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Panoramo prl Uusikaupunki

\flia
prezentas al ekstcrlandano unu el la plej belaj
kaj pacaj marbordaj urbetoj de Finnlando, urbon

(svede Nystad).

La lando de sporto, 60,000 idealaj lagoj oportunaj por fis-
kaptado kaj kanotekskursoj, 80,000 insuloj, 700 akvofaloj,
tnirinde helaj senombraj somernoktoj kaj grandegaj arbaroj
konvenaj por casado kaj tendarvivado.

Utusikaujjunki

Gi situas bele cc la longa golfo de Ostrobotnia Maro kaj havas 4,000 enlo-
gantojn. Oni parolas finne, svede kaj kelkaj jam Esperanton, La urbo estas

konata pri siaj »belaj pordegoj, romantikaj ventmuelejoj kaj imponaj granit-
stonegoj«.



Eksterhaveno

Malnova pregejo

Uusikaupunki (esperante Novurbo) estas fondita de la farna sveda rego
Gustaf Adolf II je la jaro 1617. Poste gi estis la cefurbo de graflando Vasa-
borg, kie estris lia filo. Sian famon kaj ricecon la urbo akiris cefe per farado
de lignaj ujoj, eksportitaj grandskale eksterlanden kaj per vigla navigado
per granda velosiparo. Nuntempe gi kun sia cirkaüajo estas la plej grava
centro de la stonindustrio en Finnlando. Ties bela, blankogriza
granito estas preskaü ciutage eksportata ec gis Änglujo kaj Ameriko.

Eksterlandano alvenas kutime al Finnlando per vaporsipo al la estinta

cefurbo Turku (Åbo). Rigardinte ties historie famajn, antikvajn kastelon
kaj katedralon li veturas al nia urbo, 65 km nordokcidenten. La trajnoj
foriras de Turku kutime: 5.55, 12.00, 16.30 kaj 19.00. La aütoj de la kom-

erca placo: 9.00, 13.00 kaj 18.00. Vaporsipo veturas unufoje semajne tra
carma insularo. La fervoja bileto en 111 kl. kostas ire kaj reire nur 28 Fmk.

La esperantistoj en nia lando gvidas eksterlandanon kutime senp a g e,
sed la ekstrajn elspezojn oni pagu al la gvidanto. Vin gvidas en Uusikau-
punki licea lektoro /. O. Saarinen kaj staciestro H. Salokannel, logantaj
proksime de la stacidomo; en Kalanti parohestro P. O. Ekko.

CeFVIDINDÄjOJ: Kulturhistoria muzeo en estinta pregejo,
konata precipe pri siaj en Finnlando ununuraj lignaj ujoj kaj navigmaterialo.
La muzeo estas somere malfermata dimance 13—16 kaj alitempe lau inter-
konsento kun la pordistino Maria Stenros, Mäyhälänkatu 6, telef. 190. Ek-
sperto, redaktoro F. M. Karrakoski estas renkontebla en Kalanti
per telef. — Cc la norda rando de urbo staras sur roko 4 romantikaj vent-
in uele j o j kiel rememorajo pri la pasintaj tempoj. Iniciato je estonta sub-

ciela muzeo. — Pompa domego de la distrikta malsanulejo por spirite mal-
sanuloj. — Äntikvaj maristaj dometoj de la 18: a jarcento en Baltzarborg
kaj Blasieholm. — Multaj belaj pordegoj, ornamitaj domoj, kvin parketoj
kaj transversaj bulvardoj, kiuj somere igas la urbeton aspekti kiel kont-
inua verda arbaro. Äntaü cio Vi devas viziti la mirinde belan, centnombran
insularon, kiu cirkaüas la urbon je la distanco de pii oi 20 km. (Kirsta,
Putsaari, Lepäinen, Lyökki ktp. Motorboaton havigas afable komercisto
J. E. Tervan en).

Stonminejo

Lago Ruokolanjärvi

INDUSTRIAJ ESTÄBLÄj'OJ (Mallongigoj : Ukp. = Uusikaupunki,
Oy = akcia societo): Lanajfabrikejo Ukp. Villatavaratehdas Oy; strumpfa-
brikejo Länsi-Suomen Sukka Oy; tanejo Ukp. Nahkatehdas Oy; kahelfabrik-
ejo Ukp. Kaakelitehdas; sip- kaj masinfarejo Ukp. Telakka ja Konepaja;
boatfarejo Ukp. Veneveistämö; muelilo Vakka-Suomen Mylly Oy.

STONTÄJLEJOJ: L. Saaren Kiviliike; Ukp. Graniittiveistämö; The
Älberga Granit Export Ltd. Multaj stonminejoj.

TURISMA OFICEJO (7—20.30), posto (labortage 8-12, 16—18),
telegrafejokaj sta t a telefonejo, ciuj ee la komerca placo.

HOTELOJ: Seurahuone proksime de la stacidomo; Vallila
sur la monteto en okcidenta parto de la urbo; malkara gastejo Alppila
ee Myllykatu 15. — Cambraro por ekskursantoj en la dua etago de la
urba banejo, Alinenkatu.

FINNA SVITBÄNEJO (= sauna; somere ankaü diversaj sanigaj
banoj kaj masagado riceveblaj). Cc la marbordoj bona okazo je refresiga
nagado.

KAFEJOJ KAJ RESTORACIOJ: Kafejo de Olga Palmu, Ali-
nenkatu 22; restoracio de Vakka-Suomen Osuusliike, Alinenkatu 19.

RÄZISTEJOJ: William Reunanen, Rantakatu 17.

TÄJLORAJ FIRMOJ: Stofovendejo kaj Konfekcio de E. A. Kos-
kinen, Alinenkatu 20; tajlora firmo Eino Lehtonen, Liljalaaksonkatu 1.

KOMERCÄJ FIRffiOJ: Juho Sandell, Pogranda firmo, Alinenkatu
8 (E. parolata); Martti Sandell, Vendejo de Koloniajoj, Alinenkatu 8; J. E.
Tervanen, Firmo de Koloniajoj, Fero kaj Stofajoj; Oy. Kandelin, Honkain &

Lindqvist, ambaü ee Koulukatu; Kooperativa firmo Kalautin Osuusliike ee
la komerca placo; galanterejo kaj paperajvendejo de D. Jussila; vendejo de
fruktoj kaj viando Lounais-Suomen Osuusteurastamo; Kooperativa Firmo
Vakka-Suomen Osuusliike; butiko de koloniajoj de Emil Suominen, ciuj kvar

ee Alinenkatu. — Bakejo de Lauri Toivonen (E.parolata).

GARDENISTOJ: Karl Olsson; plantejoj de M. N. Kulmala.

ÄMUZEJOJ: Kinematografejo »Bio Revy«, Alinenkatu 16.— Laborista
Teatro.

Eksterhaveno



Vilaga pregejeto de Untamala

Do, koran bonvenon al Uusikaupunki!

Eldonis: Esperanto-Societo de Uusi-
kaupunki, 1936.

Presejo de Vakka-Suomi.

CIRKA(JA]O: La cirkaiiajo de Ukp. estas historic eble la plej unue
konata regiono en tuta Finnlando. Jam dum Ia katolika tempo ekzistis pluraj
vilagaj pregejetoj, el kiuj ankoraü restas tiuj de Untamala kaj Soukainen en
la najbara paroho Laitila (20 km). Laitila estas konata kiel la plej grava
loko por eksporto de ovoj en lando. Tiujn peras cefe la tiea kooperativa
vendejo Laitilan Osuuskauppa, ankaü unu el la plej grandaj sur la finna
kamparo. Fromagon kaj buteron eksportas la tiea buterfarejoLaitilan Osuus-
meijeri. — Pratempa estas la paroho Kalanti (9 km Orienten), kiun citas

jam araba Idrisi c. 1140 kiel grava komerca loko. Ties interesan, m al-

novan pregejonkaj muzeon volonte montras paroll estro P. O. Ekko.
En la vendejo de pano kaj refresigajoj de s:ino Sievä Lehtonen oni par-

olas Esperanton.

Cetere, la belan cirkaiiajon Vi povas rigardi en la bildaro de bonege
ilustrita finnlingva gvidfolieto, ricevebla senpage ee la Turisma Oficejo.
La urbo kun sia vastega insularo estas bona ripozejo por la nervoj de
civ laca turisto.

La enlpgantoj de la urbo estas honestaj kaj bonvolemaj homoj, kaj la
vivado ne estas multekosta, precipe la lupagoj estas konate malkaraj.


