GVIDFOUIO THK

KOTKA kaj CIRKAUAJO
Eldonita de la Societo Esperantista en Kotka, sub la auspicioj de U. E. A.
Regno : RUSUJO.
Regiono : (Iranddukujo FINNLANDO.
Provincaj lingvoj : FINNA kaj SVEDA.
Enlanda monunuo : MARKO II mk.
Urbo Kolka : Super 10.000 logantoj.
pennoj
2.52 S).
Paroho Kymi : 15.000 logantoj.
—

—

=

=

100

—

DELEGITOJ : F">° M. Andeksson,
Kotka, Hovinsaaren sahan konttori ; S™ H. Salokannel, stacio
Kymi; S 1" E. Elenius, Suursaari.

Vojo, en Suursaari, prezid. S-ro
E. Elenius.

Kanvenejöj

:

Ciam

lau

donata

informo.

SOCIETO.I ESPERANTISTA.I :
Soc. Esperantista de Kotka, prezid. (1912), S™ Eudo Tenkanen ;
Klubo Esp. de Karhula, prezid.
S-ro A. Lehikoinen, Kymi; La

Esperantajn librojn k.t.p.vendas
librobindisto Yrjö Sorvali, kiu
aukau akceptas abonojn de gazetoj, kaj librovendejo Kotkan
Kirjakauppa O. Y. en Kotka.

HOTELOJ KAJ RESTORACIOJ REKOMENDATAJ
Hoteto Seurahuone fl-a klasa, eambroj po 4-6 mk.); Turisthotelo Kotka
(2-a kl. 2-4 mk.); Sobreca Restoracio
Osuta {2-4 mk.); Hoteloj Kaleva kaj
Vega ; Marista hejmo.

KAFEJOJ : Vanhala (sukerajejo),
"Oma Pirtti", Osuta, Pylkko, Työväentalo, Apollo, k. t. p.

DIVERSAJ INFORMOJ
—

FIAKROJ.
Por simpla veturo en
Kotka 50 pennoj, de la stacidomo 75 p.;
nokte duoble. En Ia provinco 14 p. Po
kilometro, krom la unua gasteja distanco el la urbo 18 p. (lau gasteja
takso).

STACIDOMO.!

:

Kolkan asema

(mal-

fermita 8-2, 3-6), ballejo Kyminlinna
(6 km. el Kotka), Kymin aseina (10 km.
malfermita 8-2, 4-6). Personvagonaroj
kun posto ciumatene,* tagmeze kaj
vespere ai Kouvola. La personvagonaroj de Konvola Ciumatene kaj vespere. Karhulan aseina ee privata fervojeto en Kymi.

PREGEJO.I : l'roteslanla, proksima
de la stacio.
Katolika (rusa en la urba parko.
Marista prcgejeto
Salem ".
Metodista kaj erangelia pregejetoj.
Kunvenejoj por Kristanaj Unuigoj
de junaj viroj kaj viririoj, angla kaj
finna Savadaj armeoj.
"

En Kymi

pregejeto.

:

parnha pregejo, evang.

En Suursaari

:

paroha pregejo.

APOTEKO.I :
Uusi Apteekki ",
Kauppatorin Apteekki ", Drogvendejo.EnKymi" Karhulan Apteekki ".
"

"

KURACISTOJ : 5 kaj 2 dentistoj. En
Kymi 'Karhula), 1.
TEATROJ : Kansnllisseuran-NaytPe Kotkan Pohja, Työväenteatteri, en laborista domo. Biografejoj : Tahtibiograafi, Uusi Biografi,
Työväen Yhdistyksen Elävienkuvienteatteri, en Kymi : Kymin Työvätarao,

enyhdistyksen Biograafi.

POST- kaj TELEGRAFOFICEJO.I :
En Piuj fervojstacioj kaj en la urbo
strato Kirkkokatu N. 20. Malfermitaj
je lainformitaj tempoj Pe la pordoj.
• LIMDEPAGE.IO
haveno.

:

Apud la suda

KOMERCAJ FIRMOJ

;

La plej

grandaj : Kotkan Tukkukauppa Osa-

keyhtiö, Kotkan Rauta Osakeyhtiö,
Suomalainen Liike Osakeyhtiö, A. B.
F. A. Collin,O. Y.A./B. Kolonial 0./Y.
En Kymi : Helilan, Kauppa Osuus-

kunta, A. H. Laitinen, Anton Hindersson, k. t. p.

INDUSTRIO : Eksporto : lignaj komercajoj, kartono, celuloso, k. t. p.
Importo : Koloniaj komercajoj, faruno, koakso, ccmento, kriida materialo por fabrikejoj, k. f. p.
2 celulosaj labrikejoj, 1 mekanika metiejo,
—

elektra stacio kaj sipfarejo, 1 sukerfabrikejo, segilegoj, k. t. p. — En
Kymi
1 celulosafabr.. 1 vitrofarejo,
:

1 mekanika metiejo, 1 karton- knj
itaslfabr., 1 elektra fortstacio, brikfarejoj, segilegoj, k. f. p. La produklado de la fabrikejoj en la rivervalo
Kymenlaakso eslas la plej granda kaj
la gipirado Pe Kotka unti el la plej
viglaj en Finnlando.
BANKO.I : Suomen Pankki (fllio de
I'statbanko', Kansallis-Osakc-Pankki,
Yhdys-Pankki

kaj

Pohjoismaiden
En Kymi:
Kymin kunnan Säästöpankki.

Osakepankki imalf. 10-2).

—

KLUBOJ kaj SOCIETOJ
klubo, Komunuma kltibo,

:

Komerea
Navigacia

klubo, Unuigoj de Junaj viroj kaj
virinoj, 4 sportkluboi, Muziknj nmikoj,
Partikluboj, Esperanla soeielo, k. 1. p.
—En Kymi Sobrecaj socieloj, Saneen
:

ligo, gejunulaj, gimnastikaj kaj partisocietoj, Pregeja
noro, Kristanaj
unuigoj de junaj viroj & virinoj, Esp.

klubo, k. t.

p.

SIPAB.AN&EJOJ : Karl Boström A.
8., The F"ederation Stewedoring Co,
Cadenius & Grahn, .1. Bruun, Kotkan
Välitys O. Y.
BANEJO.I.— Sallménin sauna, Kotkalait sauna, nagejo por viroj, nagejo
por virinoj Pe la mara en Katarina

parko.
INTELEKTA YIVO.
En Kolka
ekzistas 1 finna kaj 1 sveda ambaöseksaj lernejoj, finnnj korhercaj inslituto kaj lernejo, geinstruisla seminarieto, profesia lernejo, laborista inslituto.meliislina lernejo, linnaj, 1 sveda,
1 rusa popolleroejoj, orkeslro, kantistaroj, biblioteko, legejo, k. t. p En
Kymi : multa] popollernejoj, komunuma biblioteko, k. t. p.
—

GAZETOJ : 3 finnlingvaj. 1 svedlingva, Piuj aperantaj en Kotka.

Esperantio.

F. E. A.

-fr

Gf.

Kotka

B'J

VIDINDAJOJ
ai Hn la urbo : Belnjn vidajojn sur
la maron oni havas de la mon to Palotorninmaki kaj Norjan kallio. Sur
hela insuleto Elisabeth trovigas somera restoracio, kaj proksima de gi vidigas Joriasita foitikajelo Fortslava.
En la Katarina parko eslas renkon
lataj reslajoj de antaiiaj remparoj dc la
tempo, kiam Oi tiu regiono estis forlikigita lanlaii la fonuigo de la urbo).
b) En la cirkaiiojo
Imperi**stra
fiska pti sla pa vi lon O Langinkoski sur
la pentrlnda Inko Öe samnoma akvofalo apud la eltluejo de la riverego
Kymi. La pavilono estas konslruila
kaj endomigila por la rusa imperiesIro Aleksandro 111 lau malnova finna
stilo. Enunenlaj personoj vizilns gin
Main ka] Oi tiam. Oni Oefe kaplas sal-

:

mojn kaj lavaretojn. Langinkoski estas
cl la plej favoralaj promcnejoj
de la Oirkaiianoj Dlstanco el la urbo
(i km. kaj cl hai te jo Kyminlinna 2 km.
Pedelo prezentas la Oainbrojn.
C. 2 km. el Kyminlinna estas viimu

dinda insuleto Munkkisaari en beleta
akvofalo. En tiu Oi loko anlaiie estis
rusa monanejo, cl kiu nuntempe restas
nur kapelelo.
Proksima de Munkkisaari estas vidinda grandeta akvofalo Koivukoski.
Revenantc ai Kyminlinna oni pretcrirantc rigardu la mal novan hislorian biendomon Kyminkartano. Dum
la sveda tempo tiu Oi domo estis Ia
sidejo dc la granda gubernio kaj svedaj reftoj vizilis gin. Apud la haltejo
oni povas ankonui rigardi la malnovan

forlasitan fort ik ajon,

en

kiu nuntempe

logas ruso mililisla taCmento. Transo

de Ia rivero

estas beleta gardeno.
De Kyminlinna oni povas pro meni
ai la alta akvofalo Korkeakoski,2 km.
dc la stacio Kymi La akvo havas tie Oi
pii oi 4,000 Ocvalforlojn kaj irigas la
kar ton fabrikejon, muelilon kaj la
elektra n staelon el kiu estas transigata
la fort o ai liuj multaj fabrikejoj dc Ia
granda ftrmo Karhula Osakeyhtiö 0c
Karhula. De Karhula oni povas reveluri ai Kymi (4.5 km ) per la fervojeto,
att al Kolka per vaporsipetoj (4 km ),
kiuj Oiutage kom unikas inter Kymi
kaj Kolka. Krom la fabrikejoj, estas
vidin da blenego Karhulan karia no,
posedala d« kapitano William Huth
kaj ek/.cmple kulturita.
Suursaari, la 12 km. longa altmonteca insulcgo meze de la Finna golfo,
0. 50 km. el urbo Kotka, &i estas tre
amata de Oiuj turistoj, pentristoj, k.t.p.
pro sia majeste grandioza naturo. La
vidajoj de la montego Pohjoiskorkea
k. t. p. estas Oarmegaj sur la senbordan, bluan maron Krom tio, gi
eslas konala pro siaj stränga) montformacioj. Longan laro (0. 850) konsistas el pilotoj kaj fiskaptisloj, kiuj
ofte logas izolitaj de aliaj homoj kiel
en sia propra regno,havas siajn pregejon, oficistojn, intelcktan vivon, ktp.
Sur la insulo estas du lumturoj, rusa
telegrafcjo, posto, esp. societo, k. t. p.
AI Suin-saari oni povas veturi kun
posti sto au pilotoj au ankan kun ofte

veturantaj ekskursanoj.

Arang. 11. Salokannel.

Laborista Kooperativa Presejo, Dijono

Seplembro 1912.
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