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KUUSISEN MPO:n KEVÄTUUTISIA
JCtoät oti tuI&LSJt
Lahti on kutsunut Teidät tänne viettämään talven suurtapahtumaa, joka sattuu aivan talven taitteeseen. Yhä
kirkkaammin aurinko paistaa ja yhä pitemmiksi ovat päivät muuttuneet — olemme siirtymässä kevääseen.
Mutta muistakaamme: Kevääseen liittyy keväinen mieli ja vain uusi kevätpuku luo oikein keväisen mielen.

3CiUJuJj£n kmätkatikaat
Juuri näinä päivinä ovat Suomen vaatturit saaneet
duttuanne Teillä on syytä kiirehtiä vaatturinne luo
Raita hallitsee kankaitten muotimaailmaa edelleen. Ennennäkemätön on se raitatyyppien runsaus, joka
tänä kesänä on nähtävissä Kuusisen muotikankaissa. Chalk stripes — liit ur a i.t a, sooi siripes — noki-
r a i t a, double stripes — par i r a i t a, iriple stripes — k o 1 m i r a i t a ovat vain esimerkkeinä v a r i r a i d a n
lukemattomista muu n nelmanudidoHisu uksista. Harmaa väri on yhä voitolla, mutta sen rinnalla kilpailevat
suosiosta jo sininen ja ruskea, mutta olipa pohjaväri mikä tahansa, kevään 1.938 muotikangas on raidakas.

&(Mit Sjaafuuteet!
Kuusisen kevätmallikokoelmat, joten Lahdesta kotiu-
tutustumaan kevään muotikankaisiin.

Pistäytykääpä vaatturissa tutustumassa Kuusisen kankaisiin — tai tervetuloa suoraan meille!

Jfäjtiten. et4k&uliike
HELSINKI - VIIPURI - TAMPERE - TURKU - OULU - KUOPIO

SUOM. KIRJ. SEURAN KIRJAPAINON OY.



Tästä kartasta löydätte majapaikkanne.

Tämä kartta on monivärisenä ja suuremmassa koossa saatavana kirjakaupoista.



MPO
Kuusisen MPO (= Muotipalveluosasto) on jo
monet vuodet toiminut Suomen miesten neu-
vonantajana hyvän pukeutumisen ja kauniin
käytöstavan kysymyksissä. MPO vastaa vuo-
sittain tuhansiin kyselyihin puhelimitse; ja
kirjeellisesti. Jos epäröitte sitä "mikä sopii"
ja mikä ei, kääntykää MPO:n puoleen. Muoti-
palvelu on maksuton ja luottamuksellinen.

AIKA JA MIES
on Suomen ainoa miesten erikoislehti, joka
40,000 painoksena leviää ympäri maan. Se on
käsitellyt ja yhä edelleen käsittelee niitä
asioita jotka kuuluvat MPO:n alaan ja pal-
velee lukijoitaan monin muodoin — nsea
MM-hiihtoihin aikova on joutunut käyttä-
mään MM-matkapalvelua. Se on vain\ yksi
Kuusisen palvelutoiminnan monista muo-
doista.


