
Hilja Jorma,
helsinkiläinen näyttelijätär, jnka äskettäin matkusti ulkomaille

Taltion y. m. stipendeillä — Valok. Ateller Paria.
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i£2fe Meles maksaa hintansa parissa kolmessa päivässä, sillä se
Hjljm säästää työvoimia ja jouduttaa työtä aivan uskomattomasti.
mm Meles tekee mahdolliseksi päästä rikkaruohojen herraksi, *-*\

sillä nopeaan ja kcveästi voidaan sillä pyyhkäistä rikkaruohot jo lm
ennen kuin ne ovat päässeet suuriksi ja siementä kylvämään. f m

Meles on paras ja käytännöllisin kovettuneen maanpinnan / JrI^JnKtMlU tm JM M. kuohkeuttaja ja tässä suhteessa varsin sovelias m. m. juurikasvi- shiF
maita varten. / r

Meleksellä voi yksi ainoa henkilö pitää suuren puutarhan y^PWPfP^iw
m m m m m *■' laajat sokerijuurikas-, turnipsi-, kaali- y. m. maat aivan jPErV^MÖcB

M»E)JJJJJJ J.^.!~i iHl' ___Jm ihanteellisessakunnossa, s. o. kuohkeina ja rikkaruohoista puhtaina.

SAATAVANA KAIKKIEN RAUTA-JA MAANVILJE-
N:o 1. LYSKAUPPOJEN VÄLITYKSELLÄ,KAUTTA MAAN. N:o 2.

Valmistaa ja tukuttain myy

HELSINGIN UUSI RAUTASÄNKYTEHDAS
Omistaja J. MERIVAARA.

Tehdas ja konttori: Helsinki, Fredriksberginkatu N:o 9, Puh. 33 42, 11070, 18 50.
Sähköosoite Merivaara, Helsinki.

■ Pienistä puroista paisuu suuri joki |
■ päivittäiset tappiot, jotka syntyvät I
B huolimattomuuden,väärin laskemisen tai e-iä- ■

rehellisyyden kautta, tekevät useasti vahin-
kojen määrän niin suureksi, että liike ei voi
sitä kestää.

S
'■T PARAGONJÄRJESTELMÄÄ oikealla tavalla

£ r**%!z(i ka > tettä9Ssä huomataan heti päivittäisen
*"•'-;■■. ffirjj* Mf •* ontrollin avulla jokainen virhe, olipa se

>fi V /Jr »*i
m laa'iua tahansa. Johtaja voi silloin heti
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K f^^^jA" f / ' V/ J("fl PARAGONJÄRJESTELMÄ on käytännössä
F r?TF /' /^\'> / l*~/'•>* **/jirW f ' >'' maailman ja kaikkien liikemiesten
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SUOMALAINEN KIRJALLISUUS AMERIKASSA

NewYorkissa olevan Suomen pääkonsulinviraston odotushuoneeseen
järjestetty suomalaisen kirjallisuuden näytekokoelma, josta myös kir-
joja myydään. Taustalla konsulaatin virkailija, neiti Impi Riippa.

Huom.! Etualalla Suomen Kuvalehden y. m. plakaatit.
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BUDDA JA KRISTINUSKO
PROF. JOHDOSTA YLIOPISTOLLA

PASTORI Karl Ludvig Reichelt,
joka t. k. 11, 12 ja 14p:nä pitää

Yliopiston juhlasalissa esitelmiä
korkeammasta buddalaisuudesta
Kiinassa, on vuodesta 1913 toiminut
U. Testamentin eksegetiikan profes-
sorina Shekoun pappisseminaarissa
Kiinassa lähellä Hankaun kaupun-
kia. Mainitun pappisseminaarin on
perustanut ja sitä edelleen yllä-
pitää yhtymä, jonka muodostavat
Norjan Lähetysseura, Suomen Lähe-
tysseura ja Amerikan norjalaisten

yhtynyt kirkko. Lisäksi on yhty-
maan tämän vuoden alusta liittynyt
amerikkalainen Augustana Synodi,
Seminaarin oppijakso on kolmivuoti-
n.;i _' i on sen jo suorittanut suuri
joukko nuoria kiinalaisia kristit-
tyjä. Myöskin Suomen Lähetys-
seuran työmaalla Kiinassa on useita
eteviä tämän opiston käyneitä työn-
tekijöitä meidän lähetyssaarnaa-
jäimme tovereina.

Kullakin mainitun seminaarin
osakkaalla on velvollisuutena yllä-

pitää siinä myöskin yksi professori,
Suomen Lähetysseuran edustaja on
lähetyssaarnaaja E. Sihvonen. Pas-
tori Reichelt on Norjan liihetysseu-
ran lähetti, ja on hän professoritoi-
mensa ohessa innolla tutkinut kor-
keampaa buddalaisuutta Kiinassa.
Kotimaassaan nykyään lomalla kiiy-
dessään on hän matkustanut myös-
kin Kristiaanian ja Upsalan yliopis-
toissa esitelmöimässä mainitusta ai-
neesta. Pastori Reichelt on tun-
nettu eteväksi puhujaksi.

Hannu Haahti.

Prof. K. L. Reichelt ja ent. buddalais
munkki Kuantu. joka kääntyi kristi

tyksi opetUijttksi.

Shekoun seminnnrin päärakennus, joka sisälttiä luentomilit ja oppiliwtm
atunnot. Seminaarissa on m. m. suomaUiinen professori opettnjnnn.

KEVÄÄLLÄ
Kevään kullia kujille nataa,
räystäs ilkevi ilojaan;
ihminen hiihtää hiljaisena
metsän unhoon unissaan.

Maasta kohoo pyhät pylväät,
kauas kirkko kimmeltää;
taivaan kuori kumahlelee.
kuusten hymnit hymäjää.

Henkii luuli herkkiin kieliin,
päivän silmä sieluluin
katsoo niinkuin kaikki nähden
vilut talven taistelun.

Hehkuu helken. läikkyy lämpö,
sydän verta sylkyllää;
sielu elsii säveltänsä,
suven virllä virittää.

Einari Vuorela.
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YHDYSVALTAIN UUSI HALLITUS

Huvan Suomen Kuvalehdessä käynyt huomattava amerikidainen sanomalehtimies Edv. SUatton lausui taata ministeriöstä
lyhyesti, että se onkaikkein pateiimpia, miki Amerikalla koskaan on ollut. Äsken tiesivät lennatinsanmnat kuitenkin ker-toa, että eräs heistä, ulkoministeri Hughes on jo eronnut erimielisyytensä takia kansainliiton ja Europan kysymyksessä.

Ulkomi-nisteri C.
E. Hughes. Proku-raattoriH.M.Dangherty.

Presidentti W.G. Harding ja
varapres. C. Coolidge.

Sotami-
nisteri J.
W.Weeks

Merimi-
nisteriE.
Demby.

Maanviljelysmin.
H. C. Wallace.

Sisäministeri
A. B. Fall.

Rahaministeri
A. W.Mellon. Työministeri

J.J. Davis.

Kauppaministeri
H.C. Hoover.

Postiministeri
W.H. Hays.
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Lastenlaulu

Omistettu kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitolle.
(Lauletaan .Hämäläisten laulun" sävelellä).

Me oomme Suomen vastaisuus,
me oomme Suomen aamu uus,
ja onni Suomen kohtalon,
perintö taattoin taistelon
käsissä meidän on.

Perinnöks meille kerran jää
maa riemujen ja tuskain tää.
Oi vanhat, meitä muistakaa,
uus polvi työnne niittää saa
ja teitä kiittää saa.

Oi kylväkäätte rakkaus,
niin kasvaa runsas siunaus.
Sydämet yhtehen kun lyö,
ei meitä vieras orjiks myö,
pois väistyy roudan yö.

Maan pyhän eestä taisteloon.
Me viemme tiesi aurinkoon.
Sua tervehdämme riemuiten,
sa viiri sinivalkoinen.
Me viemme voittoon sen.

Lauri Pohjanpää



S . Ii - l»!l Snoman KiiYkltfati

271

KEVÄT
LONTOOSSA

(Omalta kirjeenvaihtajalta.)

HydeParkista. Äiti ja tytär aamuraUastuksella
keskellä tallimesUiri opetusta antamassa.

Sunnuntaiyleisöa Hyde Parkissa ihailemassaaikaistakevättä —valokuvatta lulmik. 22 p. — RottenRovilla (raUunuluV

Pikku ratsastajatar tapaa leikkitoverinsa aamuratsaslukseUaan Hyde
Parkissa.

Lontoolaisen naispo-
liisin virkatehtäviä.
Jdrjettyki
ttir on otttmut liuos-

Majes-
teettinsa »Babyn»,jon-
ka hoitajatar on kai-
kesUi puuttuen eksynyt
suurkaupungin ih-

tnisvUinään.

Ihmisjoukkoja helmi-
kuun aurinkoa pais-
tattamassa Hyde Par-
kissa. Kevät oli tutui
vuonna tavatt
aikainen Lontoossa-
kin. Puut olivai ;\>
helmikuussa hiiren
korvalla ja useat kas-
«rt täydessäJiukassa.
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KUINKA KÄVI TUKKIEN IMATRASSA
ON jo kauan aikaa ajateltu tuk-

kien uittamista alas Imatraa,
mutta kun yritykseen on liittynyt
suuria epäilyksiä — arveltiin m. m.
että Imatran ärjyt särkisivät puut
säpäleiksi — ei siihen aikaisemmin
ole todenteolla uskallettu ryhtyä.
Vasta viime syksynä tuli hank-
keesta tosi, ja osottautuivat tällöin
epäluulot turhiksi.

V. 1918 alettiin suuren Enso-yh-
tiön toimesta laittaa Vuoksen vir-
taa uittokuntoon, mutta keskey-
tyivät työt sittemmin ja alettiin
uudelleen seuraavana vuonna, jol-
loin niitä saatiin johtamaan koke-
nut uittopäällikkö A. H. .hunisko.
Monenmoisten vaikeuksien takia
kestivät niiniä alkutoimet kuitenkin
toista vuotta. Niinpä ei ollut sopi-
via työkaluja eikil rakennusaineita,
ei paikkakunnalla riittävästi ain-

mattikelpoista työväkeä eikä sellai-
sia veneitä, joilla olisi voinut Vuok-
sen koskia laskea, tehdä perkk.ius-
töitii ja asetella puomeja. Perä-
Pohjolasta oli tuotava tottunutta
uittoväkeä ja veneitä sekä Venäjän
puoleisesta Karjalasta suuna, iki-
vanhoja honkia puomipuiksi.

Kun nämä kaikki valmistelut
oli saatu suoritetuksi, ryhdyttiin
sitten keväällä 1920 perkkaa-

maan virtaa, siivoten pahimmat
kivet uittoväylältä, m. m. tehtiin
kiinteään kallioon suurenmoinen
kanava, joka on 000 m pitkä, 10 m
leveä ja 2 m syvä. Heinäkuun al-
kuun mennessä olivat perkkaustyöt
osittain kunnossa, jolloin ryhdyttiin
puomitustöihin sekit vastuun ja
suurten nostolaitteitten rakentami-
seen Enson tehtaalle, jonne puut
oli tarkotus uittaa. Mainittu vas-
tuu eli seisotuspuomi on laatuaan

mahtavin laitos maassamme. Se
on yli kilometrin pitkä kolminker-
tainen pankopuomi ja siihen lisäksi
vielä kettinkipuomi suurista iki-
hongista, joiden latvan läpimitta on
11 tuumaa 10 m päästä. Tällaisia
honkia on vastuussa 9 kpl. rinnak-
kain. Jokainen yhdistvslenkki pai-
naa 59 k<r.. ja on raudan vahvuus
I ' , 1 l ~ tuumaa, siis tavattoman
lujaa.

Näin varustautuen saatiin Imat-
ran y. m. kosket elok. 15 p:ään men-
nessä väliaikaiseen uittokuntoon,
niin että silloin voitiin uitto alottaa
reippaitten Pohjolan poikien avulla.
8e onnistuikin mainiosti eikä kasaan-
tunut erittäin suuria ruuhkiakaan
muualla kuin kuvamme esittä-
mässä paikassa. Puita uitettiin
i koeuitossa 650,000 kappaletta,
siis vähän yli42,ooom*. Uitto lope-
tettiin marraskuun alkupäivinä,
joten vielä ehdittiin saada melkein
kaikki puut onnellisesti kuivillekin.

Koeuitto todisti sen otaksuman,
että Imatra särkisi puut pirstoiksi,
aivan tyhjäksi, sillä yhtään puuta
ei huomattu katkenneeksi. Taita-
vasti johdettuna ei uiton aikana ta-
pahtunut minkäänlaisia häiriöitä
eikä mainittavampia onnettomuuk-
sia sattunut uittoväelle.

Tukkien uittoa Imatraa alas syksyllä 1920. Imatran sillan alla puretaan siihen kasaantunutta tukkiruuhkna.
Soikiossa: Uittopäällikkö A. H. Jumisko, jonka johdollti uitto suoritettiin.

KINOMAAILMASTA

Suosittu kinonäyttelijätär HeddaVernon talviurheilun harrastajanaSt.Moritzissa.
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VIELÄ HUVIA KRONSTADTIN KAPINASTA

l'« »t. Onni Suitti,. JTuicml"

Kuva ensimäisten pakolaisten saapumisesta Suomenlahden jään yli Terijoen rantaan maalisk. 17 p:nä 1921 klo ½ 1päivällä. Pakolaiset kuuluvat 4,5 ja 6 linnakkeeseen.Valok. toimitt. V.Joensuu.

Kronstadtin pakolaisia saapuu Koivistolle. Koivistolle saapuneita pakolaisperheitä.

Pakolaiset johdetaan junaan Koivistolla.

Koiviston lentokoneita läh-dössä valvomaan pakolaistentuloa jäitse. Oik. kenr.maj.Koslovski, 56-vuotias tykistö-
upseeri,joka johti Krons-tadtin tykistöpuolustusta.

Petropavlovskin upseeristoa *Viron hotellissa» Terijoella
amerikalaisen vehnuleivun ääressä. Mielenkiinto Kronstadtinäskeisiin tapauksiin pysyyyhä edelleenkin vireillä.Kuvat, joita Suomen Kuva-lehti niistä julkaisi viimenumerossaan ovat kaikkiallaherättäneet vilkasta huo-miota; niinpä sai toimitusniitä lähettää erikoisestapyynnöstä m.m. Yhdys-valtain presidentille.
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HÄNEN RAKKAUTENSA
KEVÄINEN RAKKAUSTARINA HILJAISESTA KOUL UKAUPUNGISTA

Kirjoitanut Martti Putaala

NUORI Hannes Korpio oli ra-
kastunut — sillä tavalla kuin

suuret sielut rakastuvat, syvästi.
kuolettavasti, kerran.

Tyttö ei häntä tuntenut, eikä hän
ollut koskaan vaihtanut sanaakaan
hänen kanssaan. Hannes Korpio
rakasti hiintii salaisesti, unelmis-
saan. Hiin kirjoitti hänelle runoja
ja soitti ja sävelsi hänelle viulullaan
sävelmiä, joita tyttö ei koskaan
kuullut tai kenties joskus ohimen-
nessään kadulla kuuli ylimalkaan
viulun soittoa, joka tuntui tulevan
jostakin ylhäältä, puoliympyrän
muotoisesta vinnin akkunasta. Sen
akkunan takana asui Hannes Kor-
pio. Ja tämänräystään varjoon mel-
kein vajoavan aukon läpi oli rak-
kaus syttynytkin.

Rakkaus oli herännyt vuosia sit-
ten, kun tyttö oli vasta neljän- tai
viidentoistavuotias ja hiinen tum-
mat hiuksensa heiluivat vallatto-
mina palmikkoina niskassa. Hän
oli kulkenut siitä ohi neljä kertaa
päivässä samankokoisten tyttöjen
parvessa, kirjat kainalossa, ilakoi-
den ja remuten. Hannes Korpion
janoava silmäpari oli häntä ylhäältä
kätköstään seurannut niin kauas
kuin näki. Hiin ei tiennyt hänestä
muuta kuin sen, että hän kävi
ruotsalaista yhteiskoulua, ja siitä
sekii pukeutumisesta arvasi hän ty-
tön kuuluvan johonkin kaupungin
hienompiin perheisiin, joiden lapset
tavallisesti kävivät ruotsalaista
koulua. Kesällä oli tyttö varmaan-
kin maalla tai huvilassa, sillä kesällä
hän ei häntä nähnyt, ja siksi olikin
valoisin vuodenaika Hannes Kor-
pion mielestä pitkä ja pimeä. Vain
viulunsa soi hänelle lohtua. Sen sä-
velet loihtivat hänen eteensä ilmi-
elävänä rakastetun tytön kuvan, ja
hän soitti ummessa silmin kauan,
kauan ja katseli hiintii.

Sitä mukaa kuin tyttö kasvoi ja
hänen muotonsa kehittyivät, kasvoi
salaisen rakastajan kaiho, epätoivo
ja tuska, kunnes hän lopulta luuli
riutuvansa rakkauteen, joka piinasi
häntä kuin tauti, sillä hän ymmärsi

rakkautensa toivottomaksi. Hän
vietti unettomia öitä. kieri hikisenä
vuoteellaan, nukahti joskus ja he-
räsi kiihottavien unien jälkeen val-
juna ja väsyneenä. Hänen kiitensii
alkoivat vapista, kasvojen hipiä
muuttui harmahtavaksi ja hänen
silmiinsä, joiden kirkas hohto oli
sammunut, tuli kaihtava, pelokas
katse.

Niin, hänellä ei ollut toivoa. Hiin
oli köyhä ja hänen vanhempansa
olivat olleet tavallisia työläisiä,
jotka asuivat ummehtuneissa vuok-
rahuoneissa, kunnes kuolivat kur-
juuteensa. I likas setä, joka oli jos-
kus heltynyt hänen viulunsa ääneen,
oli ottanut hänet hoitoonsa, luovut-
tanut hänelle yliskamarin, antanut
kolme ateriaa päivässä ja maksanut
kahdesta soittotunnista viikossa —
kaikki siinä toivossa, että hän
kerran tulee kuuluisa taiteilija ja
hän tuottaa kunniaa setiinsä ni-
melle. Hän oli jo hyvällä alulla
kunniaa kohti ja hänen soitto-opet-
tajansa, saksalainen konsertti]
tari, oli häneen tyytyväinen ja kii-
hotti vanhaa setää, tosin etupäi
jatkuvan ansion toivossa, käymällä
silloin tällöin kehumassa oppilas-
taan. Ja Hannes itsekin uskoi tule-
vansa suureksi mieheksi, kunnes
hänen rakkautensa alkoi häntä vai-
vata ruumiillisestikin, ja hiin huo-
masi pelolla, että joskin hiin voi
säilyttää saavuttamansa taidon,
hiinen edistymisensä on lopu
Hiin jää keskinkertaiseksi viulun
vinguttajaksi, kyeten ehkä hankki-
maan laihan elatuksensa kahvila-

ijana tai elävien kuvien verhon
takana. Sen sijaan, että hänen rak-
kautensa olisi ollut hänellä kannus-
timena, musersi se hänen herkin
dämensä epätoivollaan.

.Muutaman kerran oli tyttö tullut
häntä vastaan kadulla. Hannes
Korpio oli ahminut häntä ulompaa
silmillään posket hehkuen ja sydän
takoen, ja kun tyttö oli ehtinyt koh-
dalle, oli hän painanut hämillään
päänsä alas, punaisena hiusmartoa
myöten, ja hänestä oli tuntunut.

että ei ainoastaan tyttö, vaan koko
maailma näki ja tiesi hänen sydä-

tunteet.
Kerran keväällä oli hän sitten

nähnyt hänet seisomassa kukitet-
tuna ja valkea lakki ensi kertaa
tummilla hiuksillaan uusien yliop-
pilaiden parvessa. Hän oli tullut
sinne sattumalta, ja nähdessään
tytön äkkiarvaamatta juhlittavain
joukossa hämmästyi hiin niin. että
koko maailma peittyi hämärään
hänen silmissään. Kuin sumussa
hän näki valkoisen kukitetun jou-
kon vanhan linnan portailla, kuuli
laulua, joka tuntui tulevan kaukaa
maan alta, ja yhtyi vaistomaisesti
hurraahuutoon. Sen jälkeen joku
vanha, pitkä, arvokkaan näköinen
herra sulki tytön onnitellen syliinsä,
ja hän arvasi, että se oli hänen
isänsä . . .

Hän havahtui unelmistaan, kun
äkkiä kiisi laskeutui hiilien olka-
päälleen ja tuttu ääni virkkoi:

— Terve, Hannes! Sinuapa har-
voin niike siellä, kussa kaksi tai
kolme kokoontuu.

Se oli Bruno, tuomarin poika, joka
otti yhdessä hänen kanssaan soitto-
tunteja.

— Kuule, miksi sinä näytät niin
omituiselta? — kysyi hän.

— Mi ... minäkö? — sammalsi
Hannes. — Tuntuu vain niin juh-
lalliselta kaikki tämä.

— Sinä olet sitten vasta tunteel-
linen! — nauroi Bruno. — Mutta
sellaisiahan ovat taiteilijat. Ja si-
nustahan tulee kerran >>shuuri D
kuten mestari Bauer sanoo.

Hannes punasieli: hänestä tun-
tui, että Bruno näkee kaiken. Jo
pitkiin aikaa oli hänellä ollut sel-
lainen kiusallinen tunne, että
ihmiset näkevät hiilien lavitsansa,
Äkkiä hän sai ihmeellisen rohkeu-
den, tarttui Brunoa hermostu-
neesti käsivarteen ja änkytti kat-
konaisesti:

— Tiedätkö sinä, kuka on tuo ..
tuo tyttö tuossa .. . takarix
kolmas vasemmalta.

Bruno hätkähti toverinsa kum-
mallisesta tavasta, jolla hän oli
kysymyksensä tehnyt, katsahti
häntä pitkään ja vilkaisi sitten säp-
sähtäen ylioppilasparveen.

11 i— Tunnenko minä! — sanoi hän
hitaasti. — Sehän on Gunhild, sisa-
reni!

Hannes oli parkaista. Hän tem-
pautui taaksepäin. Hänen kasvonsa

iJatk. -
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SILAKAN TALVIKALASTUS
""Falvikalastuskausi on nyt päät-
* tyryt. Varhainen kevät teki

siitä tänä vuonna lopun tavallista
aikaisemmin.

Maassamme on kaksi aluetta,
niissä silakankalastus talvisin on
oikeata suurpyyntiä. Toinen näistä
on Suomenlahden itäosassa Viro-
lahdelta Uudellekirkolle ulottuva
merenselkä aina Lavansaareen ja
Sciskariin asti. Kolmen talvikuu-
kauden aikana nostetaan täällä
merensyvyyksistä 3—5 miljoonaa
kiloa kalaa. Talvikalastus täällä on
sekä nuotta- että verkkopyyntiä.
Nuottapyynti tapahtuu vain muuta-
man kilometrin päässä rannikolta
pengermien rinteille peratuilla apa-
Jilla, verkkopyynti sitävastoin tapah-
tuu useiden penikulmien .päässä
syvillä haudoilla. Xuottakalastajat
palaavat yöksi kotiinsa, jota vas-
toin verkkokalastajat asustavat
pienissä lautamajoissa n. s. »put-
kissa» pistäytymättä kotona viikko-
kausiin. Suomalaisia »putkakalas-
tajia» on 3000—4000. Heitä asuu
kussakin putkassa 2—5. Kukin

(Keskiaukeaman kuviin).

Silakka on yhä edelleen useissa
paikoin varsinkin viaaseudnlla
tärkein särpimemme. K lukana
sisämaassakin kuuluu melkein
jokaiseen muonapalkkaan erik-
«een mainittuna nelikollinen tai
useampia »suutarin lohta». Äs-
keisinä ankeina aikoina oli myös
suureksi osaksi silakan ansiota
se, että väestö esim. Helsingissä
pelastui nälkäkuolemasta, sillä
sehän oli pitkät ajat ainoa saa-
Uivissa oleva särvin. Varmasti
tutustuu näin ollen manner-
maahiirienkinmielenkiinnolla ta
män arvokkaimman kalalajimme
pyyntiin, joUi meiilänon tilaisuus
stlosttni tässä kalastusneuvos E.
IlellevaaranSuomenKuvalehdelle
hankkimienkuvien ja niihin laa-
dittujen selityksien perusteella.

mies hoitaa G—10 verkkoa. Nämät
putkakalastajat ovat niitä, jotka
melkein joka talvi joutuvat ajelehti-
maan jäälautoilla, menettävät mein
kalliita pyydyksiään — esimerkiksi
kuluneen talven aikana ovat viro-
lahtelaiset menettäneet 382 suurta

verkkoa, joiden arvo oli noin
2<X),000 mk. — ja pelastuvat usein
itsekin vasta monien seikkailujen
jälkeen nälkäisinä ja paleltuneina.
Ajelehtimassa olevien kalastajien
pelastamista varten on tällä alueella
toistakymmentä kalastajien hallussa
olevaa pelastusssemaa suurine ve-
neineen, joilla voidaan korjata jäällä
olleet hevosetkin. — Kalat myy-
dään jäällä n. s. >raasseleille>, jotka
hevosineen käyvät apajalta apa-
jalle, putkalta putkalle. Kalat tuo-
daan pääasiassa Viipuriin ja Koivis-
ton asemalle.

Toinen tärkeä talvikalastus-
alueemme on Turun saaristo. Kalas-
tusta täällä harjotetaan vain nuo-
tilla, jotka keskimäärin ovat 135
syltä pitkät ja 36 kyynärää syvät,
Saalis kuljetetaan Turkuun, jonka
torilla usein on toistasataakin kala-
kuormaa.

Meillä on tilaisuus tässä nume-
rossa julkaista joitakuita harvioai-
sia talvikalastustamme koskevia
kuvia Kalastushallituksen valokuva-
kokoelmasta.

Talvinuotan vetoa Koivistolla. Kun nuotan reidet ovat nousseet jäälle, vedetään ne »voroMl<i>> kauaksi nostoavannotta
ja räin vuotttn peräosa nostetaan käsivoimin, kuten seuraavan aukeaman keskikuvasta näkyy. Reidet ripustetaan nuotan-
r,tli>n päätyttyä kuivumaan kuvassa näkyvien oksaisien seipäiden varaan ja nuotan perä haudataan lumeen. — Turun

saaristossa sitävastoin nostetaan reidetkin jäälle miesvoimin.
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SILAKANPYYNNISSÄ KEVÄTJÄILLÄ

Verkkokalastaja verkkoaan kokemassa kankaasta tehdyn MrfOtt suojassa, mikä
estää tuulen jäädyttämästä verkkoa. Verkosta päästetyt kalat heitetään uiallc
jäätymään ja noukitaan sitten kelkkaan laskemalla niiden lukumäärä. Kalat

dädn 1000 kpl. etissä. — Valok. E. Hellevaara.

Nuotanvetoa hevoskierrolla Rvmättylassa. Kun nuotanvetopaikat ovat V,—r*/i *m Pitui-
sia, tapahtuu veto ensin nostoavannosta kaukana olevilla kUrtoavannoilla tynnyrin eli
*vorotan» avulla. Kun nuotta on tullut lähelle tällaista avantoa, siirretään tynnyrit,
joita on yksi nuotan kumpaakin reittä varten, lähempänä nostoaukkoa oleville kierto-

avannoille. — Valok. E. Hellevaara.

Inkeriläisiä verkkokalastafia, joita sanotaan »majamieniksi*. Seiskarin ja Lavansaaren
tienoilla kalastavat ke samoilla vesillä kuin suomalaiset. Heidän majansa on rakennettu
jalaksille. Suomalaisten verkkokalastajäin joukossa on vain karvoin naisväkeä, inkerik

kojen kesken on se tavallista. — Valok. T. H. Järvi.

Yksinäinen »putka» ja kalastajan tali itarustukset aukealla merijäällä, j
naisiksi maalatut. Sisältä ovat ne verhotut huovalta ja pahvilla. Sisntton putkia silmänkantamattomiin hajallaan pitkin jäätä. Kesäksi tundt

kisr* kysyy karaistunutta

Nuotan perän nosto Koivistolla. Katselijat ostajia. E. i
nenään lippu merkiksi ostajille. Sostoavanto on useimmissa
ole nuotanveioa varten perattu, voi olla kiviä v. m., mikä estSM
mittausten avulla. Nostoavannon takana on niinistä tai oljisÉ^M



SÄ ftEVÄTJÄILLÄ

Putkat ovat
m kuuluu muutama makuulavti, tuoli ja kamina. Parhailla kalastuspaikoillaL- ulkosaariston luodoille tai kotipihoille. Kuukausmäärainen asuminen put-
&,,,,,. _ Valok. T. H. Järvi.

K pitkolla, pannaan heti kun perä alkaa nousta pitkän
L *'**? BrtrtlUen määrättävä, sillä läheisessä ympäristössä, mtkä ei
■•* *<m*im. Tämä määrääminen tapahtuu maamerkkien, kulmien ja

Kun apaja oh vedetty, peitetään nuotta lv-Halonen.

Nuotalla saadut kalat huutokaupataan kalojen vielä ollessa nuotanperässä. Pai-
kalle kokoontuneet raasselit arvioivat saaliin tunnustelemalla sitä kalahaavilla.
Nuottakunnan johtaja ilmottaa saaliin hinnan, alentaen sitä siksi, kunnes joku
ostajista huutaa: ostettu. - Valok. T.H.Järvi.

Nuotanvetoa vakikierrollaKoivistolla.Vetoköysi, jokalähtee nuotan reidestä, tulee kierto-
aiflni" "f- pan kirtaa porotan* ympäri ;a jatkuu samasta avannosta jäänalle,tullen xlos seuraavasta kitrtoaiannosta, mi- i die, mikäli sitä vapautuu

uittaminen avannosta toisten tapahtuu pitkien salkojen avulla. —Valok. E. Hellevaara.

Putka kalastajanvarusteita.Kuvassanäkyvillä lapioilla, joiden lyhyet, sidottu
pitkä nuora, aikaansaadaan verkkokalu tumaton jäänalainenykte\s kakä
non välille, jotka toivat olla jopa 70 m:n päässä toisistaan, lah*t: (keisiztä
avannoista toisiaan vastaan, ; vedettäessä, toisen nuora tarttuu

ensinmainitun lapion varren ja nuoran kulmaan. — Valok. E. Hellevaara.
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(Jvk. sir. 2"4 i
olivat tulipunaiset. Hän painoi
päänsä alas.

Bruno katsoi häntä hämillään,
kulmat rypyssä. Tämä oli jotakin
vakavaa, josta oli leikki poissa.
Hän huomasi, etta Hannes pyrki
hiljaa poistumaan väkijoukkoon.
Hänen päässään kiersi monenlaisia
ajatuksia ja hänkin punastui. Sit-
ten hiin päättävästi astui Hannek-
sen perään, joka juuri oli pu-
jahtamaisillaan ihmisjoukon läpi
tielle.

— Hannes. kävellään hiukan
tuonne silloille, — sanoi hiin.

Hannes seurasi vastenmielisesti,
tuijottaen kaiken aikaa maahan.

— Miksi sinä kysyit niin omitui-
sesti sisartani? — kysyi Bruno lem-
peästi. — Mikä sinua vaivaa?

Koski kohisi keväisessä voimas-
saan heidän allaan. 1 Hanneksesta
tuntui se tykkien jymyltä; hän näki
iteensä syöksymässä miekka kä-
dessä taisteluun. Hiin ummisti sil-
mänsä ja lausui intohimoisesti ham-
paittensa raosta:

— Minä rakastan hiintä ... ra-
kastan häntä! . . . Voi, hyvästi.
Bruno!

Hän oli juoksemaisillaan tie-
hensä. Mutta Bruno tarttui hiintä
lujasti käsivarteen.

— Hannes! — sanoi hän hiljaa ja
lempeiisti. — Sinäkö rakastat häntä!
Gunhildia! Minun sisartani! —
Bruno vaipui mietteisiin. Oliko
tämä sitii samaa, mikä Hannesta oli
vaivannut viime aikoina. — Mutta
hänhän on aivan lapsi! Pikku Gun-
hild! j

Koski oli jäänyt heidiin taak-
seen. Hanneksen pää oli vaipunut
alas ja hiin asteli horjuen kuin juo-
punut. Tumma kihara oli valahta-

nut hänen hikiselle otsalleen ja hä-
nen silmissään näkyi jotakin kos-
teaa.

— Bruno. — sanoi hän kuin
unesta heriiten. — Suo anteeksi . . .
minä olen hullu. Fsko minua. —
jatkoi hän kiihkeästi. - minä saan
toisinaan tuollaisia päähänpistoja.
Ala usko sanaakaan, mitä sanoin . . .
Voi. minä tulen hulluksi!

Ifiinen äänensä tukahtui nyyh-
kytyksiin.

Bruno aateli hänen rinnallaan
mietteissään ja syvä siiiili valtasi
hänen mielensä. Hiin ymmärsi ja
näki, että Hannes todella oli rakas-
tunut. Hiin katseli Hanneksen kau-
niita, jaloja piirteitä, jotka nyt oli-
vat murheen lannistamat. Hän ajat-
teli, että hiin aina oli pitänyt hä-
nestä kuin veljestään.

Hänen nuori valoisa mielensä al-
koi vähitellen kirkastua. Mitä
syytä tässä nyt oli olla synkkänä?
Miksi ei Hannes saisi häntä rakas-
taa? Mitä pahaa siinä on? Eikö
rakkaus päinvastoin ole jotakin
hyvää ja kaunista?

Hannes on etevä. Hänestä voi
vielä tulla kuuluisa taiteilija. Hän
on jalo ja henkevä. Jollei hän ole-
kaan käynyt kouluja, on hänen tai-
teen janonsa tehnyt hänet hienom-
maksi ja sivistyneemmäksi kuin
kenenkään kouluja käyneen, joita
hän tuntee. Kerran vielä, sitten
kun Hannes on taiteilija miksi
hän ei voisi mennä naimisiin Gun-
hildin kanssa?

Akkiii hän säpsähti. Oli vielä
jotakin muuta. Oli vielä eräs este
— suurin — Gunhild? Mitä hiin sa-
noisi? Oppisiko hiin rakastamaan
Hannesta? Ja jospa hiin rakastaisi
tai rakastuisi toiseen, ennenkuin

tuttavuutta hänen ja Hanneksen
viilillä saattoi ajatella.

Heidän täytyy tutustua ennem-
min — heti. ajatteli hiin kavahtaen.
Ja sitten, ellei Gunhild osota mielty-
mystä Hannekseen, niin — se on
kohtalon sallima: Hannes on tuo-
mittu onnettomuuteen. Mutta
pikku Gunni varmaan pitäisi hä-
nestä! Hiin puolestaan ei ole näh-
nyt kauniimpaa poikaa. Hän oli
monesti ajatellut, että Hannes on
melkein liian kaunis mieheksi.

He olivat vaistomaisesti kään-
tyneet takaisin ja sivuuttaneet jo
vanhan linnan rauniot, josta väki-
joukko jo oli poistunut. Vain pari
nuorta ylioppilasta, tyttö ja poika,
istui ulompana penkillä puristautu-
neina toisiinsa.

Mikseivät he voisi jo heti tehdä
tuttavuutta, jatkoi Bruno miettei-
tään, ja hiin näki edessään ensimäi-
sen suuren, jalon tehtävän. Minä
esittelen heidät toisilleen jo tänään!
Voinhan viedä Hanneksen kotiin
soittaaksemme yhteen kahdella
viululla. Brunon jalomielinen sydän
vallan heltyi.

Hän tarttui Hannesta hartioihin
ja pudisti häntä riemuissaan.

— Hannes. — sanoi hän iloisesti.
— Miksi te ette voisi rakastaa toi-
sianne! Minä esittelen teidät jo tä-
nään toisillenne. Tänä iltana me .. .

Hanneksen vihlovan epätoivoi-
nen iiiini keskeytti hänet.

— Me emme voi rakastaa toi-
siamme, — sanoi hän kolkosti ja
viittasi kädellään puistoon.

Bruno kääntyi katsomaan. Hän
näki iiskeisen ylioppilaspiirin kumar-
tuneena hartaaseen suuteloon. --
Auringon säde valaisi tytön kasvoja.

— Gunhild!— äännähti hän hiljaa.

ENSIMÄISETPETSAMON POSTILEIMAT.Meillä on ollut onni saati e Petsamosta ensimäisessä postissa
saapv maiset kirjrtt, joitta on ensi kerran PeUamon poxtileimn. Ennenkuin PiUsamon varsinainen postileima
oli (vasemmalla oleva kortti) saatu käytäntöön, leimuttiin ensimäitet kirjeet [vaasalaisei 1 itiin merkit oikealla) maa-
herran leimasimella. -Suomen Kuvalehdelle luovuttaneet johi. Hannes Myllylä Helsingistä ja hra W. B. Nieminen Lahdesta.
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LENTOKILPAILUT NORJASSA

VIKI: F. isKT kural oval
Suomen Eavalenden

saamien valokuvien mu-
kaan Pohjoismaiden len-
tokilpailuista Kristi aniaou

Kilpailut onnistuivat
liuonosti. Ilmotetuista 19

•ia otti vain 12 osaa;
kaikki muut paitsi i oli-
vat sotilaslentäjiä. Ilma-
suhteet olivat koko ajan

'tuisat. mikä osittain
vaikutti «en, että 5 konetta
joutui k&yttökelvotto-

poia kilpailuista
rikkoutuen enemiutn tai

tm .ii. Paitsi lauta.
von Segebadenia, joka sai
~ilm uimpäy k-. sur-

haavoittaivat vai-

Suomen Kuvalehdelle valok
ilmailukapteeni f\

keasti iici j,-il:iisot lentäjät
Nomniin (kone murskau-
tui täydellisesti) ja Helle-
nen (lensi »Hansa Branden-

-5 ksitaaolla). Ruot-
■alainen Inutn. Ä.dilz oli
pakotettu raepilven vuoksi

tontoreille- toinen raotsalainen
lcin.ija pienelle jlrvelle,

petti {• kone
rikkoutui. Norjalainen I.icr
menetti laskentoi

mensS kuitenkaan
enempää vahingoittumatta.

Suomalaiset olisivat ko-
lvillensa etevämmyyden
vuoksi, jos olisivat .saaneet

tuoni-et kotiin
useimmat palkinnot.

NorjalaisenNorrmannin"Avro"-koneen jäännökset
korjataanautolla pois Hengensengenin lentokentän

viereltä, minne se syöksyi Norrmannin suorittaessa
triangel-lentoa. Norrmann haavoittui vaikeasti. Huom!Suomen lippu lentokentä portilla.

Norjalainen"Avro"-kaksitaso (90 kv., nopeus n. 100km.
tunnissa), joilta norjalmisrt sotilaslentäjät otti
kilpailuun. Mainittu konetyyppi on kieltämä!'

ajastaan jälellä.

Suomen varakonsuli Kristianissa hra
Stephanson, joka suomalaisitta edusta-

nne piti erikoisen hyvää huolta
uhraten kaiken aikansa ketään triihty-
misekseen. — Taustallavon Sfgebadenin
..Phoenix"-lentokone. Kuva otettu ensi-
maisena kilpailupäivänä Kjellerin

lentokentältä.

Ruotsin paras lentäjä, luutn. von. Segebaden syöksyi yli 500m. korkeudesta alasHengensenginlentokentälle 6.III.21.Kone murskautui täydellisesti ja sai lentäjä
silmänräpäyksessäsurmansa. Norjankansainväliset lentokilpailutlopetettiinheti.Kuvat ottanit kapt.Könni koneen syöksyn jälkeen.Ympärillä olevaa kymmenentuhan-tista katsojajoukkoaestävät norjalaisetsotilaat tunkeutumasta onnettomuuspaikalle.

■ n Lierin ..Phoenix"-kaksitnso Idk
Thoenix"-koneet, jot i.i kilpai-
utrn samani)

ttua matki.

Norjalaisen Lierin "Phoenix"-kaksitaso. Tuhoutuitriangel-lennossalaskua suorittaessa. - Ruotsalaisillalentäjilläoli kaikilla Phoenix-koneet (240hv., nopeus170 km tunnissa).

LAPUAN LAURILAIN
MUISTOPATSAS
T ÄNKIPOHXAN vajauksen 3-vuot»-

päivänä paljastettiin Länkipolij;v«>a
Tampereelle, Orivedelle jaJämsään johta-
vien teiden risteyksessä Lapuan Lauri-
loitten, isän japojan muistolle pysl

l, jonka tähän on om itekoiselia
koneellaan valok. Å. Ruokola, Päij

Vas. Kukitettu patsas, jossa tietä auraavat miekatnäkyvät.

Oik.: Lapuan, Oriveden, Kuoreveden, Mäntän ja
Längelmäen suoje-lttskunttat paljastustilaisuudessa.



UUSI VOIMANLÄHDE

ERÄS saksalainen insinööri Willy
■ on äskettäin teh-
nyt keksinnön, jonka arvellaan ai-
heuttavan suoranaisen vallanku-
mouksen nykyisen tekniikan alalla

Keksinnöstä kirjoitetaan m. m.
seuraavaan tapaan:

Alkuaineet ja atomit olivat ennen
tieteelle ja luonnontutkijoille tar-
koin määrättyjä ja ehdottomia pe-
ruskäsitteitä. Xvt ne eivät enää ole
sellaisia. Alkuaineitten lukumäärä
on kasvanut tavattomasti ja luon-
nontieteen kaikkein pyhin, atomi,
on mitä suurimmassa hengenvaa-

ettämäisillään tähän-
i loukkaamattomuutensa.

Radium-aineen salaperäisen voi-
man keksiminen horjutti hyvin ar-
veluttavasti atomin valta-asemaa
osoittama]] e, mitä ennen oli
pidetty alkusoluna, saatettiin jakaa
ja tällöin erottaa toisistaan valo,
lämpö ja voima. Jokainen atomi
sisältää korkean jännityksen alai-
sina olevia elektrooneja ja näyttää
melkein siltä, kuin taivaankappalei-
den tavattoman ja tvhjentymättö-
män työmäärän tarmonlähteinä
olisivat ne voimat, jotka vapautu-
vat atomien jakautuessa. Tämän
atomien voiman-synnvttämUkyvyn
on insinööri Unruhe onnistunut saa-
maan keinotekoisesti aikaan. Ko-
keiluissa on jo päästy niin pitkälle,
että voidaan pitää varmana keksin-
nön käytännöllistä kelpoisuutta

sähkövirtaa synnytettäessä. On
kysymyksessä erään voiman kiiyt-
täminen. joka ei milloinkaan lopu
luonto-äidin varastosta ja jota on
kaikkialla ja niin runsaasti
vissa, että tulevaisuudessa saattaa
polttaa hehkulamppua kokonaisen
vuoden sillä hinnalla, mikä nyt me-
nee yhdeltä tunnilta, tai ehkä vielä
halvemmalla. Sama ihmeellinen
hintasuhde tulee myös vallitsemaan,
olipa kyseessä koneitten käyttämi-
seen tarvittavan voiman saanti tai
taloustarkotukset. keittäminen ja
lämmittäminen. Sähkötyöläisten
lakot eivät aiheuta vaikeuksia, kun
jok;i a on oma, laadul-
taan mitä yksinkertaisin valo-,
lämpö- ja voima-asema, jonka työ-
kyky ei milloinkaan lamaannu.
Hiiliä ei enää tarvita lämpöä ja
voimaa synnyttämään, vaan niitä
voidaan käyttää paremmin, jalona
kemiallisena raaka-aineena, josta
er<>' n alkuaineet ja saadaan:
öljyjä, kaasuja, lääkkeitä, värejä,
hajuvesiä y. m. Tuo atomeista
saatu voima tulee helpottamaan
tätä hiilen jalostamista, se tulee,
myös kuljettamaan junamme ja
laivamme, lahjoittamaan meille
ilman typen ja tarjoamaan meille
sähkövirtaa lukemattomiin muihin
tarkotuksiin. joiden kantavuutta
ja moninaisuutta voimme tällä het-
kellä vain aavistella,

Insinööri Unruheuudenkeksimänsä,salaperäisenvoimalähteenääressä.

MIETELMIÄ LAPSESTA.

Lapsen sielussa loistavat kristal-
linkirkkaina testamen-
tit. • Lapsi on senvuoksi kuin pie-
noisjulkaisu kaikkea ollutta ja vas
taikuutta kosketteleva legenda. Hä-
nen toinen kätensä koskotteloe men-
neisyyden kukkaa, toinen pyrkii tu-
lpvaisuutPPii.

Lapsen vtnpänllii kasvaa kau
neimman luonnollisuuden sulous.
Ainoastaan lapsi voisi keisarilta
talli |>aavilta kvsva: <>((letko jo niili-
nvt niiniin uusia saappaitani'')
Mutia näinä ihmiskunnan pikku lii-
lielit ovat ihmisen heikkouden kur-
sailemat (omimmat ylenkatsojat.

Lakata olemasta lapsellinen on
sama kuin joutua karkotetuksi
paratiisista. Nyt on piiä-enkelin
tulimiekka muuttunut kynän-
pitimeksi. Kukapa ei oliskaan kuu-
maa tuskaa tuntien nähnyt lapsensa
ensimäisen koulupäiviin jälkeen' ku-
martuneena aapiskirjansa eteen:
tuon leikistä karkotetun pikku en-
kelin katseen ollessa hajamielisenä
ja kyynelien verkalleen noustessa
silmiin.

Me voimme ehkä oppia lapsesta
ylitä paljon kuin tuo pikku veitikka
meistä. Monessakin merkityksessä
kukaan ei tule uudelleen yhtä vii-
saaksi kuin hän oli lapsena. Lap-
sessa on ennen kaikkea vallalla it-
sekkäi-vvdcn tunne ilman syylli
syyttä. t. s. onnenamme, joka ei

aiheuta katumusta.

Minä uskoin ohjattavien ilmalai-
vojen mahdollisuuteen ainoastaan
senvuoksi, että leikki leijoilla on
vuosituhansien ikäinen. Lapsen-
vaistot, jotka lakkaamatta palaavat,
eivät erehdy. Näin on laita niitä .lu-
malaankin tulee.

Ainoastaan lauseen vuoksi: '»salli-
kaa lasten tulla minun tyköni, sillä
heille kuuluu taivaanvaltakunta->,
olisin knstittv.

Siitä, jonka heränneen tietoisuu-
den yli lapsen kaipaus tulvii kuten
meri tulvii patonsa yli, tulee nero.
Nerona oleminen merkitsee lapsen
kaipausten toteuttamista.
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KUOPION
TALVI
KISAT

30 km. hiihto. Oik. Kuopion Reippaan
ajanmukainenkenttäpaviljonki, jossaon. m.m. suihkulaitteet.

Iso käyrä Puijon kelkkamäessä.

Kansakoulupoikain hiihto. Ratsastuskilpailuista. Nti. Westling.

Tapani Niku. 30ja 10km hiih-don sekä talvi-kisojen kierto-palkinnonvoit-taja.

Ratsastuskilpailuista.

Viestinhiihto.

Lauri Sääski. M. Niilekselä. Anselm Nuuttila Aarne Muuri Asto Suntio. Valto Tolsa.
Nuorille järjestetyn 10 km hiihdon parhaat. s. KuvaUktUlU valok. imU. J.V. Mattila.
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MERKILLINEN NAISKOHTALO
VIIME tammikuun loppupuolella

onnistin Venäjän vallankumouk-
sen aikoina yleisesti tunnetun ja
puheenaiheena olleen keisarinnan
entisen hovinaisen rva Anna \Vyru-
bowan päästä rajan yli Suomen
puolelle ja joutui hän silloin vie-,
maai ijan karanteei
Terijoella, y
mamme kuva on otettu.

Kuten mm -iintyi Anna
Wyrobowan nimi noina kohtalok-
kaina hetkinä kaikissa niissä luke-
mattomi joita kei-
-Barihovin rietl noin
ja kuvin vallankuniouksellisen kan-
san keskuuteen levitettiin,
hämmiist vttäväminältä nyt tuntiin
kuulla, kun vakuutetaan, että kaikki
nuo häväistyshistoriat keisarinnan
ja hänen kahden tyttärensä < Hgan
ja Tatjanan — suhteista Rasputi-
niin olivat silkkaa valhetta. Ettei
myöskään Anna Wyrubowa huhu-
jen leimaamassa merkityksessä ollut
Rasputinin ystävätär, käy epää-
mättömästi ilmi Ranskassa julkais-
tuista tutkimuspöytäkirjoista, jotka
ovat allekirjoittaneet Kerenskin ai-
koinaan asettamat tutkintotuoma-
rit. Tämä ranskankielinen julkaisu
paljastaa elämänkohtalon, jolla
traagillisuudessa ei liene monta ver-
taistaan edes vallankumouksen mart-
tyyritarinani piirissä, johon Anna
Wyrubowankin historia kuuluu.

Anna Wyrubowa syntyi Pieta-
rissa v. LBB4. V. 1907 kutsuttiin
hiin keisarinnan hovineidiksi j i t
raavana vuonna hiin meni naimisiin.
Mutta hiinen avioliittonsa ei ollut
mikään avioliitto, sillä mies oli sekä
ruumiilli- i sielullisesti sai-
ras. Vuoden perästä hän saikin
laillisen eron miehestään. 110
seurusteli rva Wyrubowa edelleen
avioeronsa jälkeenkin ja oli lähei
suhteissa keisarilliseen perheeseen.

Sivuutamme kuitenkin tällä ker-
taa tutkintopovtäkiip iaty-
vät kylläkin mielenkiintoiset koh-
dat, jotka koskettelevat keisarin-
nan ja hänen tyttäriensä suhdetta
Rasputiniin, joka suhde oli luonteel-
taan yksinomaan uskonnollista laa-
tua, ja seuraamme sen sijaan Anna
Wvrubowan vaiheita vallankumouk-
sen alusta lähtien. Sen puhjetessa
oleskeli rva Wyrubowa Tsarskoje
Selon keisarillisessa palatsissa, ja oli
siihen aikaan sairaana. Eräässä

Äskettäin tUtivét péivåUkdst krrtoa, cttå
A »» tii H*vrwbom-m, IVnjMi kfisarir+llan
mikui< ■■■ -..ttkusti mamiisk.

jt:<i Tmk-
kn'm.i -ndn
MMtsm mur':- nia tdssd

muutamin piirteitä.

rautatieonnettomuudessa 1915 oli
hiin katkaissut molemmat jall
ja saanut vamman selkäänsä, joiden
takia hänen oli vaikea liikkua. Sitä
i hän sairasti tuhkarok&u

lossa tapahtui rva
Wvrubowan vangitseminen ja hänet
siirrettiin Pietari Paavalin linnaan.
Täällä toimeenpantiin sitten ne tut-
kimukset, joiden tuloksina on tuo

kankielellä painettu asiakirja-
vihko, joka todistaa perättömiksi
kaikki ne likaiset häväistyshuhut,
joita rouva Wyrubowasta Rasputin-
juttujen yhteydessä on liikkeelle
pantu. Todistaakseen oikeiksi va-
kuutuksensa siitä, ettei hän ollut
ollut missään su! I
ja että hiin myös onnettomasta
avioliitostaan oli puhunut totta,
alistui hän lääkärintarkastukseen,
joka todisti hänen sanansa tosiksi.

Kun rva Wyrubowa syvsk. 8
p:nä v. 1917 tuotiin vangittuna
Helsinkiin, oli hän niin heikko, että
hänen asemasillalla täytyi turvau-
tua kahden merisotilaan apuun

eteenpiiin päästäkseen. Helsinkiin
tuominen johtui siitä, että Venäjän
väliaikainen hallitus oli pillittänyt
karkottaa kuusi vast.ivallankumouk-
sellista, niiden joukossa juuri rva
Wynibowan. mutta matkan kes-
kevtfiviit Riihimäellä työ- ja sota-
miesneuvoston jäsen«»t ja smintautu-
si> sitten Suomen pääkaupunkiin.

Holsijipissä vangitut aluksi sijoi-
tettiin Eteläsatamassa olevaan
Kretshet-laivaan. josta heidät sit-
ten myöhemmin siirrettiin Viapo-
riin. Muutaman viikon kuluttua
lähetettiin vangit taas takaisin
Pietariin.

Jälkimaailmalle, on säilynyt joita-
kin tietoja rva Wynibowan kärsi-
myksistä hiinen ensimäisen vangit-
semiseusa jiilkeen. jotka tässii esi-
tämme.

Pietari Paavalin linnassa hänet —
huolimatta siitä, että hän oli sairas
— oli teljetty kosteutta tihkuvaan
maanalaiseen koppiin, josta kaikki
mukavuudet puuttuivat. Eräänä
yönä olikoppiin tunkeutunut joukko
aseistettuja sotilaita yrittäen tehdä
turvattomalle naiselle väkivaltaa.
Rouva Wvrubowan avunhuudot oli-
vat kuitenkin kutsuneet paikalle
inhimillisempiäkin vartijoita, jotka
olivat pelastaneet hänet julmurien
käsistä. Mutta muistona siitil \-

on rouva Wyrubowalla vieläkin arpi
haavasta, jonka i .miehistä
pistimellään oli häneen iskenyt.
Toisinaan oli hänet riisuttu alasto-
maksi ivailevan vartijajoukon huvi-
tukseksi. Nelisen kuukautta oli
rouva Wvrubowan viruttava Pietari
Paavalin linnassa; sieltä hänet siir-
rettiin toiseen vankilaan, josta tosin
laskettiin muutamien viikkojen ku-
luttua vapaaksi, mutta karkoitet-
tiin pian sen jälkeen ja vietiin, kuten
on kerrottu. Viaporiin.

Hiinen kohtalonsa sen jälkeen,
kun hänet Helsingistä uudelleen
Pietariin kuljetettiin, voi helposti
arvata: vankeutta, vapaana piiles-
kelyä, kurjuutta ja alituista ahdin-
koa. Ainakin yhtämittaista pelkoa
pyövelien käsiin joutumise

Eräs henkilö, joka Terijoen karan-
teeniasemalla näki rouva Wvru-
bowan hänen yöllisen pakomatkansa
jälkeen,on kertonut, että kärsimyk-
set ja sairaus olivat jättäneet sääli-
mättömät jälkensä häneen. Olivaikea
uskoa, että hän vasta oh 36-vuotias.

Anna Wyrybowa karanteenissa
Terijoella.
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EDUSKUNNAN PUHEMIEHET

O. MANTERE.
Ensimäinen varapuhemies.

V. VUOLIJOKI
Puhrniirs. P. VIRKKUNEN.

Toinen rtirnpuhemies.

MUOTO-
KUVIA

Tihän ottuioon aijotut kurat orat
lähetettävät toimitukselle 2viikkoa

ennen julkaisemisy

UNOLAGERBLAD,
lohturi Tinki.. 5. 4. H.

O.A. SOLMU,kan»ak. opett. suoosnjuki.
60 r. 9. 4. 21.

J. V. AARNIVAARA,
palomestari. Vi'puri.

60 v. 5 4. 21.

K.W. RAUNIO,
opettaja. Sortavala.

tiU T. .i. 4. 21.

ALMA BAREN,
rouva. Tampere.

60 t. 5. 4 21.

ALEX. SLOTTE,
kirjailija. Helsinki.

BO t. 7. 4. li.

ANNAHÄGGMAN,
pasturtnruuva. Helsinki.

'W ». i6. 3 21.

JOHAN RITAMAA,
kauppias. Loi ■ aa.

60 t. iB. 3. 21.

VERNER PALANDER,
kaup. Tiskaali. Tampere

6v t. 6. 4. 21.

J.K. JOHANSSON,
rakennusmeHtari. \\asW\la.

50 v. 8. 4. h.

ROBERTVIITANEN,
hevosmi». Viipuri.

60 t. 16. 3. 21.
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VHTORI PESONEN
Seppä, Messukylä.

60 v. 22 8 11.

RAFAEL BLOMBERG,
vanh ratani) Särniö.

t nskettaiu o? v.

JUHO TIKKANEN
kAuppi.f. Mikkeli.+ i:: .1 21. Mt,

JOHAN SIRNIÖ,
maanviljelijä Taivalkoski.t 12 \.

AMALIA HERTTELL-PUSSO
em äntäKokemäki.† äskettäin 87-v.

YRJÖHALME,
liikemies. Helsinki.
t 6sk.'ttKin

MARI A HASBERG,
leskirouva. Jämsä.

t Iskaillii 7 '-T.

HILJA JANHUNEN,
lehtori, Raahe.t ask.-it.iin

KUNTOUONAIKA LÄHENEE
SIEMENILLÄ hOVA KYSYNTÄ.

Kevätkiire siementen erikoisliikkeessä. Tänä vuonna Un<iUista aika
min tullut kevät on ensimmäisena ollutkovoitta* ukin siemenliik-
keissä. Kilvan omt maamme tuhannet puuUtrhurit

utilauksensa ehtiäkseen aijoissa touontekoon, ja se on aiheuttanut
harvinaisen vilkasta kiireitä ja touhua siementen hankkijoille.

van lähety Imiinu
paketteihin asetettuina lähetettäväksi eri ta-
hoille i e. — Nämä kevuttuntuiset

■Lv vaajani me nupannifthel-
sinkilaisen Ilortus O. Y.n liikehuoneus-
tosta, joka /mutarhurien yhteinen

'iikeon nykyäänkäynytket-
inakai tömda alan hankinUipaikuksi.



POLTTAKAA ' x •

TILAUS * OLYMPIA
s ,v,-kkf.,t,mm E JOHN NURMINEN O. Y.

OstKepuomt Smk. 8,OOO,OOOt —.
Suomalainen

S;edlttonlliike ja Rshianvimis'.' I.»!van v«mslamo i» LalTam*kln»mo.
Tuonti- j» V'«nnli:k».

F. SERGEJEFF 1" TUPAKKATEHDAS O.Y. PMtal.™: Hei.inm..».
H»«rftkun"nrit: RrttiniAlU, Turussa. Hftne-ossa, Viipurissa ja Tftlltnnnasa.
Sisaryhf1'1: Joha Nurminen G. m. b. H.. Panzijf-NVufahnvasser.

I kaikkiin k^nftoreihin: ..Johnttnninen".

NAISTEN JA HERRAIN

I. VAATETUK SET

/41 TURKISTAVARAT
SAADAAN EDULLISIMMIN

VUODEN TILAAJAT! <77J£>,
Tämän HELSINKI ALHKSANTt RINKATU IS

numeron lä-
hetämme vielä niil-

lekin 7, vuoden tilaajille, i
jotka eivät ole ehtineet tilaustaan .. .. ..

uudistaa. Lähettäkää tilauksenne heti PO A A A M \C \CTkirjakauppaan, asiamiehillemme, postitoimistoon * WO 1 \Or\t\O 1 \JI t\ I M IN. IS. 1
tai meille, sillä muuten lehden lähetys keskeytyy.

SUOMEN KUVALEHDEN maksaa " i 5 korkoa

1\.kJ IN 1 1 \J i\. 1< Ilman edelläkäypää irtisanomista voidaan, määrätyillä
ehdailla, nostaa aina 1,000 markkaan kalenteriviikkoa kohti.
Aina 50,000 markkaan vuodessa voidaan tallettaa posti-

oci säästopankkikirjalla. Samalla sä;istökirj:illa voidaan tallettaa
vty ja nostaa varoja kaikissa maamme P, tisäästopankin kontto-

reissa. Postisäästöpankin saasti>!< r':it ovat yhtä varmat kuin
Suomen Pankin setelit, siil.i v,u' o vastaa Postisäästöpankkiin
talletetuista varoista.

•> a mr • • , 11 • Suuresti suosittu saksalainen seuralehti onflnnnri Kirjateollisuus- ••Hapen bUHNE und FILM
i u 1 . „. «. u- •■,<! ■. 1 « Kuvalehti teatteria, filmiä, muotiasioita ja seurustelua varten.
Tilliini HelsmKl, FabiamnK. 6. Puh. 53 41 Liitteenä arvosteluosasto »Der Premierentiger". IlmestyyI II II II II ■ yka. toinen viikko. Hinta neljännesvuodelta vapaasti lähe-III 11 11 II i ottaa toimittaakseen kaikenlaatuisia tettynä on Suomessa Rmk. 20: . ,.Buhne und Film" on
lUIlllU | papereita sekä lumppup.hvia, kar- edullinen Umoitusväline.
| tonkia ja kirjekuoria päivän halvim- Edustaja Suomea varten: Mikael Palmroth-Wasunta, Hel-
I j piiu hintoihin. s' kuoholahdenk. 10. Puh. 99 68. Tavataan klo 2—4.

K M Hillin ' Näytenumerolta jakaa kustantaja ilmaiseksi.HUUPIIU ! Näytteitä pyydettäessä. fiÖHNE und FILM, Si^^T'.!



Heillä Ruotsinkielen Uuden YUoppila '"lon -^
r?i he P s v, r ; e i Parturiliike ja (MONISTk)

„ r, TupahhaKauppa —-—^
RnotsinkielenKirieeinnenOpetDS iti.HeikiB,, K.t..hi-..

vnhonk... puh. io88o.

\t|_J y// ' :'*' :n I ' Noottien, luetteloiden,
/ ÄiertoKirjeiden y.m.

i i ~n monisteina. Kone-

rvpror TAIDE- wrjoit«u.

AiRaKauslehtiä ILIVDLIiIt Tcn,,,ann, n¥ Rg OTvtteit.jaku.tan™»-
Bulevardik. 9 iLIILLIdUUd U.l. HM laskelmia son alle kirKoHlatamelöen KeslraslillteO.T:n ---••;-• UH ap"fnZ,Sen" pta "■

H.,..,?lrlmH":"Tn:;.,,- Leipomo ■ Kahvila Pah"n 1009 RV «eia. p'

rl/ £J* 1* '^s y' Varastomme ka ■ittaa nykviiän §eu-

Sllirrn MANDOLIINEJA:
I II II r I * C^-1 S.Kwlaiila:

1 II II I 1 * |T~: - Yks:nk-rl.--n;'.

*^ :̂ — Koristuksi!!!,

OMPELUKOItElTA KOKOS-HERKKU B^B.-
Italialaisia:

saadaan ainoastaan !--"^_: vt ■niistä

_
mvyntihuo- FCOICOSPRIIMA 'neustoista, joiden IN. W IX W O"! l\ 1 1 1V1 /A _ Tumm, p ,,islnderi.kiivissä on ylläoleva pUurs

kUVa. MARGARIINIT 3*0-. - Sam. kori.uttu,
450: — Hienuillj upotuksilla,

VOITTAVAT LAATUNSA PUOLESTA KAIKKI TÄHÄN- «„, ._ Vidä hj^ompi,
ASTISET SAAVUTUKSET M ARGAKIIN[ AL ALI. A. 750:- Knnstrttisoiiin,"

1300. - Sum.kaikkrinparhiin.

Paälue.telo vapaasti.

huheun
hI« KO KOS Oy. FazeriD Musiikkikauppa

Heisi..k i. Aleksantcnnkstu 38.

Teerenpisaraat NESTOR HkjB.
Kuvalnatat f'1111 ' A II jAll f U AA .. ....Vlvalaala * TnlnnUkrlRn II hm I >uurin valikoima

tähän aikakauslehteen TllM"lalldOfl V* 1/fl I
«*» O.-KD. � JALKINEITAKumnnu, Oy. Otavan JaiMSSaiJB »• "|"-

jolKaisnihin, valmistaa Syylät Muodminukaisimmat ja
Hybn aiatikkaiuimat kuosit. Hiu-

KemigrafiD9D QsakeybtiD, jalkahien nat tuunttuiti
Helsinki' -- — n,.™ ,.....t™.

on Hannoin hlkinoliikpHietalahdenrant» 17. ), 3 5 R. Railo, h.i Säästäväisyyttä U 0 JJ11fl a 1 II i OIAI UCIIIBc



AJANVIETESIVU
Toimitityj», i VELIGIOVANNI

Suomen Kuvalehden monogrammißilpailun tuloKset

iika. jonka k
lvi ehdat

nimin, oli I•>[ >
tuksia oli sangen runsaasti ka-
saantunut. I I ja arvos-
telu otti koko hyvän ajan.
koma oli hyviä, jos oli (

l joku
moton rim-

joka pv .ita on Uihtonut
olla mukana luo

lonogrammia.

ta kuikkia jul
ilkai.-

inoe etusijalle
i mmiii n:o 12, jonk

K. Carl*tiili, I 1
D pal-

kinnon: Suomen Kuvalehden vii-. uatikerrs.ii
an 00 mk.). Hänen piir-

rok.«s-aan on paljon aitosuoma-
laista taidetta.

LaihuesimerKKi.

' lukijoistamme ovat ch-
•lottaneet uusia laskuesimerk-

joissa numeroina käytetään
Määrätyistä salasanoista saatuja
kirjaimia. Julkaisemme tä&sä
erään ehdotuksen.

i monogri
n:o 8. Sen on piiri
■ Borg, Petäjävedeltä. Hiin
saa toisena palkintona 'aidotun viimevuotisen vuosiker-
ran (arvoltaan 60 mk.)- S
tekijän käsialaa on monogramiui
il:o 6.

ilkinnon olemme
antaneet monogl n:o 9
/.'. Ihi st& —

mu vuosikerran
v:lta 1920 (arvo 30 mk.
man piirtäjän k Lt liih-
toisin mySakin monogramniit
n:ot 10, 4 ja 5.

Kunnialla mainittakoon nimi-
merkki Domuksen monogrammit
n:ot 1, 2 ja 3, Jalmari Tfrlton
(KangM i .Yn»i-
misen illämeenlinnasta) hieno-
tekoiset monogrammit n :ot 7 ja
13.

paria jul
'muutamia vilkkaan mielikuvi-

-ana saadaan seuraa
vista yhtaie

1) see .s . sää = kesää;
ai .ai . ai. = kuusi:

3 a.a.a.a.a.a.a = unela?
Valtaus ensi numerossa.

14 piir:
taan seuraavin sanoin:
Kll ■ lustaja k
kahta maailman ensiram
'kuuluisuutta': käänneti
i.aa". K:ossa 16 litmme B
riippuvan "puolueettoman ajan
kuvastimen". N:ossa 16 on S. K.
sijoitettu D kiitävän ve-
turin savupiippuun ja n :<vssa IV
oravan häntään ja puiden okiiio
ihiiom ! Oravalla valok ;
päänä!). N:O 18:n piirtäjä on
todellim-' : KuvaJeli<lcn
ystävä, sillä hän on ItUl
littänyt
Kuvalehti on elämäni aurinko ja
sydämeni valloittaja." N
jok;i hul-
lumpi, on myös ahdettu kovin
runsaasti 8. K:n toimiutaii ku-
vaavia okti-
vaiuJtone, kirjoitu&sulka, puhe-
linlangat y. m.

Päivän teKsti.

Äiti (tyttärelleen) : "Mikä oli
tänään päivän tekstinä?"

Tytär (jonka piti käydä kir-
kossa, mutta olikin kävelyllä sul-
hasensa kanssa) : "Rakastakaa
toinen toistanne!"

Tanssivat noKet,

niiden

i alle pui i ii pa-
■ leikattuja nukkeja. Kun

silkki- -i. alkavat
l>a|K>rinuk(>t laain alla t:>

:o!itmi sill i tulee
iikciiseksi.

Uusi K&iKy.

— .\i ' ollut näin
kaua:i?

— Minä olin \
auri;i:

.imin aurinkosi,
Silköon sinulla olko muita aurin-
koja maan päällä.

Sanomalehtipoika juoksee erään
upseerin luokse ja sanoo tälle:
Oletteko kadottaneet kukka-
ronne. Hätäisesti tarkastaa up-
seeri taskunsa ja huomattuaan
kukkaron olevan tallella sauoo:
Ei, en ole sitä kadottanut.

— No sitten voitte ostaa ..Veli
Giovannin Pilajuttuja ja piirrok-
-ia



KUKKAVILJELYS AVOMAALLA
ympäristö' ""kauniil-;

ja värikkääksi ensi Buvenal
Huvilain ja maalaiskotien omista-
jat ryhtykää koristekasvien vilje-
lemiseen! Ei ihminen elä ainoas-
taan perunoista ja punajuiu
Silmä tarvitsee myös ravintoa.
Silmä on sielun ikkuna,
kautta kulkevat sieluun parhaim-
mat vaikutelmat jamuistot ke>
Kun sielu on saanut nauttia k'
kauneudesta ja kukkien värilois-
tosta kesän kuluessa, jaksaa se
paremmin odottaa pitkää talven
takaista uutta kesää.

Nyt on jo aika ryhtyä suunnit-
telemaan missä määrin puutarl
on omistettava tilaa koristekasveille
ja mitä koristekasveja on hankit-
tava. Niin runsas kuin suomen-
kielinen kas vitarhakirjallisuutemme
jo onkin, on kuitenkin vielä kai-
vattu ajanmukaista, olojamme täy-

sin vastaavaa kukkaviljelyn opasta,

ill anvt , Jenny Elfving.

jonka puutteessa kotiemme, koti-
puutarhojemme, jopa suurpuutar-
hainkin kukkaviljelys on ollut
suunnitelmatonta ja haparoivaa,
yleensä kaikkea muuta kuin järki-
peräistä ja tarkoitustaan vastaa-
vaa. Mainioksi oppaaksi ti
kohdin tarjoutuu äsken kustannus-
osakeyhtiö Otavan kustannus
ilmestynyt teos Kukkaviljelyn i
maalla. Sen kirjoittaja on joh-
tajatar Jenny Elfving. Hän
antaa kirjassaan perusteellisia neu-
voja yksi-, ,kaksi- vieläpä moni-
vuotisten koristekasvien kasvatuk-
sesta, hoidosta, asettelusta ja valin-
nasta. Kirjassa on 167 kuvaa ja
monivärinen värikehä. Kirjan hinta
on 42 mk., sidottuna 55 mk.

Tutustukaa tähän kirjaan. Pyy-
täkää nähdäksenne sitä kirjakau-
poissa. Ostakaa se! Pankaa
kotienne oleskeluhuoneen pöydälle
nyt keväällä!

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA, HELSINKI.

Kuvanäyte: Troœlum Lobbianum.

Pentstemon Hartwegii.


