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Rivieran pantaa

r erijoki on ollut nimeltään tunnettu kautta koko Suo-
*■ men sen venäläisen huvila-asutuksen johdosta, joka

sinne ensin pesiintyneenä anasti yhä laajemman alueen
Kannasta ja toi mukanaan suuren venäläistymisvaaran.
Vapaussotamme teki tästä lopun ja sen jälkeen näytti
aluksi kuin olisi Terijoki, kuten Kannas yleensäkin, ollut
kokonaan unohdettu. Vuosina 1922—23 alkoi kuitenkin
Terijoelle koittaa uusi ja toivoaksemme uuden menes-
tyksen tuottava ajanjakso.

Kannas alkoi herättää mielenkiintoa koko maassa, huo-
mattiin, että sen hyväksi oli jotain tehtävä, vieläpä teh-
tävä paljonkin. Samalla huomattiin myöskin, että meillä
Terijoella on paikka, jonka vertaa ei muualla Suomessa
tavata: avoin, Suomenlahden aaltojen huuhtoma meren
rantama, jonka hiekkainen, matalavesinen pohja tarjosi
mitä parhaimman tilaisuuden sellaiseen kylpyläelämään,
jota kaikkialla pidetään kesäkauden parhaimpana ja vir-
kistävimpänä huvina. Ja siihen liittyvä huvilaelämä oli
verrattain helposti järjestettävissä tuhoutuneen venäläi-
sen huvilaelämän raunioille.

Tämä tosiasia vaikuttikin. Terijoelle alkoi syntyä suo-
malaista huvilaelämää, ja se on vuosi vuodelta yhä kas-
vanut ja laajentunut. Sillä on jo oma kotimainen leiman-
sa, joka on tieltänsä tunkenut ne venäläisyyden rippeet,
joita siellä ja täällä on ollut havaittavissa. Se selviää jo-
kaiselle, joka täällä viettää kesänsä. Ja tähän kesänviet-
toon ovat vieraamme olleet erittäin tyytyväisiä. Vaisto-
maisesti he tuntevat ja tajuavat, että heillä on täällä eri-
koinen tehtävä. He ovat kotoisen, kansallisen tajunnan
lietsojia näillä raukoilla rajoilla. Tässä on jotain, joka on
paljon ylevämpää kuin tuo tarkoitukseton k'erteleminen
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"jMaturligtvis till Terijoki"har på de senaste åren börjat
*■* bli dagens lösen på vårsidan. Och orsakerna? över-
allt i landet märkes ett stigande intresse för det hårt
prövade Karelska näset: fosterlandsvännen vill göra sig
förtrogen med förhållandena i det mångomtalade hörnet
av fosterlandet och kanske göra sitt till för dess upp-
blomstring. Och: vårt natursköna land äger mången
förtjusande plats, vars bedårande skönhet djupt inris-
tas i vår själ. Men vi äga endast ett ställe, där Finska
vikens strand är så solig, så varm, så skön och där hela
havet ligger på. Och detta är Terijoki. Skalderna hava
på senare tider strängat sina lyror för att lovsjunga
denna av skönhet benådade kust. Många kända män
och kvinnor hava i avskedets stund varmt tackande
tryckt våra händer.

Terijoki som hälsokälla har alltid blivit högt uppskat-
tat t.o.m. av våra egna landsmän, och sannerligen er-
bjuder Terijoki ett trivsamt sommarhem åt envar.

En mäktig drottning lik behärskar Finska viken kusten.
Huru bedårande är icke guldpärlornas dans på dess
spegelklara yta, då solen från en klarblå himmel ymnigt
strör ut sitt guld! Huru mystisk är icke förtrollningen,
då augustimånen bygger sin silverbro över vidden! Men
mera än det vida havet är det själva kusten med sitt
breda, fina sandbälte, som givit klang åt Terijoki-namnet.
Terijoki är icke endast en tillflyktsort för glädjen och
stundens njutningar. Det har varit och är fortfarande
en hälsokälla för mångahanda mänskliga lidanden och
krämpor. Med ögonen fulla av tårar yttrade en herre-
man, som på våren svag, medtagen och eländig styrde
sin kosa till Terijoki, och som på höstsidan levnadsglad

Lintulasta. Vy från Lintula-



Terijoen asematalo.

ulkomailla, johon niin monet suomalaiset ryhtyvät, saa-
matta siitä mitään hyötyä. Eihän sinne mennä oppimaan
tai havaintoja tekemään, joista olisi kotoisissa oloissa
jotain hyötyä, vaan ainoastaan tavan vuoksi ja muodin
oikusta. Palatessa on mielessä usein henkinen tyhjyyden
tunne, jossa ei ole rahtuakaan siitä kohottavasta vaiku-
tuksesta, jonka tutustuminen kotimaahan ja sen ihanuuk-
siin tuottaa.

Tämä kohottava tunne on elävästi havaittavana Teri-
joella, ja siksi onkin tänne matkansa suuntaavien kesä-
vieraiden luku vuosi vuodelta yhä kasvanut. Tänne

saapuvien opastukseksi teem-
me pienoisen kiertokävelyn,
esittääksemme muutamia sen
huomattavimpia paikkoja.

Terijoen rautatienasemasta
saattaa sinne tulija jo pää-
tellä, ettei ole saavuttu taval-
liseen maaseutukeskukseen.
Asema on rakennettu taval-
lista suurempaa liikennettä
varten: se on komea ja tarko-
tuksenmukaisesti sisustettu.
Asemalla on myöskin eri huo-
neessa Terijoen Mat-
kailukeskus O y:n kont-
tori, josta matkailija saa tar-
vittavat tiedot kaikista kesä-
elämää ja matkailulükettä
koskevista asioista. Sen vä-
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och föryngrad lämnade vår
strand: „Den där kusten, den
•där fina sanden har varit min
läkare, min frälsare".

Men mer än så har Teri-
joki att bjuda på. Det er-
bjuder besökaren vackra,
trivsamma hem antingen i
skogens dunkel eller vid det
vidja havet. — Vidare lum-
miga parker, härliga prome-
nader i skogen eller vid hav-
stranden. Konstnären har här
i överflöd förtjusande motiv,
vart han än vänder sig, och
ämbetsmannen finner ett
verkligt sommarnöje med
rymliga, billiga och snygga
bostäder samt med god tillgång till mat och dryck (N.b.
vi leva i förbudslandet), men framför allt sol, vatten och
en idealisk badstrand. Men tillfällen att idka sport,
bevista konserter, folknöjen eller taga sig en svängom
saknas icke heller. Fiskturer både till insjöarna i närhe-
ten och till havs kunna företas, och vi hoppas, att även
flygturer i närmaste framtid bliva möjlga. Bär, frukt
och mjölk finnas i överflöd.

Någon mondän badort i ordets strängaste bemärkelse
har det finska Terijoki naturligtvis icke hunnit bli. Det är
långt ännu till lyxen och komforten vid den äkta Rivi-

Man är på landet, men icke i ödemarken. Per post,
telefon, telegraf och bankkontorer kan t.ex. affärsmannen
här sköta sina affärer.

Vammelsuulta. Från Vammelsuu.



Terijoen Seurahuone.

lityksellä saa itsellensä kesäasunnon, tietoja Merikylpy-
lästä, hotelleista, täysihoitoloista y.m. Asemalla on saa-
tavissa autoja ja pika-ajureita, jotka kyyditsevät saapu-
jan minne hän haluaa.

Jätämme kuitenkin nämä kulkuneuvot tällä kerralla
käyttämättä ja lähdemme jalan etelää kohti kulkevaa,
valtion rakennuttamaa viertotietä. Tämän tien varrella
ovat Terijoen huomattavimmat kauppa- y.m. liikkeet
sekä pankkien konttorit. Tätä tietä kulkiessa varmistuu
siitä, että Terijoella vallitsee vilkas liike.

Tiestä oikealla, mutta tielle vähän näkyvänä, sijaitseva

Terijoen Yhteiskoulu on rakennettu v. 1910 ja vierei-
sellä tontilla oleva lisärakennus tuli valmiiksi 1928. Kou-
lu on ollut yksityinen, mutta tulee se nyt valtiolle.

Matkaa jatkaessamme joudumme pian tien vasemmalla
puolen olevan

Terijoen suomalaisen kirkon kohdalle. Tämä v. 1909'
arkkitehti J. Stenbäckin piirustusten mukaan rakennettu
kirkko tekee ohikulkijaan edullisen vaikutuksen puhdas-
tyylisenä temppelinä. Kirkon vieressä kohoaa

Terijoen sankaripatsas, joka rauhallisen ylevänä tekee
erittäin välittömän vaikutuksen. Se onkin huomattavim-
pia maamme lukuisista vapaudenpatsaista ja jäävät sen
hienot piirteet pysyvästi mieleen.

Sen läheisyydessä on Terijoen roomalais-katolinen
kirkko ja siitä eteenpäin tien vasemmalla puolella ole-
valla kunnaalla, kreikkalaiskatolinen kirkko.

Tässä lähellä ovat postikonttori, sähkölennätinlaitos ja
puhelinkeskus.
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eran; men ju mera våra egna landsmän och småningom
även utlänningarna lära sig känna vår med sol och hälsa
benådade kust, och styra sin kosa hit, dess snabbare
går även utvecklingen sin naturliga gång. Vi vänta hit
även denna sommar gäster från när och fjärran för att
påskynda uppblomstringen av vårt vackra hörn av fos-
terlandet. Det sommarfagra Terijoki väntar på Eder!

Terijoki Turistbyrå, i stationshuset, förser Eder
med nödiga upplysningar om orten etc.

Efter solbadet på plagen och plaskandet i sältan våg,
spörjer kanske mången: finnes det väl några sevärd-
heter i omgivningarna? En tripp från solens och san-
dens rike vore icke så illa till omväxling. Och vi svara:
ja, kanske till husbehov.

Sjöar? Ja då. Till och med två riktiga små pärlor i
skogens dunkla gömma. Haukijärvi heter den ena, den
närmast belägna, endast ca 4 km norr om järnvägen.
En tripp till Haukijärvi lönar sig. Vid den täcka, lilla
sjön bor den stora Friden i en jungfrulig skog. Och i
den vänliga skogsvaktens hydda får man för en ringa
penning förfriskningar. Också båtar lånas.

Kaukjärvi ligger ca 7 km från Terijoki vid vägen till
Kivinebb. Bäst att förse sig med smörgåsar och fiskar-
grejor, ty om det lyckas, nappar gäddan och abborr-
gubben ursinnigt. Båtar f nnas. Men även en icke-
abborr-intresserad finner vid Kaukjärvis vackra strän-
der svalka och vila. Rekommenderas speciellt åt nyss-
förlovade och dito gifta.

Till Lintula nunneklostret, ca 13 km från Terijoki, gör
man gärna en avstickare med bil. Klostret är icke ur-

Lentopäiviltä. Där sitter en liten fågel. ..
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Merikylpylän Kasino.

Terijoen Seurahuone on kaikille matkailijoille mieluisa
paikka. Tänne voi pistäytyä virkistämään itseään kahvi-
kupposella, tai myöskin nauttimaan kelpo aterian. —

Seurahuoneen yhteydessä on tilava juhlasali, jossa pide-
tään juhlia ja iltamia, annetaan konsertteja ja esitetään
näytelmiä. Seurahuone on kunnan omistaman puiston
laidassa, jossa on laululava, urheilu- ja tenniskenttä. —

Siellä vietetään usein kesäisiä juhlia.
Aivan Seurahuoneen vieressä oleva
Terijoen Merikylpylä on seudun keskeisin laitos, joka

on omiansa houkuttelemaan väkeä kaikkialta Suomesta
huuhtoutumaan Suomenlahden aalloissa. Kesäpäivinä
onkin kylpylän rannikolla käynnissä vilkas ja riemuisa
kylpyläelämä, jollaista ei muualla maassamme tapaa.
Vesikelkkamäki ja keilarata tarjoavat kesävieraille miel-
lyttävää vaihtelua, ja avara, siimeikäs puisto houkuttelee
vehreydellään varjossansa kävelemään. Merikylpylä
perustettiin v. 1923 ja on siitä alkaen tullut yhä suositum-

Sisäkuva Kasinolta.
maksi. Puiston
keskellä on kyl-
pylän miellyttä-
vä kasinoraken-
nus, jossa kautta
kesän on mitä
vilkkain elämä ja
rattoisa 010.

Viertotie jat-
kuu tästä eteen-
päin Tyrisevän
rajalle asti ja on
sen kummallakin



åldrigt, grundat
som det är år
1894. Men det
är det enda i
Finland. Dess
officiella namn är
„Den helga tre-
enighetens kvin-
noförening i Fin-
land". Att le en
smula tillätes.
Klostret är orto-
doxt, s.k. arbets-
kloster. Den åldriga ryska abbedissan visar vänligt
klostrets sevärdheter.

Rivieraa sisältä. Riviera, interiör.

Och efter kvällen räcker till, bila vi ännu en 10 kms
sträcka till kyrkobyn i Kivinebb för att bese ruinerna av
den gammal-svenska fästningen på Kivimäki, grundad
under Gustav Vasas tid och förstörd år 1556. På Kivi-
mäki residerar nu kyrkoherden i Kivinebb.

Men låt oss göra en biltur även åt det motsatta hållet.
Vammelsuu bör ingen förglömma. Vid Uusikirkko-vä-
gen, ca 10 km från Terijoki, ligger den natursköna
Vammeljoki-åmynningen i yppig grönska med sin härliga
sandstrand vid Finska viken. Man beskådar „Kärleks-
graven" med d:o kapellet och fäller kanske en tår vid
lyssnandet till det tragiska kvinnoöde, som är förknippat
med graven och kapellet. — „Dödsklyftan" ligger i när-
heten. Är man intresserad för nejonögon och kräftor,

kan man här göra bekantskap med dessa läckra amfibier.
Sex km från V"mraelsuu ligga de imponerande ruiner-

na av Ino-batterierna, raserade på statens bekostnad

Riviera.



Lentopäivien rantaelämää.

puolella vehmaitten puistojen varjostamia huviloita.
Mutta kääntykäämme tästä takaisin, jatkaaksemme seu-
dun ihailemista toisella suunnalla.

Jos käännymme itäänpäin johtavalle, lähellä rantaa
kulkevalle Kuokkalan tielle, on sen alkupäässä kaksi huo-
mattavaa yleistä rakennusta, nim. Terijoen Suojelus-
kunnan talo ja viime syksynä perustetun Kauppa-
koulun talo. Muita yleisiä rakennuksia ei sillä taholla
olekaan, mutta sensijaan on monia huomattavia täysi-
äoitoloita, joita voi kesävieraille suositella.

Kuokkalan tieltä poiketessamme Satamakadulle on
lähellä Merikylpylän uimarantaa Päivölän kesäkoti
ravintola- ja täyshoitolaliikkeineen. Koti on erittäin sopi-
va Merikylpylän säännöllisille käyttäjille.

Ilolan kesäkodissa on kesävieraita varten komean
puiston keskellä kolme huvilarakennusta, josta kohtuul-
lisilla hinnoilla saa siistejä, hyvin kalustettuja huoneita
täysihoitoineen. Ilola onkin saavuttanut yhä runsaam-
paa suosiota.

Mansikkamäki on metsän siimeksessä sijaitseva
viihtyisä kesäkoti hyvine täyshoitoloineen lähellä rantaa.

Rauhalan kesäkoti on samoin lähellä meren rantaa
ja sen molemmat rakennukset tarjoavat viihtyisiä, ni-
mensä mukaisesti rauhallisia huoneita, sellaisille kesä-
vieraille, jotka antavat suurimman arvon rauhaisalle
kesämajalle.

Toivola sijaitsee luonnonihanalla Toivolanmäellä.
Se on kaksikerroksinen, näkötornilla varustettu loisto-
huvila. Sen etelänpuolisella julkisivulla on upeasti ka-
lustettu lasivilpola.
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för hugfästande av minnet av den „ärofulla" freden i
Dorpat 1920. Härlig utsikt över Finska viken. I sydväst
skymtar Kronstadts hotfulla silhuett.

Till lärkträdskogen i Raivola! Antingen först med tåg
till Raivola station och sedan en halvtimmes promenad
eller direkt med bil från Terijoki. Europas största larix-
park, närmare tvåhundra år gammal. Planterad år
1738. De största åldringarna resa sig över 42 meter i

höjden och mäta över en meter i omkrets. En sevärdhet
i sitt slag.

Även Rajajoki besökes ofta av Terijoki-gästerna med
tåg eller med bil. Där slingrar gränsen mellan tvenne
världar, mellan tvenne världsåskådningar. Finska flag-
gan i vitt och blått och den bolschevikiska i blodrött är
sinnebilden, kompletterad med en finsk bajonett i den
ena och en rysk i den andra ändan av bron.

Den som inte är rädd för en litet längre resa besöker
även den världsberömda Äyräpääsjön med dess enastå-
ende fågelfauna.

Mera? Varthän man än vänder sig på Terijokis hund-
rade slingrande vägar och stigar, möter ögat porlande

. bäckar, grönskande ängar och idylliska vyer i den stora
parken, som omfattar Terijoki-villasamhälle.

Och båtfärderna sedan! Då augustimånen kastar sitt
breda silverbälte över Finska vikens väldiga spegel, är
det skönt att leva, skönt att känna sig ung och frisk och
levnadsglad !
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Terijokelainen laulukuoro.

Tulemme sitten paikkakunnan huomattavimpaan, tällä
suunnalla olevaan, kesänviettopaikkaan, kauniiseen Ri-
vieraan, joka täydellisesti vastaa sitä hyvää mai-
netta, jonka se jo on ehtinyt Terijoella kesää viettävien
keskuudessa saada. Se sijaitsee aivan Suomenlahden
rantamalla, kauniilla, rauhallisella äyräällä, ja on sillä
hyvä uimaranta, jossa vieraat viettävät kesäiset päivän-
sä. Laaja puisto on hyvin suosittu, siimeikäs kävelypaik-
ka ja siellä on oivallisia urheilu- ja kisakenttiä, joilla on
tilaisuus harjoitella kaikkia kesäisiä urheiluja ja viettää
aikaansa rattoisissa kisoissa. Huomattava on Rivieran
juhannuskokko, joka kerää ympärilleen suuret väkijoukot.

Riviera käsittää kaksi pienempää rakennusta etelään
antavine lasivilpoloineen, sekä palatsimaisen, kaksiker-
roksisen, tornilla varustetun päärakennuksen, jossa on
etelän puolella 150 neliömetrin laajuinen lasivilpola näyt-
tämöineen.

Noin puolen kilometrin matkalla huuhtelevat Suomen-
lahden herttaiset laineet Rivieran puiston rantoja. Nä-
köala Rivieralta merelle on mitä kaunein ja valtavin.

Kuivalla paikalla hongistossa ja meren hengessä sijai-
ten on se mitä suositeltavin paikka toipuville ja väsy-
neille, jotka saapuvat tänne henkisiä tai ruumiillisia voi-
miaan takaisin hankkimaan.

Edellisten lisäksi mainittakoon Terijoen täysihoito-
loista ja hotelleista vielä täysihoitola V i 1 p o 1 a Mikon-
kadun varrella, Kesäkoti Kes ku s Väinölänkadun
varrella, Ravintola Tyynelä Antinkadun var-
rella, Hotelli Bauer aseman lähettyvillä sekä
Turistihotelli Suomi suomal. kirkkoa vasta-
päätä.
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Sanomalehtimiehiä rajalla.

Terijoella on siihenkin nähden aivan erikoinen ase-
mansa maamme kesänviettopaikkain joukossa, että se
mitä parhaiten ja monipuoLsimmin täyttää erilaiset toi-
veet ja vaatimukset. Seuraa ja iloista kesänviettoa ra-
kastavat saavat tämän halunsa runsain määrin tyydyte-
tyksi: päivisin kokoonnutaan uimarannalle, kisa- ja ur-
heilukentille j.n.e., iltasin taasen kasinolle tai muihin kar-
kelopaikkoihin, ja päivät kuluvat kuin unelma vaan. Jos
taasen väsyy tai kyllästyy tällaiseen elämään, on kyllä
tilaisuutta rauhallisiin kävelyihin monissa puistoissa tai
rantamilla, syrjässä varsinaisista uinti- ja seurustelu-
paikoista.

Ne taasen, jotka rakastavat rauhallista, hiljaista kesän
viettoa, voivat Terijoen täysihoitolain joukossa tavata
montakin sellaista, jotka tässä suhteessa täyttävät vaati-
mukset, tarjoten rauhallisia, hiljaisia huoneita sekä puis-
toissaan sellaisia kävelypaikkoja, joissa eivät syrjäiset
eikä mikään melu häiritse rauhallisuutta rakastavaa hä-
nen matkallaan. Rauhassa voi myöskin antautua henki-
seen työskentelyyn se, jolla siihen on kutsumusta.

Näin saattaa Terijoki siis tyydyttää aivan erilaiset, vie-
läpä vastakkaisetkin vaatimukset kesänviettoon nähden.

Siis: Tervetuloa Terijoelle!

Teriioen ympäristökin tarjoaa kesävieraille vaihteeksi
yhtä ja toista nähtävää. Sisäjärvien tyyntä rauhaa
rakastava voi esim. suuntaamalla matkansa 4 km poh-
joiseen Terijoelta löytää oikean helmen, pienen Hauki-
järven, jonka ihanilla rannoilla mielikseen käyskentelee
tai tekee veneretkiä järvelle. Kaukj a r v i on jonkun

13
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Tervetuloa Terijoelle! Välkomna till Terijoki!

Wellcome to Terijoki!

Nous vous saluons le bienvenu à Terijoki!

Willkommen nach Terijoki!

Junat saapuvat Terijoelle:
7,26 p. Rajajoelta 7,00, Helsink. 19,50
9,43 p. Helsing. 21,28, Rajajoelle 10,18
9,39 s. Koivistolta 5,20
9.49 h. Rajajoelta 9,15, Viipuriin 12,34

13,43 h. Viipurista n,iB, Rajajoelle 14,2;
15.05 koul. Rajajoelta 14,35 a m. arkip.
16,01 h. Rajajoelta 15,32, Viipuriin 18,15
17,35 h. Viip:sta 15,31, Rajajoelle 18,14
19,37 P- Helsing. 9,40, Rajajoelle 20,11
20,30 s. Viipista 16,30, Koivistolta 18,10
20,45 P- Rajajoelta 20,20, Helsink. 8,36

Junat lähtevät Terijoelta:
5,20 p. Koivistolle 7,39, Viipuriin 9,24
7,36 p. Rajajoelta 7,00, Helsink. 19,50
9.50 p. Helsing. 21,28, Rajajoelle io,iB

10,00 h. Rajajoelta 9,15, Viipuriin 12,34
13.53 h. Viip:sta 11,18, Rajajoelle 14,27
16.06 s. Koivistolle 20,14
16.10 h. Rajajoelta 15,32, Viipuriin 18,15
16.11 koul. Rajajoelle 16,40 am. arkip.
17,45 h. Viip:sta 15,31, Rajajoelle 18,14
19,45 P- Helsing. 9,40, Rajajoelle 20,11

20.54 P- Rajajoelta 20,20, Helsink. 8,36

MUISTILISTA.
Terijoen posti- ja lennätintoimisto.

\Postiosasto: avoinna arkip. klo 8,30—

10.30, 11,30—12,30 sekä klo 16,00—18,00.
Sunnunt. ja juhlapäiv. klo 11,00—12,00.

Lennätinosasto avoinna arkip. klo 8
—21,00. Sunnunt ja juhlap. 9,00—10,00
sekä klo 16,00—18,00.

Valtion puhelinkeskus: avoinna joka
päivä klo 7,00—24,00.

Asemakonttori. Pikatavaratoimisto on
avoinna 8—17,30, sunnuntaisin ja juhla-
päivinä ainoastaan 8—9; tayaratoimis-
to B—lo ja 13—16. Lippuluukut ava-
taan puoli tuntia ennen matkustajajunan
lähtöä.

Terijoen Poliisilaitos: Kiireellisiä asi-
oita varten avoinna läpi vuorokauden-

Nimismies ja apulaisnirnismies tavat-
tavissa arkipäivisin klo 10—13.

Kanslia — passi- y.m. asioita varten
— avoinna joka päivä klo 10—14.



Jokaisen Kannaksen nousun ystävän
on tilattava

KANNAKSEN LEHTI
Siten tuette osaltanne tämän

nostamistyön tehoisinta
työvälinettä.

Puhelimet: konttori 11, toimitus 135.

Toimitus ja konttori sijaitsevat allakuvatussa talossa.

Ylläkuvatussa talossa vastapäätä]
asemaa sijaitseva

TERIJOEN KIRJAPAINO
vastaanottaa suoritettavakseen

kaikkea alaan kuuluvaa
työtä.

Pienimmätkin työt suoritetaan aistikkaasti ja huolella.

Puhelin 11

IT



verran kauempana, noin 7 km päässä Kivennavan tien
varrella. 1 anne matkansa suuntaavan on parasta ottaa
voileipiä ja kalastusvehkeitä mukaansa; jos hyvin sattuu
nykivät ahvenukot vimmatusti.

Lintulan nunnaluostariin, noin 13 km Terijoelta, kan-
nattaa tehdä auto-matkan. Ystävällinen abbedissa näyt-
telee mielellään tuos.arin nähtävyyksiä.

Jos aikaa riittää, jatkamme vielä matkaamme 10 km
verran Kivennavan kirkolle katsomaan vanhan ruotsin-
aikuisen, Kustaa Vaasan perustaman Kivimäen lin-
nan raunioita.

Vammelsuuta, joka sijaitsee Uudellekirkolle vievän
tien varrella, ei kenenkään pidä unohtaa. Sen vehmaat
rannat ja suuremmoinen näköala Suomenlahden ulapalle
ovat kyllä katsomisen arvo set. Täällä on myös „Rak-
kauden hauta" kirkkoineen, joihin liittyy traagillinen
tarina naiskohtalosta. — Lähettyvillä on merkillinen
luonnonmuodostuma „Kuoleman kuilu". Kravun ja nah-
kiaisten pyyntiinkin voi Vammelsuussa osallistua.

Inon patterien kuuluisat, valtavat rauniot ovat noin 6
km päässä Vammelsuusta. Nehän, kuten muistettanee,
hävitettiin oikein valtion toimesta Tarton „kunniak-
kaan" rauhan muistoksi. — Matkan sinnekin tekee mie-
lellään.

Europan suurinta lehtikuusimetsää Raivolassa ei Teri-
joen kesävieras myöskään jätä katsomatta. Sinne voi
matkustaa joko junalla tai autolla.

Rajajoelle pistäydytään myös usein. Täällähän kie-
murtelee pieni Rajajoki kahden eri maailman, kahden eri
maailmankatsomuksen välillä.

Joka el pelkää vähän pitempää matkaa, tekee retken
maailmankuululle Äyräpään lintujärvelle; noin
puolentoista tunnin junamatka Terijoelta.

Entä vielä? Minne kääntyneekin Terijoen'tuhansilla
poluilla, kohtaa silmä porisevia puroja, vihreitä niittyjä
ja kauniita kolkkia suuressa puistossa, jonka Terijoen
huvilayhdyskunta muodostaa.

18
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RIVIERA

förstklassigt pensio-
nat mcd Casino vid
Finska viken öppnas
den 5 juni. Stora,
snygga rum. Gott kök.
Storartad park och
makalös simstrand.
Musik på dagen 14
—16 och 1/2 21—V2 24.
Danstillställningar m.
m. arrangeras. Hel-
innackordering 40—

60 mk pr dygn. Finsk
badstuga 7 mk.

ensiluokkainen täysi -

hoitola ihanine Kasi-
noineen Suomenlah-
den rannalla avataan
kesäk. 5 p:nä. Avarat,
kauniit asuinhuoneet
ja hyvä keittiö. Val-
tava puisto ja mainio
uimaranta. Soittoa
päivällä 14—16 jailta-
sin V22l—V224. Tans-
sitilaisuuksia y.m. jär-
jestetään. Täysihoito
40—60 mk. vrk. Hyvä
suomalainen sauna
7 mk.

Lääkäri jahammas-
lääkäri tavattavissa.

Läkare och tand
läkare tillhanda.

Puhelin 15 Telefon

HILJA VÄÄNÄNEN.



S A VO-KARIA LA N
OSAKE-PANKKI

Pääkonttori: Viipurissa

Haarakonttorit:
Artjärvi Kurkijoki Rantasalmi
Enso Käkisalmi Rautu
Heinola Lahti Ristiina
Inkeroinen Lahdenpohja Savitaipale
joensuu Lappeenranta Savonlinna
Juuka Mikkeli Sortavala
Juva Mäntyharju Suojärvi
Järvelä Nurmes Sysmä
Kangasniemi Outokumpu Viipuri-
KaJtsala Padasjoki Talikkala
Kerimäki Parikkala Tervo
Kotka Pieksämäki Uusikylä
Kouvola Porlammi Voikka
Kuopio Pukkila

Terijoki

TOIMINIMI

E. TASKINEN
TERIJOKI

Puh. 143. Sähköos.: Taskinen

Suosittelee
ympäri Suomen kysyttyjä

Uill-kuiomonsa tuotteita
kuten naisten ja miesten villatakkeja,

jiwnpereita, pullovereja
y.m. y.m.

20



Terijoen

Kauppakoulu
Johtaja fil. maist. H). Tukiainen

on 2-luokkainen ja toimii samalla
opetusohjelmalla kuin valtionavus-
tusta nauttivat kauppakoulut maas-
samme toimivat.

Pääsyvaatimuksena I lk:lle on suo-
ritettu kansakoulun oppimäärä ja 15
v. ikä. Liike-alalla aikaisemmin pal-
velleille etusija. II lk:lle oppikoulun
V:nen luokan kurssi.

Hakuajasta ilmoitetaan lähemmin sa-
nomalehdissä.

M



Terijoki, the Riviera of the North,
is situated in the east-southern corner of Finland half
way between Viipuri and Leningrad (St. Petersburg).
As a sea-side resort Terijoki has had a glorious past. Be-
fore the independence of Finland Terijoki was one of the
most frequented summer resorts for the Russian society.
Many summers the number of the guests reached 60,000
persons. A great multitude of villas were built here du-
ring that time. The worldwar with its conséquences put
an end to the Russian period of Terijoki, and the Finnish
era began. In splendour and pomp Terijoki of to day
can not be equalled to the prior one. But the hot sun of
July and the salubrious fine sand extending for several
miles have remained the same. Everyone desiring ré-

création and restitution of a ruined health will find it
here in great measure. Not a few have recovered their
health here. Everyone esteeming rural life, clean habi-
tation and nourishing food will find complète satisfaction
in Terijoki. Opportunities for sport and amusement are
also not wanting. Civilized man will find here besides
the pleasures of rural life all the comforts he désires.
The means of communication are satisfactory: the nea-
rest Finnish town Viipuri is two hours distant by rail-
way. By motorcar one can undertake interesting trips
ànto the envirous. Among the hotels are to be recom-
mended: Merikylpylä, Puistola and Seurahuone; among
the boarding hovses Riviera, Ilola, Päivölä, Rauhala and
others.

Therefore with its sunny summerdays, its light nor-
thern nights and its excellent sea-beach Terijoki is awai-
ting you.

Sanomatehtimiehiä rajalla.
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TERIJOEN

S|E URFI HUONETTA
suositellaan arvoisalle

yleisölle.

S

Anna Tarvainen.

Sähkömonttöörin Kesävieraille
töitä

suorittaa asiantunte-
muksella ja huolella

vuokrataan siistejä
huoneita

Antinkatu 48
K. N E D E

Puh. 127
Terijoki, Kullervonk. Huom.! Kuiva ja tomusta

vapaa paikka.

Valokuvaamo Autokoulu ja
Korjaamo„VELLAMO"

(Aseman lähellä)

a
Ajanmukainen

ATELJEE
Y. ITloukulaineii

Omistaja

Suositellaan kylpyvieraille Vastap. Osuusliikettä

PARTURILIIKETTÄ
Kauppatoria vastapäätä
(omist. A. LAHTINEN)

Puhelin 61

Suositellaan arv. kesävieraille.

Naisten hiuksia leikataan
Huom.! Eri huone.



TERIJOEN
MERIKYLPYLÄ

6:s kylpykausi 9/6—25/8 29.

HINNAT:
Sisäänkirjoitusmaksu, lääkärin palkkio ja kylpymaksut

Suomen Kylylaitosten Keskusyhdistyksen vahvistaman
hinnaston mukaiset:

Suomalainen
sauna . . 10:-

Spriipyyhk. 10:-
Vasta ... 1:-
Lakana . . 2: -

Pyyheliina. 1:-

HuoneetKasi-
nolla 30—60: —

vuorokausi.

Ruoka Kasi-
nolla Ilman aa-
mukahvia 200:-,
aamukahvin ke-
ra 225:- viikolta.

Sesonkiliput,
jotka oikeutta-
vat vapaaseen

pääsyyn rannal-
le ja Merikylpy-
län järjestämiin
juhliin, ohjel-
mallisiin illan-
viettoihin ja
tanssiaisiin:
Koko kesä 75:-
Kuukausi . 30:-
Viikko ... 10:-

(Jimakoju)en
vuokra on 3:—
tunnilta, 50: —

viikolta. Ranta-
maksu 1: — päi-
vältä niiltä, joil-
la ei ole sesonki-
lippua.

Ohjelmalliset illanvietot lauantaisin.

PARANNUSKEINOT
Aurinko- ja lääkekylvyt, hieronta ja sairasvoi

mislelu sekä sähköhoito.
Lääkäri: Lääket. lis. N. Leppälä.

Merikylpylää suositellaan erikoisesti toipuvia
potilaita jà sellaisia henkilöltä varten,

Jotka tarvitsevat virkistystä.
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ILOLA
Kesäkoti Sommarhemmet

Kuokkalan tien var-
rella, lähellä Merikyl-
pylää ja hyvää uima-
rantaa on Terijoen
suosituimpia täysi-

vid Kuokkalavägen, i
närheten av Havs-
badet och en godsim-
strand är ett av Teri-
jokis mest gouterade

pensionat.hoitoloita.

Snygga rum, gott kök
och moderata priser.
Pianino. Talas finska,

svenska, tyska
m. m.

Siistit huoneet, hyvä
keittiö ja kohtuulliset
hinnat. Pianiino käy-
tettävissä. Puhutaan
suomea, ruotsia, sak-

saa y.m.

Välkomna!Tervetuloa!
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Terijoki
la Rivière du Nord, située dans l'extrême sud-est de la
Finlande, à une moyenne distance entre Viipuri et Lenin-
grad (St. Petersbourg), a un passé célèbre. Jusq' à I'in-

. dépendence de la Finlande, Terijoki était la plus favo-
risée des villégiatures pour la société russe. Le nombre
de la population pendant la saison d'été s'élevait jusq'
à 60,000 âmes. Les milliers de villas bâties à cette épo-
que, sont un témoignage de la vie qui s'y agitait. La
guerre mondiale et ses suites a mis fin à la période
russe, pour commencer une villégiature finnoise. Cette
dernière ne peut aucunement être comparée avec l'an-
cienne en splendeur et somptuosité. Cependant, le soleil
ardent de juillet et la plage dont le sable fin et salutaire
s'étend quelques dizaines de kilomètres, sont restés les-
mêmes. Ceux qui désirent se récréer et reconforter leur
santé, trouveront ici les moyens suffisants pour réparer
leurs forces. Le nombre de ceux qui, sur notre plage,
ont regagné la santé, est un témoignage de la salubrité
de son climat entouré de sapins. Pour celui qui ap-
précie une vie primitivement naturelle, logement propre et
nourriture saine, trouvera à Terijoki pleine satisfaction.
Les' amateurs de sports trouveront de quoi satisfaire
leurs goûts de sport et d'amusements. Vous trouverez
également réunis chez nous la vie rurale et de la ville.
En deux heures on se rend à Viipuri, la plus voisine des
villes finnoises, grâce à l'automobile on peut organiser
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de ravissantes excursions dans les environs — paysages
et histoire qui ne manquent pas d'intérêts sous tous les
rapports.

Les hôtels principaux sont: Merikylpylä, Puistola et
Seurahuone; parmis les pensions de famille méritent
mention: Riviera, Ilola, Päivölä, Rauhala et autres.

Nous espérons que le lecteur après avoir pris connais-
sance de cet article et mieux renseigné sur Terijoki,
n'hésitera pas à venir y faire un séjour réparateur loin du
bruit et de l'agitation des villes, et quand viendra le mo-
ment de quitter cet endroit bienfaisant, il ne le fera qu'à
regret et n' aura qu'un désir: celui d'y revenir bientôt.
Nous espérons qu'il en fera la réclame à ses amis et
.connaissances. Terijoki réunit en elle-même santé et
distractions.

'Pour conclure: On Vous attend à Terijoki où Vos
forces épuisées dans le bruit fiévreux de la métropole,
seront restituées sur la coopération du soleil et de la
plage sablonneuse.

Nous vous
saluons le bienvenu

à Terijoki.
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Kansallis-Osake-Pankki
TERIJOEN KONTTORI

on auki joka päivä
kello 10-2

Konttori
toimittaa kaikkia pankkiasioita

KORJAUSPAJA
Omistaja V. Malm

Ihon talossa, ison Viertotien varrella, pihan puolella.

SUORITTAA
Autojen, Polkupyörien, Koneitten ja
kaikkea metallityöalaan kuuluvaa
korjausta. Tinausta vastaanotetaan.

RavintolaHotelli

BAUERIA TYYNELÄ
Suositellaan (Uusi omistaja)

Terijoki, Viertotien ja
Antink. kulmauksessa.

Tarjoaa:
erittäin maukasta, ra-
vitsevaa ja halpaa ruo-
kaa. Kahvia ja virvokkeitaTerijoki - Puhelin 72
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Täysihoitola
Kesäkoti «KESKUS"

Väinölänkadun varrella.

Vastaanottaa kesävieraita täysihoidolla tai ilman. Haus-
kat ja ilmavat huoneet. Omat uimakopit uimarannalla.

Auto käytettävissä. Lähemmin: Terijoki, puhelin 118.

Anni Pelkonen.

AUTOKESKUS
Vuokra-ajoliike

Oma autopiha aseman vastapäätä

"v*

Suosittelee henkilö- ja kuorma-autoja
vuokra-ajoa varten. Oldsmobile kupé-
auto aina tilattavissa. Terijoki, puh. 115.

PELKOSEN
Mylly-, Saha- ja Kattopäreliike

(Aseman vastapäätä)

Suorittaa viljan jauhatusta, puutavaran
sahausta ja kattopäreiden valmistusta. Puu-
tavaraa, sahanpuruja ja halkoja myytävänä.

Terijoki, puhelin 115.

Pelkosen Rakennusliike
(Aseman vastapäätä)

Erikoisalana:

Kustannusarvioita laaditaan, töitä suoritetaan laskuun ja
urakalla. Tiekoneistoa, kuorma- ja henkilö-

autoja vuokrattavissa.

Betoni-, Silta- ja Tietyöt

Hiekkaa ja soraa saatavissa. — Terijoki, puh. 115.



Terijoki
ist in der süd-östlichen Ecke Finnlands belegen auf hal-
bem Weg zwischen Wiipuri und Leningrad (St. Peters-
burg). Als Badeort hat Terijoki eine ruhmvolle Vergan-
genheit. Bis zur Unabhängigkeit Finnlands galt es als
eine der beliebtesten Sommerfrischen der russischen So-
zietat. Manchen Sommer belief sich dci Anzahl der Gäste
bis aut 60,000 Personen. Tausende von Villen wurden
damals hier gebaut. Der Weltkrieg mit seinen Folgen
brachte dieser russischen Periode ein jähes Ende und die
Entwickelung eines finnischen Terijoki bahnte sich an.
In Pracht und Üppigkeit kann das finnische Terijoki mit
dem ehemahligen sich nicht messen. Aber die heisse Juli-
sonne und der heilbringende meilenweise sich erstrec-
kende feine Sand sind dieselben geblieben. Wer immer
Erholung und Wiederherstellung ruinierter Gesundheit
ersehnt, findet hier im reichsten Mass dazu Gelegenheit.
Nicht wenige haben auf unserer Küste ihre Gesundheit
wiedererreicht. Wem an naturfrischem Leben, sauberer
Wohnung und kräftiger Kost gelegen ist der findet in
Terijoki seine volle Befriedigung. Aber auch für Sport-
und Belustigungsgelegenheit ist hier wohl besorgt. Der
Kulturmensch findet das ländliche und das städtische
glücklich gepaart. Die Verkehrsmittel sind gut: die näch-
ste finnische Stadt Wiipuri ist zwei Stunden mit Eisen-
bahn entfernt. Bei Auto- und sonstigen fahrten bietet
sich Gelegenheit zu interresanten Abstechern in den Um-
gebungen. Unter den Hotels sind Merikylpylä, Puistola
und Seurahuone; unter den Pensionaten Riviera, Ilola,
Päivölä, Rauhala und andere zu empfehlen.

Also: Terijoki mit seinen sonnigen Sommertagen, hel-
len nordischen Nächten und seiner erstklassigen Bad-
küste erwartet Sie.

Terijoen

Seurahuoneen
Juhlasalia

vuokrataan taide- ja huvitilaisuuksia varten.

Paikkakunnan ainoa ensiluokkainen ja
tilava juhlasali.
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jÏKOfi

KANNAKSEN
OSUUSLIIKE

r.l.

Kannaksen suurin
kauppaliike

Konttori ja Keskusvarasto "I
Terijoen Keskikylässä Puhelimet: 144 ja 140

Myymälöitä muunmuassa: oma keskus paistaa
Terijoen Keskikylässä J eri osastoihin

„ Ollinpäässä Puhelin 141
„ Käkösenpäässä „ 142

Kellomäen asemalla „ 9
Kuokkalan „ „ 1
Ollilan „ „ 16

Hinnat
tasaisimmat ja tavarain

hyvyys aina
taatuin

s



TEATTERI KALEVA
ELOKUVAIN NÄYTTÄMÖ

Terijoki
(Vastap. suomal. kirkkoa)

Puhel. kassaan n:o 7

Näytännöt: sunnuntaina klo 16, tiistaina ja torst. klo 18.
Soittoa viululla ja pianolla.

Ohjelmista ilmoitetaan säännöll. „Kannaksen Lehdessä".

Uinnin ja auringonkylpyjen jälkeen
tarvitsette

Voimakasta ravintoa
käyttäkää tällöin meidän valmistamiamme eri
makkaralaatuja, joista nakkimakkarat ja

siskonmakkarat soveltuvat erino-
maisesti lämpimäksi ruuaksi.

Saatavana kauppiailta Terijoella ja ympäristössä.

TERIJOEN MAKKARATEHDAS
Puhelin 50

Kauppa-Tuttu
Terijoella

Uudessa ajanmukaisessa huoneustossaan
on entistä monipuolisemmaksi voinut jär-
jestää herkku-, talous-, koti- ja siirtomaa-
tavarain valikoiman.

Puhelin
148

Turisti-Hotelli
SUOMI

I luokan

UaattuFiliike
***** Terijoki

Vastap. suom. kirkkoa

Puhel. 110
A. SALMELA

Suositellaan!(Oma talo)
Terijoki, puh. 46
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Suomalaisen Kannaksen nousukausi on alkanut!
Terijoki tarjoaa jo täysin uusittuja, ihania kesä- ja talviasuntoja. Tervetuloa virkistymään ja

Kannaksen kauneutta ihailemaan!

Seuraavat suomalaiseen kuosiin ja ensiluokkaiseen kuntoon korjatut täysihoitolat sulkeutuvat arv. yleisön palvelukseen

RIVIERAi • '•

ihanine Kasinoineen
Suomen lahden rannalla.
Ensiluokkainen täysi-
hoitola. Avarat huoneet.
Valtava puisto ja uima-
ranta. Soittoa. Tanssi-
tilaisuuksia järjestetään.
Suomalainen sauna.
Lääkäri ja hammaslää-

käri tavattavissa.

med sitt härliga Casino
vid Finska viken. Först-
klassigt pensionat. —

Stora rum. Väldig park

och simstrand. Musik.
Danstillställningar ar-
rangeras. Finsk bad-
stuga. Läkare och tand-

läkare tillhanda.

ILOLA
suosittu kesäkoti sijait-
see kauniissa puistossa
lähellä hyvää uimaran-
taa ja Merikylpylää
Kuokkalan tien varrella.
Siistit huoneet ja mau-
kas ruoka. Kohtuulliset

hinnat.
Suomalainen sauna.

Pianino.

gouterat pensionat be-
läget vid Kuokkala-va-
gen i en , väcker- park
nära simstranden och
Havsbadet. Snygga rum
i 3 villor och gott kök.

Moderata priser.

Finsk badstuga.

Pianino.

i

Puhelin 169 Telefon

Puhelin 15 Telefon

i..... ■•«
Yksityisille perheille suositellaan m.m. seuraavia hauskoja huviloita:

KAARLOLA Keskikylässä, kauniin puiston keskellä, lähellä Merikylpylän rantaa, Puh. 107. PIRTTI, puron reunalla. PUROLA
kauniissa hongistossa, lähellä merenrantaa. Huvilaryhmä SUOMI-RIVIERA, meren hengessä.



35

a

i

36

Uppblomstringen av Karelska näset har börjat!
Terijoki kan redan erbjuda fullständigt renoverade goda sommar- och vinterbostäder.

Det sommarfagra Terijoki väntar på Eder!

Följande förstklassiga pensionat erbjuda de ärade gästerna sina tjänster

PÄIVÖLÄ
lähellä Merikylpylän rantaa.
Ensiluokkainen ravintola- ja

täysihoitolaliike. Pianino.

nära Havsbadet. Förstklassig
restaurant- och pensionat-

rörelse. Pianino.
Puhelin 26 Telefon

MANSIKKAMÄKI
viihtyisä kesäkoti metsän var-

jossa. Hyvä täysihoitola.
Puhelin 24

RAUHALA
kauniissa puistossa. Siistit
huoneet kahdessa huvilassa.

Uimaranta. Hyvä ruoka.

i en fridfull park. Två snyggt
inrädda villor. Simstrand.

Bra helinnackordering.

Puhelin 14 Telefon

MANSIKKAMÄKI
trevligt sommarhem i skogens
gömma. God helinnackordering.

••o-

Telefon 24

TOIVOLA
kauniilla mäellä, verrattomalla
näköalalla. Aistikkaat loistohuo-

neet. Komea lasivilpola.
Puhelin 15

TOIVOLA
pä en vacker backe med stor-
artad utsikt. Komfortabla rum.

Fin glasveranda.

Ö'

Telefon 15

Åt enskilda familjer rekommenderas bl.a. följande trevliga villor

KAARLOLA i Keskikylä, beläget ien vacker park, nära Havsbadet, tel. 107. PIRTTI vid bäcken. PUROLA nära havstranden
där furorna susa. Villagruppen SUOMI-RIVIERA vid havstranden.
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Raha kasvaa!
Lukemattomat esimerkit osoittavat, että säästämällä
voidaan koota omaisuuksia. Pankkiin talletettuna
kasvaa pienikin pääoma lumivyöryn tavoin.
Karttuvalla talletustilillä kasvavat säästönne kor-
koa korolle, lisääntyen vuosien kuluessa hämmäs-
tyttävän nopeasti. )o 10:ssä vuodessa kasvaa tal-
letettu pääoma noin kahdenkertaiseksi.

Tuokaa varanne siis karttuvalle talletustilille johon-
kin meidän 155:stä konttoristamme. Siten luotte
itsellenne vankan tulevaisuuden turvan, joka vah-

vistuu ei vain omista säästöistänne, vaan en-
nen kaikkea niille kertyneistä koroista

ja koron koroista.

Käyttäkää hyväksenne niitä etuja, joita valtakunnan
suurin talletuspankki voi Teille tarjota. Kyselkää
tarkempia tietoja lähimmästä konttoristamme.

Kansallis-
Osake-Pankki

Maan suurin talletus-
pankki



MAAKANSA
Kannaksen talonpoikaisväestön

äänenkannattaja

Leviää ostokykyisen
väestön keskuuteen

Siis paras ilmoitusväline!
Pirteästi toimitettu
uutislehti.

Ilmestyy 6 kertaa viikossa

G.A.BOBISOFFIN Muoti- ia
OmpeluiiikePerilliset

M. AntikainenKukkakauppa
suositellaan!

O

Viertotie
Kansallis - Osake- Pankkia

vastapäätäSuositellaan !

38.



39

Suomen Iïïaatalous=
Osake=Pankki

Viipurin konttori
Aleksanterink. 14, ent. Hotelli Belvedèren talo

Puhel.: 438 ja 35 64

e

Maksaa korkeimman käyvän
pankkikoron ja liittää koron pää-
omaan neljä kertaa vuodessa.

Maaseudun taloudellisia
tarpeita palvelevarahalaitos

HELANDERIN TÄYSIHOITOLA

VILPOLA
Terijoella

Mikonk. varrella, Merikylpylän rannassa.

Vastaanotta kesävieraita täysihoidolla.
Ennestään tunnettu hyvä ruoka. — Kaunis puisto.

Rva HANNA HELANDER

SOFIA TAIPALE
Lvh yttavaraka uppa

Kauppatorin laidassa
ffi

SUOSITELLAAN!



/ aloudelliseen itsenäisyyteen
ei päästä ainoastaan sanoin vaan
ennenkaikkea ja yksinomaan teoin!

Ostakaa, polttakaa
ja tarjotkaa

"K E R H O"
Savukkeitamme!

Silloin Te todella tuette ja kohotatte

Suomalaista
tupakkateollisuutta!

VIIPURIN TUPAKKA OY

40
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Suomen
Karjakeskuskunta r.L
VIIPURIN KONTTORI
Lihan ja lihatuotteiden tukku- ja

vähittäiskauppa

f.Or,

MATKAILIJAT
Käyttäkää maamme par-
haimman lihanjalostuslai-

toksemme tuotteita.

Tilaukset maaseudulle toimitetaan täsmällisesti.

Puhelimet: 4 59, 458 ja 315.

TERIJOEN RAUTA OY
Puhelin 2 /gui Puhelin 2

Edullisin ostopaikka
Kannaksella

Rakennus
Talous-

tarpeilleAmpuma-
Urheilu-
Sähkö-

•

Radio-



VALION
Voi, Pallojuusto
ia Pullokerma

ovat
laatutuotteita

Vaatikaa kauppiaaltanne niitä!

Ostamalla

KANNAKSEN liEbU
O.Y:n

tuotteita tuet-
te Kannaksen
omatoimista
nousua ja
kotimaista
teollisuutta.

HINNAT
ehdottomasti
alle kaiken
kilpailun. Terijoki - Puh. 128
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