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Äskeiset kansain-
väliset vapaaurheilu-

kilpailut.
Tukholman olyinpisten kisojen

synnyttämä innostuksen maail-
manlainc oli tuskin vierinyt yli
kauniin karjalaisen pääkaupun-
kimme ennenkuin sitii seurasi
urheiluelämässämme kauan mie-
lissä pysyvä oma «olympialainen"
puoliviikkoinmo. Täkäläinon kuu-
luisa urheiluseuramme «Reipas"
järjesti nimittäin heinäkuun 2*1—
25 päivinä täkäläisellä paraati-
kentällä monipuoliset urheilukil-
pailut, joihin otti osaa kaikkiaan
liki kahdeksankymmentä urheili-
jaa, joukossakolme maailmanmes-
tariamme ja monia muita ensi-
luokkaisia kykyjä sekii useita
Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain
huomattuja edustajia.

Arvaakyllä, että innostus nousi
korkealle;pääsikökattoon asti,on
vaikea sanoa, koska sinä oli tai-
vaan kaareva kupu, mutta mel-
keinpä siltä tuntui. Kikä sitii
suinkaan kirkkaat siiiit ja iltojen
miellyttävä viileys vähentäneet.
Kilpailnt alkoivat niin. aina ilmi-
sin 7 aikaan, joka toimenpide lie-
nec ollut sekä urheilijoille että
yleisöllekin peräti tervetullut.

Ensiinäisen päivän, tiistain,kil-
pailuissn suoritettiin loppuottelut
kuulantyönnössä, pituus-ja kor-
keushypyssä sekä 1,000 ja 5,000
m. juoksuissa.

V. Järvinen

Kuulantyönnöttä suosi onni
parhaiten uljasta tamperelaista
P. Ahoa, joka hii toisen saavut-
tajun A. Taipaleen 02 sentimet-
iillä, saaden yhteistulokseksi 211
m. 04 cm., Taipaloen heittäessä

23 m. 2 cm. Hulluimmin cikol-
mantuna kamppailusta viipurilai-
nen \V.Tuomelakaan selviytynyt,
koska voitti A. Menden Pieta-
rista, joka hänkin tuloksellaan
21 m. 54 cm. sai uuden Venäjä-
ennätyksen tässä urheilulajissa.
Amerikkalainen .7. Duncan pääsi
vasta viidenteen sijaan.

Pituushypyssä näyttivät pitk.it-
siiäriset amerikkalaiset taitojaan,
mutta vähällä oli, ettei viipuri-
lainen L. Karimo saanut ensi
palkintoa, koska hänen tuloksensa
oli sama kuin A. Brundage'n 0
m. 10 cm. Uusittaessa epäonnis-
tui kuitenkin Karimo. Kolman-
nen sijan vallotti I. Case saavut-
taen tuloksen 6 m. 5 cm.

Korkeushypyssä jäivät palkin-
not Suonieon. Kiisimiiiscn loik-
kasi A. Kaisla Tampereelta 170
senttimetrillä, toisen ja kolman-
nen viipurilaiset [_, Wils__inan ja
W. Tuomela, edellinen 108 ja
jälkimäinen 105 omilla,

1,000 m. juoksussa voitti ko-
mea, solakka, neliraskalainen 1..
''■ Anderson Amerikastakevyesti
ja kauniisti suomalaiset kilpaili-

Jania tamperelaisen Lahtisen ja
viipurilaisen Karlssonin. Tulok-
set olivat: A. 2 mm. 40 5/io sek,,
1/ 2 mm. 47 °/io sek. ja Karls-
son II mm. 20 <|Ao sek.

5,000 m. taipaleella näytti vai-

Suosikaa niitä liikkeitä, jotka ilmottavat „VIIKKO" lehdessä!

mikkomakitalo
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sinkin nuori viipurilainen urhei-
lija A. Kämäräinen »Reippaasta"
suomalaistasitkeyttään. Ollen ko-
ko ajan ensimäisenä johdossa, sai
hän tuloksen 10 min. 40 */_ sek.
Toisesta sijasta ottelivat ankarasti
pietarilainen Sehuhin, aika 17
min. 13 6/io sek. ja viipuril. A.
Mikkola 17 min. 21 sek.

Keskiviikkona olivat kaikki
kilpailut lopullisia ja jännitys yhä
Suurempi, varsinkin maailman-
mestariemme takia.

100 m. loppuerässä sai solak-
kakoipinen amerikkalainen Case

J. Saaristo.

tuloksen 11,- sek., pietarilainen
Sstheglov 11, s sek. sekä tampe-
relainen Lahtinen 11,0 sek.

Varsin jännittäviksi muodos-
tuivat kilpailut kiekonheitossa.
Taipale oli erinomaisessa kun-
nossa ja komealla heitolla sin-
kautti hän oikealla kädellään uu-
den maailmanennätyksen
45 m 55 cm, lyöden olympilai-
sissa kisoissa äsken saavutta-
mansa ennätyksen 20 senttimet-
rillä ja yhteistuloksessa molem-
milla käsillä niin ikään saaden
uuden maailmanennätyksen 83 m
08 cm, joka on tähän astista, se-
kin suomalaisen Niklanderin,
maailmanennätystä 20 cm pa-

rempi. Arvatkaapas, tokko yleisö
riemuitsi! — Toisen aseman saa-
vutti Duncan, yht. 71 m 77 cm,
ja kolmannen \Y. .Järvinen eli
„isä** Järvinen, Tampere, yht.
09 m. 28 cm.

400 m loppuerässä pinkaisi
tunnettu kotimaisen urheilun el-
vyttäjämme L. Pihkala Helsin-
gistä, koko ajan johdossa pysyen,
544/io sekunnissa maaliin, tampe-
relainen H. Lahtinen Vio sekun-
tia myöhemmin toisena ja pieta-
rilainen A. Weingardt kolman-
tena 572/s sekunnissa.

1500 m juoksua oli hauska
katsella. Osanottajia oli siinä
vain kaksi, amerikkalainen An-
derson ja viipurilainen K. Otte-
lin. Anderson juoksi kuin prää-
riahevonen ja olisi luullut hii-
nen pitkillä harppauksillaan jät-
tävän Ottelin'in vallan alakyn-
teen, mutta eipä näyttänyt tä-
män suomalainen sisu, lyhein-
niistä sääristä huolimatta, sitii
sietävän, ja loppuspurtissa piu-
kasi hän kilpailijansa ohi, jättäen
känet yli kahdella sekunnilla.
Ottelin'in aika oli 4 min 17'-/_
sek. ja Andersonin 4 min. 194 /->
sek.

Koliiiiloikkauksen kaikki koliin-
palkintoa jäivät Suomeen, niistä
2 ensimäistä Viipuriin. Tulokset
olivat: U. Enkvist 13 m. 31 cm..
A. Koskinen 12 m. 91 cm., ja
tamperelainen A. Kaisla 12 m.
75 cm.

Keihäänheitossa ci ollut kol-
mea osanottajaa enempää, mutta
olihan niistä tämän urheilulajin
maailmanmestari, viipurilainen I.
Saaristo mukana ja 2 muuta mo-
nipuolista ja maineikasta miestä.
Oli ihastuttavaa nähdä varsinkin
Saariston ja Taipaleen heittoliik-
keitä ja heittoja ja olisipa se
Tampereen Lahtinenkin kai ollut
entisaikain keihästetyissä vaaral-
linen vastustaja. Maailmanennä-
tystään ci Saaristo sentään «yli
lennättänyt**, mutta olipa tuota
jo 99 m.39 cm. yhteistuloksessa-
kin tarpeeksi saattaakseen katso-
jat rajuun riemuun. Toisena oli
Lahtinen, yhteistuloksena 79 m.
57 cm. ja kolmantena Taipale

78 m. 45 cm.
110 m. aitajuoksunloppuerässä

hyppi kuuluisa ('ase kilpailun
17 '/„ sekunnissa ja Saaristolta
kului siihen «leikkiin*1 18 2/ö
sekuntia.

10000 m. juoksuun otti osaa
5 miestä, joista 4 juoksi koko
matkan. Kämäräinen Viipurista
näytti varsinkin kuntoaan, si-
vuuttaen kokonaista 2 kertaa
pietarilaisen Schuliinin ja yhden
kerran viipurilaiset Grönbergin
ja Louhen,yleisön osottaessa ää-
nekkäästi suosiotaan. Hiinen tu-
loksensa 34 min. 20 sek. on niin
nuorelle miehelle kaikeksi kun-
niaksi katsottava. Mihin ehtii
vielä, jos elää saa! Toinen jär-
jcstvksessä oli H. Louhi 35 niin.
4S sek. kolmantena A.Grönberg
35 niin. 59 '/_ sek. ja neljäntenä
Sluiliin, aika 30 min. S sekuntia.

Torstain, viimeisen urheilupäi-
vän kilpailut olivat omiaan pitä-
mään miehiä jännityksessä, Pi-
tihän m. m. „isä" Järvisen, kie-
konheiitäjän antiikkiseen tapaan,
näyttää mihin hän kelpasi maail-
manmestarina.

800 m. juoksussa, johon otti
osaa vain 4 miestä, katkaisi en-
sinnä nauhan tamperel. Lahtinen
2 min. 11 sekunnissa. Toisena

fl. Taipale.



oli viipuril. Vänttinen ja miltei
hänen kanssaan rintamassa sa-
moin viipuril. Karlsson, molem-
pien aika 2 min. 20 sekuntia.

Komeaa oli nähdä 42-vuotiaan
„isä" Järvisen heittävän kiekkoa
antiikkisella tavalla ponnistus-
laudalta, suoraan ilmaan ympäri-
pyörähdystä. Eihän tulos kyllä-
kään liiinen äskettäin Helsingissä

J. Duncan.

saavuttamaansa maailmanennä-
tystä lyönyt, mutta kutinsa hän
joka tapauksessa hyvin piti, heit-
täen 35, 89, 5, 1Duncanin pääs-
tessä toiselle sijalle 33, 81, 5 ja
P. Ahon Tampereelta kolmannelle
32, 35, 5.

2000 m. tasotnsjuoksun neljästä
osanottajasta tuli ensinnä viipuril.
VV. Laakkonen perille 5 min. 48
sek. kuluttua, etumatka 135 in;

toisena saapui viipuril. K. Otte-
lin, aika 5 min. 57 -/s sek., raja-
mies; kolmas oli K.Wirén Imat-
ralta, aika 0 min. 4 sek. ja etu-
matka 90 m.

Ylimääräisessä kiekonheitossa
tavalliseen tapaan sai Taipale
kiekon lentämään 43 m. 38 cm.,

1. Duncan 41 m. 80 cm. ja W.
Järvinen 38 m. 71 cm.

15 min. kaksinjuoksussa kil-
paili 3 viipurilaista paria, joista
Kämäräinen — Laakkonen voitti
oivallisesti toiset, juosten tuossa
ajassa 5082 m. Seuraava pari oli
Kauppinen — Mikkola, taivaltaen
5029 m. ja viimeinen pari Lind-
berg — Iski, juosten 4802,0 m.

Seiväshypyssä hyppäsi viipu-
ril. Saaristo 3 m. 25 cm., ja vä-
hällä oli hän saavuttaa uuden
Suomi-ennätyksen hiukan aikai-
semmin: viipuril. \\ . Maikov
hyppäsi 3 m. ja tamperel. t).

Holm 2 m. 90 cm
Loppukilpailuna oli moukarin-

heitto, jossa maailmanmestari
Duncan hävisi, mutta hänen
maanmiehensä A. Hrundage tuli
ensi sijalle, sinkauttaen raskaan
ketjukuulan 29 in. 48,5 cm. Toi-
seksi tuli viipuril. Toivo Tuo-
mela „Heippaasta" ennätyksellä
28 m. 80,ii cm., josta voimine
syyllä olla ylpeitä, koska tämän
urheilun harrastaminen meillä on
vasta alullaan. Kolmanneksi tuli
Taipale tuloksella 28 m. 82,5 cm.

Ja niin olivat, palkintojen jaon
jälkeen, lopussa nämä suuret ja
virkistävät urheilujuhlat, joita
koko Viipuri innokkaalla harras-
tuksella seurasi ja joiden tulok-

H. Kämäräinen.

sista joitakuita koko maailman
urheilupiirit tarkkaavat. Toivo-
kaamme, että nämäkin kisat pon-
tevasti kelloittavat tekemään sit-
keätä työtä tämän alkaneen olvm-

piaadin aikana Suomen urheilun
yhä korkeammalle kohottamiseksi!

„Viikolla" on onni tässä nume-
rossaan julaista muutamia alku-
peräisiä kuvia äskeisten kilpailu-
jen huomattavimmista osanotta-
jista.

/. M. V.

Ihmisvihaajan mietelmiä.
Eläintieteellisten lajien Hhotno

tapiens" ja »coot* dometticus"
(ihmisen ja koiran) välillä on
oleellinen erotus, sillä „canis do-
niesticns" haukkuu ainoastaan
vieraita.

Äärimmäinen köyhyys on, jos
ihmiselin ei ole edes velkoja.

Siveellisyys ja lääkkeet ovat
kaksoissisarukset. Kaikilla ou
niistä erinomaisen korkea ajatus,
mutta siimalla koettavat kaikki
mahdollisuuden mukaan tulla toi-
meen Ilman niitä.

Mikä erotus on järkevän ja
tuhman ihmisen välillä? Tuhina
puhuu tuhmuuksia, järkevä niitä
tekee.

Urhoollisuuden huippu on läh-
teä karhunjahtiin. hammastikku
ainoana aseena.

Rakkaus on sokea.
Nuori rouva: „Sinä et enää

minua rakastu, Alfred, minä olen jo
aikoja sitte sen selvästi nähnyt".
Nuori herra: ..los sinä sen sel-

västi näet, on se todistus, ettet sinä
itse lainkaan rakasta minua, sillä oiihnn
todellinen r nkkaus sok ea"

Hienotunteinen sielu.
Knsiinäineii varas: ..Kun oletulkoilu

pahoja tekemässä,minkä tähden etpane
kelloasi seisomaan?"

Toinen varas: ,Bo tee sitä mielel-
läni. Se on perhekalleus".

P.usimäineii varas: .Perhekalleus!
Onko sinulla perhekalleuksia9*

Toinen varas: «Niin, näetkös, minä
olen sen varastanut isoisältäni".

Keno-, Kuita-, Hopea- Hoteni Belvédére'ä
ja Optillmen liike jKm "

,: Qimsitpllaan
Viipuri. Aleksanterinko. Sergejeffin talo. Puh. 7 83. Konstantin Ehrenburg OUUOIlOllOOlla
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Tunnustus.
Kun Timothy Phelps oli kuo-

lemaisillaan, lähetti hän sanan
nuoruudenvstävälleen Siaterille.
Tämä noudatti kutsua, Taikka
vastenmielisesti. Heidiin tiensä
olivat eronneet aikoja sitte.
PhelpS oli köyhä, Slator rikas.

„.lim", kuiskasi Timothy, «mi-
nulla ei ole ollut menestystä lii-
kemiehenä, mutta minä olen ai-
na ollut rehellinen ja oikeuden-
mukainen. Akiakin olen koetta-
nut olla sitä. Kun minun nyt
tulee jättää tämä maailma, teen
sen keveällä omallatunnolla. On
kuitenkin asia, jonka minun täy-
tyy tunnustaa.'■

Timothy vaikeni ja veti vai-
valoisesti henkeään. Sen jälkeen

«Kun me olimme nuoria, Jim,
olit sinä hyvin uskalias. Sinä
ansaitsit rahoja jossakin asiassa
ja sitte menetit ne toisessa. Mut-
ta minä en ollut sellainen. Olin
varovainen, niin sanottu työhe-
vonen. Ja sen tähden luotit
minuun — silloin

—
ja annoit

minun säilyttää rahojasi. Ansait-
sin aina luottamuksesi,paitsi ker-
ran

—
" kun

—
kun

—
."

Kun Timothy Phelps olitullut
niin pitkälle tunnustuksessaan,
kaatui hiin tunnottomana tyynyä
vasten ja kuoli lausumatta enää
sanaakaan.

James Slater ei jäänyt hauta-
jaisiin. Osottaisikohiin viimeistä
palvelusta miehelle, joka oli hä-
neltä ottanut rahoja. Sitii paitsi
<>li hänellä hyvin kiire, sillä Itä-
nen tuli lähteä ulkomaille, jonne
hänen vaimonsa oli jo lähtenyt.

Slater oli aina suosinut kirk-
koa ja antanut niin paljon seura-
kunnalle, että häntä pidettiin
sen tukipylväänä. Kun hän pa-
lasi ulkomaanmatkaltaan, kutsut-
tiin hänet päivälliselle piispa
IMuck wellin luo. Piispa oli monta
vuotta sitte toimittanut Hlaterin
ja liiinen vaimonsa vihkimisen.
Siihen aikaan olivat Phelps ja
Slater vielä hyviä ystäviä. Phelps
oli ollut sulhasen marsalkkana.

Päivällisen aikana tuli pu-

heeksi pappien tulot. Piispalta
kysyttiin, niitä tavallisesti annet-
tiin vihkimisestä.

»Kaksikymmentä viisi dollaria
on tavallisin määrä," sanoi piis-
pa. Tietysti olen saanut sekii
vähemmänettä enemmän, Jonkun
kerran olen saanut viisisataa dol-
laria, mutta en koskaan enem-
pää."

Slater katseli kummastuneena
puhujaan. Hän voi tuskin hillitä
itseään. Kun päivällinen oli ohi,
meni hiin piispan luo.

»Herra, piispa," virkkoi hän,
„Siitä on niin kamin, kun te toi-
mititte vihkimiseni, että ehkä
olette unohtaneet suunnan. An-
noin tuhat dollaria."

«Ei," sanoi piispa, «ajattelin
juuri teitä kertoessani, että olen
saanut viisisataa dollaria. Muistan
sen erityisesti. Eräs marsalkka
antoi rahat minulle häiden jäl-
keisenä päivänä. Ne olivat sete-
lejä."

Kun Stater tuli kotiin, sanoi
hiin vaimolleen:

«Unohdin kertoa sinulle, että
Timothy Phelps kutsui minut
kuolinvuoteensa ääreen, koska
hänellä oli minulle jotain tun-
nustettavaa. Hän ehti kuitenkin
kuolla, ennenkuin ennätti kertoa
salaisuuttaan. Eilen illalla sain
kuitenkin tietää asian oikean lai-
dan. Se lurjus otti puolet piis-
palle tulevista vihkimärahoista
ja pisti ne omaan taskuunsa. Sil-
lä tavalla hän osotti kiitollisuut-
taan minua kohtaaan, joka au-
toin hänet jaloilleen! Hän kuo-
li varkaana. Oli onni, että ero-
simme ajoissa, muuten hän olisi
vienyt minut vararikkoon."

Rouva Slater katsoi ylös kir-
jasta, jota hän juuri luki.

„Voi, nyt muistan jotakin"
sanoi hän. «Minun olisi pitänyt
kertoa se sinulle, vaikka Tiino-
thylle lupasin vaieta koko asias-
ta. Unohdin sen aivan täydelli-
sesti. Muistatko, että menetit
kaikki rahasi vähän naimisiinme-
nomme jälkeen? Timothy tuli
luokseni. Hän sanoi, että sinil
olit tuhlari. Hän antoi minulle
viisisataa tollaria, jotka hiin oli

ottanut sinun piispalle lähettä-
mistäsi rahoista, ja sanoi sinun
itsesi kyllä niitit tarvitsevan.
Hän käski minun antamaan ne
sinulle ja sanomaan, että ne oli-
vat minun omia rahojani."

Rouva Slater syventyi taas
kirjaansa, mutta katsoi kuitenkin
taas ylös mielien tehdessä kii-
vaan liikkeen.

«Mikä sinun on?" kysyi hän.
Hiin oli kääntynyt selin vai-
moonsa ja mennyt ikkunan luo.
Vaimo kiiruhti hänen luokseen.

«Mikä sinun on, James? Sa-
no minulle!" pyysi hän.

«Ei mikään," — sanoi miesomi-
tuisesti vapisevalla äänellä. - «Xi
mikään," — ainoastaan — aino-
astaan että näille viidelle sadal-
le dollarille perustin koko nykyi-
sen omaisuuteni."

«Todellako?" sanoi rouva Sla-
ter ajatukset kokonaan kirjas-
saan. Hän meni jälleen paikal-
leen. «Minun täytyy lopettaa
tämä, ennenkuin menen nukku-
maan," sanoi hän. «Se on niin
huvitttavn."

Humoria taistelutantereella.
«Voi myöskin olla humoria

taistelutantereella tai sodan ai-
kana", sanoi äskettäin amerikka-
lainen kenraali Nelson A. Miles
eräillä päivällisillä New-yorkissa.
Minil muistan erittäin erään pa-
luumatkan, joka itse asiassa oli
pakoa. Täihän paluumatkaan otti
osaa komentava kenraali. Kii-
täessään eteenpäin kuin tuulen-
puuska kysyi hän adjutantilta,
joka samaten kannusti hevostaan
niitä suurimpiin ponnistuksiin:

«Kutka muodostavat jälkijouk-
komme?"

Adjutantti vastasi siihen hot-
keäkään epäilemättä:

«Ne, joilla on huonoimmat he-
voset, kenraali!"



Kalmarin tyttö.
Kirj. Sigge Strömberg.

(Suomennos).

Keveässä lastissa oleva purje-
laiva «Kaksi Veljestä" liukui hil-
jalleen satamaakohtiheikonkaak-
koistuulen ajamana. Purjeet
seisoivat velttoina kirkkaansi-
nistä taivasta vasten.

Aivan laivan perällä seisoi pe-
rämies Augustson ja tirkisteli
synkkänä eteensä. Perämies Au-
gustson oli pahoillaan. Ei kau-
nis ilma eikä kotikaupunkikaan,
jota hän yhä läheni,voineet tehdä
häntä iloiseksi. Perämies, joka
viime keväänä oli suorittanut
kapteenintutkinnon, oli nimittäin
opintoaikanaan pakotettu lainaa-
maan rahaa, kokonaista 200 kruu-
nua. Näistä oli hän vähitellen
maksanut puolet ja aikoi maksaa
myös jäännöksen. Mutta nyt oli-
vat nuo sata kruunua äkkiä irti-
sanotut, sillä lainanantaja tarvitsi
itse rahansa. Velka lankesi mak-
settavaksi kolmen päivän kulut-
tua.

Sata kruunua ei 010 erittäin
suuri summa. Mutta nuoresta
rannikkoperämiehestii, jolla on
vain (50 kruunua palkkaa ja li-
säksi vanha äiti, jolle tulee la-
hottaa rahaa, voi se joskus tun-
tua suunnattomalta. Perämies
Augustson ei tietänyt, mistä hiin
ottaisi nuo rahat. Ei maksanut,

vaivaa koettaa puhtia kapteenille,
siitä hän oli selvillä. Eikä ol-
lut muitakaan, joidenka puoleen
hän olisi kääntynyt. Hän ei siis
voisi maksaa velkaa, ja sen täh-
den laki rankaisisi häntä. Tämä
tulisi tunnetuksi kotona kalasta-
jakylässä, ja äitivanhus saisi hä-
vetä poikansa puolesta. Sen täh-
den oli perämies Augustson pa-
hoillaan. Täytyykin tunnustaa
että hänellä oli siilien täysi sjy.

Mutta komentosillalla käveli
laivuri,hänkin jostakinpahoillaan.

Ei sen tähden, että hänellä olisi
ollut taloudellisia huolia, sillit
hänen raha-asiansa olivat hy-
vässä kunnossa. Mieluimmin oli-
sikin hiin ottanut sellaisia sen
painon sijasta, joka nyt lepäsi
liiinen s\'dämmellään.

Asian laita oli nimittäin se,
että ukko oli ollut aikoinaan ah-
kera seurustelemaan naisten
kanssa ja suuri friskus. Vielä-
kään ei hän ollut pannut pois
nuoruusvuosiensa tapoja, vaikka
hän oli jo purjehtinut avioliiton
satamaan yhdessä erään lesken
kanssa, jolla oli nahkaa nenän
päällä ja pari sisiillysrikasta siiiis-
töpankkikirjaa. Kun hän siis
Kalmarissa kohtasi kauniin tytön,
pisti hän vihkimäsormuksen lii-
vintaskuunsa.

Onnettomuus tahtoi kuitenkin,
että kaljaasi «Venus", jonka lai-
vuri jo vanhastaan oli katsellut
hyvin silmin tyttöä, saapui sata-
maan. Johanson «Venuksella"
huomasi heti, millä kannalla asiat
olivat. Hiin kiirehti sen tähden
ilmottamaan tytölle,että kapteeni
«Kahdella Veljeksellä" oli onnel-
linen puoliso ja isä. Seurauksena
oli koktans kyynelineen ja uh-
kaus, että rouva saisi tietiiä koko
jutun. Laivuri «Kahdella Vel-
jeksellä" tunsi mielensä synkäksi,
koska hänellä oli täysi syy olet-
taa, että tyttöoli pitänyt sanansa
ja kirjottanut hänen rouvalleen.
Hiin tunsi suurta ja oikeutettua
kunnioitusta tätä naista kohtaan.
Ei ollut sen tähden ihmeellistä,
että laivuri kulki edestakaisin
komentosillalla kuin vangittu pe-
toeläin ja että perämiosraukka
sai tietää että hiin oli olemassa.

Kauvan oli laivuri nähnyt pe-
rämiehen seisovan laivan perällä.
Hän avasi juuri suunsa sanoak-
seen tälle jotain epämiellyttävää,
kun hänen päähänsä pälkähti
hyvä ajatus. Hän pysähtyi kes-
ken kävelyään, löi otsaansa nyr-
killä ja huusi:

«Per ...!" niin että perämies
jähmettyi hämmästyksestä.

Sitte seisoi hän muutamanmi-
nuutin ajan ja antoi ajatuksen
kypsyä aivoissaan. Lopuksi hän
Imusi:

«Augustson!"
«Kapteeni!" vastasi perämies.

Hän tuli hiljaa janyrpeännäköi-
senä kapteenin luo.

«Hän on aina ollut kunnon
poika, Augustson", sanoi laivuri
perämiehen ehdittyä Jähelle.

„Sen tähdenkö kapteeni on
soimannut minua tällä matkalla?"
kysyi perämies.

Laivurin asema oli hiukan vai-
kea. Kuitenkin hän jatkoi: «Ei
Augustsonin tarvitse siihen kiin-
nittää mitään huomiota. En ole
tarkottanut mitään pahaa. Olen-
han aina sanonut, että hän kun-
non poika ja ahkera poika. Vie-
läkin sanon niin".

«Siinä tekee kapteeni oikein",
virkkoi siihen perämies myöntä-
västi.

«Ja hiin tietää, että minä olen
aina ollut ystävällinen häntä koh-
taan".

Perämies yski.— «Vaikka olen joskus ollut,

vähiin ankara ja sanonut asioita,
joilla en kuitenkaan tarkottanut
mitään. Sen tähden toivon minä
voivani luottaa häneen,kun pyy-
dän häneltä vähäiistä palvelusta".

«Riippuu siitä, millaista", sa-
noi perämies varovaisesti.

«Sanokoon hiin «kyllä", Au-
gustoon", koetti laivuri saada
liiintä suostumaan. „Xi se ole
mitään vaikeaa, eikä se ole mi-
tään työtäkään''.

«Antakaa minun ensin kuulla,
mitä se on!" vastasi perämies it-
sepäisesti.

«Niinkuin hän tietää, — olin
minä — hm — tuttu erään ty-
tön kanssa Kalmarissa".

«Minä olen kuullut siitä".
«Eikä ole niitään siitä sanotta-

vaa, vai mitä? Iloinen merimies-
seikkailu, he he ho — — "i.

«Häpeäisin kapteenin sijassa.
Nainut mies ja kaikki".

«Eihän toki. Sitä ei August
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son tekisi. Odottakaahan, kun-
nes hän itse menee naimisiin.
Silloin hän saa nähdä. Ollaan
iloisia, kun joskus päältään irral-
loen".„Riippuu siitä millainen vaimo
on", vastasi perämies. Hänellä
oli hytissään pienen tytön A-alo-
kuva, ja tästä hän ei tahtonut
päästä".

»Voi olla niin!" mutisi laivuri
ajattelevasta. »Mutta vaikka mi-
nusta onhauskaa mennä viltille,on
minusta sikamaista Joltansonin
puolelta tehdä minulle se,minkä
hän teki".

»Hän kai tahtoi hänet itse",
oli perämiehen ajatus.

«Tietysti! Mutta hän olisi sil-
ti voinut olla gentlemanni", arveli
laivuri. »Nyt on kuitenkin Kal-
marin tyttö kirjottantit akal —
hm, rouvalle, tarkotan. Nyt olen
pulassa".

»Niin, kapteeni on", lausui
perämies iloisesti.

»Tietääkö hiin, mitä se tahtoo
sanoa, Augustson?" kysyi laivuri
totisena.

„Hyi, kyllä!" vastasi perä-
mieslämmöllä.»Olen kylläkuullut
hiinen ... Anteeksi, ettäsanon
sen, mutta hän on kauhea".

»Niin on", säesti laivuri. »Ja
jos Hänellä on vähänkään sy-
däntä rinnassa, auttaa hän minut
tästä pälkähästä, Augustson". Jos
perämiehelle olisi tarjottu »Kaksi
Veljestä" lasteineen ja inventaa-
rioineen lahjana, ei hän olisi voi-
nut näyttää hämmästyneemniältä.

„Kuinka minä Herran niines-
sä voin sen tehdii?"kysyi hän.

»Äh!» vastasi laivuri ja tyrk-
käsi perämiestä tuttavallisesti
kylkeen. »Olisihan hyvin noloa,
jos kaksi kappaletta meripoikia
ei selviytyisi yhdestä naisesta."

Perämies astui pari askelta
taaksepäin ja tarkasteli laivuria
terävästi. «Aikooko kapteeni
kohdella pahoin vihittyä vaimo-
aan?" „Bn suinkaan," huudahti
laivuri, pelästyneenä jo paljaasta
ajatuksesta. „Se ei koskaan päl-
kähtäisi päähäni. Minä tarkotan
että me kaksi selvittäisimme asi-
an, jos panisimme viisaat pääm

me yhteen. Näin tulee kiivinään.
Kun rouva minut kohtaa, alkaa
hiin cnsimäiseksi puhua tuosta
kirjeestä. Minä vannon kuiten-
kin, että olen viaton ja etten
ole koskaan ennen kuullut pu-
huttavankaan tuosta naisesta,"

»Kapteeni! E3kää lisätkösyn-
tikuormaanne tekemällä väärää
valaa!" varotti perämies.

..Hätävalho oi ole syntiä," vas-
tasi laivuri rauhallisesti.

»Vanha Olson »Falkenilln,"
jonka kanssa purjehdin ollessani
poikana, vannoi itsensii vapaillesi
eräässä meriselityksessä. Siis en-
siksi kiellän tunteneeni koko tyt-
töä. Mutta rouva ei tietysti sitii
usko.".. Ki tietystikään," säesti perä-
mies halukkaasti.

»Silloin tulee hän, joka on sei-
sonut niin, että hän on kuullut
kaikki. Hiin näyttää olevan hy-
vin häpeissään. Osaahan hän
näyttää häpeävältä, jos hän tah-
too, Augustson? Sitte hiin sel-
vittää olleensa se, joka Kalmaris-
sa oli seikkaillut. Hiin oli kui-
tenkin luulotellut tytQlle, että
hän oli „Kahden Veljeksen"
kapteeni. Hiin pyytää sen jäl-
keen anteeksi. Hän saa tietysti
vähän toruja rouvalta — — ".

„Niitä saa hän varmasti!"
virkkoi perämies,

»Mutta siihen ei hänen tar-
vitse kiinnittää huomiota. Kikii
hiinen myöskään tarvitse suuttua
vaikka minäkin muodon Altoksi
antaisin hänelle vältän selkään.
Meneehän se pian ohi. Sitte
on hänellä hyva omatunto, että
him on säästänyt vanhalta laivu-
riltaan monta harmaata hiusta."

„Jotka rouva kuitenkin olisi
repinyt pois,*1 jatkoi Aiigustson.

Laivuri ei ollut huomaavinaan
lisäystä, vaan kysyi:

„Auttaako hän minua sitte?"
Perämies miotti hetken, huo-

masi tilaisuuden olevan sopivan
ja vastasi:

»Jos voin tehdä kaptenille
palveluksen täten, suostun sii-
hen!"

Laivuri tarttui perämiehen ka-'
siin ja olisi ehkä syleillytkin

häntä, jollei tämä olisi jatkanut:— — «ei kai kapteeni tahdo,
että tekisin sen ilmaiseksi."

Tätä asiain puolta ei laivuri
koskaan ollut ajatellut. Hän huo-
masi heti, että palvelus oli ra-
halla palkittava. Sen tähden hiin
lausui:

«Ku suinkaan! Minulla ei ole
mitään sitä vastaan, että hän,
saa kympin tai kaksi. Kuinka
paljon hiin tahtoo?"

«Sata kruunua!" vastasi perä-
mies pääättäväisesti.

Laivuri kauhistui.
«Sata kruunua! Onko hän

järjiltään, Augustson? Sata kruu-
nua, se on rahaa!" .Hiin, se
on," myönsi perämies. „Xi hän
saa olla kohtuuton vaatiniuksis-
saaan, Augustson. Minä menen
niin pitkällä, että tarjoan hänelle
viisikymmentä kruunua. Niin
paljon arvoinen se voiolla, mut-
ta ei yhtlftn enempää."

«Jollei kapteeni tahdo antaa
sataa kruunua, on parasta, että
kapteeni tunnustaa rouvalleen,"
vastasi perämies. «Jos kapteeni
pyytää kauniisti, voi hän antaa
anteeksi kapteenille," lisäsi hiin
rohkaisten. Sen jälkeen hiin me-
ni toiselle puolelle laivaa.

Komentosillalla seisoi kapteeni
yksin jäljellä. Hiin ei uskonut
rouvan anteeksi antoon. Mielel-
lään hän olisi sanonut perämie-
helle muistosanan tai kaksi. Asi-
ain näin ollen oli kuitenkin pa-
rasta vaieta.

Purjelaiva ei ollut enää kau-
kana satamasta. Laivuri voi
jo selvästi nähdä joukon ihmisiä,
jotka odottivat rannalla. Hän
asetti kiikarin silmilleen ja kat-
soi. Silloin hän, huomatessaan
pienen lihavahkon naisen, tunsi
sydämensä jähmettyviin. Tämä
näky riisti häneltä kokonaan
rohkeuden. Hän huusi taas pe-
rämiehelle :

«Hän saa seitsemänkymmentä
viisi, Augustson-"

«Vai niini" vastasi perämies
kylmästi ja aikoi taas mennä toi-
selle puolelle.

«Ottaako hiin sen vastaan?"
kysyi laivuri.
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«Sata olen sanonut," vastasi
Augustson päättäväisenä.

«Se on ryöväystä, Augustson!
vastusti laivuri heikosti.

«Ei, sitä se ei ole," väitti pe-
rämies. Joskapteenista ei se ole
sadan arvoinen, ei kukaan pako-
ta häntä sitä maksamaan."

Purjelaiva liukui nyt satamaan
Kapteenin täytyi heiluttaa hat-
tuaan pienelle, lihavalle naiselle.
Nainen vastasi heiluttamalla pa-
peria.

Se oli kylliksi.
«Hän saa sata, Augustson,"

lausui laivuri päättäväisesti.
«Heti," vastasi perämies.
Tämä meni jo laivurin mie-

lestä melkein liian pitkälle.
«Eikä hänellä ole sitte ensin-

kään luottamusta kapteeniinsa?"
kysyi hiin surullisella äänellä.

Ja perämies vastasi:
«Kyllä, tietysti! Mutta voi

tapahtua, että rouva ottaa rahat,
kun hiin tulee laivaan. Ja sil-
loin ne istuvat siellä lujassa.
Semmoista on ennenkin nähty."
Laivuri tyytyi selitykseen. Sen
jälkeen he menivät alas kajut-
taan. Mahtava lompakko otet-
tiin seinäkaapista. Siltä lasket-
tiin kymmenen likaista ja repa-
leista kymppiä jotka perä-
mies kolme kertaa huolelli-
sesti laskettuaan pisti suureen
nahkapussiinsa. Kun kauppa oli
päätetty kädonlvöniiillä, nousi-
vat he jälleen kannelle. Laivuri
huolimatta maksusta oli iloinen
ja tyytyväinen. Hän tervehti
taas vaimoaan.

Hänestä oli kuitenkin parasta
suorittaa kauppa niin pian kuin
mahdollista. Siis kun ankkuri
oli laskettu, huusi hän laivapo-
jalle: «Ota vene, (lustav, ja hae
akka tänne!"

«Hae akka tänne!" toisti poi-
ka ja liukui keveästi alas venee-
seen.

Viiden minuutin kuluttua oli
vene tullut takaisin. Laivuri
auttoi tähän saakka aavistamat-
tomalla hellyydellä. parempaa
puoliskoaan ylös nuoratikapuita.
Kun tämä seisoi kannella, aikoi
hän sulkea hänet rakkautta uh-

kuvaan syliinsä. Mutta vaimo
työnsi hänet pois ja huusi:

«Johannes! Tässä on kirje
eräältä naiselta Kalmarista. Hän
väittää, että sinä melkein menit
kihloihin hänen kanssaan, kun
olit siellä. Perästäpäin sai hän
tietää, että sinä olet naimisissa!"

Laivurin katseessa ilmeni sil-
lä hetkellä kauhua, hämmästystä
ja loukattua viattomuutta. Näyt-
telijän olisi täytynyt varmasti
kadehtia hänen taitoaan.

«Ja uskotko todellakin tätä
Johanneksestasi, pikku Aurora?"
kysyi hän sydäntä liikuttavalla
äänellä,

«Uskosinko, mitä tuo vintiö
kirjottaa? Aivan kuin sinä us-
kaltaisit hakkailla muita naisia
minun selkiini takana! Ei, Jo-
hannes! Tunnen sinut liian hy-
vin. Siihen sinä olet likai suuri
raukka!"

Näiden sanojen jälkeen laahus-
ti vaimo alas kajottaan. Laivuri
seurasi hiljaa jälestä. Hapuilla
hiin heitti pitkiin katseen perii-
mieheen, Mutta tiima kääntyi
selin ja sylkiisi pitkiin tupakka-
sylen laidan yli mereen,

Kohteliaisuus ennen kaikkea.
Krään kansakoulun tutkinnossa oli

tilanomistaja, kreivi K. läsnä ja asetti
itse jonkun kysymyksen lapsille. Hän
kääntyi erään pojan puoleenkysyen:

..Mitä kielletään seitsemännessä käs-
kyssä?"

Poika seisoi hetkisen hämillään, sillä
hän ei uskaltanut sanoa «.sinä* niin yl-
häiselle henkilölle.Lopuksi hän vastasi:

.Herra kreivi ei saa varastaa".

Ensimäinen ajatus.
Pikku Olavi o!i pudonnut järveen,

mutta hänet oli viime hetkessä saatu
ylös. Äiti ryntää sinne pelästyksestä
poissa suunniltaan Lopuksi avaaOlavi
silmänsä, ja kuu hän näkee äitinsä, sa-
noo hän innokkaasti:

Äiti, illalla ei minua tarvitsekaan
pestä, ennenkuin menen nukkumaan!"

Sairashuoneessa.
Professori: „Mitä kandidaatti huo-

miisi sairastii tlltidttaSfM?"
Kandidaatti: „Kttä hänellä oh kon-

jakkipullo vieressään sängyssä".

Huviksi ja hyödyksi.

Ainoastaankolmasosa maailman
asukkaista tunnustaakristinuskoa.

Ei mistään kalastajaseudusta
viedä ulos niin paljon kaloja, kuin
sillikalastuspaikoilta.

Ihminen hengittää noin 20 ker-
taa minuutissa tai 1,200 kertaa
tunnissa.

Islantilaiset ovat maailman pit-
käikäisintä kansaa. Koskiin, ikä
on nimittäin (iI,N vuotta.

Maailman ennätyksen on erään
englantilaisen lehden mukaan saa-
vuttanut eräs Hcnfield-kana, joka
8 '/'_> vuodessa on muninut 1,400
munaa.

Kaikista, maailman lehdistä on
noin kaksi kolinattaosaa eli Hrt
sadastii — englanninkielistä.

Englannin piinkin setelejä on
mahdoton väärentää, niin ettei
sitä huomattaisi. Kaikki pankin
setelit ovat nimittäin varustetut
salaisilla merkeillä, jotka voi erot-
taa ainoastaan mikroskoopilla ja
joita vaihdetaan aina vähiin ajan
perästä.

Kun on kysymys väärennyk-
sistä, on Kiinallaepäilemättäkun-
nia olla ensiniiiisonä. Siellä on
vihne vuosien kuluessa tapahtu-
nut keskimäärin 12,000 väären-
nystä vuosittain.

Ranskalainen rautatieyhtiö on
päättänyt aikataulujaan varten
ottaa käytäntöön yhden sarjan
24:ssii tunnissa, sen sijaan, kun
tähän saakka on ollut kaksi sar-
jaa 12:ssa tunnissa, nimittäin
aamupäivä ja iltapäivä Italia on
jo toteuttanut 24-tuntisen jaotuk-
sen rautatieliikenteessään.

Antelias.
„llkoä Johan, etkö näe, että pikku

sisaresi itkee, kuu et anna hänelle per-
sikastasi yhtään

-
'.

„Mutta äiti, minä annoin hänelle ki-
ven. Hän voi istuttua sen. Silloinhän
saa koko puun".



40 VIIKKO 1912

Kaksintaistelujuttu
Kaksi englantilaista upseeria

astui erääseen kahvilaan, missil
he istuutuivat pöydänääreen lä-
helle kookasta, laihaa miestä, joka
oli hyvin vakavan näköinen. Hän
poltteli sikaria ja katseli tutkis-
kellen ympärilleen.

Tuskin olivat englantilaisemme
siinneet tocnsii, kun he rupesivat
keskustelemaan eräästähvvinkuu-

«Hän tulee kai tänne", huo-
mautti eräs.

Nämä sanat kuultuaan aukaisee
vieras herra suunsa ja sanoo huo-
nolla englanninkielellä mahdolli-
simman rauhallisesti: «Minä tu-
len, sinä tulet, hän tulee, me tu-
lemme, te tulette, he tulevat".

Toinen englantilaisista menee
hämmästyneenä vieraan luo ja
sanoo hänelle käheällä äänellä:
«Minulleko tepuhutte,herraseni?"

«Minä puhun, sinä puhut, hän
puhuu, me puhumme, te puhutte,
he puhuvat".

«Anna miehen istua siellii I',1',
sanoo toinen englantilainen ystä-
villeen. «Hän on hullu".

«Minä olen hullu, sinä olet
hullu,hän on hullu, me olemme
hulluja, te olette hulluja, he ovat
hulluja".

«Tämä menee liian pitkälle!" —
huusi englantilainen raivoissaan.
Upseeria ei saa rankaisematta
pilkata. Minä toivon, että te
osaatte käsitellä miekkaa yhtä
etevästi, kuin loukata .. ."

«Minä käsittelen, sinä käsitte-
let, hän käsittelee, me käsitte-
lemme, te käsittelette, he käsit-
televät".

«Seuratkaa minua, herraseni!"
«Minä seuraan, sinä seuraat, hiin
seuraa, me seuraamme, to seu-
raatte, he seuraavat", sanoi vie-
ras yhtä rauhallisesti kuin ennen
ja nousi seisomaan.

Pian sen jälkeen, kun he oli-
vat jättäneet kahvilan, tulivat he
eräälle heikosti valaistulle kadulle.
Loukattu upseeri veti esiin miek-
kansa, sillä aikaa kun liiinen
ystävänsä ojensi omansa vieraalle.

«Hyökätkää!" huutaa englanti-
lainen, joka tulee yhä enemmän
katkeroit tiineeksi vastustajiinsa
kylmäverisyydestä. «Minä hyök-
kään, sinä hyökkäät, hän hyök-
kää, me hyökkäämme, te hyök-
käätte, he hyökkäävät".

«Jospa voisin naulata kielenne
kiinni seinään!" kirkui englanti-
lainen.

«Minä naulaan, sinä naulaat,
hän naulaa, me naulaamme, te
naulaatte, he naulaavat". Näin
sanoen lyöhän vastustajansa asee-
seen, joka lennähtää seinää vas-
ten. Sen jälkeen ottaa hän sika-
rin ja sytyttää sen rauhallisesti.

Aseeton englantilainen seisoo
hämmästyneenä, aivan kuin sala-
man satuttamana. Ystävä menee
vieraan luo ja sanoo: «Minä näen,
että te olette gentlemanni ja... ."

«Minä olen, sinä olet, hiin on,
me olemme, te olette, he ovat".

«Mutta selittäkäähän toki!"
«Minä selitän, sinä. " Sitte

lisäsi hän saksaksi: .Ymmärrät-
tekö Goethen kieltä?"

..Kyllä".
«No niin, herraseni, sitte tah-

don sanoa teille, että opiskelen
englanninkieltä, jaettä opettajiini
on neuvonut niiniisi,hyödyllisenä
huljutuksena, taivuttamaan ver-
hoja. Sen tähden olen päättänyt,
että niin pisin kuiu kuulen eng»
lantilaiseh verbin, taivutan sen
heti".

„.la sentälidcukö olette . . .?""
«Niin sentähden".
Kaikki kolme purskahtavat nau-

ramaan ja menevät viidessä syö-
mään päivällistä.

Harsoa silitetään seuraavalla
tavalla: Lämpimän raudan si-
jasta, joka tekee harson pehme-
äksi, voi käyttää kiehuvaa tee-
kattilaa. Pidetään molemmin kä-
sin jotakin osaa harsosta hetkisen
höyryssä, sitte taas jotakin toistu
kohtaa, kunnes koko harso on
kuivunut. Sen jälkeen se taivu-
tetaan kokoon ja vielä kerran pi-
detään sitä höyryssä. Se tulee
siten aivankuin uudeksi.

„Viikon" kilpakysymys N:o 1.
Mikä on kaikkien naisten kor-

kein mielihalu?
Koska toimitukselle oi 010 saa-

punut yhtään oikeata vastausta,
tullaan kilpailua jatkamaan yhä
edelleen. Kehotamme kilpailuun
osaa ottavia lukemaan kilpailu-
säännöt jostakin lehdemmo edel-
lisestä numerosta.

Seurasi ainoastaan käskyä.
Eräässä suurimmista kaupun-

geistamme tapahtui seuraavalla
tavalla eräälle nuorelle miehelle,
joka oli suosituin erään kauniin
ja rikkaan tytön kosijoista.

Kun hiin viime kerralla kiivi
tytön luona, kohtasi hiin ovetta
uuden kamarineidon ja kysyi
tiiltä:

«Onko neiti X. kotona. Minä
olen insinööri<'."

Kamarineito hymyili hyvin ys-
tävällisesti ja vastasi:

«Kyllä, herraseni." Sen jäl-
keen hiin vei insinöörin vastaan-
ottohuoneeseen.

Siellä odotti tämä lähes tunnin.
Viimein hiinkutsui kamarineidon
luokseen jakysyi kärsimättömästi:

.Unohdittekokertoa neiti X:lle,
että minä olen täällä?"

Neiti X. on kaupungilla ostok-
silla, eikä ole vielä tullut kotiin,"
kuului valtaus.

«Mutta tehän sanoitte hänen
olevan kotona!"

«Niin, herraseni! Neiti on käs-
kenyt minun sanoa, että hän on
kotona aina, kun herra insinööri
kysyy hänt ii."

Ilmottajillemme!
Kun lehtemme nyt säännöl-

lisesti viikottain ilmestyy, olisi-
vat ilmotukset, jotka halutaan
lähinnä ulosannettavaan nu-
meroon, jätettävät konttoriim-
me viimeistään joka tiistaina,
ennen klo 3 päivällä.

»VIIKKO" lehden konttori.
Kullervonk. 10. Wiipuri, puh. 782.
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