiapllripäällikkö.
Kulmalahti t 7. 2. 28 63 v.

KYLLIKKI KARES.rouva. Nakkila,
t 21. 2. 28 25 v.

HERMAN DRACHMAN.tehtailija. Lahti,
t 25. 2. 28 55 v.

AUGUST ASIKAINEN,
soittaja. Uusikirkko.t 22. 2. 28T6v.

AKSELI OJANEN.rautakauppial. Kristiina
50 v. 16. 3. 28.

VIHTORI LAHTI,
maanviljelijä. Noormarkku.

50 v. 2. 3. 28.

ROSA VIINIKAINEN,
kaupplaanrouva. Terijoki.

t 15. 2. 28 68 v.

JOHANNES EMIL KUR-
KELA, jäakärivSipeli.Karunki.

t 6. 2. 28 34 v.

OSKAR EDMUND KERO.
rautatieläinen. Kotka.
t 25. 2. 28 24 v.

K. A. SÖDERLUND.
kalaliikkeen omiitaja. Pori.

50 v. 14. 3. 28.

AMANDA GUSTAVA
ARO. leiklrouva. Salo.t 18. 1. 28 78 v.

OSVALD LAAKSONEN,
pUrtåjå. Pori.

t 13. 2. 28 34 v.

SUOMA VALLINKOSKI,
asemamiehen rouva. Kauhajoki.

t 18. 2. 28 23 v.

EMIL VILHELM HOLM-
STRÖM, veiimittarin lukija.

Helsinki 50 v. 11. 3. 28.

MATTI SISTONEN,
muurari. Läskelä.
t 8. 2. 28 74 v.

FRANS SARIN Ja hånen vaimoon IDA. Kuusjoki.
Kultahut 20. 2. 28.

ALINA VÄISÄNEN,
neiU. Iisalmi, Taipale.
t 28. 2. 28 31 v.

ARVO WELI ALARIK
SALONEN. sotilas. Skuru

t Suomenlinnassa 6. 3. 28 20 t.



PWf . ,i*f ä Runsas ja monipuolinen varasto,Kan- l^vjYf a TEHOfisL" , t öxT N kaita kaikkiin tarkoituksiin. Kutomo. \WJ
' T | j/iIM&KV Valmiita Turkistavaroita, Sadetakke. JM
f-*M r\\n P Q. ia' L*kkeja y. m. alimpiin hintoihin.

UflSlNKl M'K ° | Xä>fcää va«5fossamme/ Kafsofcaa erfusfa/aimme näytteitä! [ /^H
I || HUNAJAAA.trologln.n Horo.kooppl T QHTU TTM F* "WTT A T? T TT "M Varastosta lähetämme hyväksi

~T . . „ .. „ lllOlIVUiTJl Äj JL> JL JTX.R. 1 U 1»JL kiitettyä hunajaamme tilaami"perheen jokaiselle jäsenelle. Pyy. Hinnat «vai ailatoiuÄ «sn.,1.
takaa yksi näytteeksi. Hinta5 mfc. HELSINKI, Mikonkatu 3 • VIIPURI, Aleksanterink. 10 rarioTsaamTe,Z^foitin»£postivapaasti. Lähettäkää nimi, ,enra,Tat: 5 kg Ks-osoite ja syntymäsikanne os.: 10 kg l65:-«Uajan oinaan aa!
D.Gregorius Silmälaseja

KHpuri. | os. Oitti

fef_ ) Monelle näyttää tulevaisuus«ynkältäsen Viimeiset sesonki y.m.
X*r si"*/7 ' vaoksi, «ttel löydy sopivaa tuottavaa
W 'Iri kotityötä. Tässä suhteessa Kotikutomo T A TT T TT T/V, #/ myil KOtWselle Vasanta tarjoaa apuaan. Me emme ai. 1 a /A 1 J 1, \J ±_

/\.' noastaan anna tilaisuutta ansio^röhön,
\ JWtc Yaf°1takaara511kfik,m*'niin5/elliSfku /,n ovat nyt ilmestyneet kustannuk.

lltv & £» / »Ms \ naisille, nuorille kuin vanhoille saännob ,. ta.!«s»« ■wv> ..:i • »<l\Wl '/ ( Hsen tulon kautta vuoden. Smk. 1000:- «ellamme käsittäen 200 «ilaista
i\ N \*5 Jö4 / ja enemmänkin kuukaudessa voitteansai. laulua kuten: Katinka, Havaji,

l\\V\l/yA Y'5S>y / \\ ta meidän Vasanta. ia Are.kon«illamme Imatran kuohut, S 2:n, valssia,
fV^\i.':;' / "Saa / M / I \ » kutomalla meille sukkia jatrikootavarol. . , t.,.___,. M „ _

r.ii.umom tL\\\ �»• - I-**»**» tämä ilmoitus, lähettä. kupletti, humoristi y.m. KaAM
taj/ \I/r I&i-MVH kää " ""«"I8' ilmoittakaa nimenne ja 200 laulua yhteensä maks. vain

\I/K f osotteenneniin lähetämme maksutta esit. Smk. lOi—./ Uu wL-i telyvihkosemme. Ainoastaan Smk. 300:—[ -«v J alkumaksn. Lähetämme postijälkivaatimuks.VV^3"^'-" I * Tilatkaa kirjeellisesti osoitteella: ',

'iF5^:- POIIOILU* t7.ii. »r . Toiminimi
--räW^r^Ä1 • IA»! Kbftfcutomo C)y. Fasanfa m 17 d ir TT n

n c I ■ i n x i * AI IKonkatUB x Äa.Äiampere

Huom.l Jälleenmyyjät1 Pääsiäis'y.m. korttia halvalla 1 WvZ*^tMM%åfå
r N:o lOOkpl. N:o lOOkpl. FrBnsM "

23 Fääaiätakorffi sek. sarja 8:— to? 22 Kukkakortti ransk. sarja 75:— 1 ffU M ■■■** * P>">> sekalain. • 7:- "°J 20 Taide » 25:- LafcliMB^B^fa^^silll> 24 » pieni kullattu » 1C:- 21 Hieno ransk » 75:- L^kslslllBtfBL^^sESSWXy 29 » keskikoko» » 12:- 3r-~ 32 Mielenkiint • 20:- fcMIMa»»«s»a«i»s»»»»»»»»
V Vy 25 » taval.koko» » 15:- 33 » parempi • 50:—
f ' V I 1/ I III 28 » hieno » 35:- ~"J» 38 Kultakiilto » 60:- WJT W T5» T %> lllxlJlil 27 » * saksalain. » 50:- as-?. 39 Vappukorttia 15:- ■£ I I %/ /%MHVVIU 31 , kultakiilto... » 60:_ £w.|; 79 SuukkoskorttU 25:- \J W XM15 Poatikortti sekalain. » 7:— »"" Onnenlehtiä n. ja m 5:-

12 » pieni kullattu » 10:- sSsi Onnenlehtiin kuvia 10:- T Ä ÄTTfilA
DADA KITA A 13 » keskikoko » » 12:- »SS Väripussia tus. 6:- X X VFJX»
rAfVnIN I nrt M , tavaLkoko » » 15:- Maustepurkkia (lOpurk) 6:- (KLISEITÄ)

w * • • > > . *. 16 » kauni» lapsi .. » 15:— Painonappia gros. 1: ,.,,..,. ......KAHVIN 17 » maisema vär. » 15:- Merkkuubnkaa tus. 6:- kaikkiin kuvittamistarkoUuksun.
. ... _

kl 34 » » halpa » 10:- ?g' Kirjekuoria (250kpL) 7:50 m.m. hinnasto-kuvalaattoja n.k.
VÄRIN 18 » hyvin hieno.. » 25:- g--* » paremp. »20:- amenkalaiselb retussilla, vai.

35 » hieno » 20:- Kirjepaperia (lOpak.) 6:- mistaa parhaiten ja nopeimmin
JA 19 » kukkakortti.. » 15:— a St. 31 » paremp » 10:- iiuiriiiiiiFil36 »» parempi » 18:- 2,3 £ Naisten sukkia pump. pari 6:- S.ifivHTinMAUN 37 » » kultakUlto » 25:- I • ' " I Miesten » » » 6:- OSAKEYHTIÖ

F M II «iiHOMVN M I Helsinki / Hietalahdenranta 17EMIL SUHONEN) Murola. p 54gQ :2 31 332

I HARVINAISEN HALVALLA ================
Salrashoitotarpeita »KONKURENS» Viipuri, AUk.ant.rlnk. 3I, aa». vaatapXSU i ACIJMIFHVTI Pump. sukkia pari 4:- Jä-= Mansettinappia pari 3:- rtOmiUlJVn £.1

f Villasukkia » 9:— ~.= iä Parranajokon.nikk.kotel.kpl. 7:— Tf>i*»»l 1 ■..<«! himo
M, a-.,,j lll1p

, Liinasukkia » 9:- J!£ £ Partaveitsiä »10:- laiteellisestl hieno
Maaseudulle Silkkisukkia »15:- g, 2 Partakoneenteriä tus. 6:- koristusjokakodissaon
postietuan* ViUakäsineitä » 9:- ~>= Virkkuulankaa kerä 1:75 TT TT T IT TT TF M M Fnilla Hinta» Litoakäsineitä » 8:50 Linkkuveitsiä kpl 3:- UUTUUTtMMH
I ™'l l Trikookäsineitä » 6:50 £« Ompelulankaa puola 1:- valokuvaSUUreiUlUS aito
luettelo kun NaUt. villatakkeja .... kpl. 75:- jS|;= Hiusharioja kpl- 7:— Cello-Emaljille, jokaan.1:50 postis Miest villapaitoja » 55:— — *3 Sytytyskoneita » 2:— t ,. *_j_-1:,jii= ..,«»,»,
merkki seuraa Damaskeja naist. miest.pari 15:- =Si S TaijottimU » 7:- taa toimeliaille, suomea

" Miest. flanellipaitoja.... kpl. 20:- "9*£ Ruokalusikoita isoja .... tus. 10:— ja ruotsia taitaville asia»anomusta. , fl,neiiihou,uja ., » 2ft- ■£ =3 Pitkiä-kampoja 7V,* •• kpl. 3.-- miehille, joilla on laaja
* ". &EjÄ,duii. » iiC SoÄuhT::.::::: : i!l tuttavapiiri.aavi.tan.at.

» pait.väril.ed.kaul. » 25.— J?:« Villalankaa 100 gr. vyyhti 6:50 tomat ansiot.
.__. » mansettipaitoja .. » 33:— 5 .»: Last. sukkanauhoja.... pari 1:25 IROHDOSUIKE Naist. paitoja .... »10:- a|-| Pöytäkelloja kpl.30 :- I TiUtkaa hinnastojaasUmle».

VARIA l fflfiäÄ : »;= i:& l&S1 : .o"
Akkanttrln- ' * esiliinoja » 9:— "2 S o Kahvimyllyjä » 30:— v«Jm«n Ink«, Paaanoimuto»

Utu SO ': • esiliinoja rinnalU »12:- §|| Isoja Mttejä »35:- H.Uingin Sanomainkonttori
Puhelin 31397. j Last. laamapaitoja .... > 4:25 I?JX Kanttinauhaa nip. 1:— Helsinki.i Nenäliinoja » 1:— 5S3 Kengännauhoja pari I:— | _
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Veli Giovanni:
JUNNU LÄHTEE KERÄÄMÄÄN SANOJA

Ensikerralla Junnu taa ihmetorven,
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POSTIMERKKEIÄ
itfc «r.

Suur.v.Kko/m. j Harvinaisia kokoelirja
KAaLKiKå4«3Mfca Kitaroita, Mandoliineja, Banjoja ) EffQ 5Eni.i»k Smk &

( Laatuunsa ja hintaansa nähden ) |K«&3 IS * J/avancore > '5^
( edullisimmat. ) Effl[M >0 » co • • » 4r-

MMWlfBllllffMllllH ( FAZERIN MUSIIKKIKAUPPA ) ~ ™ p°»«">aksu Usu
HS|ffl3|G9|SBIttSfiyUUttMUMM ( Aleksanterlnk. 11 \ Tilataan osotteella
BBi|JHjmi|S|i|i|i|i|iij||M9l ■wwww—--^^w^/www^wwwwwwwww^ws- wwwaj ILMARI PONSIO, TAMPERE A

Hilu hiusten kuolsma. Vannaan t>» ■■■ � TA \7SCfr»Prc-r<-.kaljupäisyyteen vievä yleisin hiustauti '■»■ A AA .4«aV IF>>
, i '+OJiUni/0

Alopecia sebarrh. chron. diff. alkaa FWIAllll HT**"* . ■. 111\\K KlritelUststtvaarattomaksi luullulla hilseilyllä. \ ***? \ u t ( t KirltelHsesti.
Kun turhaan olette koettaneet kaik* t /_ . ,.«,, Hftanii'&i«O;" ""■■" — \M iSf « . . '»-i,- Åkia keinoja, hiusvesiä y. m., niin me | Hammas. ""- [^^^ltafl»Wg*f A'«f.^*wf /•*.!.•■voimme pelastaa tukkanne tuhosta ja harjaa on a i.50

sen jos nopeasti käännytte helppo valita kun saatavista on MONA.LISA. S**tMviss* g
puoleemme pyytäm. kyselykaavaketta. Ab. H,n, L.hmm« & Co. Stockholm -Leip*. falttto/li. g Tanss.au/. , .„ . (■■
NOUVE.AUTÉ . TURKU __S Timpcre.

><fiV ASIAMIEHIÄ

liv r/IäHäviin fuloJcsiin PARTURINLIIKEII II /äS»!. tulette jos varustatteveneenne JA TUPAKKA'I 1928 vuoden malli | /fl/TIClVflffl 11 KAU^PPA
II on saapunut. Kes» I V M * IWUf lliT L. heikinkatu 20
II . II &$*.' "7el"n *■ Gödiin <a/o

II dessä jaloisteliaassa , .. H t tI ulkoasussa se voit» ' 5| tekniikan hienoimpia tuloksia Näppyläin5n 'i10 »n
I taa kaikki muut 'fl tälläalalla. Nämätulokset voi» BF ""?;„ J^SSb■I KdiAM uiuui g - i j i t *11 U * I» i i '(H meidän ennomaiteK*

II ijf l f ■k*> finnit, märkarakku*| • J| W VOIMA, NOPEUS ja KESTÄVYYS Ut ja näpyt parisj.«•» l)# jk päivässä pois. Julok'I Kaikkia LockwOOd moottorien "n huomaa jo seuraavana plivana*.I omistajia jakäyttäjiä varten on »Z; SÄ,"Ö;nH?:.6.PÄII käytettävänämme ainutlaatUl» on erinomaista hiusten ja painihan
Ostakaa nen venepiirustusvalikoima. vukottaiseen puhdistamiseen. 25:—.

Kivuttomasti, arpia jättämättä sa*>
j KUVITETTU HINNASTOMME <*«■> rumentavat ihokarvat poiste-
f J tuiksi kayb
m * „„.. , , , taen, karvain kasvun uusiintumatta■ - . . 1_ PUtdmUji: enään koskaan. 75:-. Kul«akat»s.

y% f*/V^*aCk 1 n. TT T* /'> T A /-v vKrH ruskea tai musta, siveltimineentv AUTOLAOy. 25-. Po.kiPun«...t. 20-. posti.
Päämyyjä Suomessa: 11.Htiktnkttu 9 ■ HtUinki kulut5:-, jälkivaat.7>. Hinnastoeri-

I O/Y OSK. F. LUNDEN A/B I J , , , , , , , tarv,kke.sta saadaan vapaasti.
K Hslslnkl - T»rk« II Edustajia kaikissa Suuremmissa liikekeskuksissa. Toiminimi OBJEKTO. Kouvola

Kivut Lihaksissa ja NIvslUsiL T"~ ~ f • f f
vuu.tumta.n y. -. x Tassa on se kumisukka | „.-..„.-... .... A yo/a voimme reW«m(«ömp(m(inmin l °5 rfll\Afl f_3

|Otka niin USCin als»»»»»»W Se antaa kauniin, kevyei. \ \ . fm■» fsllF|És> ■
vat elämän, voidaan paran» VsHsl käynnin jasäärille siron muodon sekä d M ■■ " | 'fsJsClXItsl
taa pahoissakin tapauksissa Å «&1ÄÄSÄ e M c *" 1
muutamissa minuuteissa, jos -^K- ■Bflf kammiksi. &$$! ui "Vc^X1'%nautittepari TOGAL»tablet» LXXKET. TRI LENGTELL. WgS \A 9 (Nr ! j'Jj
tia. TOGAL'ia suosittelevat N E R '* N KU MISU KKA W Y<s '/T)tuhannet lääkärit ja On se (anatominen säärenmuovaaja — suoni< b
vnilhmiinn ran K a 1 1i «fpn kuhjusukka), huokoinen (ilmaa läpäi» ASsösKs -: -*zjrvoittamaton raunalliseen, kimmoinen.ihonvärinen,puhtaastamutta Ihmeteltävän nopeaan silkkikumist., tehty,on ohuimmankin silkkisukan allanäky. a~^
tehoonsa nähden. Se erittää maton. Se on jalkojen ja nivelten turvotuksessa, suoni*
myös voimakkaasti virtsaha» kohjuissa ja laskimojen tulehduksissa verraton ja tuottaa Teille iloa.
pon ruumiista ja vaikuttaa Hinmt: Tavallinen pituus — n 41 cm (a1 —d). Smk. »50:— parilta. HIENO
siten itse pahan alkujuureen. NMdÄV^aTlm'.\\\" V. V. » U%~ . TARKKUUS.

\ '?, .Sf*^3311 /l™*11 Toimitetaan parirtain hienossa pahvikotelossa,mukana pus»Ulinen prilma sirote- KELLO
reseptiä kaikista apteekeista. puuteria. Ilmoittakaa mitat cmasä nilkan yläpuolelta(b—1>) Ja pohkeen (c-c)
HintaSmk.25:—jalO:—putki. kohdalta. Lähetys huomiota herättämättä, käyttöohjeet mukana, postiennakk.

Allcii vastaanottako jUjtnnöksli'. ja postim. va«taan. Yksinmyyjä: Teknillinen Liikcfoimtsfo, Hebinki. J

Vd (1 C1H C C UH1 Suuvesi ja hammastahna |fi|
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SUOMEN KUVALEHDEN
ENSIMÄINEN SUURKILPAILU v. 1928
Vastausaika loppuu maaliskuun lopussa.

Komea, Studebaker-tehtaanvalmis-
tama katettu mainiot :
Ralelgh- ja HarleyDavidson-moottori-
pyörit ja kymmenen hyvää Pyrkijä- \
polkupyörää sekä koko joukko muita
esineitä jaetaan palkintoina Suomen
Kuvalehden ensimäisessä suurkilpai-
luna, jonka aika menee umpeen tämän
kuukauden lopussa. Kiirehtikää pääs-
täksenne mukaan tähän kilpailuun!
Vain Suomen Kuvalehden kokovuo-
den tilaajat saavat ottaa osaa tähän
kilpailuun.

Meiltä on tiedusteltu, miksi näitä
esineitä ei jaeta vain arpomalla kaik-
kien tilaajien kesken. Toiset väittävät,
että me muka olisimme niin luvan-
neet. Sanomme tässä vielä saman,
minkä sanoimme viime numerossa.
Lahjojen jakamisen ilman muuta selit-
tävät viranomaiset arpajaisiksi. Kun
meidän tarkoituksemme ei ole arpa-
jaisten toimeenpaneminen, jaamme ne

suurkilpailujen kautta. Me emme ole
luvanneet antaa ilman vain. Me olem-
me koko ajan näistä uusista autoista
ja moottoripyöristä sekä polkupyö-
ristä puhuessamme sanoneet, että ne
jaetaan palkintoina suurkilpailuissa.
Palkintohan merkitsee korvausta jos-
takin tehdystä työstä. Arpajaisissa
annetaan voittoja. Joka tapauksessa
nämä esineet menevät meiltä, emme
senvuoksi ole luopuneet arvonnasta.
Arvontaa emme voi käyttää, koska
viranomaiset selittävät sen arpajaisiksi.

Kuten olemme sanonut — sanoim-
me sen m. m. jo viime vuoden n:ossa

VeliGiovanni

peli. Ensin tehdUn pahvista pelialue,
johon kirjoitetaan numerot. Osotln
tehdään «moin pahvitta ja ien keski-
osa tungetaan halaistunkynin piihin.
Numerolevy pannaan lankarullan pii-
hän ja osotin sen reikiin. Sormella
pannaan osotin pyörimään. Punainen
pii osottaa- pistemäärin. Ken viidellä
kertaa saa suurimman pistemäärin,
on voittanut.

PUUTTUVAKUVA-KILPAILU
Kauhea tilanne maantiellä. Auto kiitää, minkä ennättää.

Perissä kuuluu mäen takaa "tuut-tuut", edessä monet vaarat.
Miten käy? Selittäkää (yhdellä) kuvalla miten käy. Ne
jotka eivät osaa piirtää, selittivät, miten kuva olisi piirrettävl.
Kolmesta parhaasta ratkaisusta annetaan koko, puolen ja
neljänneskilon suklaapalkinto. Vastaus ennen huhtik. 15 p.
Veli Giovannille. Kuoreen paitsi osotetta: Puuttuva kuva.

"Pöytijalkapalloa" voidaan pelata
milloin hyvänsä, kun sattuu taskuun
pari kolme lanttia. Kuva kai jo ilman
muuta selittää, mistä on kysymys.
Toisen pelaajan etusormi ja peukalo
muodostavat maalin. Kun toinen "am-
puu" rahansa maalia kohden koettaen
saada sen "läpi", koettaa toinen ve-
tää sormensa yhteen, niin että ammus
menee ohi maalin. Kun toinen on teh-
nyt kolme maalia, saa hän ruveta
maalivahdiksi. Kiva peli, eikö totta?

Toiseksi opetetaan tässä saman tein
helposti valmistettava onnenpyörä-

50 — kilpailut tehdään sellaisia, että
tavallinen kansalainen voi ne suorit-
taa. Olemme erikoisesti tutkinut kan-
samme älykkyyden keskitasoa. Emme
halua itseämme kehua, mutta luulem-
me voivamme joltisillakin edellytyk-
sillä arvioida Suomen kansan älyk-
kyyttä. Olemmehan jo vuosikymme-
nen aikana antanut sille erilaisia teh-
täviä ja pähkinöitä purtavaksi ja tar-
kastanut vastauksia.

Toinen asia on, josta lausumme
pahoittelumme. Moni tilaaja, joka on
vastannut kilpatehtäväämme, on varus-
tanutvastauksensa itsenäisyysmerkeillä.
Postilaitos ei enää hyväksy niitä, vaan
vaatii meiltä postirahan. Asetukset
kuulema ovat kovat, kun merkki ei
enään kelpaa, katsotaan kirjettä kuin
ei siinä olisi ensinkään merkkiä.
Itsenäisyysmerkkien käyttökelpoisuus
lakkasi t. k. 6 p. Tahdomme siis
lukijoitamme varoittaa käyttämästä

itseniisyysmerkke-
jä. Ylläkuvatussa
kirjekuoressa on oi-
keassa ylänurkassa
lähettäjän siihen
kiinnittämä merkki.
Muut kolme merk-
kiä on meidän lu-
nastaessammesiihen
liitettyjä merkkejä.

Kuva 7.

Kuva 2.

Kuva 3.

Nk> 13. - 24. 3. 28.
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Käynti kuin
kuningattaren— i^^S^
Jalan tulee saada levätä kävellessän* WKnekin. Attilan kengät ikäänkuin kan* Rnattavat askeleitanne, sillä ne ovat B^^^KÉSkevyet ja kuitenkin miellyttävän > Srtukevat, niinkuin vain tosi laatu* jÉ wF
nahasta valmistetut jalkineet voivat ***&. W
olla. Tyylikkäine somisteineen ja Shienoine kuoseineen antavat Attilan 8f ■ fjalkineet omistajattarellensa elegans* yf
sia ja tehostavat jalan kauneutta. JbéÉK
Hieno nainen valikoi

Attilan kengät. ——J
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