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Vähittäin ja tukuttain hedelmiä, herkkuja ja siirto-
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f A B KARL BEUS
HELSINKI, ALEKSANTERINA 19. Helsingfors, Alexander Street 19.

TEL. 2713 Telephone 2713.
Matka- & prismakiikareita, sil- Prisma telescopes, spectacles &

mälaseja & pinsenezejä. eyeglasses or pinc-nez& bandages.

VESIJÄRVEN SATAMA HAFEN VON WESIJÄRWI

Laivamatka Vesijärveltä Heinolaan

HE]NOLA, tuo Ruotsalaisjärven päässä sijaitseva
Kymijoen hiljainen kaupunki, on jo vuosikausia

houkutellut kesäisin luokseen matkailijoita. Onhan
siellä kylpylaitos, ja kaupungin ympärillä kappale
kauneinta Suomemme luontoa. Siksipä matkasuun-
nitelmia tehdessä joutuu Heinolakin valinnassa ole-

vien joukkoon. Viime aikoina on matkailijaliike yhä
kasvanut, sillä Heinolan kauttahan kuljetaan kuuluille
Mankalan koskille.

Kun matkailija, astuttuaan junasta Lahden ase-
malla, jatkaa matkaansa Vesijärven laivalaiturille,
voi hän käyttää kahtakin matkustuskeinoa. Jos hän
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The Steamship Passage from Wesijärvi
to Heinola.

HEINOLA, the peaceful city of »Kymmeneälv.»,
situated close to »Ruotsalaisjärvi», has already

for some years back exercised great charm upon
all the tourists visiting it. The environments of
the city are ranked among the most beautiful of
those in Finland. Aside from this, a bathing-esta-
blishment is also to be found at Heinola. On ac-
count of the above-mentioned facts, it becomes
absolutely necessary to take this attractive city
into consideration in the making up of one's touring-
plan. The number of tourists visiting the place
of late has greatly increased, for the reason that
the famous »Mankala» Cataracts' are within easy
reach, when passing by way of Heinola.

In case the tourist upon leaving the train, after
reaching the station of »Lahti», desires to continue
his journey down to the »Wesi järvi» steamship-
bridge, he has two different routes at his disposal.
If it be the intention of the tourist to do any sight-

Schiffahrtsweg von Wesijärwi nach
Heinola.

HEINOLA, die an dem Ruotsalaisjärwi liegende,
stille Stadt des Kymmeneälv, hat schon während

einiger Jahre auf Touristen einen Reiz ausgeübt. Es
gibt dort eine Badeanstalt, und die Umgebungen
der Stadt gehören zu den schönsten Finnlands.
Darum kommt auch Heinola bei dem Entwurf eines
Reiseplanes zu den in Betracht ziehenden Plätzen.
In letzter Zeit ist der Touristenverkehr immer
grösser geworden, besonders aus dem Grunde, weil
man durch Heinola zu dem berühmten Mankala-
Fall gelangt.

Wenn der Tourist, nachdem er auf dem Bahn-
hofe in Lahti den Zug verlassen hat, seine Reise
nach der "Wesijärwischiffsbrücke fortsetzen will, kann
er auf zwei verschiedenen Wegen weiterfahren.
Sollte man die Absicht haben die Stadt ein
wenig in Augenschein nehmen und vielleicht einige
Erfrischungen geniessen zu wollen fährt man mit
dem Kutscher durch die Stadt und bemerkt
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TUPAKKATEHDAS MA N OLI Helsingissä. Puhelin 65 33.

KAHVILA CAFE ssa
Ensiluokan Kahvila II STAR Förstklassens Cafe

Helsingissä, ~' ■ **■■ i Helsingfors,
E. Esplanadik. 2. | PUH. 84 61 TELEFON S. Esplanadg. 2.

AMERICAN ICE CREAM PARLOR.

WÄÄKSY KANÄLEVÄÄKSYN KANAVA

KALKKIS KANÄLE

haluaa vilkasemalla nähdä Lahden kaupungin, ja siellä
ehkä virvokkeita nauttia, kiiruhtaa hän ajurilla halki
kaupungin, huomaten matkallaan uuden, upean kau-
pungintalon, uudenaikaisia liike- y. m. taloja ja
komean kansanopistorakennuksen. Etempänä maan-

KALKKISTEN KANAVA

tien varrella sivuuttaa hän metalliteiltään, selluloosa-
tehtaan, sahoja y. m. saapuen Vesijärven aseman
ohi suoraan laivalaiturille.

Mutta tullakseen varmasti ajoissa perille, astuu
hän ehkä mieluummin Lahden asemalta lähte-



7

*■*■ * Tkysf JL i% Helsingissä kolmasti viikossa ilmestyvä
A * -**■ a» kristillis-yhteiskunnallinen lehti tarjotaan

tilattavaksi. Sisältää uutisia ja kirjoituksia hengellisen, kirkollisen ja yh-
teiskunnallisen elämän alalta. Leviääyli 10,000 kpl. 'Edullinen ilmoittajille .

TTLATISJitJVTJI: koko vuosi smk , puolivuosi 2 mk. 75 p., kuuk. sop,
TLMOTTISTiJJVTJI: 10 penniä etu- ja 8 penniä takasivulla
TTLATTAVA: joko postissa tai os.: k°ntt-, Vuorik. 8, Helsinki.

UUSI

SUOMETAR
seeing in the city and perhaps, partake of some
refreshments, he will find a cabby, which takes
him through the town and shows him the stately
Townhall, the Folk-highschool, as well as, several
other beautiful buildings. Further on, he will pass
a »Hardware factory», a »Celluloid factory» etc.,
where from he gradually arrives at the Wesijärvi
steamship-dock. Or in case the tourist does not
choose this method of seeing the sights, he might
perhaps prefer to make use of the so called »small-
road» which leads from the station Lahti around
the city and thus down to the Wesijärvi station.
Taking this road, the tourist secures himself against
coming to the steamship-docks in due season, be-
fore the departure of the boat. Thus the tourist
gets a good opportunity of seeing at least part of
Finland's youngest and rapidly growing cities.

After having reached the Wesijärvi docks, either
by means of passing through the city of Lahti or
by taking the train direct to the place of starting,
we see the dusty railway stretched behind us,
while the glittering waves of Wesijärvi lie spread

während der Fahrt das neue stilvolle Stadt-
haus, die Volkshochschule und andere schöne Ge-
bäude. Ein wenig weiter fährt der Tourist an einer
Metallwarenfabrik, Cellulosefabrik u. s. w. vorüber
und langt dann gerade an der Wesijärwischiffs-
brücke an.

Aber um sicher rechtzeitig an der Abfahrts-
stelle anzukommen, wählt der Tourist vielleicht lieber
die von dem Lahti-Bahnhof abgehende, sogenannte
»Kleinbahn», welche ihn um die Stadt herum di-
rekt nach dem Wesijärwi-Bahnhof führt. Er kann
in diesem Falle, wenn auch ein wenig in der Ent-
fernung, die jüngste und am schnellsten hervorge-
gangene Stadt Finnlands betrachten.

Nachdem man entweder durch die Stadt Lahti
oder direkt mit dem Zuge nach der Wesijärwi-
schiffsbrücke gelangt ist, hat man die staubige Bahn-
fahrt hinter sich, und vor einem liegen die durch-
scheinenden Wellen der Wesijärwisee. Im Hafen
erwartet der Dampfer »Heinola» die mit den Tag-
zügen angekommenen, während das Schiff »Päi-
jänne» die mit den Nachtzügen angelangten Tou-
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out in front of us. In the harbour the steamship
»Heinola» awaits the travellers brought down by
the daytrain, while the steamship »Päijänne» waits
for the tourists arriving by the night-train. The
touringplans are arranged according to the arrival
of the trains (see P. 36).

The steamships are quite modern. On board
you will find a nice dining-saloon, where the tou-

rist may take his meals or partake of refreshments
in general.

The scenery and nature, which the journey
from »Wesijärvi» to »Heinola» presents to view
gives the tourist an excellent idea of the ever-
changing beauty of the interior of Finland.

The steamship proceeds along the »Wesijärvi
lake», famous for its clear, bright greenish water
and its beautiful islands overgrown with trees and
bushes, until it finally reaches the »Wesijärvi»
or »Vääksy canal», where villas are discovered,
the owners of which spend delightful summers
among the charmingly beautiful sceneries of the
place.

risten aufnimmt. Die Reisetouren sind nach An-
kunftszeit der Züge festgestellt (siehe Seite 36).
Die Dampfschiffe sind der Neuzeit gemäss gebaut,
auch befindet sich ein Speisesaal an Bord, in
welchem die Touristen Speisen und Erfrischungen
u. s. w. Einnehmen können.

Die angenehme Fahrt von Wesijärwi nach Hei-
nola gewährt eine Menge naturschöner und ab-
wechslungsreicher Bilder von dem Binnenlande. Erst
fährt man längs der Wesijärwisee, die durch ihr
klares, hellgrünes Wasser und ihre bewachsenen
Inseln berühmt ist, bis zu dem Wesijärwi- oder
Wääksykanal, wo man viele Villen antrifft, deren
Besitzer von den schönen Umgebungen angezogen
sind, um ihren Sommer hier zu verbringen. Durch
den Kanal kommt man auf den langgestreckten,
Meerbusen der Päijännesee, auf welchen man gern
seine Blicke schweifen lässt. Darauf gelangt man
zu dem Kalkkiskanal, fährt durch Wirtasalmi,
der als ein besonders naturschöner Platz genannt
zu werden verdient, und schliesslich durchschneidet
das Schiff die See Ruotsalaisjärwi, die in ihrem
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Schosse viele von den schönsten Inseln insich-
schliesst. Und so kommt man dann nach Hei-
nola.

Having passed through the canal, the boat brings
you to the great bay of »Päijänne», the sight of
which is sure to fill the tourist with a sense of
pleasure. Continuing the journey from this place,
you gradually reach and pass through »Kalkkis
canal» and from there, on to »Virtasalmi» the
waters of which being particularly beautiful, de-
serves mention. Finally the boat crosses the lake
of »Ruotsalaisjärvi», which enfolds in its bosom,
so to speak, some of the most beautiful islands to
be seen. And, at last Heinola is reached.

Die Stadt Heinola und ihre Umgebungen.

Die Stadt Heinola (Einwohneranzahl: 1,700)
liegt ungefähr 100 m über dem Wasserspiegel auf
der linken Seite des Kymmeneflusses, ganz am
Jyränköstrom. In der Stadt gibt es Restaurationen:
Hotel und Casino (siehe S. 34), Gasthaus (s. S. 35)
und Cafees verschiedene Läden u. s. w. (siehe
näher, d. Annoncen). In der Stadt gibt es ebenfalls
zwei Banken, Filiale von der Kansallis-Osake-
Pankki und Pohjoismaiden Osake-Pankki, und ein
Telegraphenamt. Heinola hat Telephonverbindung
mit den Städten.

The City of Heinola and its Surroundings.

The city of Heinola (No. of inhabitants 1,700)
is situated about 100 m above the level of the
sea, on the left side of the »Kymmeneriver» quite
close to »Jyränköstrom». The restaurants of the
town are found at: Hotel and Casino (see P. 34)
and Cafes (see P. 35). Several associations and
societies of different kinds (see advertisements for
further information) are to be found in the place.

Ausser den Schiffen »Heinola» und »Päi-
jänne» zwischen Heinola—Wesijärwi, vermitteln
die Dampfschiffe »Mankala» und »Ahkera» und
»Toivo» (siehe S. 36) den Verkehr in den näheren

11
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Umgebungen. Zwischen Heinola und "Wuolenkoski
fährt während der Touristenzeit täglich »Mankala».

Von der Gebäuden der Stadt sind zu erwähnen:
die Kirche (erbaut im Jahre 1811), das Seminar
und die Badeanstalt (siehe S. 42), welche ganz am
Jyränköstrom, in der Mitte eines schönen Gartens
liegt, die seit dem Jahre 1910 zu der Stadt gehört.

Die Gartenanlagen sind : der Stadtpark, die
Esplanade und der Höhenzug, der sich 35 m. über
der "Wasserfläche des Jyränköstroms erhebt.

Unbeachtet ihrer Kleinheit hat Heinola ent-
schieden sehr viel schönes aufzuweisen, von welchem
ein für die Naturschönheit offenes Auge viel ge-
messen kann. Es wäre daher schade, wenn man
Heinola vorbei direkt nach Mankala fahren würde,
denn ohne Zweifel ist es der Mühe wert Heinola
einen Besuch abzustatten, um die Schönheit, mit
welcher die Natur diese kleine Stadt bedacht hat,
zu geniessen.

There are two banks at »Heinola», branch offices
ofthe »Kansallis-Osake-Pankki» and »Pohjoismaiden
Osakepankki» and also a Telegraph-Office. The
telephonic communications between Heinola and
other cities have also been etablished.

Besides the communications brought about by
means ofthe steamships »Heinola» and »Päijänne»,
the steamships »Mankala» and »Ahkera» and
»Toivo» (see P. 36) keep up the communications
in the vicinity. The steampship »Mankala» makes
daily tours between »Heinola» and »Wuolenkoski»
during the traffic of the tourists.

Among the buildings worth seeing, are »The
Church» (built in the year 1811), the Seminary
and the Bathing Establishment (see P. 42). The
latter, which has belonged to the city since the
year 1910, is situated in the center of a beautiful
garden quite close to the »Jyränkö river».

An dem Jyränköstrom erhebt sich ein wald-
bewachsener Höhenzug und an dem Abhänge des-
selben ist Heinola gebaut. Dieser Höhenzug ist

The grounds of the garden or rather park, are
laid out as follows: The Beach Park, the Espla-
nade, and the ridges, which are situated 35 (thirty
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In spite of the smallness of Heinola it has
all the same, much beauty worthy of display, espe-
cially in the grandeur of its nature. It would in-
deed be a great pity to pass »Heinola» on the
way to Mankala without stopping on the way, for
there's no doubt about its being worth while for
a tourist to pay a visit to this little city and to
see the beauties of its surroundings.

On the banks of the »Jyränkö river» a beau-
tiful forest-range is to be seen. On the slopes of
this forest-range, Heinola is raised. This forest-
range is perhaps, one of the most beautiful views,
which Heinola can boast of.

vielleicht das schönste in der ganzen Stadt. Wenn
Du daher an einem Sommermorgen spazieren gehst,
wirst Du bald zugeben, dass Du eine der schönsten
Stellen in unserem Lande vor Dir hast. Das viel-
stimmige Morgenkonzert der Vögel und die frische,
reine Morgenluft erhöhen gewiss Deine Stimmung.
Die Natur des Höhenzuges ist herrlich; die Schön-
heit derselben wird noch durch die Aussichts-
punkte, die man davon hat, erhöht.

five) meter above the level of the waters of the
»Jyränkö river».

Der Jyränköstrom fliesst still und der Kym-
menefluss ruhig in den Konnewesi, und auf
den waldreichen Inseln und Landspitzen ruht be-
wundernd der Blick des Beobachters. Auf dem
entgegengesetzten Ufer des Flusses zieht sich der
Höhenzug anspruchslos in seiner berückenden Schön-
heit hin. Zwischen diesem sogenannten »Pikku-
harju» und dem Höhenzug der Stadt liegt die
kleine, hübsche Insel »Siltasaari», die in der Mitte
des Flusses liegend, ruhig ihren Strand von dem
reinen Wasser küssen lässt.

If you happen to go to Heinola some time or
other and go out for a morning walk some Sum-
mer day, you will most assuredly be obliged to
admit that among all the beautiful scenery of this
country, the scenery which here meets your eye,
is to be ranked among the most beautiful sights
to be seen in Finland.

Einen grossen Genuss bietet der Höhenzug
auch dann, wenn man an einem Sommerabend beim
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kesäänsä viettämään. Kanavan kautta tullaan Päi-
jänteen laajoille ulapoille, joita pitkin mielellään
antaa katseensa kulkea. Sitten saavutaan Kalkkis-
ten kanavalle. Kuljetaan Virtasalmen kautta, joka
erittäin ansaitsee mainitsemista luonnonihanana paik-
kana, ja lopuksi halkoo laiva Ruotsalaista, järveä,
jonka laineet sulkevat syliinsä lukemattomia mitä iha-
nimpia saaria. Ja silloinpa tullaankin jo Heinolaan.

vään »pikkujunaan», joka kiidättää hänet kaarrellen
kaupungin ympäri Vesijärven asemalle, ja voi hän
matkalla etäämpää katsella Suomen nuorinta ja no-
peimmin kehittynyttä kaupunkia, sen tehtaita y. m.
laitoksia.

Vesijärvelle saavuttua joko Lahden kaupungin
kautta tai suoraan rautateitse on pölyinen juna-
matka takana, ja edessä päilyvät Vesijärven läpi-
kuultavat aallot. Satamassa odottavat päiväjunilta
saapuvia höyrylaiva »Heinola» ja yöjunilta saapu-
via höyrylaiva »Päijänne», joiden kulkuvuorot ovat

sovitetut junien kulun mukaan (ktso sivu 36).
Laivat ovat ajanmukaisesti sisustetut, niissä on yksi-
tyisiä matkustajahyttejä ja ruokasali. Ruokaa ja
virvokkeita on matkustajille tarjolla.

Heinola ja sen ympäristöt.

Heinolankaupunki (väkiluku 1700 henkeä) on
noin 100 m korkealla merenpinnasta Kymijoen va-
semmalla rannalla aivan Jyrängön virran partaalla.
Kaupungissa on ravintoloita: Hotel & Casino
(ktso siv. 34), Majatalo (siv. 35) sekä kahviloita,
kauppaliikkeitä y. m. (ktso lähem. ilmotusosastoa).
Kaupungissa on myöskin kaksi pankkia: Kansallis-
Osake-Pankin ja Pohjoismaiden Osakepankin haara-
konttorit; sekä posti- ja sähkölennätinkonttorit; pu-
helinyhteydessä on Heinola kaupunkien välisen te-
lefooniverkon kanssa.

Miellyttävä matka Vesijärveltä Heinolaan tar-

joo joukon luonnonkauniita ja vaihtelevia sisäjär-
venkuvia. Ensin kuljetaan pitkin Vesijärveä, joka
on tunnettu kirkkaasta, vaaleanviheriästä vedestään
ja tuuheista saaristaan, kunnes saavutaan Vesijär-
ven- eli Vääksynkanavalle, jonka kauniit ympäris-
töt ovat houkutelleet paljon huvila-asukkaita tänne
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KEMIGRAAFINEN LAITOS

Sonnenuntergang seine Blicke auf den See »Ruot-
selainen» schweifen lässt. Der schönste Farben-
wechsel, die Stille des Sommerabends und die
göttliche Grösse der Natur entzücken das Auge
und den Sinn. Die Sonne wirft ihre letzten gol-
denen Strahlen allmählich in das geheimnisvolle
Grün des fernen Waldes. Die Bäume am Strande
spiegeln sich in dem stillen Strandwasser und geben
ihm eine dunklere Farbe, sodass die Mitte des
Flusses noch klarer erscheint. Aber bald sieht man
die Sonne nicht mehr, nur märchenhafte Abendrot-
wolken bedecken noch eine kurze Weile den Hori-
zont.

The polyphonous morning-concert of the birds
and the fresh, exhilarating morning-air will surely
charm you and fill you with delight.

The nature of the forest-range is one of gran-
deur. It's beauty is enhanced by the view which
is to be had from the ridge.

The »Jyränkö river» and »Kymmene river»
flow peacefully and quietly into »Konnevesi» and
your eye rests with wonder and pleasure upon is-
lands and headlands, rich with thickly wooded fo-
rests.

Yrjönk. 27 :: HELSINKI :: Puhelin 6507

On the opposite bank of the river, the forest-
range stands, bewitching in its modesty and beauty.
Between the so called »Pikkuharju» and the forest-
range lies the little island »Siltasaari». Peacefully
it rests there in the middle of the river its shores
washed by the rippling waves.

Wohin man auch sieht, überall ist eine harmo-
nische Abwechslung zwischen Wäldern, Höhen-
zügen und Seen. Selbst die Stadt mit ihren hüb-
schen, von Gärten umgebenen Holzgebäuden sieht
schön und ruhig aus. Wenn man dies alles be-
trachtet, hat man das Gefühl, dass das unruhige,
störende Brausen des Lebens niemals in diesen
kleinen Winkel, so voll der reizendsten Schönheit
und tiefsten Ruhe, eindringen kann.

The forest-range will also afford great enjoy-
ment to a lover of sunsets. From its heights your
eye wanders over the beautiful lake of »Ruotsa-
lainen», at the horizon of which you may catch
sight of the slowly setting sun.
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Jyrängön virran partaalla kohoaa metsäinen
harju, jonka rinteelle juuri Heinola on rakennettu.
Tämä harju on kenties koko kaupungin ihanin
paikka. Pistäydypä vain varhaisena kesäaamuna
harjulla, niin varmasti silloin myönnät eteesi le-
viävän yhden maamme kauneimmista maisemista!
Lintujen moniääniset aamulaulajaiset ja raitis, ke-
vyt aamuilma lisäävät tunnelmaa, etkä sellaista
kaikkialta tapaa. Harjun oma luonto on kaunis,
mutta sen ansiota lisäävät vielä ne näköalat, jotka
avautuvat katsojan silmien eteen.

Matkailijaliikennettä välittävät — paitsi »Hei-
nola» ja »Päijänne» Heinolan-Vesijärven välillä —

lähimmässä ympäristössä matkustajahöyryveneet
»Mankala» ja »Ahkera» sekä höyryvene »Toivo»
(ktso siv. 36). Heinolan-Vuolenkosken välillä
kulkee »Mankala» matkailuliikkeen aikana joka
päivä.

Kaupungin rakennuksista mainittakoon kirkko (rak.
181 1), seminaari ja kylpylaitos (ktso siv. 42), joka on
aivan Jyrängön virran partaalla, sievän puistikon kes-
kellä ja on v:sta 1910 ollut kaupungin hallussa.

Puistoja on: Rantapuisto, Esplanaadi ja Harju,
jolla on paviljonki, ja joka kohoaa 35 m korkeu-
delle Jyrängönvirran pinnasta.

Pienuudestaan huolimatta kykenee Heinola tar-

joomaan niin paljon kaunista, josta luonnon iha-
nuudelle avoin silmä saa suurta nautintoa. Va-
hinko olisi, jos matkustaja sivuuttaisi Heinolan, jat-
kaen heti matkaansa Mankalaan. Sillä epäilemättä
ansaitsee pysähtyä ennättääkseen paremmin nauttia
ihanuudesta, jota luonto aivan tuhlaten on jakanut
tälle sisämaan kaupungille.

Jyrängön virran pyörre hiljenee ja Kymijoki
virtaa tyynenä Konneveteen, jonka metsäisissä saa-
rissa ja niemissä katsojan silmä ihaillen viivähtää.
Joen vastakkaiselta rannalta jatkuu harju vaatimat-
tomana koskemattomassa kauneudessaan. Tämän n. k.
Pikkuharjun ja kaupungin harjun välillä on pieni,
kaunis Siltasaari, joka huolettomana seisoo keskellä
virtaa antaen sen huuhdella rantojaan.

Suuren nautinnon tarjoaa harju myöskin silloin,
kun sieltä kesä-illan auringon mailleen painuessa
luo katseensa luoteeseen päin »Ruotsalaiselle». Siinä

18



PULKKA RAIJE'ILN koti- ja siirtomaiden
SEKATAVARAKAUPPA HEINOLASSA
ON OSTOPAIKOISTA. SUOSITUIN SEKA HINNOISTAKOHTUULLISIN

MAISEMA KONNEVEDELLE PÄIN AUSSICHT ÜBER KONNEVESI
(Koskensaari ja sairaanhoitajattarien lepokoti) (Koskensaari und das Ruheheim der Krankenschwestern)



HEDMOmW n9KDI7T9®yOK£
Valmistaa varastossa löytyvistä koti- ja ulkomaan kankaisia: HER- Q HEINOLASSA 9) VerfErtictf aus einheimischen nnd ausländischen Stoffen uom laager:
ROILLE honsuureja, frakkeja, pukuja ja palttoita y. m. MUSILLE: — I au v»-,„„, . I—— für HERREN Rockanzüge, Pracks, Kostüme, Paletots u. s.w. Für DU-
kä'velypukuja ja saketteja y.m. HINDI) ensiluokkainen pukimolllke -"m \ ■■* ntliiUl-A MEN Promenadenanzüge, Jaquettes u. s. w. Das einzige erstklassige

paikkakunnalla. Puhelin N:o 81. Vn jJ Bekleidungsgeschäft In der Stadt. Telef. No. 81.
» — —^—.^—^—^———

APAJALAHTI



m- :8§

HEmOLJIjS rJtUTYSTOJMJSTO
KTIWTETMJSTÖJE7V TiUOM.! TOJMTNTA JVOPEA

Y.M. OSTOA JA MYYNTIÄ. ntIJNULA, NJKULAJNK. 21. PUH. 35. JA HUOLELLINEN

Auch die Umgebung der Stadt ist sehenswert.
Man kann leicht Promenaden zu Fuss, mit dem
Wagen und Bootfahrten unternehmen und die
schönsten Bilder der Innenlandnatur wahrnehmen.
Eine angenehme Promenade ist zum Beispiel eine
solche nach Apajalahti. Es ist wirklich der Mühe
wert auf diesen hohen Felsen zu klettern, um die
am Fusse desselben liegende Bucht »Apajalahti»
und die ein wenig ferner liegende »Ruotsalainen»
zu bewundern. Es gibt anzählige von solchen ent-
zückenden Plätzen, aber die Schönheit derselben
kann nur der recht verstehen, der sie einmal selbst
gesehen hat.

The most wonderful variety and interplay of
colours, the peacefulness and quiet of the Summer
evening, the grandeur and divinity of nature can-
not fail to reach to the very depth of the soul.

The sun casts its last golden rays upon the
mysterious verdure of the distant forest.

The trees mirror themselves in the water at
their feet lending the river a deeper and richer
hue while the waters some distance off gleam and
glitter in the fading light. Gradually the sun dis-
appears; the horizon is, for a short while co-
vered with fleecy, fairylike clouds painted a red-
dish hue.

No matter where your eye may roam, beauti-
ful and harmonious union between forest and moun-
tain-range and lake will meet your en chanted eye.

The city itself, with its gardens and pretty hous-
es of wood presents a pretty and peaceful sight.
When catching a glimpse of all this beauty and
peace, it strikes you that all the noise and strife
of the outer world can never find its way into
such a place as this. The environments of the city

Vollkommen befriedigt von dem, was er gesehen
hat, setzt der Reisende dann seine Reise nach
Wuolenkoski fort. Von der Wuolenkoskibrücke
ist es nur einen Kilometer weit nach dem »Pie-
tilä»-Strand, wovon ein Motorboot den Rei-
senden zu dem mächtigen Mankalawasserfall
führt. Nachdem er in einem besonderen Wasser-
fallboote auf den brausenden Wellen sich hat schau-
keln lassen, setzt sich der Reisende wieder in das
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on hurmaavata värivaihtelua, tyyntä kesä-illan rau-
haa ja jumalallista luonnon suuruutta. Aurinko
heittää viimeisiä säteitään painuen kaukaisen metsän
salaperäiseen vihreyteen. Rannan puut luovat var-
jonsa veteen antaen rantavedelle hiukan tummem-

man värin, joten virran keskiuoma jää kirkkaam-
maksi. Mutta pian ei aurinkoa enää näy, vain satumai-
set ruskopilvet vielä taivaan rannalla viivähtävät.

Jos minne katsoo on vastassa sopusointuinen
vaihtelu: metsiä, harjanteita ja vesiä. Itse kau-
punki miellyttävine puutaloineen puistojen ja puutar-
hojen keskellä näyttää somalta jarauhalliselta. Niin,
tuntuupa siltä kuin suuren elämän häiritsevä melske
ei koskaan voisi tunkeutua tänne sisämaan syvään rau-
haan, luonnon viehkeään kauneuden sopukkaan.

Kaupungin ympäristökin on kaunis. Kävelyret-
kiä, veneretkiä ja ajomatkoja voi mainiosti tehdä,
sillä siten pääsee mitä ihanimpien sisämaan maise-
mien keskelle. Hauskan retken tekee, jos kävelee
esim. Apajalahdelle. Ansaitsee todellakin kiivetä
rannan korkealle kalliolle katselemaan sen juurella
olevaa ihanaa Apajalahtea ja siirtää silmänsä yhä

etäämmälle yli Ruotsalaisen. Tällaisia retkiä var-
ten löytyy paljon mitä viehättävimpiä paikkoja,
mutta niiden todellisesta kauneudesta saa käsityk-
sen ainoastaan se, joka itse on ollut mukana.

Täysin tyytyväisenä näkemiinsä voikin matkus-
taja sitten jatkaa matkaansa Vuolenkoskelle Vuo-
lenkosken laiturilta on vain kilometrin pituinen
maamatka Pietilän rantaan, josta moottorivene kii-
dättää Marttalan mahtaville koskille. Kiikuttuaan
koskiveneessä vaahtolaineiden harjalla, saa matkus-
taja lopuksi istuutua uudelleen moottoriveneeseen,
joka vie hänet lähelle Sitikkalan pysäkkiä Helsin-
gin—Pietarin radalla.

Koko matka Vesijärveltä Sitikkalaan on miel-
lyttävä. Mankalaan asti on luonto viehkeän kau-
nista, lauhaa ja tyynnyttävää, mutta koskissa näyttää
tuo hillitty kauneus oikein rajuna purkautuvan esille.
Hiljaisista järvimaisemista on jouduttu keskelle kos-
ken kuohuja. Vaahtolaineet pieksävät toisiaan,
kosken rauhaton rinta kohoilee, ja metsä huokuu
säestykseksi laineen loiskintaan rantakallioita vas-
taan.
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are also worth seeing. In order to closer scruti-
nize the most beautiful pictures of the nature of
the interior, you can either do so, by taking a
walk or by driving or by means of a boat. Very
pleasant excursions may be made to »Apajalahti».
No one will ever repent having made an excur-
sion to the high rocks and cliffs, which rise above
the bay of »Apajalahti». At some distance off,
you see the »Ruotsalainen» stretched out before
your admiring gaze. There are innumerable pla-
ces of bewitching beauty of the same kind, but
the beauty of this place can only be appreciated,
when seen personally.

When the tourist has finally seen enough of
the surroundings, he proceeds on his journey to
»Wuolenkoski» The »Wuolenkoski» dock or
bridge lies at a distance of i (one) kilometer
from »Pietilä» strand, where the traveller will
find a motor-boat waiting for him, which take
the tourist to the mighty »Mankala waterfalls».
Upon reaching »Mankala», the tourist steps into
another boat and after having had the delightful

Motorboot, das ihn nach dem Sidikkala-Haltpunkt
der Helsingfors— Petersburg Bahn führt. Der ganze
Weg von Wesijärwi nach Sidikkala ist sehr ange-

nehm. Bis Mankala ist die Natur reizend, still
und ruhig, es ist als ob die gedämpfte Schönheit
im Wasserfalle wild hervorbraust. Von ruhigen
Seelandschaften kommt man mit einem Mal zu den

KOSKIVENE LÄHDÖSSÄ STROMBOOT IM BEGR. ABZUFAHREN
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Ensimmäisellä voimakkaammalla Mankalan kos-
kella, Tolppakoskella on matkailijain keskuudessa py-
syvä muisto odottamattoman, äkkijyrkän putouksen
vuoksi, jollase pakoittaa koskiveneen kulkemaan kal-
lioittensa vieritse, eikä vähiten runollisen polkunsa
vuoksi, jokaluikertelee Tolpan metsäisillä kallioilla, ja
johon aina näkyy kosken tuima temmellys. Mielel-
lään viivähtää matkailija Tolpan kallioiden luonnon-
laittamilla istuimilla.

len koskea on kauneinta koskiluontoa. Monen
moni matkailija on viivähtänyt sen tasaisilla kal-
lioilla tuntikaudet, unohtaen kaiken muun maail-
massa ja pysähtynyt katselemaan kuohujen erilai-
sia, merkillisiä liikkeitä, niiden ehtymätöntä voi-
maa, eikä vähiten niiden ihmiselämän kulkua muis-
tuttavaa kiirettä. Niillä kallioilla viihtyy matka-
mies, olkoonpa varhainen aamu, jolloin kastehel-
met kallioilla kimaltelevat, keskipäivä tai ilta viileä,
milloin kuu hopeoittaa mylväilevät koskenkuohut.
Eikä seudun puoleensa vetävää kauneutta ja yksi-
näistä hiljaisuutta suinkaan vähennä se kyntörastas,
joka iltaisin haastelee yksinäisyydelle mielialojaan
kosken oikeanpuolisessa koivikossa. Laulajan har-
vinaiset äänivarat ja »tunnetulla taidolla» suoritettu
rikas ohjelma ovatkin saavuttaneet matkailevan ylei-
sön täyden suosion.

Koskiveneen kiikuttua Tolpan laineilla kutsuu
venettä luokseen Ison-Käyrän ottopoika: Vähän-
Käyrän koski, joka tarjoaa sille, ken malttaa sen
korkeille kallioille kiivetä, verrattoman kauniin koski-
maiseman nähtäväksi. Kiipeäminen tälle vuoren-
jyrkänteelle suoraan koskenrannasta ei tapahdu ai-
van marmorisia portaita myöten eikä liioin ilman
kaikkien ruumiinjäsenten myötävaikutusta, mutta on se
silti tuottanut sinne pyrkiville seurueille paljon riemua
ja usein varsin »tunnelmarikkaita» pikku kohtauksia.

Matkailijain suosikki on Json-Käyrän koski,
jonka ristilaineet muistaa jokainen, ken kerrankin
on niiden kiikuteltavana ollut. Luonto kahden puo-

Heinäkuun helteisenä iltana, jolloin koskiperho-
set alkavat lemmenleikkinsä, leijaillen tuhansissa
parvissa kosken päällä, näyttäytyy myöskin kosken
varsinainen asukas, hopealta välkähtävä voimakas
lohi, joka tavoittaessaan kuhertelevia koskiperhosia
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Kiinteimistöjen, metsien ja
puutavarain välitysliike.

Sensation of being rocked by the mighty waters

of »Mankala» he returns to his motor-boat, which
brings him to the small station of »Sidikkala»,
where he is within easy reach of Helsingfors and
Petersburg.

The entire way from Wesijärvi to Sidikkala
is extremely pleasant. The nature seen on the
way to »Mankala» is simply charming. It seems
as if the silent and subdued nature seen on the
way to these »Waterfalls» would upon one's arri-
val at »Mankala» all of a sudden burst forth into
hilarious ferocity. The wild, white, foamy waves
pitching and tossing about, accompanied by the
soft sough of the leafy trees upon the banks,
makes music wild and bewitching.

Der Reisende wird sich immer mit Bewunde-
rung des ersten grösseren Falles »Tolppakoski»
erinnern, dieses eigentümlich geraden Falles, der
das Boot zwischen die Felsen führt und auch des
entzückenden Pfades, der auf den waldreichen
Felsen hinaufführt. Gern setzt er sich auf den hohen
Felsen, um noch einmal die brausenden Wellen zu
bewundern.

brausenden Wellen des Wasserfalles. In weissen
Sturmwellen hebt sich die unruhige Brust des
Wassers, und die Bäume am Strande begleiten mit
ihrem Sausen die wilde Musik der Wellen.

Nachdem das Boot auf den Wellen im Tolppa-
fall geschaukelt hat, eilt es zu dem Sohn des
Falles »Jso-Käyrä», zu dem Falle »Wähä-Käyrä»,
der denen, die auf seinen Felsen klettern eine der
schönsten Wasserfall - Landschaften zeigt. Man
klettert nicht auf weisse Marmortreppen hinauf
und nicht ohne seine Kräfte ein wenig anzustren-
gen, aber das Klettern hat doch oft dem Reisenden
viel Freude bereitet und manche kleine stimmungs-
volle Episoden weiss man davon zu erzählen.

The traveller looks with wonder upon the first
great descent called »Tolppakoski», past which the
boat glides. Charming paths are to be seen twist-
ing their way through the thickly wooded forest.
It will give the tourist great pleasure to ascend the
high cliffs on the banks ofthe »Waterfall» in order to
feast his eyes upon the wonderful view before him.



Tekee kaikkea vesijohtoalaan kuuluvaa työtä, laittaa kaupungissa täydellisiä vesi- " ■ " ■ ■
f AHTI HÄMI7I7MK 91 johto- ja likavieinärilaitoksia sekä maaseudulla pumppuja ja pumppujohtoja. tittiiitCTAkaa TA PYYL " n ''' n/uiMnn. v. foyy Vesi- ja viemäriputkia ja pulkenosia sekä venttiilejä. Kustannusarviolta * sT?s s 1..™«« .*££..

.PUHELIN N:o 4 35. laaditaan pyydettäessä. Työt tehdään huolellisesti janopeaan. Hinnat kohtuulliset. TAKAA TARJOUKSIA! ::

Höyryalus MANKALA MANKALA I Dampfer MANKALA
Välittää HiKettä Heinolan—Wuolen- Keep» -up the communications be- vermittelt den Verkehr zwischen

Koshen välillä. j tween Heinola and WuolenhosKi. | Heinola und WuolenkosKi.
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SEMENTTI- JA ASFALTTILIIKE TU XI I K. E. VILJASEN VÄLITYSLIIKE
Omistaja T. Airaksinen. Lahti, Hämeenk. 32. Puhelin 256.

Tekee kaikkia alaan kuuluvia töitä Maaseuduilla navettain sisustuksia,
kaivonrenkaita, likaviemäriputkia, maantierumpuja monta eri lajia.

HUOM,! Myöskin kaivoja kaivetaan.

Välittää edullisesti maa- ja kau- HH Toiminta nopea ja luotettava,
punkitalojen myyntiä ja ostoa. ■■ Välityspalkkiot kohtuulliset.

LAHDESSA, RAUTATIENK. 14. PUHELIN 245.

After the waves have tossed the boat about
in the »Tolppa» falls, it is hurried on to the »son»
of the waterfalls e. i. »Iso-Käyrä» on to »Wähä-
Käyrä», where upon ascending the cliffs, you vill
have a most wonderful view of the waterfalls. The
tourist will not find marble stairs easy to ascend,
on the contrary, the cliffs will put his strength to
the test. All the same, these cliffs have afforded
many a traveller a delightful hour or so.

Der Günstling der Touristen ist entschieden der
Fall »Iso-Käyrä», und jeder, der auf seinen wilden
"Wellen geschaukelt hat, wird sich immer mit Vor-
liebe daran erinnern. Hier sind viele Touristen
stundenlang auf dem Felsen desselben geblieben,
alles andere in der Welt vergessend und nur immer
die unruhigen Bewegungen und unendliche Kraft
der Wellen bewundernd. Auf diesem Felsen bleibt
der Reisende gern am Morgen, wenn die Tau-
tropfen noch in dem Grase schimmern, am Tage
oder am Abend, wenn der Mond die brausenden
Wellen versilbert. Und die reizende Schönheit
und die einsame Ruhe der Gegend wird nicht von
der einsamen Drosse, gestört, die in dem Birken-
walde, besonders des Abends, ihre Stimmungen der
Einsamkeit still erzählt. Die seltenen Stimmittel
und das »mit bekannter Gewandtheit» aufgeführte
reiche Programm haben auch die ungeteilte Bewun-
derung der Reisenden gewonnen.

An einem warmen Juli Abend, wenn die Wasser-
schmetterlinge, zu Tausenden umherschwirrend,
mit ihrem Liebespiel beginnen, zeigt sich auch der

»] so-Käyrä» is most decidedly the favourite
among tourists, for whoever has been rocked upon
its waves, will think back upon the incident with
the greatest of pleasure. Many a quiet and peace-
ful hour has been spent by tourists upon the rocks
on the hanks of the waterfalls, where in the
beauty and wonderfulness of nature, the rest of the
world is forgotten. The magic influence of the
wonderful scenery will remain in one's memory
forever.

No matter whether it be a fresh Summer
morning spent out on the cliffs, while the dew is
still glimmering in the grass, or whether in broad



JUHO MYÖTYRIN VÄLITYSLIIKE
LAHDESSA.

JUHO MYÖTYRI5 Vermittelungsbureau

Välittää edullisesti kiinteimistöjen kauppoja ammatti-
miesten avustuksella. Suuri asiamiespiiri

IN LAHTIS.

Vermittelt vorteilhafte Kaufe von Grundstücken mit
Hilfe von Fachleuten. Viele Vertreter

KOSKIVENB ISOSSA-KÄYRÄSSÄ BOOT IN ISO-KÄYRÄ



MATKUSTAJAKOTI - RESANDEHEM - MEBJEPOBAHHbIE KOMHATH - HEIM FUR REISENDE

LI Rautatienkatu - Järnvägsgatan A || MA M\ Jf J\ a\

m?enbahn JS?aIss
!

e
!OTaa 4 LAHTI - JUXFH - Ent. Seurahuone - F. d. Societetshuset

-/J AMALIA TURUNEN.

Puhelin - Telefon A A/-
Xteiesoiro A At\
Fernsprechen

~ *\J

day-light, when the waves are dancing madly in
the sunlight or a beautiful evening when the moon
comes forth to transform the wild waves into li-
quid silver, — beauty is aways the prevailing effect.

The divine beauty of peace, which meets one
in the rich forest is undisturbed by the outer
world.

wirkliche Bewohner des Falles, der silberglänzende
Lachs, der bei seinen Versuchen, die liebestrunkenen
Schmetterlinge zu erfassen, einen Beweis davon
gibt, wie er in einem Falle von 4,000 Pferdekräften
einen 2 Meter hohen Sprung mit Leichtigkeit aus-
führen kann. Leider ist es den Reisenden nicht
erlaubt hier Fische zu fangen. Für den Natur-
freund bringt eine Stunde an dem Falle »Iso-
Käyrä» viel Freude und viel Genuss.

Der Weg Wesijärwi—Heinola—Wuolenkoski —
Mankala—Sidikkala hat eine schöne Zukunft, schon
nicht nur wegen der Schönheit der Wasserfälle,
sondern auch wegen der reizenden Waldteiche, die
ganz in der Nähe von dem Touristenweg liegen
und zu welchen man leicht kommen kann. Diese,
den schweizerischen Alpenseeen ähnlichen Teiche,
sind nur durch eine kleine Landzunge voneinander
getrennt und gänzlich von Bergen umgeben, die
sich von Mankala bis Sidikkala erstrecken. Auf
einer Fahrt von einigen Stunden auf diesen Wald-
teichen, kann man ein Miniaturbild von der ganzen
Natur Finnlands bekommen.

All the beauty which meets the tourists who
have journeyed this way and also, the programme
which has been worked out for their benefit has,
long ago won their admiration.

On a warm July evening, whilst the butter-
flies are dancing and flitting about, playing their
game of love, the tourist may also get an oppor-
tunity of catching sight of the. silvery salmon, the
original inhabitant ofthe waterfalls. In its attempt
to catch the butter-fly, it will show you how, in
these cataracts of 4,000 horsepower, it is capable
of taking a leap of 2 (two) meter into the air.

To a lover of nature, a few hours spent on the
banks of the water-falls »Iso-Käyrä» will afford
great pleasure as well as satisfaction.
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ITA-HAMEEN ASIOIMIS- JA KIINTEIMISTOTOIMISTO
PÄÄKONTTORI: LAHTI, RAUTATIENKATU 12, PUH. 260.

VÄLITTÄÄ: maatilojen, kaupunkitalojen, liikkeiden, osakkeiden y. m. ostoa ia myyntiä. ARVOSTELEE metsiä.
TOIMITTAA tilojen myyntiä palstottain. NOPEA ja luotettava toiminta. SUURIN ja enin käytetty paikallinen
välitysliike. HAARAKONTTORI Lappeenrannassa, hoitaja herra Antero Staven. ASIAMIEHIÄ ympäri
maata ja uusia otetaan, ehdot edulliset. AVUSTAJINA kokeneita maanmittareita, laki- y. in. ammattimiehiä.

antaa näytteen siitä, miten hänenlaisensa voimailija täisten metsälampiensa vuoksi, jotka kuin onnellisesta
saattaa 4,000 hevosvoimaisessa koskessa suorittaa sattumasta ovat joutuneet niin lähelle matkailija-
jopa 2 metriäkin kor-
kean kaarros-hypyn
kuin leikillä vaan.
Ikävä vaan, ettei ur-
heilukalastus koskilla
ole toistaiseksi sallit-
tua matkailevalle ylei-
sölle.

reittiä, että niillä kä-
väiseminen saattaa ta-
pahtua aikaa erityi-
sesti kysymättä. Nä-
mä sveitsiläisiä alppi-
järviä suuresti muis-
tuttavat metsälammet
ovat vain kapealla
maakannaksella toisis-
taan eroitetut, ollen
kokonaan sen kalliojo-
non ympäröiminä, joka
ulottuu Mankalasta
Sitikkalan kylään. Pa-
rin tunnin soutumat-
kalla näiden lampien
kautta on matkailijalla
tilaisuus saada pie-
noiskuva koko Suo-
men luonnosta.

Luontoa rakasta-
valle tarjoaa hetki
Ison-Käyrän kupeella
paljon huvia.

Matkailijareitillä
Vesijärvi— Heinola—
Vuolenkoski — Man-
kala — Sitikkala on
kaunis tulevaisuus
edessään, paitsi kos-
kiseutujensa vuoksi,
myöskin niiden hert- TOLPPAKOSKI.
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AURANEN & M ESTERTON
Rautatienkatu g. Puhelin 58 ja 168 LAHTI Järnvägsgatan 9. Telephone 58 & 168

SUORITTAA KAIKENLAISIA ASIANAJOTEHTAVIÄ yy EXENTES LEGAL COMMISSIONS OF EVERY KIND

The route of »Wesijärvi —Heinola —Wuolen- are connected with each other by means of a
koski— Mankala—Sidikkala» provides itself with a small stretch of land and are entirely surrounded
future, not only on
account of its char-
ming waterfalls, but
also for the reason
that the route runs
through delightful fo-
rests, where scattered
about, here and there
you see pools upon
pools of glittering wa-
ters.

bycliffs or small moun-
tains. Thus does the
scenery present itself
to the tourist's view,
from Mankala to Si-
dikkala. Having jour-
neyed an hour or so,
amongst these forest
pools, the tourist will
get an excellent pic-
ture, in miniature, of
the whole of Pin-
land's,nature.

These Swiss-like
lakes, in miniature,

WÄHÄ-KÄYRÄ
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jf* Cd. Blomqvistin
SekatavarakauppaReinolaesa
JVIYT: varastosta Kahvia, Sokeria, Jauhoja, Ryynejä, Suolaa, Cupakka-
teoksia, puuvillateoksia,Rautaa jaRakennustarpeita, Lannoitusaineita,

Kalkkia y. m., y. m.
OSCHH: maalaistavaraa kuten Viljaa, Voita y. m.

LAHDEH PEBSIEHHI- IA HfIRRIISITEHOHS, LAHTI •

Omtsf. K. fljitrt .JV RBK'i'iß
Sälekaihtimia, Halvat hinnat!
Markiiseja ja Kestävä t y° !

Sälesuojuksia, fill l||| j V ||§§§|||| Pyytäkää hin-

Presenninkeiä, mU- IWI/jSm HM«111 lll\l\\\l\\ Homehtumisen
~ „

, *////• Will lill 1 varalta ovatMoottorivene- mill *""'""""""'

kuomia y.m. S j lmpregneerataU

LAHDEA PEASIEHHI- IA PIfIRKIISITEHDfIS. LAHTI
FUNft VIRTftSEN

PftlTPl- ESIUINBUIKE
LAHTI, HÄMEENKATU 13. PUHELIN 381.

WWw
TUKKU- Jß VfiHITTBISKBUPPB.

JÄLLEENMYYJILLE SUURI HINNAN ALENNUS.



JUNIEN KULKUVUOROT
HELSINKI-PIETARI < Toukok ] P:stä lokak 16 P :ään) PIETARI-HELSINKI

4. 12. 12 a. 8. 6. 2. 10. 262. 11. 3. 5. 7. 1. 9. 15.
Asema Posti- Pikaj. Pikaj. Posti- Matk. Pika- Matk. Matk. Asema Pikaj. Posti- Matk. Posti- Pika- Matk. Matk.

juna R. v. R. v. juna juna juna juna juna R. v. juna juna juna juna juna juna

Helsinki.. UM. 1015 110 — 622 912 «22 — — Pietari .... läht. 945 955 622 822 12°2 122 1«
Kerava .. « «03 k) - 722 1027 1208 _ _ Viipuri.... » Ü52 I] 2 922 «22 232 J4O 510
Hyvinkää « «52 21l - 832 Hl 7 «46 _ _ Simola.... »

- 220 1022 1222 3 22 847 638
Riihimäki « 1228 240 356 922 «22 122 733 515 Kouvola ... 208 S OB 122 321 5

- ÜO2 820
I ahti fa/ Z°4 hi Sol 10

-
*- Z

-
926 6

- Kausala •• '
~~ 546 112 421 - H43 857

Ld1111../«W 212 349 Soö 1022 112 222 936 721 Sitikkala.. »
- A - -

- A A
Uusikylä « i5l —

_ 1J32 119 — lfl lg ?45 Uusikylä.. »
— 621 21« 422 — 931

Sitikkala . « A —

_

— — — A 4 l li' « b 6 B 5H 700 100 1007
Kausala.. 3IS — 1222 2« - «50 812 LäHtl '.'. lähi. 314 712 321 521 709 113 1017
Kouvola.. « 423 457 JKS 12f6 Jl7 352 H57 fi3B Riihimäki. » 428 922 422 710 835 428 I2oi
Simola .. « 636 622 - 3£l 622 512 221 843 Hyvinkää . » 448 922 SH 731 852 448 1221
Viipuri .. « 722 712 821 *- '50 645 *30 IDI 3 Kerava 536 10

-
602 818 9a7 536 110

Pietari ... «12 1822 «26 828 «44 950 922 210 Helsinki .. » 622 645 9oi 1000 62° 153

— viiva minuuttien alla osoittaa aikaa klo 6 i. p. — klo 6 a. p.

Kun Turusta Toijalaan N:o 533 a on kulussa junan N:o 533 asemasta, kulkee N:o 12 junan N:o 12 a aikataulun
mukaan Riihimäeltä Pietariin.

Lahden ja Vesijärven välillä kulkee junia yhteydessä pääradan junien N:rot 4, 6, 8 ja 262 kanssa.



ü

Hotel Casino & Societetshuset i(of) Heinola
Egare C. A. GRÖNHOLM

Första klass füllständig servering. Gott kok och
vinkällare. 3® nyrenoverade resande rum. Väl-
justerade Biljard. Flere pianorum samt rymlig
konsert & festsal. Rekommenderas iresandes, turis-
lers och allmänhelens benägna hägkomst.

Proprietor: C. A. Grönholm.

First class restaurant. Excellent kitchen and wine-
cellar. 30 recently renovated rooms for travellers.
Good Billiaid room. Several piano-rooms as well as
good-sized hall for concerts and festivities. Recom-
mendable to all travellers, tourists and public in
general. Respectfully,Högaktningsfüllt

C. A. Grönholm. C. A. Grönholm.

Hotel Casino <£ Seura-
huone Heinolassa

Hotel Casino er Societets-
huset in Heinola

Omistaja C. A. GRÖNHOLM.

Ensiluokan ravintola. Täydellinen tarjoilu. Hyvä
kyökki ja viinikellari. 30 uudestaan sisustettua mal-
kustajahuonetta. Tarkisteltu Biljaardi, piano-
huoneita, tilava konsertti- ja juhlasali. Suositel-
laan matkustajain, matkailijain ja yleisön suosiol-

(Besitzer C. A. GRÖNHOLM)

Vollständige ausgezeichnete Verpflegung. GuteKüche
und Weinkeller. 30 neueingerichteteReisendezimmer.
Vorzügliches Billard. Mehrere zimmer mit Klavier
sowie ein geräumigerKonzert- und Festsaal. Dem rei-
senden Publikum bestens empfohlen.

liseen huomioon. Kunnioittaen Hochachtungsvoll

C. A. Grönholm. C. A. Grönholm.
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Raittiusravintola ja Majatalo
Heinolassa, KirKKoKadulla, Puhelin 23

(Omistaja W. SAARELMA)
Suosittelee ruokatarjoiluaan aterioittain, viikottain jakuukausitt.

Kaikenlaisia virvokkeita saatavana.
Huoneita matßustajille.

f \JfirvffI- | |
*** * »»

SALON

SEURAHUQHETTH
Leipuri-, Konditori-
ja Kahvililiihenißi
suosittelen.

suositellaan arv.
matkailijoille

Gasthof und alkoholfreies Restaurant
in Heinola, liirchenstrasse, TelepH. 23

(Besitzer W. SAARELMA)
Empfiehlt seinen Speisesaal. Einzelne Mahlzeiten oder Abonne-
ment pr. Woche oder Monat, — Allerlei Erfrischungen sind zu

bekommen. — Zimmer füx* Reisende.

Heinolassa. Torin huimassa.

H).T. LINDBLAD
HEINOLA

Hyvä ruoha. Siistit huoneet.
Hinnat Kohtuulliset.

iLDÄ RANTALAN
VIERASKOTI

LÄHINNÄ LAHDEN ASEMAALeipuri-, kondifori- ja kahvilaliikeffä sekä ruokatarjoilua
SUOSITELLAAN SUOSITETAAN ARI/. MATKUSTAJILLE!

Privatspeisehaus
aufi Makasiinimäki wird gutes
und nahrhaftes Essen zu bil-
ligen Preisen serciert, Wochen

und Monats-Abonnements.

T. NIEMI, LAHTI, TELEF. 121.
uksituisruokalassa Makasiini-
mäellä saatacana hunää ja
ranitsecaa ruokaa haltialla
kuukausittain, ciikottain ja

annoksittain.

otto hietaharju;
Siistejä, halpoja huoneita vastapäätä asemaa.

Snygga, biiliga rum midtemot Stationen.
Saubere, billige Zimmer, gegenüber dem Bahnhof.



Lalvakulkuvuoroja. Dampferfahrplan.

HÖYRYALUS

TOIVO
lähtee poiketen välillä olevissa silloissa

Paasosta Sulkavalle: tiistaisin ja lauvantaisin klo 5 aamulla,
torstaisin ja sunnuntaisin klo 7 aamulla. SulKavalta Kaasoon:
tiistaisin jalauvantaisin klo l /»4 päivällä, torstaisin klo 4 päivällä
ja sunnuntaisin jumalanpalveluksen päätyttyä. Laivaa voidaan
myös tilata huvimatkoja varten. Puhelin: Törnroos, Paaso.

HÖYRYLAIVA — STEAMFSHIP

HEINO LA

VESIJÄRVI, PADASJOKI, KUHMOINEN, KORPILAHTI,
JYVÄSKYLÄ

HÖYRYLAIVA

tlapt. W. Oejtel Capt.
SUOMI

lähtee Vesijärveltä yöjunan tultua joka maanantaita, keskiviik-
koa ja lauvantaita vasten kello 2 aamuyöllä. JyväsKyläitäjoka

sunnuntaita, tiistaita ja torstaita vasten kello 12 yöllä.Lähtee joka päivä Leaves
Heinolasta klo V28 aam. Heinola daily, 7. 30 A M.
Vesijärveltä „V23päiv. Wesijärwi y> 2. 30 P.M.

HÖYRYLAIVA

VESIJÄRVI, PADASJOKI, KUHMOINEN, PIHLAJA-
KOSKI, JÄMSÄ

HÖYRYLAIVA

lähtee Vesijärveltä joka sunnuntaita, tiistaita ja torstaita vasten
Kapt. A.. Raninen.

Lähtee joKa palva
kello 2 aamuyöllä. Jämsästä joka maanantaita, keskiviikkoa

ja perjantaita vasten kello 12 yöllä.

Heinolasta Klo 12 päivällä.
Vesijärveltä Kello -4 e.r>.j>.



PolkupyöriäSuomessa enin levinnyt
6-päiväinen sanomalehti.
Painos 28—30,000 kpl.

Tlfflllirn Sosialidemokr. iltalehti.
IVIIM I L \ Suomessa enin levinnyt
I I M 111 |r il 6-päiväinen sanomalehti.I I W 111 lls V Painos 28—30,000 kpl.

Edullisin ilmoituslehti.
Hm. hinnat: 10 p. jälkeen tekstin, 12 p. tekstin

edellä ja 15 p. tekstisivuilla palstamillimetriltä. Pi-
tempiaikaisista ilmoituksista myönnetään alennusta
taksan mukaan.

ja

Polhupyöräfarpeifa,
Tilaushinta: koko vk. 12 mk., 1 kuukausi 1 mk.,

irtonaisnumerot 5 p.

Konttori: Helsinki, Slrkuskatu 3, puh. 19 37

Xtltu6ÄDert3berg

Pyssyjä ja metsästysvälineitä,
Kalaverkkoja ja kalastustarpeita,
Kesä- ja talvi-urheiluesineitä

©safce^bttö N. JALONEN,
LAHDESSA.

myy halvimmalla

Ibelßinfü * Ikluuvifcatu 7

KIRJAPAINO :: KIVIPAINO :: KIR-
JANSITOMO :: KLISHEELAITOS::
STEREOTYPIA:: KARTONKITEH-
DAS :: KONTTORIKIRJATEHDAS

Hintaluettelo lähetetään pyydettäissä
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Matkailijakoteja Helsingissä. Privatlogis in Helsingfors.

Maria Anderssonin F. Pärnäsen Pension TURISTI:ei Luokan

MATKUSTAJAKOTI nATKUSTAIAROTI Forstklassigt privathem
for resande.

Fabiansg. 23. Helsingfors.
(Invid-Södra Esplanadg.)

Pohjolan talo AleKsanterinh. •4-4' HelsinKi
Puhelin 29 54- &. SO 78

Huoneustot varta vasten matkustajakodiksi järjestetyt.
Varustettu kaikilla nykyajan mukavuuksilla.

Helsinki
Mikonk. 11. Piharakennus

Lähelläasemaa ollensopiva
matkustajille.

Trefliga ram. Moderata pris.

Tel. 19 49. Tali Remander.

PENSION VICTORIA
Helsingfors Mikaelsgatan 23, I Helsingfors, Michaels Street 23

gegenüber dem Bahnhof. opposite to theRailway station

SAIMA
Resandehem. | Privatlogi für Reisender.

Mikaelsgatan 8. Tel. 42 50. Mikoelsg. 8. Teleph. 4250.
Rum fran Fmk. It 50 till 6: — Zimmer von Fmk. 7: 50 bis 6: —

Privatlogis für Reisende,
empfiehlt seine hübschen mit allen
Bequemlichkeiten der Neuzeit ver-
sehenen Zimmer. Massige Preise.
Fahrstuhl. Tel. 61 03.

Private lodgingsfor travellers, REKOMMENDERAS! WIRD EMPFOHLEN!
recommends its pretty and modern
rooms supplied, with every con-
venience. Moderate prices. Lift.

Telephone 61 03.

UUSI MATKUSTAJAKOTI
Helsinki, Mikonkatu 11.

PENSION BOULEVARD SS
(Piharakennus ensi kerros, ovi oikealle)

PUHELIN 4157

Boulßvardsfrasse G. Telephon. Boulevard Sfreef G. Telephone.
Vollkommen erstklassiges Hotel- Fully l:st class hotel for travellers,
garni fur Reisende. Elegante Zim- Elegant rooms from 3 mk. up.
mer mit elektr. Beleuchtung yon
„

~ Housemaid always in
3 mk. an. Hausdiener zu allen

Zügen. \ attendance.

Siistejä huoneita Smk. 1: SO—4: —.
HUOM.I Vastapäätä rautatien asemaa. MIA BACKMAN.
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Matkailijakoteja Helsingissä. Privatlogis in Helsingfors.

KAUPUNGIN KESKUSTASSA HELSINGIN SUURIN

Yksityiskoti Kostajille MATKUSTAJAKOTI (JNTOLFI
HELSINGISSÄ, RICHARDINKATU 4.

(Korkeavuorenkadun kulma)
PUHELIN 64 24

HELSINKI, KAIVOKATU 8, PUHELIN 5913.

■ Vuokrataan huoneita matkustavaisille huoke- ■■ alla. Ainoastaan kadun leveys erottaa sen ■■ asemasta. Huoneitten hinnat vaihtelevat 1:25 ■■ alkaen 5 markkaan. Ennenkuin muualla fj
■ asuntoa otatte, pyydämme Teitä pistäytymään ■w

Hauskoja huoneita. Hinnat 16 markkaan.
MATKUSTAJAKOTI OSMO.

„UNTOLASSA"
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MATKUSTAJAKOTI „HURH"
Helsinki, vastapäätä rautatienasemaa, Mikonkatu 17.

ftLMB SfILINS

ffIES^SDB)EREro
MIHAELSGA TAN 18, HELSINGFORS.

ADR. WILHOLA GfIRD. TELEFON 5711.
Puhelimet 6849 ja 6525. *C hlinnpHjl LUNDGREN.

REISENDEHEIM „HURRI"
Helsingfors, gegenüber dem Bahnhof, Mikaelsgat. 17.

REKOMMENDERAR SINÄ FREDLIGA, SNYGGA RUM TILL MO-
DERATA PRIS. Högaktningsfullt

O

Teleph. 6849 und 6525. AC 7jmmpn LUNDGREN.
ALMA SALIN.

Komimtm /pii iipi kmaioiiiim, »Aypa»
reabCHHra>opcT>, un npimiin, nostajia, Miixaiijionciiaa ya, 17.

Te. TOso,n, 684!) nm 6525. 45 KOMIiaTI,. Ifll,\ P P E H 1,.

KESKUSTASSA, KLUUVIKATU 5, HELSINKI.
TITANIA matkusta jakoti

RAUHALLISIA JA KODIKKAITA HUONEITA.
Hinnat kohtuulliset!
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MIKKELIN METSÄTOIMISTO
PUHELIN 533 MIKKELI VUORIKATU 9

Lukee ja arvioi metsiä. Välittää maatilojen, metsien ja
puutavarain kauppoja. :: :: :: :: Palkkiot ovat halvat.

Heinolan Sanomat Tupakoitsijat! vi Ö KAR E!
VERRATKAA V jämför

ELITE, V ELITE
FINLANDIA, V FINLANDIA,
KALEVA V KALEVA

Savukkeita LAATUUN ja TYÖ- y mcd andra cigaretter i samma
HÖN nähden saman hintaisiin. ▼ prislägen.
NOUDATTAKAA vertail. tulosta! Följ utslaget.

Heinolassa
on paikkaKunnan ainoana sano-

Laaja levenemisalue!
Varakas, ostokykyinen maaseutu! A.-B.J.A.HOLM&C°O.-Y.

maleHtenä edullinen ilmoittajille.

PIETARSAARI JAKOBSTAD

40
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K. Ruusunen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■ ■

i V. H. Vilonen 1Vt HEINOLA, LUSI Vt

yy Lajiteltu oarasto kaikkea seka- Ä

Ä taoaraa. Kohtuulliset hinnat, yy

/& Maalaistuotteita ostetaan päi-
V oän korkeimpiin hintoihin. V
V/ —

E _yy

Sekatavarakauppa
Heinola

KauppaKatu 15
■

n. emm n. Bmnii
«■■■■■■■■■■

O. Lehdon
Sekataüara- Dioerse-

kauppaa h an del
RangasKaupassa

Heinolassa

Jyrängön kylässä i Jyränkö by
on aina lajiteltu varasto miehille, naisille ja lapsille
sopivia kankaita, pukuja, palttoita, saketteja ja alus-

vaatteita sekä kaikkea mitä lajiteltuun kangas-
ja lyhyttavarakauppaan kuuluu.

HINNAT HALVAT!Suositellaanosta-
valle yleisölle.

rekommenderas for
Köpande allmänhet.
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DIE BADEANSTALT IN HEINOLA.
Saison vom 1. Juni — 1. September.

Prospekte werden auf Wunsch von der Direktion
PDDDD der Badanstalt zugesandt. D□D G D

HEINOLAN KYLPYLAITOS
Kylpykausi 1 p. kesäk. — 1 p. syysk.

Lähemmin prospekteissa, joita pyydettäessä lähet-
DD D D tää kylpylaitoksen johtokunta. Pa O D

I'ie lf cTmnVa Bathing-Establishment
dl ntlllULM opens the Ist of June and elo-

Prospectus are to be had upon request, from the Mana-
■■ ■ ■ ger of the Bathing-Establishment. ■■■■



eUGCM ROCHttAtt
HEINOLASSA, KAUPPATORIN VARRELLA. PUHELIN 38.

MYY VARASTOSTA: Polkupyöriä ja polkupyörän- Ai.yy ja vuokraa urkuharmoneja,
tarpeita, Separaattoreja, Parranajokoneita, Pluvius- VÄLITTÄÄ; Maanviljelys- ja Meijerikoneita, Ompelu-

tulensammuttajia. koneita, Pianinoja y. m. y, m.

KUKKA-JA SIEMENKA UPPA:
Viliannes- ja kyökkikasveja sekä kaikenlaisia juurikasveja y. m. puutarhatuotteita ja viinimarjamehuja myytävänä

VAKUUTUSYHTIÖ SAMMON ASIOIMISTO.

T.W. SALONEN

HOSPIZ
HEINOLASSA, SILTAKATU 62HELSINKI VUORIKATU 17

Suomen suurin kristillinen matkai/ijakoii. —

60 huonetta a 2—7 mk. — Uudenaikainen
sisustus. — Hissi. Kuuma- ja kylmävesi-
johdot. Huoneita erikoisin kylpykomeroin.

Heinolan Olutpanimo
Omistaja Frit» Bauer

Suosittaa hyviksi tunnettuja valmisteitaan n. k.
Simaa, fiiiliHappoisia -vesiä. Varasto-olutta y. m,

Bierbrauerei Heinola
Besitzer Fritz Bauer

empfiehlt ihre guten. Erzeugn. z. 13. Met, ftoHlen-
säurewasser, Lagerbier « s-w-

Ei juomarahoja. Puhel. 34 24 & 7010.

43
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HEINOLA, PUHELIN N.o 70.
Suorittaa: Kaikkia vesijohtoalaan kuuluvia töitä, kuten vesi-,

lika-, höyry- ja lämpöjohtoja. Myy varastosta: Kaikenlaisia
vesiputkia, kuten amerikalaisia Standard-teräsputkia mustia sekä galva-
noituja, pumppu-, sähkö- ja konevoimaa varten. Käsipumppuja, Tuuli-
moottoreja y. m. Niitä tavaroita, joita ei löydy varastossa, hankitaan
14—20 päivän kuluessa, llmottaessa matkustetaan maaseudulle. Kus-
tannusarvioita laaditaan pyydettäessä -Työ taattu! Hinnat kohtuulliset!
HUOM.! Kaikenlaisia maanviljelys-ja meijeri-, y. m. koneita välitetään.

,<ss» r M± <m la, JM,

Heinolassa, Torin varrella
suosittelee yleisölle RuoKa-, Herkku- ja

Hedelmäkauppaansa.

S. LAHTI.

LRKKI- JR PELTISEPPRW. LEHTINEN

Kivenveistämö Stenhuggeri
/ HEINOLA.

HEINOLASSA.
HEINOLASSA.

HAUTAPA TSAITA, REUNUSKIVIÄ
Y. M. AINA l/ARASTOSSA. TI-
LAUKSET TEHDÄÄN HUOLELLA

JA JOUTUISAAN.

GRBVBRDBR, KBNTSTENfIR M.
M. FINNftS BLLTID Pfl LBGER.
BESTfiLLNINGBR GÖRBS OM-

SORGSFULLT OCH STRBX.

P. SEPPÄLÄINEN

JALKINELIIKE, KAUPPAKATU»!!
HEINOLASSA. dll

Ida Wickman AJURIA
Kangas- ja Vaatetavarakauppa tarvitsevat saavat parhaan kyydin

HEINOLA KAUPPAKATU R. NYBERG'iltä
HEINOLA. PUHELIN 71.

=
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IRunnassalon TOPIAS LINDROOS
Iktrjansitomoa Ibdnolassa RÄÄTÄLI N LI IRE I SKRÄDDERIAFFÄR

HEINOLASSA
* »EINOLA

suositellaan. reHomxnenderas för
Suositellaan yleisölle. | allmänhet.

Väinö Niemelän S ATTTDfA tarvitessanne Heinolassa kääntykää K. G. TUO- !■ AJUAin MISEN puoleen. Tilauksia voidaan tehdä pv- Z
helimella. _

m lIIENN VIE EIIUDIIIEDH brauchen, bitte wenden Sie sich an Z■ WGun Hb rUnnUlGnll K. G. TUOMINEN In Heinola. Bestel- 2
2 lungen per Telephon werden ebenfalls entgegengenommen, g

Maalarinliike
Heinolassa Harjukatu N:o 71

D. SILTASEN

Huonekalu- ja Ruumisarkkuliike
HEINOLASSA.

J. KARTTUSEN
NAHRUEINLIIKETTÄ

MONIPUOLINEN VBRBSTO fIRKKUJF). SEPPE-
LEITÄ, SEPPELEENBUHOjB, HAUTARISTEJÄ Y. M.

ja NAHRARAUPPAA
Heinolassa suositellaan yleisölle

K.. Reivinen ]. IV. Blomqvistin Limonaafifehdas
HEINOLASSANahkuriliike ja Jalkinekauppa

Heinolassa
ottaa valmistaakseen kaikkea alaan kuuluvaa työtä. Myy varastosta

nahkaa ja jalkineita. Ostaa vuotia ja nahkoja.

.suosittele.« huviksi tunnettuja Limonaadeja ja
Soodaoesiä sekä albohooliuapaita oirootusjuo-
mia, kuten Münchner-olutta, Walhalla-simaa,

Omena-pommeria, Sitroonasodaa tj. m.
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LAHDESSA
Puhelin 71 Puhelin 43

Osmolan puutarha OSMOLAN KUKKA- JA
Kotona kasvaneita hedelmiä jakau- SIEMENKAUPPA
nistuspuita sekä koriste-ja marja- Paras ja ajanmukaisin Kukka- ja
pensaita y. m. puutarhatuotteita Siemenkauppa sekä seppelesitomo

aina saatavissa. paikkakunnalla.
Tuolteef palkittu I-II palkinnolla lahden puutarha- f, ATATf T TTPDT Aja maanuiljElysnäyftElyssä uv. 1909 ja 1910. UJVJVI ui^Ji.

Visitors to Finland should purchase a supply
oi the vDorld-renoioned

Fazer's Finnish Sweetmeats
f,,,„, Karl Fazer's Confectionery Stores 8 Cafe
3, GL OGA TAN HELSINGFORS

TBDIIITEC6BNNB IB! UINEITA rohkenemme suositella varastostamme
InnVllEaanilllu JnUnillLlln parhaimpien kotimaisten tehtaitten
tuotteita kohtuullisilla hinnoilla. Kotitekoisia myös varastossa. Tilauk-
set valmistamme mitä suurimmalla huolella. Kunnioittaen
LAAKSONEN & NIKKINEN, jalkineliike,Lahti, Hämeenk. 9.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Sold also by all First-class Confectioners in
Finland and abroad.

DOODaDanDOaDaDDDDDODDDDDDDaDDOOaDODDODnODOaDODDGDDD
aDDaaoaanaDoaDnaaoODoaaaoDoaaaoaoaoDaocjaooaaoaaanaa

fSANOMALEHTITOIMISTO A
JUHO KANTOLA W

LAHTI, PUHELIN 89. RAUTATIEKATU 8. ■
k TILAUKSIA, ILMOITUKSIA JA IRTONAIS- \

A NUM. LEHTIEN OMILLA HINNOILLA. A
KUVALAATTOJA, LEIMASIMIAy. m.

Den Touristen in Finnland toird empfohlen,
sich mit

weltberühmten Konfitüren
ENOK ECHON zu oersehen

käudich i„ Karl Fazer's Konditorei und CaiENOTLAUSLHKE LAHDESSA TAPIONKATU N:o 6. VAS-
HELSINGFORS GL OGA TAN 3,TAAN OTTAA TILAUKSIA SUMMISSA JA VÄHITTÄIN.
und in allen erstklassigen Konfitüren-
Geschäften in Finnland und im Auslande.
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cuäu FREDR. EDV. EKBERG «Er
Alexandersgat. 52

HELSINGFORS.
Alexanders Str. 52

HELSINGFORS.

LAHDEN
fISIAHAJOTOINISTO

LAHTI,
RAUTATIENK.

15.
PUH.

174.

Omistaja:
Asianajaja

K..V.
Holmberg.

Avustajia:
Varatuomari
Gustaf
Tamme-

lander
ja
Hov.
ausk.
Valter

Johansson.VALOKUVAAMO G.
H.

ANDERSSON
■■

HEINOLASSA.
■■

AVOINNA
JOKA

PÄIVÄ.

f5I PDHJRNHFIMD f***»^
, Haarak. Porvoossa. . . Filiale in Borna av J ASIANAJOTOIMISTO - RECHTSANWALTS BUREAU y niuic m puiya. j
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Oletteko Jtr ni
Suomen Matkailijayhdistyksen jäsen? medlem av Turistföreningen i Tinland?

Vi göra denna fräga, emedan Finska Turistföreningen behöver
alla medborgares moraliska och ekonomiska understöd för att kraftigt
kanna värka för sinä syften.

Turistföreningen 1 Finland viii göra Finland, dess folk och natur
kända för säväl eget lands invänare som för utlänningar. I detta syfie
utglver föreningen en RESEHANDBOK pä svenska, finska och tyska,
manga broschyrer pä främmande spräk m. m. samt en hela landet om-
fattande kartbok.

Finska Turistföreningen strävar tili att underlätta turisttrafiken
och förbättra trafikförhällandena. Den utger 6 ganger om äret „TU-
RISTEN" som innehäller samtliga järnvägars och ängfartygs tidtabeller.
Föreningen söker att l mon av sinä hrafter förbättra hotell- och kom-
munikationsförhällandena i landet, organiserar forsfärder för iurister
m. m.

Teemme tämän kysymyksen siksi, että Suomen Matkailijayhdistys
tarvitsee arv. kansalaisten siveellistä ja taloudellista kannatusta voidak-
seen pontevammin työskennellä.

SuomenMatkailijayhdistys tahtoo tehdä Suomen, sen luonnon jakan-
san tunnetuksi, sekä oman maan asukkaille että ulkomaalaisille. Tässä
tarkoituksessa se on julalssut laajan SUOMENMATKAO PPAAN suomen-,
ruotsin-, ja saksankielellä, joka samalla on täydellisin maantieteellinen
käsikirja Suomesta. Samaa tarkoittavat koko maata käsittävä kartasto,
vieraskieliset kuvitetut teokset maasta ja sen liikeyhteyksistä, eri seu-
tuja koskevatkuvaukset yhdistyksen julkaisemassa Matkailijalehdessäy.m.

Suonien Matkailijayhdistys on, tehdäkseen matkustuksen maas-
samme helpoksi ja mukavammaksi, voimiensa mukaan koettanut saada
aikaan parannuksia liikeyhteyksissä, hotelli-oloissa ja majaloissa. Se
on järjestänyt koskimatkailureittejä. Yhdistyksen, kuusi kertaa vuo-
dessa julkaisema, rautateiden aikataulut ja höyrylaivojen kulkuvuorot
sisältävä TURISTI on välttämätön jokaiselle, joka maassa matkoja tekee.

Kun ajattelee sitä aineellista hyötyä, jonka ulkomaalaisesta mat-
kailijaliikkeesiä saavat esim. Norja ja' Ruotsi — kymmeniä miljoonia
vuodessa —, voi syyllä kysyä, onko meillä varoja jättäätätä tulolähdettä
huomioon ottamatta. Eikä tässä aineellinen hyöty ole ainoa eikä edes
tärkein puoli. Pienelle kansalle, vaikeassa asemassa työskentelevälle,
kuten meidän, on mitä tärkeintä, että se tulee tunnetuksi muissa maissa
ja yhteyteen muiden kansojen kanssa, voidakseen menestykselläkilpailla
kaupan, teollisuuden ja muilla kulttuuri-aloilla.

Vuotuinen jäsenmaksu yhdistyksessä on 3 markkaa — pysyväiset
jäsenet maksavat kerta kaikkiaan 75 mk. tai 20 mk. neljänä vuotena.

Liittykää Matkailijayhdistykseen! Kehoittakaa muitakin liitty-
mään yhdistyksen jäseniksi!

Ilmoitukset uusista jäsenistä voidaan tehdä yhdistyksen asiamies-
ten kautta tai suoraan Matkailijayluilstyksen Toimistoon osotteella:

SUOMUT! MATTiATUJAynmSTYS
Helsinki, Pohjois Esplanadinkatu 21.

Avoinna 10—4. Puhelin 752.

När vi taga i betraktande den Stora ekonomiska nytta turisttraf-
ken exempelvis i vara grannländer Sverige och Norge tillskyndat innevä-
narne därstädes — mänga mll/oner mark artigen — mäste man fräga
sig, huruvida värt jämförelsevis fattiga land har rad att lämna dylika
tnkomstkällor obeaktade. Men dessutom ar det av vlkt för ossatt göra
värt land kant för uüännlngarna och göra dem förtrogna mcd värt
lands kultur — allt detta vlll Finska Turistföreningen befrämja genom
sin värksamhet.

Medlem i Finska Turistföreningen kan envar bllva, och utgör
medlemsavgiften 3 mk pr ar; ständig median betalar 75 mk en gang
för alta eller 20 mk i fyra ars iid.

Bllv medlem i Turistföreningen! Uppmana även andra att sluta
sig tili densamma 1

Anmalanharom kan göras under adress;

TVTiJSTTÖT{ET<TNGI.T< 1 TVSIZAm)
Helsingfors, J\. Esplanadg. 21.

Telefon 752. Öppen 10—4.

Lilius & Hertzberg, Helsinki.



HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

FENNIA
MYÖNTÄÄ Henkivakuutuksia lääkärintarkas-
tuksella, Tavallisia henkivakuutuksia ilman
lääkärintarkastusta, Kansanvakuutuksia
(viikkomaksuilla}, Työkyvyttömyysvakuu-

tuksia jaTyökyvyttömyyseläkkeitä

Huom.l Myöskin äsken järjestettyjä.
KEUHKOTAUTIVAKUUTUKSIA

joiden tuottamat hyödyt ansaitse-
vat mainitsemista:
a) 4L/2 kuukauden maksuton hoito yhtiön

, omassa parantolassa: b) vapautus vakuu-
tusmaksuista vuoden ajaksi.

VAKUUTUSMAKSUT: 70 mk. kerta kaikkiaan.
' S „ vuod. 20 v. aikana,

tahi 10 p-.niä viik. 20 v. aikana.

PÄÄKONTTORI TURUSSA
ASIAMIEHIÄ KAIKKIALLA

Frapin Cognac

Stewarts WhisKy

Oscar Franck &* Co.



Turun Sanomat
I SUOSITELLA Al* TILATTAVAKSI! ..*• N

*•«.. SISÄLLYS RlKASI PIRTEÄI ..••*
**... HOPEA UUTISLEHTI I ..•**

**•.*;. KUVITETTU! ....** I
ASIAMIEHIÄ KAIKILLE PAIKKAKUNNILLE OTETAAN. NÄYTELEHTIÄ LÄHETETÄÄN. I
LOUMAIS- JA LÄHSISUOMEH EDULLISIMPIA ILMOITUSVÄLINEITÄ!

5»»»«.».„»..„„2 Lahden Vesijohtoliihe i
S J* Jurissö»

ITITCI A TTTI A Lahti, AleKianterinKatu 6, Pohelin 51

II IJ4JJ /isjllil Valmistaa kaikkia vesijohtoalaan kuuluvia
«S> «m A töitä, kuten navettoihin itsetoimivia karjan-

■ juottolaitoksiay.rh. Varastossa löytyy kaiken-
J laisia vesiputkia, pumppuja, hanoja, karjan- |

Ijuottokuppejasekäitsetoimivia venttiilejä y.m
■ I Tilaukset maaseudulle toimitetaan nopeasti.«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■s Hinnat kohtuulliset. Pyytälcää kustannus-

arvioita jatiedustakaa hintoja!
' ' fHelsinki 1912., Lilius & Hertzberg Osakeyhtiö.


