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MERITOIMI* OY, TURKU
Telegr. adr.: »MERI»

AURULAEVAKONTOR
SPEDITSIOON-JA TRANSPORTÄRI

Korralik ja kaubaühendus
HELSINKI - TALLLINNA

meie aurikul
"SUOMI"

*

Purjetushooaja algusest järgmiselt:

HELSINGIST: esmasp., kolmap. ja reedel kl. 12
TALLINNAST: teisip., neljap. ja laupäeval kl. 9.15

JuunU, juuli' ja augusti kuudel huvireise
Helsingist Tallinna laupäiviti kell 17
Tagasitulek Tallinnast esmaspäiviti » 3

Tähe lp.!
Laev üüritakse pühapäiviti Tallinnast

huvireisideks

Esitajad:

JOHN NURMINEN O,Y A/S TALLINA LAEVAUHISUS
HELSINGIS TALLINNAS
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JL eie sõbrad soovitavad Teile
hääd ja odavat Nestor seepi.
Ja kui ise olete proovinud, hak=
kate Teie seda oma kord teis=
tele soovitama, sest

*

J
❖

väärib soovitusi. Nõudke seda
seepi igast kauplusest!

x iC
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KARHULA
OSAÜHISUS

$ KARHULA
SOOME l

f)

Osakond: Klaasitööstus
valmistab

ii

Kristalli (karumärk)
Kraveeritud kunstklaasi

Purgiklaasi
Lambiklaase

Serviis- ja majapidamisklaasi
Elektrivalgustusklaasi

. ]• m- j- m.

Esitaja Eestis: Arthur Berg
TALLINN, KLOOSTRI 22

Näitus ja Kontor.

t>

★*ü*★
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Eg2plŽäifs

KASULIKUM OSTUKOHT
HELSINGIS

Päevapildiaparaate
ja

Päevapildistustarbeid
müüb

OY. AMATÖR AB.
Mikonkatu 13 Raudteeturu ääres

Järgmiseks päevaks
ilmutame jakopeerime Teie pildid

Esimeseklassi töö
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Ainuke soome kõrgemat
sorti pabeross!

VALMISTAB
VIIPURIN TUPAKKA O.Y.

VIIPURI.

Moodsaid
Riideid, Garnituure ja Riietustarbeid

samuti suur valik
Elegantseid Jalanõusid

PANGE TÄHELE HINDADE ODAVUST!

Osuusliike ELANTO

ALEKSANTERINK 9
I. ROBERTINK. 27
ARKADIAKAIU 17

r. 1.
SILTASAARENKATU 8-10

KLUUVIKATU 7
RUNEBERGINK. 28
TURUNTIE 44

STURENKATU 40
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Valmistame ja müüme kõvge=
prosendilist (20%)

SUPERFOSFAATI
meie tehasest Kotkas. Soodne transport

otse Eesti. Nõudke meie hinde.

RIIGI
VÄÄVELHAPPEGA SUPERFOSFAADI

TEHASED.

VALTION
RIKKIHAPPO, JA SUPERFOSFAATTI

TEHTAAT
LAPPEENRANTA.
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Tulge tutvunemaSAVO.KARJALAN OSAKE»
PANKKI

UJUMISBASSEINIGA★

PÄÄKONTTOR VIIBURIS Saal on igavene suvi ja alaline
supelhooaegHARUKONTTORID:

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

★

Pieksämäki Ujumisbasseinis saab:
SOOME SAUNA. • ROOMA SAUNA

AURUKAPPI

Meeste bassein on 25 m. pikk
ja 10 m. lai ning sügavaimalt

kohalt 3.5 m. sügav
Naiste bassein on 12 m. pikk

ja 4.5 m. lai

UJUMISBASSEIN
Soome maakonnapank YRJÖNKATU 21. B. TEL. 20266

J. UUSITUPA
SUUSATEHAS

VIIPURI VIIPURI

Valides Viipuris
söögisaali ärge unustage,

et
JYVÄSKYLÄ

ESPILÄ
★

pakub ainult Uklassi einet,
lõunat ja õhtust

Kõige tuttavam ja suurem
eraettevõtjate käes oleva=

test suusatehastest

2^X rarttn

Muusika
kell 13-15 ja 20-23

väljas,
kell 10-12 ja 14-19 saalis

Teosed saavutanud üle 20
esimest auhinda üldis»

tel näitustel
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JYVÄSKYLÄ - PÄIJÄNNE LAEVAÜHISUSE
LAEVAD

peavad üleval laevaliikumist Päijänne vetel ja sõidavad suvekuudel
Vesijärvilt (Lahtist) kell 14,30 ning Jyväskyläst kell 15,15.

Aurik SUOMI (250 sõitj.) JYVÄSKYLėSÄYNÄTSALO—KORPILAHTI—TKHI-
KUHMOINEN—VÄÄKSY-VESIJÄRVI

Aurik JYVÄSKYLÄ (225 sõitj.) JYVÄSKYLėSÄYNÄTSALO-KORPILAHTI
—JÄMSėTEHI— SUOPELTO-VÄÄKSY—VESIJÄRVI

Sõiduplaan
hooajaks 1929

★

Aurik KURU
Päälik: merikapten O. J. Saarinen. Tel. 549, Tampere.

★

Läheb igal äripäeval
Kl. 6 Kuru kirikurannast Tamperele.
Kl. 15 tagasi Tamperelt Kurusse, peatudes vahesadamais.

Pühapäeval, juuni—augusti kuul:
Kurust kl. 17
Tamperelt kl. 20

Höyrylaiva=Osuuskunta Kuru r;I.
KURU.
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, I „»■„_■ I■ M*3 Helsingi juht (uued tänavnimed,
\\ soome, saksa, inglisk.) ja kaatt Smk. 10: —

«CT \Nr Viiburi juht ja kaart Smk. 10: —

IV%& r\ Turu linna juht ja kaart Smk. 10: —

kV* Tampere kaart Smk. 6: — t] ,
.«V1 viO Saada ka raudteejaamade raamatumüügikohs

CX) V tades. I

RAAMATUD EHITAVAD \

SOOME SILDA J
Suurim soome raamatukauplus on Teie teenistuses £&
oma reisijuhtidega ja rikkaliku tagavaraga iga»
keelset ajaviite»; õpe» ja muud kirjandust, kui
Soome jõuate. Postiteel jagame Eestisse häämee*
lega kõiki teateid, nimekirju ja pakkumisi ja toi*
metame kõike kirjandust.

*

Kas Teil on HELANEN'I teos »Suomalaiset Viron vapaus=
sodassa» (täielikuim esitus Eesti vabastamisest, 598 Ihk. hind
Smk. 45: - kõvas köites Smk. 60:-)? Ehk kas tunnete AINO
KALLASE raamatuid nagu »Ants Raudjalg», »Reigin pappi»,
»Sudenmorsian» j. n. e.? Palju muud tahaksime Teile soovi»
tada- teretulemast Soome ja soome raamatukauplusse

★

Helsinkt Aieksanteriuk-/!/-



SÕIDA SOOME!

Laatokka saarestik.

TOIMETANUD
SUOMALAISUUDEN LIITTO

HELSINKI 1929
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO
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Soome raudteed, linnad ja veestikud.
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Osa laevateed Savonlinna ja Kuopio vahel.

MATKAKE SOOME!
Eesti ja Soome päev on viimatigi tõusnud pärast pikka ootamist,

kannatust ja võitlust. Vaha meri unub nende vabade maade randu.
Kõrgel kaardub taevas vaba Eesti lagendikkude ja jõgede ja vaba
Soome metsade ja järvede üle. Ja vabalt töötavad mõlemad vennas-
rahvad kumbki oma riigi õnneliku tuleviku eest.

Kaua on meie rahvas kõndind lahus teineteisest. Karm ajalooline
saatus on nad juhtind eri teid. Paale tuhandeaastase lahusoleku on
nad aga nüüd viimati teineteist leidnud. Ja omaks suureks rõõmuks
on nad võind tähele panna, et nende olemus, keel, kombed jailmavaade
on alalhoidnud algupärasuse sel määral, et eestlased ja soomlased
veelgi hästi mõistavad teineteist ja tunnevad lähedast ühtekuuluvust
mitte ainult vennasvere vaid ka keele jakultuuri suhtes.

Soome jaEesti rahvast lahutab teineteisest ainult meri. Kui seda
nende vahel poleks; oleksid nad veelgi 'sama rahvas ja kõneleksid
sama keelt. Lahutav meri on -mõjund kaasa, et eestlased ja soomlased
tänapäevalgi liig vähe tunnevad üksteist ja üksteise maid ning olusid.

' Muutus peab selles sündima. Kõige paremini läheb see korda
matkamise abil maast teise. Ei või kasulikumalt veeta oma puhkeaega
rüki ehitavas ■ töös tegutsev ametnik, noortsugu kasvatav õpetaja,
karskustöös või muus vabas haridustegevuses kaasa tõmbav kodanik,
põllumees või tööstur, kui et ta sõidab lühemaks või pikemaks' ajaks
.Soome, .õpjb tundma vennasrahva elujärge ja püüdeid!, õpib. mõistma
soome keelt, toob tulles Eestit Soome, viib tagasiminnes omalt poolt
Soomet Eestisse.
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Soome on viimseil aastail saand eelistatuks matkamaaks. Luge-
matud turistid kaugetest maadestki on suunand oma tee Soome,
eriti suvel. Soome looduse puutumatus, selle põlised metsad ja igi-
salud, ta tuhanded järved, jõed jakosed on jätnud matkajasse unusta-
matuid pilte toost looduskaunist maast põhjanabapiiril. Sama süga-
valt on külastajaisse mõjund maa haridusline ning majandusime
kõrge tasapind, saavutatud rasketes oludes ja võitluses karmi loodu-
sega. Soome kogu vaimline elu, ta teadus, kunst ja kooliolud, Soome
põlluharimine ja metsamajandus, suured puuümbertöötamisasutused
nagu saeveskid, paberi- ja tselluloositööstused ja paljud muudgi
ettevõtted ning katsed annavad tunnistust rahva tublidusest, ette-
võtlikkusest, ja korraldamisvõimest. Soome arvurikaste linnade
korraldus neis valitseva puhtusega, ning võrdlemisi kõrgele arenend
kodukultuur nii talupoegade kui linnaelanikude juures tõendavad
omalt poolt rahva hariduslist ja majanduslist järge. Võõrasse ei jäta
ka mõju avaldamata linnade eriline arhitektuur ja omapärane ilu.

Seda kõike näeb eestlane Soomes. Ja enne teisi tuleb nimelt
eestlasel õppida tundma Suomi, vennasmaa, mille rand on vaid
nelja tunni laevamatka ja poole tunni lennusõidu kaugusel Eesti
rannast, Soome vennasmaa, kus eestlane end tunneb olevat omaste
keskel, kus eestlane mõistab rahva keelt ja kus ta leiab suurt poole-
hoidu ja sügavat osavõttu.

Eesti ja Suomi on teineteisele poliitilised realiteedid. Nende
rahvas on sama liha, sama verd. Nende kultuur kuulub samasse esto-
fennia kultuurpiirkonda. Sellepärast peavad eestlased ja soomlased
üksteist tundma paremini kui teisi rahvaid.

Eestlased!
Matkake Soome! Õppige tundma seda suvel heledat ja valgeöist,

talvel külma ja körgehangelist põhjamaad ta tagasihoidliku rahvaga.
Viige Eestisse tagasi minnes kaasa veendumus, et Eesti rahvas
ei ole maailmas üksi, vaid et ustavalt ta kõrval
oma kaljupõhjal seisab Soome vennasrahvas,
nii nüüd kui tulevikus.

Laiaulatusliste seltskondliste organisatsioonide poolt ellukutsutud
Eesti-büroo Helsingis ja Suomi-büroo Tallinnas annavadTeile matkaks
tarvitatavaid teateid ja juhatusi. Pöörake usaldusega nende büroode
poole.

SUOMLBÜROO EESTLBÜROO
TALLINNA LAITÄNAV 1 HELSINKI AURORANKATU 7

TEL. 42 824TEL. 1215

Tornio jõe org.
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Vaate sadamast Helsingi linnale.

TALLINNAST HELSINGI.
Harilik teekond Eesti ja Soome vahel on Tallinnast Helsingisse

kas laeval või lennukil. Eelmine sõit kestab 4—5 tundi, viimane 40
minutit. Jubapoolel sõidul tõusevad nagu mere sülest matkaja silmade
ette Soome graniitkaljud ja metsad. Pea liigub laev vanast Su o-
menlinnast mööda Helsingisse.

Helsingi
keskkoht on Esplanaad luuletaja Johan Lvidvig Runebergi
ausambaga. Rohkesti külastatud Kappeli-nimelises restoraanis
mängib päiviti ja õhtuti sõjaväe orkester. Lähedal on Senaatin-
tori, turg, mille ääres Nikolai kirik, läänepool ülikool,
Yliopisto ja ülikooli raamatukogu ning idapool valitsusasutuste
maja, Valtioneuvoston linna. Samalt turult algava
Snellmani tänava ääres on endise riigipäeva või n. n. seisuste maja,

Rahvusmuuseum Helsingis.
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Säätytalo, selle vastas riigi pank, Suomen Pankki Soome
rahvusliso ärataja, suure Juhana Wilhelm Snellmani mälestussambaga.
Läheduses on veel stiilne riigiarhiivi ehitus, Valtionarkisto,
ning pääpostkontor. !t£

Helsingi huvitamaid nähtavusi on ka raudteejaam, asema,
millise ehituse Soome kuulsaim arhitekt Eliel Saarinen on loonud.
Raudteeturu ääres on veel rahvusteater, Kansallisteatteri,
ja kunstimuuseum Ateneum, kuhu on paigutatud suurepoolsed

Helsingi Johannese kirik.

'kunstikogud. ' Töölö linnajaos on ehituselolev,' suurejooneliseks saada
tõotav parlamendihoone, Eduskuntatalo ja sellest pisut
edasi rahvusmuuseum, Kansallismuseo. **■

Linna ümbruse loodus on eriti kaunis oma paljude saartega.
Väikese ettekujutuse Soome saarestiku omapärasest ilust saab sõites
Ruoholahti sadamast, väikesel laeval Seura s a a r i-rahva-
puiestikku, vabaõhu muuseumi ja kohvikusse. Samuti on nägemis-
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väärt Korke a s a a r i-loomaaid puiestikuga ja meeldiva kohvi-
kuga. Sinna sõidavad laevad põhja sadamast.

õhtut on ilus mööda saata kuskil välisrestoraanis, eelmainitute
lisaks nimetame Kaivopuisto, Luoto, Alppila, Kulosaari ja Munkki-
niemi kasiinod.

Helsingi Ülikool.

Suvine Esplanaad.
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Edasi.

Helsingi jaamahoone.

Kuid Eesti turist ei tohiks peatuda mitteainult Helsingisse, vaid
tal tuleks tingimata nähaka Soome sisemaad, päälegi, et Soome loodus
on erinev Eesti omast ja lõpmata vahelduv, mis oleneb maa tähele-
pandavast pikkusest Jäämerest Soome laheni. Maa läänepoolsed

Viipuri vana loss.

i
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osad ning Pohjanmaa Põhja lahe kaldal on moodustuselt lagendikud,
kuna mujal Soomes on rohkesti mägesid ja orge. Järvesid on kogu
maal kokku umbes 40 000. Neid on üksi Saimaa veestikus üle
8 000. See veestik ongi ilusaim sõidukõlbuline veetee, mille pikkus
umbes 300 kilomeetrit. Eriti looduskena on ka Päijänne veestik,
Lahti ja Jyväskylä vahel. Häme sisevetel, Tampere ja Hämeenlinna
ümbruses, võib matkaja samuti teha lõbusa laevamatka naeratava
sisemaa looduse rüpes. Metsi on Soomes 25 milj. ha, nii et on küllalt
rändajale, kes metsade vilu igatseb.

Enne raudteele asumist tuleb osta reisijuht, n. n. Turisti,
mis sisaldab kõik rongide, laevade ja autobusside sõiduplaanid. Eesti-
büroo Helsingis ja Suomi-büroo Tallinnas aitavad kokku seada reisi-
plaani ja annavad igat sellekohast nõu.

Mikael Agricola mälestusmärk Viipuris

MATKAKAVA I
KIIRMATK AULANGOLE.

On suur eksitus vaadata Soomes ainult Helsingit ja moodustada
selle järel oma arvamine Soome maast ja rahvast. Ohverdades ühe
päeva lisaks võib saada väga hää ja õige käsituse Soome sisemaa loo-
dusest, kui sõita Aulangole, Hämeenlinna lähedale. Sinna

2



Ehituselolev Soome Parlamendihoone.

g



kuule, kuidas männik mühab, kuidas jõgi jooksul kohab .

rc
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võib sõita hommikul esimese rongiga ja tulla tagasi õhtul viimase
võimalusega. Raudteesõit Helsingist Hämeenlinnani vältab ligi 3
tundi. Juba Hämeenlinnas, suure Häme maakonna väikeses päälinnas
on ajalooline nähtavus, 12-sajandi keskel ehitatud kindlus, mida praegu
tarvitatakse karistusvangimajaks. Paar kilomeetrit linnast on
Aulanko oma haruldaselt ilusa puiestikuga, kus kilomeetrite
kaupa veetlevaid jalutusteid, luigetiik ja valdav graniidist vaatetorn
avara vaatega üle siniste järvede, haritud, viljakanva maa ja tume-
date metsade. Kohal on restoraan ja turisthotell. See matk võimaldab
saada Soome sisemaa loodusest mõjuva, kujuka pildi. Reisikulud
100 Smarga ümber.

Riigihotell Imatra voogude äärel.

MATKAKAVA 11.

Seda matka eelistavad eriti väljamaalased. Matkaja peab võtma
vähemalt 7—lo päeva aega ja reisikulud tõusevad umbes 800 Soome
margani.. Helsingist võib Viiburi sõita raudteel nii hommikul kui
õhtul. Öökiirrongis on magamisvagunid.

PUNKAHARJU—KUOPIO—KAJAANI—OULU KOSED
—OULU—TAMPERE—HELSINKI.

HELSINKI—VIIPURI— IMATRA—SAVONLINNA-

Vüpuri.
Viipuri elanikkude arv on 40 000. See on suuruselt neljas Soome

linn. Linna ajaloolisist nähtavusist on tähelpandavaim Viipuri kindlus,
ehitatud aastal 1300. Tähelpandav nähtavus on samuti turu ääres
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olev »Pyöreä Torni», mis praegu on korraldatud kohvikuks. Linna
puiestikkest on tähelpandavam Monrepos, mis on paari kilomeetri
kaugusel linnast. Seal tuleks matkajal nimeb käia. Suvel on sobiv
minna sööma või kohvi jooma linna südames olevasse Esplanaadi
restoraani, kus igal õhtul esitatakse söjaväemuusikat.

Imatra.
Viipurist on rohkelt kahe tunni raudteesõit Imatra jaama ja

sealt maailmakuulsale kosele. Tähelpandav nähtavus ümbruses paale
Imatra on suur elektrijõujaam, kust peaaegu kogu lõuna-Soome
saab oma valgustuse ja jõu. Kose rannal on ilus riigi hotell, valtion-
hotelli, kus matkaja võib saada nii peavarju kui süüa. Imatralt võib
põigata jala või autol.;,Vallinkoskile, mille valdavad vahutused on
tõesti nägemisväärt.

Matk Saima veestikul.
Imatralt võibfminna kas rongiga ehk autoga 6 kilomeetri kaugusel

olevasse Vuoksenniska j aama, mille sadamast lähevad laevad muu seas
Savonlinna. Nüüd algab üks Soome ilusamatest teekondadest, sarnane

Savonlinna. Olavinlinna.

matk, mida eestlasel vaevalt on juhus teha omal maal või mujal,
nimelt laevamatk üle Saima siniste laenete. Nendel maailmakuulsatel
sisejärvedel on aastate jooksul sõitnud tuhanded ja taas tuhanded
välismaade turistid ja on, eriti kui ilm on soodne, olnud vaimustatud
Soome loodusest. Laevad on hääd ja neil saab korralikku toitu.
Sadasid saari ja tuhandeid neemi vaadeldes kulub aeg ruttu, ja nii
saabubgi laev Savonlinna.

Savonlinna on väike, loodusliselt ilusal kohal olev linn. Linna
nähtavusist on tähelpandavam Olavinlinna, põline Savo kindlus,
kuhu võib igal ajal sisse pääseda. Matkaja võib paale selle käia supela-
sutuse kasiinos, süüa saal ja võtta päikesevanne siniste vete ääres.

Savonlinna.

Punkaharju.
Pärast mõnetunnilist linnas viibimist läheb matk edasi. Linna

sadamast läheb laevu ühele Soome kuulsamale matkakohale, Punka-
harjule. Punkaharju on 7 klm. pikk, kitsas, vete keskel olev, ilusate
metsadega kaetud seljandik, kust avanevad suurepäralised vaated.
Punkaharjul on Valtion Hotelli ja Hotel Finlandia, mõlemates saab
hooneid ja toitu. On võimalus käia saunas ja ujumas.
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Pärast jäälagunemist.

(

l

Laevasõit sisesSoome vetel.



25

s

Metsa on Soomes 25 milj. ha

Vaade Puijomäelt.
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Kuopio.
Punkaharjult pääseb kas laevaga ehk rongiga Savonlinna tagasi,

ja Savonlinna sadamas astub matkaja jälle laevale, et jätkata oma
teekonda edasi põhjapoole Kuopiosse. See tee on sama kuulus kui
huvitav, lqbus ja ilus. Matk Kuopiosse vältab umbes 19 tundi, sel
ajal on matkajal eriline hää võimalus tutvuneda Soome vete imelise
iluga. Kuopio linn on kaunil Kallavette ulatuval neemel. Linna
ümbruse loodus, nagu Väinölänniemi, on eriti veetlev. Parim nähtavus
on Puijo, mis tõuseb 230 meetrit üle merepinna ja mille kuulsast
vaatetornist avaneb vaatlejale otse valdav ja igavesti meelejääv
maastik.

Kuopiost jõutakse pärast 5 tunnilist raudteesõitu Kajaani. Linn
on väike kuid nüüd jõudsasti kasvav. Linna nägemisväärsetest
kohtadest on tähelpandavam Kajaani vana lossi varemed Ämmä-
koski saarel. Lähedalolevas Pöllövuori vaatetornis on matkajal küllalt
põhjust käia.

Kajaani.

Kosesõit Oulujõel.

Maailma kaunim kosesõit.
Nüüd jõuab matkaja jälle täitsa erilisele ja kõikide välismaa

turistide poolt eelistatud teele, nimelt kuulsaile Oulu koskedele.
Kajaanist pääseb kas autol või laeval üle Oulujärve Vaala, kus on
kosetee algus. Vaalas ootavad pikad sihvakad kosevened. Neil algab
nüüd vahel otse meeletu sõit Muhose kirikuküla poole. Mõned Oulujõe
kosed on nimelt eriti kiire vooluga ja otse lennutavad kosepaati oma
kõva hooga. Kartuseks ei ole põhjust, sest venemehed on osavad
juhid. Nõnda saabutakse paale huvitava ja vahelduva, üle 5 tunni
kestnud kosesõidu Muhosele ja siit pääseb rongiga Oulu.

Oulu on matkaja teekonna murdkoht. Ta võib siit nüüd minna
ikka põhjapoole, suunates oma matkaraudteel Rovaniemele ja säält
autoluni mööda Petsamosse ja Jäämere rannale. (Vaata Ihk. 32) Aja-
puudusel aga suundub nü mõnegi teekond juba Oulust tagasi Helsingi
poole. Oulu linnas on vaatamisväärt ilusad kosed ja nende üle olevad
pikad sillad. Linna ehitusist on mõned eriti meeldivad.

Oulu.
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Tampere.
Teekonnal on veel põhjust peatuda Soome suurimas tööstuslinnas,

Tamperel. Linn on eriti ilusal kohal, Näsijärvi ja Pyhäjärvi vahelisel
maaribal. Linna ääres on tähelepandav Pyynikki mägi, mille vaate-
tornist laotub sädelev vaade ümbritsevaile järvedele, aasadele ja
metsadele. Tammerkoski kaldal on nägus Linnateater, samas majas
meeldiv, einelaud. Linna suured tööstusasutused on loomulikult
huvitavad ja õpetlikud vaadata. Kannab ju Tampere nime Soome

Tampere Toomkirik.

Manchester. Eesti asekonsul Sulo Salmelin võimaldab loa saamise
tehaste^vaatlemiseks.

Jälle Helsingis.

Tamperelt Helsingi vältab sõit raudteel 4 tundi. Vahel olevad
turistkeskkohad on lähemalt seletatud matkakavades Ija IV. Pikalt
ja muljerikkalt teekonnalt tagasi jõudnud matkaja võib nüüd kinni-
tada, et ta vennasrahva maad tunneb kaunis hästi.

3
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MATKAKAVA 111.
HELSINKI—LAHTI—JYVÄSKYLėVILPPULA—RUO=
VESI—TAMPERE—HELSINKI.

Teekond vältab 5 päeva ja sõidukulud tõusevad umbes 400
Soome margani.

Oulu jõgi.

Lahti.
Matkaja pääseb Helsingist Lahti linnakesse hommikusel kiirrongil.

Väike noor linn on kiirelt edenenud. Suur raadiosaatejaam, uus rae-
koda ja rahvaülikool (kansanopisto) on linna tähelepandavimad
nähtavused.
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Päijänne.
Lahti ligidal olevas Vesijärvi sadamas astub reisija ootavasse

laeva, mis Vesijärvi ja Päijänne kaudu teda viib üle järve seljandik -

kude, mööda rohkeist saarist ja neemedest ja õitsvatest küladest

Metsajärv sisesSoomes.

Jyväskylä poole. Laeval on hääd magamiskohad, einelaud rikkalik
ja võrdlemisi odav. Nii on ilusal suvepäeval võimalus täies rahus
nautida kesk-Soome suvise looduse kaunidusest ja meeleolust.
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Jyväskylä.
Jyväskylä on väikepoolne kuid meeldiv linn, mis eriti tuntud on

Soome rahvuslise elu ajaloos selle tõttu, et Jyväskylasse asutati esime-
sed soomekeelsed koolid ja esimene soomekeelne õpetajate seminaar.
Linn on edasi kuulus oma haridusharrastuste poolest, siin töötab
igal suvel Suviülikool, ja linna nimetatakse uhkelt Soome Ateenaks.
Linna veersel rinnakul seisab vaatetorn, millelt avardub võluv maastik
vaatlejale. Linna läheduses, Vaajakoski jaamas, on ühistegeliste
äride keskasutuse (S. O. K.) suured tööstusettevõtted, mille vaatamas
käimist soovitame Soome tööstusest pilti saamiseks.

Näsijärvile.
Jyväskyläst jätkub sõit raudteel Haapamäki raudteesõlme

kaudu Vilppula jaama, kust autobussil Ruovesi kirikukülla. Viimane
on juba Näsijärvi rannal. Ilusat küla vaadeldes kulub aeg huvitavalt,
ja varsti pääseb matkaja jatkama oma teekonda kirikuküla sadamast
Tampere linna mõnel Näsijärvi veestikul sõitval laeval. Murole
kanaali ümbrus on veetlev. Umbes 6-tunnilise meeldiva laevasõidu
järel jõuame Tampere linna (vaata Ihk. 27).

MATKAKAVA IV.
HELSINKI-HAMEENLINNA—AULANKO—PÄLKÄNE
—KANGASALA— TAMPERE—HELSINKI.

Eelolev matk kestab umbes kolm päeva ja ta sõidukulud on
umbes 250 Soome marka. Matk algab raudteel Helsingist Hämeen-
linna, Aulankot mitte unustades (vaata Ihk. 19). Hämeenlinnast
võib sõita Vanaja reitti mööda Pälkäne kirikukülla, säält
edasi autol Kangasala looduskaunisse kihelkonda, edasi säält
Tamperele. Kangasalal on Roine ja Längelmänvesi järvede vahel
ülistatud Keisarinharju ja Vehoniemenharju. Viimasel on vaatetorn
ja turistide kodu.

MATKAKAVA V.

Eestlane ei ole omal maal võinud tutvuneda laevasõiduga saaresti-
kus, kuna Eesti rannas saari vähe. Sellepärast tuleb eriti meeles
pidada, et Helsingist kolm korda nädalas, nimelt igal teisipäeval,
kesknädalal jalaupäeval kell 15.i 5 sõidavad meeldivadreisijateaurikud
»Norden», »Ilma» ja »Ahkera» saarestiku teed mööda Turgu. Laevadel
toidetakse hästi ja võrdlemisi odavalt, pileti hinnad on I ja II klassis
65 ja 50 marka ja kestab sõit 25—30 tundi. Merehaigust ei tarvitse
karta, saarestik varjab iga valju tuule eest. Saarestiku maastikud
on eriti vaheldusrikkad. Sagedasti peatub laev mõnel sadamasillal,
nii et on võimalus maal käia.

HELSINKI—HANKO—TURKU—TAMPERE—HÄMEEN*
LINNA—HELSINKI.

Tammisaari on väike, peaaegu rootsikeelne linnake, nagu saarte
elanikudgi on peamiselt rootsikeelsed kalastajad ja väikepõllumehed.

Hanko on Soome kõige lõunapoolsem tipp ja kõige parem, talvelgi
kergesti lahtihoitav sadam. Ühed laevad sõidavad Hanko—Taalin-
tehdas—Turku-teed, teised jälle Strömma kaudu. Taalintehdas on
Soome kõige vanem rauatööstuskoht. Maastik on veetlev oma vahel-
dusega.
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Turku on Soome vana päälinn, teda nimetatakse kultuuri hälliks,
ja käesoleval 1929 aastal pühitseb linn juuni kuu teisel poolel oma
700-aastast juubelit. Linnas on soomekeelne eraülikool. Vaat-
lemisväärt kohte on külluses. Ei tohi unustada vana Toomkirikut
ja Turu vana lossi, kus nüüd on muuseum.

Kui tagasitulekuga peaks olema rutt, siis tuldagu raudteel lSalokaudu. Selles väikeses linnas on suhkrupeedi ümbertöötamistehas ja
suur või ning juustu valmistamise asutus, ning läheduses põllutöö
kool, lisaks on linnas masinatehaseid, puutööstusi, ahjupottide tehas
j. m., nii et neist tööstustest huvitatuile on mõndagi vaadelda. Skuru

Turu Toomkirik.
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jaamast läheb kitsaroopaline raudtee kuulsaile ¥isk ar s i raua-
tehastele, mis valmistavad põllutööriistu, kirveid, kääre ja muid metall-
tooteid. Rauatehas on ka Pinjainen -jaama ligidal. Karjaa jaamas on
raudtee sõlm Hyvinkää—Hanko ja Turku—Helsingi raudteedele.
13 km kaugusel on Raasepori lossi jäänused.

Turu linnast on väga sünnis jätkata matka Toijala kaudu Tam-
perele ja põhja Soome. Toijalas on moodne suur meierei ja eeskujulik
karjapidamiskool. Toijalast tagasitulekule jiöörates läheb teekond
läbi Tamperest ja Hämeenlinnasi, neist vaata Ihk. 27, 30.

Turku,

MATKAKAVA VI
HELSINKI—ROVANIEMI—PETSAMO.

Selleks Jäämereni ulatuvaks matkaks tuleb arvata aega umbes
2 nädalat ja sõidukulusid ligi 1 500 Soome marka. Matkakava pole
ka sugugi lühike, ja vaadete ja meeleolude poolest on ta võrratu.
Seda matka võib teha kas tarvitades I matkakavas selgitatud teed
Viiburi—-Imatra—Kuopio —Oulu koskede kaudu Oulusse ehk jälle
raudteel Pohjanmaa kaudu. Viimane on odavam, kuid loodusilu
poolest kehvem. Matkal võib mugavasti käia Tornios, vetest ümbritse-
tud piirilinnas. Tornio jõe orus ning laiale alale lääne poole elab
Rootsi maa sees ligi 40 000 soomlast, kellele Rootsi valitsus tänini
pole armud ei emakeelist kooli ega usuõpetustgi. Torniost viib raudtee
kuulsale Aavasaksa mäele, kuhu harilikult jaaniööks tulevad
suured hulgad reisijaid ja kohalikke elanikke imetlema südaöö päikest.
Huvitavam on teha see 80 km pikune sõit autol, sest siis saab näha
võimsaid koski ning haruldaselt ilusat Tornio jõe orgu. Aavasaksa
tõuseb 230 mtr merepinnast kõrgemale ja ta tipp on ülevalpool metsa
kasvu piirkonda. Vaade ümbruskonnale on võrratu. Lähedasest
Ylitornio kirikukülast pääseb matkaja posti- ehk reisiautol
Rovaniemile, mille lähedal on teine kuulus kesksuve päikese
vaatlemise mägi, kõrge Ounasvaara.

Rovaniemi on valmis oleva raudtee lõpp, ja algab 450 km pikune
tee Jäämere randa. Varsti võib autoga otse Petsamoni sõita, kui
ehitusel olev maantee valmis saab. Turistühingu reisijatekodusid
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on tee ääres Ivalo, Virtaniemi, Pitkäjärvi, Kolttaköngäs ja Ulaluostari-
nimelistes punktides.

Petsamo maa-ala sai Soome enesele Tartu rahus aastal 1920.
Turism siia mõneski suhtes erilisse ümbrusse ja oludesse on viimaseil
aastail olnud eriti elav. Lapimaa võimas loodus ääretute tundradega
ja ürgmetsadega, Jäämere avavesi ja mere paljad, õudsed rannad
on alati võlunud ja vaimustanud kõiki turiste.

Petsamost kas sõidetakse sama teed tagasi Rovanieme ja Oulu,
või jälle Norra reisijatelaevadel Nordkaj>ile ja säält Narviki, kust
raudteel Rootsi kaudu Torniosse ja Soome kaudu tagasi kodumaale.

Jäämererand.

ÕPPIVA NOORSOO EKSKURSIOONID
on Soomes korraldatud erilise koolireiside büroo Koulumatkatoi-
misto kaudu, kes hoolt kannab õppurite öömajast, söögivõimalustest,
juhtidest ja muust matka eeskavast ja kel on asjaajajad üle maa
õppereisi peatuspunktides. Otsekohesed kulud tasutakse õppereislaste
eneste poolt. Eesti ekskursioonidele võimaldatakse samad soodustu-
sed. Raudteel on võimalus saada hinna alandust leuni 50 %, välja
arvatud aeg 13/VI—1/7 aastal 1929, mil ajal on Turu linnas suured
juubelipidustused, mis inimesi Turgu kokku viivad ja raudteed koor-
mavad. Eestlastele uudis ja huvitav on laevasõit mere saarestikus
ning sisevetel. Mõned laevaühisused on moondanud 20—50 % hinna
alandust ekskursioonidele. See teeb need meeldivad matkad koguni
odavaks sõidu piletite hinna poolest. Kuid et nad kaua vältavad,
peab ränduril olema kaasa võtta rohkelt aega ja teemonna. Valged,
puhtad laevad on einelauaga varustatud ja toidavad sõitjaid võrdle-
misi odavalt. Loodame, et Eestis tähelepanu pööratakse sarnaste
meeldivate laevateede paale nagu on Helsingist Hango kaudu Turgu,
Lahtist Jyväskylässe, Tamperelt Näsijärve mööda Rtiovesi kiriku-
külla, Saimaa laialistel veestikkudel Imatra lähedusest paale kaugele
Kuopio ja Joensuu taha j. n. e. Kõige tarvismineva nõutamiseks
pakub oma abi ja vahetalitust Eesti-büroo, Aurorank. 7 Helsingis,
kes soovi korral üksikasjalise matkakava kokku seab, hinna alandused
nõutab ja tarvilisi juhtnööre annab.
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RONGKODU
on Soome koolireisbüroo korraldatud sõit 111 klassi magamisvagunis
peatustega nägemisväärilisis paigus ja sisaldab söögivaguni ning 2
vagunit 66 reisija tarvis. Rongkodu tarvitama on õigustatud õppiv
noorsugu õpetajatega ning vabas haridustöös tegutsevad noorsoo-
koondised oma juhtidega. Rongkodus peab kohad tellima kolm nä-
dalat ette kas Suomi-büroo kaudu Tallinnas ehk Eesti-büroo kaudu
Helsingis. Tellimisel teatatagu mees- ja naiskohtade kindel arv ja
makstagu 10 % hinnast ette ara. Rongkodus matkamine maksab
magamisriietega ja sooja toiduga 2 korda päevas pikemal sõidul
500 Soome marka- ja lühemal sõidul 350 Soome marka isikult. Eri
maksu eest võib rongkodu söögivagunis lisaks tellida kohvi, puuvilja,
maiustusi j. m.

HELSINKI—TURKU—TAMPERE—JYVÄSKYLėSAVON-
LINNA—PUNKAHARJU—IMATRA—VIIPURI—HELSINKI.

PIKEM RONGKODUMATK.

Sõiduplaan:
Päev Jaam Tulek Peatus Minek

Pühapäev Helsinki —■ —■ 8.10
» Turku 13.28 19 t. 27 m. —

Esmaspäev » — — 8.55
» Toijala 12.52 ot. 9m. 13.01
» Tampere 14.05 9 t. 55 m. 0.00

Teisipäev Haapamäki 3.16 1 t. 04 m. 4.20
» Jyväskylä 6.16 9 t. 59 m. 16.15
» Savonlinna 23.21 15 t. 54 m. 15.15

Kolmapäev Punkaharju 16.14 8 t. 16 m. 0.30
Neljapäev Elisenvaara 2.04 7 t. 03 m. 9.07

» Antrea 11.10 3 t. 03 m. 14.10
»> Imatra 15.07 17 t. 11 m. 8.18

Reede Antrea 9.18 — 12 m. 9.30
» Viipuri 10.41 12 t. 35 m. 23.16

Laupäev Helsinki 8.26 — —

LÜHEM RONGKODUMATK.
HELSINKI—SALO—TURKU—TAMPERE—HÄMEENLINNA

—PORVOO-HELSINKI.

Sõiduplaan:
Päev Jaam Tulek Peatus Minek

Reede Helsinki 8.10
» Salo 12.07 9 t. 52 m. 21.59

Reede-esmaspäev Turku 23.25 57 t. 30 m. 8.55
Teisipäev Tampere 14.05 17 t. 40 m. 7.45
Kolmapäev Hämeenlinna 9.54 21 t. 36 m. 7.30

» Porvoo 10.55 8 t. 10 m. 19.05
» Helsinki 21.44 — —
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Vaade Punkaharjult.

Soome kaske tuntakse vineerina kogu maailmas.



36

SISEKORD.

Eessõna 12
Ihk.

Matkakavad 19—33
Ekskursioonid 33
Rongkodu 34
Laevade sõiduplaanid . .'■ 2, 9, 43
Õhusõiduliin kaanel
Pansioonid ja suvituskohad 42, 43
Hotellid ja võõrastemajad 43, 44
Kohvikuid ja söögisaale 8, 39, 44
Päevapilditarbeaineid 5, 42
Valmis riideid ja riietustarbed 6, 39, 42, 47
Kirjutusmasinaid 38, 45
Panke 8
Elukinnitus 42
Ujumisbassein 8
Seebitehaseid 3
Klaasi ja kristalli 4, 44
Tubakatehaseid •.. 6
Suurärid 6, 46, 39, 41, 44
Superfosfaati j 7
Suusatehaseid 8
Raamatukauplus 10
Margariinitehas 37
Veskid 40, 41
Põllutööriistu ja motoreid 40
Kella ärid 41
Kodutööstus 42
Voodiriietekauplus 47
Ajalehed ;. 47
Ühistegevus 45, 46
Jalanõud 6

Tähele panna! Selle teose kuulutajad soovivad eestlastega ärilist
läbikäimist ja tagavad eestlasele lahke vastuvõtu oma ärides.
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O/V

MARGARIINITEHDAS
KARJALA

A/B

Adr.: Viipuri,
Kirkkosaarenkatu 2

Tel.: 1517, 2206 & 1378

Ida=Soome vanem ja
tootevõimelisem margariinitehas
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Võtke hää käekiri kaasa.
★

Kuigi Teie käekiri ei ole nii »pro=
fessorlik», et seda teistel oleks raske
lugeda, on REMINGTON POR*
TABLE siiski Teile tarvilik.
Teil tuleb vahest teha oma kirjutus*
töid reisil ehk üldse ümbruses, kus
käega kirjutamine on raske, koguni
võimatu. Siis REMINGON POR*
TABLE, kel laud on kaasas, osutub
võrratult praktiliseks abiliseks. Ta
on kerge, tasase löögiga, kiire, vastu*
pidav ja kindel. Kergest puudu*
tusest aitab, et saada kena, selget
kirjutust, mis on kõigile REMING-
TON masinaile omane. Kuigi RE*
MINGTON PORTABLE on nii
väike, et mahub raamatukapi riiulile,
on temas ometi täielik kuulus Re*
mington*masinavärk.

*
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EESTI RAHAGA
HELSINGIS

ostmisel tuleb hoolsalt
valida äri, kust osta

MEIE OLEME
eestlastele müünud palju
riideid ja see tunnistab,
et meie hinnad on vas*
tuvõetavad Eestist tul=
nud ostjatele

Ehtsaid
REISIMÄLESTUSI

valikute valik!
Teretulemast, vaatama!

KAUBAMAJA HELSINGIN PUKIMO OYSTOCKMANN KALEVANKATU 1
SILTASAARENKATU 6SENAATINTORI • KESKUSKATU

RESTORAAN
ROSENDAHL

SEURAHUONE
KAHVILA

Jyväskylä, Kauppakatu 15
Tel. 257

TAMPERE *> PYYNIKKI

"k £

Eelistatuim välisõhu
vestoraan J

Muusika õhtuti kell 20.30-23

Eelistatuim kohvik
ja söögisaal kogu ümbrus*

konnas
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jn================E==========================n
ui iii
iii iii

Ü VIIPURI VALSIVESKI OSAÜHISUS |||
ü! VIIPURI il!
iii ui

TELEFONID: JUHATAJA 34 47 KONTOR 3273
TELEGR. ADR: VALSSIMYLI.Y

lil 111
# 111

111 111
111 111

Hästi puhastatud viljast valmistame:

Kullervo*
Põhjatäht* rukijahu

Tapio* ja
Meteor*rukipüülijahu

iii iii
mida müüme engrosmüüjatele odavamate

päevahindadega
111

VIIPURIN VALSSIMYLLY OSAKEYHTIÖ
111 Viipuris
111 111
111 111
111 111
£====================== ===================11

l l
l MAAMIESTEN AUTO JA KONE OY
{ TURKU
*

*
*

f POLLUTÖÖMASINAID LASKERIISTU
• (Soome tööstus) (Soome tööstus)
( ★ ★

j PAADI MOTOREID JALGRATTAID
J (Soome tööstus) (Husqvarna)
!
\ Pääesitajä Soomes
( GLORIA (Rootsi)
j tehaste põllutöömasinatele

j JOHN DEERE (Ameerika) i
s põllutöömasinatele ja Waterloo Boy motoreile s

| MAAMIESTEN AUTO JA KONE OY \
l l
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Täpne kell TARKUUSKELLO
mälestuseks Soomest

SUURIM KELLADE SPETSIAALÄRI

OY SVEITSILÄINEN KELLOLIIKE,
MIKONKATU 4. HELSINGIS

■l

J. LESKINEN
WILJA* JA KOLONIALKAUPADE SUURÄRI

WIIPURIS

Telegrammid: JAAKKOLESKINEN Telef. 921, 642 ja 30 48
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PÄEVAPILDITARBETE SPETSIAALÄRI SOLIO
müüb ainult garantee*
ritud häid päevapil*
distamistarbeid nagu

Agfa, Gevaert, Kodak,
Zeiss, Ikon saadusi
Kauplused HELSINGIS:

Aleksanterink. 17
Erottajank. 5
Hämeentie 1
Runebergink. 31

TURUS; Linnank. 6 Humalistonk. 8 KOTKAS; Aleksanterink. 23 TAMPERES;
Kauppak. 7 VAASAS; Hovioikeuden esp. 9 OULUS; Isokatu 21 KOUVOLAS;

Kauppalank. VIIPURIS; Aleksanterink. 24

OY. KÄSITEOLLISUUS
(KODUKÄSITÖÖ)

Vihmakuued, mütsid, särgid
ja kaelasidemed

Soomes, Helsingis Fabianink. 7
Tel. 27659

ostate odavaimalt meie juurest

*

*

Veljekset VILJANENIgasuguseid kodukäsitöö saa*
duši, sobivad reisimäles*

tusteks
Aleksanterinkatu 19

Kalevankatu 4

VASTASTIKKUNE
ELUKINNITUSSELTS

KANGASALAN
LEPOKOTI

SALAMA puhkekodu Kangasalat on matka=
jaile ideaalne suvituskoht ja

peatuspaik veetleva loo=
duse keskel

*

XÄ

Pääkontor
Helsingis. Aleksanterinkatu 15

Miljardiline läbikäik
Eestlaste poolt eelistatud

pansioon
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V EHOMEMENHARJUN MATKAILUMAJA
Hämeenlinna maantee ääres ajalooliselt kuulsas
Kangasala kihelkonnas olev TURISTIDE
KODU pakub matkajatele tervisliselt suurepärase
puhkepaiga ning võrratu suvituskoha, sest ta asub
luuletaja Topeliuse ülistatud Roine ja Längelmä-
vesi veekogude vahelisel imeilusal mäeseljandikul.

Esimeseklassi aurikud

s/s ARIADNE, s/s VIOLA ja
s/s EBBA MUNCK

peavad üleval sagedast, kiiret ja korrapärast reisijate ja
kauba otseühendust HELSINGI—TALLINNA liinil

Odavamad piletihinnad. Ekskursioonidele hinnaalandus
★

Esindaja Tallinnas: Carl E. Gahlnbäck.
SOOME AURULAEVA OSAÜHISUS.
AURULAEVAOSAÜHISUS EBBA MUNCK.

Helsinki

VAITIONHOTEILI (BIIUIHOTKLL)
IMATRAL

Soome parim reisitsentrum. Sobiv puhkus» ja suvituskoht.
Reisijatetube suvehooajal üle 70.

1 isiku toad alates Smk. 20: — Eine kella 11—14 Smk. 20: —

2 » » » » 60: — Lõuna » 16—19.30 » 25: —

ülespidamine isikult alates » 65: — Hotelli omad autod alati saadaval.
Nähtavusi:

Vuokse kosed, millest suurem Vallinkoski 5 klm. kaugusel Imatrast, samuti Saima
vete rannad. 7 klm. tee Vuoksenniskale, kust laevad lähevad Savonlinna

Ta he lpanna
Hotell on avatud ümber aasta, kauemaaegsel viibimisel antakse hinnaalandust
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VIIPURI TULLES KÄIGE

STARCKJOHANN*! ÄRIDES
OSTMAS SOOME KRISTALLI, PUUNIKERDUSI JA

MUUD SOOME KAUPPA

:šöfc

HOTELL HANSA
ITA HEIKINKATU 9

TEL. 22 041

Turisthotell EROTTAJA
EROTTAJANKATU 15-17

TEL. 22 791

Südalinnas
★

★

Soovitab puhtaid, mõnusaid
tubeSüdalinnas

Võõrastemaja AGRICOLA Võõrastemaja

Mikonkatu 19. Tel. 28103, 23164

(Vastu raudteejama)

Pension SUNDELL
Kluuvikatu 1. Tel. 25502

Sadama lähedal
(Vastu hotell Kämp'i)

Soovitab puhtaid, ajakohaseid
tube pansiooniga ehk ilma

Smk. 20: — alates

Sõbralik vastuvõtt.
Soovitab puhtaid ja rahulikke

tube

N. N. K. Y. H O SPIZ K. F. U. K
Soome Noorte Naiste Kristuste Ühingute uus esimese klassi
võõrastemaja Helsingis, Pohjois-Rautatiekatu 23 A. Tel. 44921

Sadamast autol 5 minutit
S ★

Tube: ühele isikule
30 margast alates, kahele isikule 50 margast alates
Omad söögisaalid ja kohvik. Jootraha ei võeta!
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Enne kui ostate enesele reisi*
kirjutusmasina, paluge näidata

ROYAL PORTABLE

Proovides ja võrreldes seda
teistereisikirjutusmasinate mär*
kidega, leiate et

ROYAL PORTABLE
on Teile igas suhtes kasu*
likuim

AINUMÜÜJA SOOMES
SOOME ÜHISTEGELINE KESKÜHISUS

Masinate näitus Helsingis Vilhonk. 5 A Tel. 20241
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Soome
ühistegeline
keskühisus

OUOMEN
OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA R.L.
asutatud aastal 1904

Pääkontor HELSINGIS,
VILHONKATU 7.

Harukontorid :

Joensuu,Jyväskylä, Kokkola,
Kotka, Kuopio, Oulu, Tarn*
pere, Turku, Vaasa, Viipuri.

Läbimüük
aastal 1928 1003 milj. Smk.

Tööstusasutusi
HelsingisJämsäs.Vaajakoskil

ja Viipuris.
Tööstusline läbikäik aastal

1928 80 milj. Smk.
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HELSINGIS ON TURISTIL KASULIK OMA
RIIETUST TÄIENDADA

Uue moodsa mantli, kostüümi, vihmakuue, palitu, kasuka, liht--
või piduülikonna ja palju muud riietusse kuuluvat

saate kõige paremini Helsingi suurimast
daamide ja härrade riietusärist

9cu£c>t}
OY TAILOR AB

Aleksanterinkatu 15

HELSINGIN SANOMAT
on kõige rohkem levinenud

ajaleht Soomes

★

Võib tellida igast Eesti postkontorist

Kõige mõjuvam
kuulutusvahend

Messikülastajad
tutvunege Soome suurima ja moodsaima

VOODIRIIETEÄRIGA

Suur valik voodiriideid, sohvapatju, laudlinasid, eesriideid,
kleidiriideid, lõngu j. m.

Näitus Messil, Suomalainen Tyttölyseo, tuba 6
TURUN VANULIIKE

TURKU AURAK. 5 TEL. 831 ja 8 83. HELSINKI HEIKINK. 6 TEL. 26 351

(Tähelep.l Villu ostetakse ja vahetatakse)
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Parim ühendus Eesti ja Soome vahel on

AERO 0./Ü.
lennuliin

TALLINNA-HELSINKI

Ühendus igal päival 1/5—1/11 järgmise sõiduplaani
järel:

12.00 17.00 I TALLINNA I 10.40 16.10
12.40 17.40 \ HELSINGI ! 10.00 15.30

m

Kesksuvel teisipäiviti, neljapäiviti jalaupäiviti korral*
datakse sõidud kl. 15.30 Helsingist ja 17.00

Tallinnast "SUOMI" lennukiga

Lennupileteid Smk. 300: —
- Ekr. 50: —, edasitagasi Smk. 500: —

Ekr. 50: — müüb Tallinnas

AERO O/Ü
TALLINNA AGENTUR

Telef. 305

ja EESTI REISIBÜROO • SUOMI BÜROO

B =—' ========================= —ffi

HIND 40 SENTTI.


