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Tallinna linna plaan 1938
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Tallinna linna juht 1938

Vöörkeelsed Tallinna juhid —

sisaldab pääle plaani ka tähelepanuväärt ehitiste ja kohtade
kirjeldusi. Rikkalikult pilte. Hind 60 senti.
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KUI TULETE HELSINGI, TUTVUQE SOOME
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TÖÖ ESEMETE VÄLJAVALIKUGA

KODUKKSITOO

°/y. TELLERVO
KALEVANKATU 3, YRJÖNKATU NURGAL

Hotel TORNI västas :-: Telefon 37154



Hotellit! ja reisijatekodud
CARLTON HOTEL

tel. 25981
telegr aadr.: Carlton Hotel

GRAND HOTEL
tel. 20546

telegr. aadr.: Grand

Hotel KÄMP
tel. 20411

telegr. aadr.: Kämp

Hotelli TORNI HOTEL
tel. 30611

telegr. aadr.: Torni

ASUNTOLA BULEVARD
Bulevardi 4 B. Tel 37949

Matkustajakoti ASTOR
Kluuvikatu 1. Tel. 25354

„ 22362

Matkustajakoti PÄIVÖLÄ
Bulevardi 28 B. Tel. 30252

Matkustajakoti OTAVA
Mikonkatu 15 B. Tel. 39401

°/y. ajantieto
Helsinki, KLUUVIK. 4 Tel. 2Ö794

Usaldatavate kellade usaldatav
ostu- ja paranduskoht. Maailma-
kuulsa H. MOSER & Co. tehaste
peaesindaja Soomes.

KULD-, HÖBE- ja TINATEOSEID ja
EHTEID suures ja maitserikas

väljavalikus



ti suilta iti

Helsingi linna rajas Gustav Vaasa 1550. aastal
Vantaa-jöe kaldale. Kuninga kavatsus oli luua linna,
mis valitseks kogu Soomelahe kaubandust ja vöiks edu-
kalt vöistelda teisel pool lähte asuva Tallinnaga. Et
aga linna asukoht osutus ebasobivaks, viidi linn kunin-
ganna Kristina valitsemise ajal ule oma praegusele
kohale.

Linn piisis alguses pikemat aega vördlemisi väga
väiksena. Nii oli elanikkude arv 1650. a. iimber um-
bes 600—800. Alles Viapori (praeguse Suomenlinna)
kindluse ehitamine, mis algas 1750. aastal, andis linna
kasvamisele tugeva töuke ning 19. sajandi alguseks
töusis elanikkude arv juba 4000-ni. Aastal 1812 nime-
tas Aleksander II Helsingi Soome pealinnaks, selle
linna lähema asukoha töttu Peterburile, kui senine
pealinn Turku. Aastal 1828, peale Turku linna pöle-
mist, toodi Turkust Helsingisse ka ulikool, mis oma-
kord tähtsalt kaasa möjus Helsingi arengule ja kasvule.

Alguses linn asus peamiselt praeguse Kruunuhaan
linnaosa kohal. Seal kus praegu kerkivad Aleksanterin-,
Mikon- ja P. Esplanaadinkatu uhked äripaleed, oli veel
sada aastat tagasi meri — osa Töölö lähte. Kaivon-
puisto oli 1830. a. veel asustamata mets. Praeguse
Valtioneuvosto juures oli soo. Inimeste käed ja kapi-
taal on sellest loonud niiudisaja Helsingi. Kui elanik-
kude arv 1812. a. oli 8000, 1863. a. — 20.000 ja
1898. a. — 80.000, kuunib see nttiid ule 273.000.

Aastal 1918. sai Helsingi Soome vabariigi pea-
linnaks.
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Helsingi, kui vördlemisi noor linn, ei oma vanu
ajaloolisi ehitusi ning selle töttu puudub ta välisilmes
romantiline ajaluule. Ta on aga väljapaistvalt tähele-
panuväärne oma körgelt kunstiväärtusliku arhitek-
tuuriga, mis köneleb soome ehituskunstnikkude kör-
getest vöimetest ja suurest kultuurist.

(TjäJttåaititiidL eåutisi j/«
oiiatttmisväätsusi

Sadamast linna poolesammudesjöuame Kauppa-
tori'le (Kaubaturule), kus varasest hommikust kesk-
päevani miiiiakse toiduaineid. Turu keskel purskkaev
Merenneito (Mereneiu) — kujur Ville Vallgren'i teos.
Turu pöhjapoolsel äärel asuvad linnavalitsuse hooned,
Rootsi saatkonna maja ja äärmisena, Katajanokka
linnaossa viiva silla lähedal, Soome vabariigi presi-
dendi loss. Teiselpool silda on Katajanokka linnaosa,
mille tähtsamaks ehitiseks kreeka-katoliku Uspenski
katedraal. Selles linnaosas asuvad veel riigi rahakoda
ja ohvitseride kasiino.

Kauppatori'lt mööda Esplanaadi puiesteed lääne-
poole sammudes, jöuame Helsingi tsentrumi. Espla-
naadil, Kauppatori poolses otsas on kuulus Kappeli
suverestoraan. Puiestee keskel kerkib rahvusluuletaja
Johan Ludvig Runebergi ausammas — luuletaja poja
Valter Runebergi teos. Esplanaadi lääneotsas asub
Rootsi teatrihoone, mille eest jöuame Keskuskatu'le.
Selle ääres seisab Helsingi suurim — Stockmanni —

kaubamaja. Edasi minnes jöuame RautatientorHe,
milleiimberasuvadmonumentaalne raudteejaama-
hoo n e, ehitatud soome kuulsaima arhitekti Eliel
Saarinen'i poolt (löpet. 1919.a.), Suomen Kansa 1-
listeteatteri (Soome Rahvateater) ja kunstimuu-
seum Ateneum.
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Rahvateatri taga asub pÖline Kaisa n i e m i
puiestik Maamme laulu (Soome-Eestl iihise humni)
looja helilooja Fredrik Paciuse rinnakujuga. Samuti
asub siin juba 1830. a. asutatud Kaisaniemi restoraan,
mille alaliste kiilaliste hulka kuulusid Snellmann, Ru-
neberg, Lönnrot ja teised soorne vanemad suurmehed.

Rautatientori'lt lähevad omnibused alevitesse ja
linna iimbruskonda.

Raudteejaama esikuljest möödudes jöuame Kaivo-
katu kaudu Heikinkatu'le, kus on uus postkon-
tor, ning siit laiale Turuntie'le, mille ääres asub
vöimas graniidist Eduskuntatalo (Parlamendi-
hoone), soome ehituskunsti köige uuem hiilgesaavutis
(arhit. J. S. Sirén, 1931.); selle taga kaunis Konserva-
tooriumi hoone ja Taidemuseo (Kunstimuseum). Kau-
gemal Turuntie'l omapärane, stiilne, körge torniga
Kansallismuseo (Rahvusmuuseum, arhit. E. Saa-
rinen, 1910.) ja selle västas Helsingi linnamuuseum.

Esplanaadi ja Heikinkatu uhinemiskohalt, iile
Erotaja platsi, algab puuderikas Bulevardi (Puiestee)
tänav suurte löhmustega. Puiestee paremal äärel
asetseb Vanhankirkon puisto (Vanakiriku puiestik)
Helsingi vallutamisel vöitluses enamlaste vastu 1918. a.
surma saanud soomlaste ja sakslaste ning järgmisel
aastal Eesti Vabadussöjas langenud soomlaste haudade
ja mälestusmärkidega. Puiestikus on veel vana (puust)
kirik aastast 1827. ning selle taga ..Kalevala" looja
Elias Lönnrofi mälestussammas. Siin lähedal, Kalevan-
ja Yrjönkatu nurgal, kerkib Helsingi esimene ~pilvel-
öhkuja" —hotell Torni, mille tornist avaneb suure-
pärane vaade linnale ja iimbruskonnale. Hotell Torni
västas tähelepanuväärne Soome rahvariiete ja kodu-
käsitöö eriäri ..Tellervo".

Tulles tagasi Heikinkatu'le jöuame Ylioppilastalo
(Uliöpilasmaja) juure, kust algab Aleksanterinkatu,
mis on linna ärielu tuiksoon. edasi
sammudes jöuame Senati ehk Suurkiriku platsile.
Suurkirik sellel platsi], ehitatud a. 1830—1852,
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arhit. C. L. Engeli plaanide järgi, on Helsingi klas-
sikaliku ehitusjärgu kaunimaid ja möjuvamaid arhi-
tektuurteoseid; 12 apostlikuju kaunistavad ta välimust.
Platsi ääres on samalt arhitektilt veel kaks suure-
pärast stiilset ehitust — iilikooli hoone (ehit.
1828—1832) ja selle körval ulikooli raamatukogu
(1836 —1845, uuem osa G. Nyströmi plaanide järgi
1903—1905). Platsi keskel Aleksander II mälestus-
sammas (Valter Runebergi teos).

Valtioneuvosto eest läheb Snellmaninkatu, selle
ääres on Säätytalo puiestik, mille timber asuvad
Soome pank, Riigiarhiiv ja Säätytalo (Seisustemaja).
Puiestikku Soome panga ees kaunistat) J. W. Snell-
mani mälestussammas (E. Wikströmi teos).

Aleksanterinkatu löikab Suurkiriku platsi kohalt
läbi pikk Unioninkatu, mille pöhjapoolses otsas ker-
kib omapärane moodne Kallio kiri k (arhit. Lars
Snock), löunapoolses aga Tähetorn, mille lähedal
kujur R. Stigelli möjukullane skulptuursammas Meve-
hädalised. Tähetorni mäelt on ilus vaade ule sadama
merele. Siit löunapoole alla minnes saabume Kaivo-
puisto'le, mis on helsinglaste mönusaim jalutuskoht.
Puiestikus on hea restoraan Kaivohuone, samas mere-
rannal supelasutus [jllanlinmi ja vabaöhukohvik Vedätän.
Kaivopuisto idaosas asub Eesti saatkonna hoone
ja selle läheduses pansion Riviera.

Linna läänepoolsel serval — Lapinlahti's — asu-
vad krematoorium ja surnuaed. Viimane on oma
korrashoiu ja ilu poolest kauneim Pöhjamaadel.

Surnuaia taga asub supelrand Hiekkaranta, kuhu
on omnibuse-iihendus Erottaja platsilt.

Jttuti&etimitl
Suomen Kansallismuseo (Soome Rahvusmuu-

seum), asub Töölö linnaosas, Turuntie 6. Sisaldab
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rikkalikke ja väärtuslikke soome ja höimurahvaste
etnograafilisi (rahvateaduslikke) ja kultuurajaloolisi
esemetekogusid eelajaloolisest kiviajast kuni uusajani.
Avatud igapäev, peale laupäeva, kl. 12—15. Sisse-
mtnek Smk. 2:—, piihapäevadel maksuta.

Ateneumi Kunstimuuseum raudteejaama
västas. Suurim Soome kunstimuuseum; sisaldab ar-
vuka kogu soome parimate kinstnikkude väljapaist-
vamaid teoseid ning vähema välismaise kunstikogu.
Avatud igapäev, peale laupäeva, kl. 11— 16. Sisse-
minek Smk. 3:—, piihapäevadel 2;—; kesknädalail
kl. 18—20 maksuta.

Helsingin kaupungin museo (Helsingi linna-
muuseum) Hesperian puisto'l Rahvamnuseumi västas.
Sisaldab peaasjalikult linna ajalugu valgustavaid ese-
meid. Avatud igapäev, peale laupäeva, kl. 12—15.
Sisseminek Smk. 1:—, reedeti kl. 17—20 maksuta.

Rautatiemuseo (Raudteemuuseum) raudtee-
jaama vasakus tiivas. Avatud igapäev kl. 12—15.
Sisseminek Smk. 2:—,

Sotamuseo (Söjamuuseum) Suomenlinnas. Ava-
tud igapäev, peale laupäeva, kl. 12—15.

Sinebrychoffin taidekokoelmat (Sinebrjuh-
hovi Kunstigalerii), Bulevardi 40. Rikkalik kogu vä-
lismaa (eriti hollandi ja flaami) kunstnikkude maale,
arvurikkas miniatuuride kogu, ajalooline sisustuskunst
(stiilne mööbel jne.). Avatud igapäev, peale esmas-
päeva, kl. 12—15. Sisseminek Smk. 5:—.

Taidehalli (Kunstihoone). Nervanderinkantu 3,
Töölos. Vahelduvad kunstinäitused. Avatud kl. 11—17,
piihapäevadel kl. 12—16.

Taideteollisuusmuseo (Kunstitööstuse muu-
seum), Keskuskatu 2. Avatud igapäev, peale lau-
päeva, kl. 12—15.

Yliopiston veistokuvakokoelma (Ulikooli
skulptuurgalerii), Snellmaninkatu 5. Avatud kolma-
päevadel kl. 13—14 ja piihapäevadel kl. 14—15.

Cygnaeuksen galleria. Kaivopuisto 17. Ava-
tud igapäev kl. 11—16.
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Yliopiston elänitieteellinen museo (Uli-
kooli zooloogiline muuseum), P. Rautatienkatu 13,
Töölos. Avatud pubapäevadel kl. 12—15, koolidele
ka teistel päevadel.

Yliopiston kasvitieteellinen puutarha
(Ulikooli botaanika aed), Unionin k. 44. Avatud iga-
päev kl. B—2l.

Postimuseo (Postimuuseum), Yrjönkatu 5. Ava-
tud puhapäeval, kesknädalal ja reedel kl. 14—16.

Suomenlinna museo (Suomenlinna kindluse
muuseum). Avatöd igapäev. Suomenlinna söiduks
peab olema eriline luba, mida saab telefoni teel
Suomenlinna nr. 20581—241, kl. 9—ll.

Valtiontyöväensuojelu näyttely (Riikline
tööliskaitse näitus) E. Esplanaadi katu 4. Avatud
igapäev, peale esmaspäeva kl. 12—14; kesknädalal
ka kl. 17.30—19.30.

Rakenusainenäyttely (Ehitusmaterjalide näi-
tus), Fredrinkinkatu 51—53. Avatud igapäev kl. 10—16.
Sissepääs vaba.

Ursan tähtitorni (Ursa tähetorn), Kaivopuisto 5.
Avatud igal täherikkal piihapäeva, kesknädala ja lau-
päeva öhtul kl. 20 —22. Sisseminek Smk. 3:—.

Herttuaniemen museo, Topeliuse muuseum
Herttuaniemes. Avatud puhapäeval ja neljapäeval
kl. 12—16. Uhendus omnibusega Kasarmintoriit
kaks korda tunnis.

Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaare vaba-
öhumuuseum samanimelisel saarel. Avatud igapäev
kl. 12—18. Laev läheb Ruoholahti sadamast ja om-
nibused Kasarmintori'lt.

JiiiUlinuSDulientlitl
Tänavraudtee': Helsingi tänavraudtee jookseb

tihedalt läbi kesklinna ja selle umbruskonna, uhenda-
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des 13 eriliiniga köik linnaosad. Eriliinide vaguneid
tuntakse erivärvilistest nimetahvlitest ja suurtest
numbritest.

Nr. 1 — Rohelise liini vagun, lähtub
Tehtaankatu algusest (Eirast) KauppatorHe, sealt
Snellmaninkatu kaudu Hakaniemetori'le ja Hämeentie'd
mööda edasi kuni Hermannini (Vana linn). Vagun
tuleb tagasi sama teed.

Nr. 2 — Valge-Rohelise liini vagun,
läheb Kauppatori'lt sama teed mööda, nagu Nr. 1,
Hermannfni

Nr. 3 — Kollase liini vagun, algab tee-
konda Kallio'st läheb Urheilukenttä'st mööda jöudes
Turuntie'd mööda Ylioppilastalo juurde, sealt Kauppa-
tori'le, Eira'sse, Erottaja'le ja tagasi Ylioppilastalo
juurde, kust jatkub teekonda Rautatientori kaudu
Hakaniementori'le ja sealt Kallio'le.

Nr. 4 — Sinise liini vagun, lähtub Hieta-
lahti rannast Bulevardi, Heikinkatu ja Turuntie kaudu
kuni linna väravateni Töölös, kust pöördub tagasi.

Nr. 5 — Valge-Kollase liini vagun
läheb Katajanokka'st Kauppatori ja Ylioppilastalo
kaudu Arkadiankatu'le ja Runeberginkatu'le Töölös ja
sealt tagasi.

Nr. 6 — Punase liini vagun, algab tee-
konda Lapinlahdenkatu algusest (surnuaia juurest),
söites Eerikinkatu kaudu Ylioppilastalu juure, siit
Rautatientori kaudu Hakaniementori'le ja sealt edasi
Hermannini.

Nr. 7 — Valge-Punase liini vagun al-
gab teekonda Kasarminkatu'lt Kirurgia haigemaja eest,
läheb Erottaja kaudu Ylioppilastalo juure ja sealt
Rautatientori kaudu Hakaniementori'le ja sealt Diako-
nissi.

Sini-Kollase liini vagun läheb Erotta-
jat Huopalahti (Haaga) ja tuleb sealt tagasi.

Valge liini vagun (Kulosaari ehk Brändö
vagun) lähtub Kauppatori'lt ja söidab rohelise liini
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teed mööda Kallio kaudu Kulosaarele, kust tuleb sama
teed mööda tagasi.

Söiduhind on Smk. 1:—. Seeria piletid 6 tk. —

Smk. s:— ja 12 tk. — Smk. 10:—.
Kui teekond vajab uleminekut teisele liinile, peab

sellest piletiandjale teatama, kes teeb piletile märkuse,
mis öigustab vagunit kaks korda vahetada.

Piletimuiijailt saab osta tänavraudtee kaarte, hind
Smk. s:—.

Taksiautoa. Maks I kl. autos (klassi märk on
auto ees ja uksel) esimese 600 mtr. pealt Smk. 7:—,
edasi iga kilomeeter Smk. 5:—, II kl. autos esimese
750 mtr. eest Smk. 6:—, edasi iga kilomeeter Skm.
4:—.

Söiduvoorimehed. Nende taks on linnajagude
järele; pöhitaks on päeval Smk. 6:—, öösel Smk. 9:—,

tunniviisi Smk. 36:— tunnilt.
Peale vaadeldud liiklemisvahendite käivad veel

omnibused.

<J)&st fa tele#tua£
Postkontor asub Snellmaninkatu 2—4, avatud

kl. 9--17, postmarkide miiiik kl. 9 — 18. Postmarke
muiidakse ka raudteejaamas keila 7—23.

Telegraaf asub P. Makasiininkatu 9 ja on alati
avatud. Telegramme vöetakse vastu ka raudteejaamas
keila 8-22.

TJöefaiitmi ihubtusUoml
Korkeasaari. Kaunis kaljusaar metsaga; saarel

linna loomaaed, restoraan ja supelmaja. Laev läheb
saarele Pohjoissatama'st (Pöhjasadamast) Aleksanterin-
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katu algusest, esimene laev keli 10 ja siis iga poole
tunni järgi.

Suomenlinna. (Viapori). Saar vana kindlusega,
söjaajaloolise muuseumiga ja paljude ajalooliste vaa-
tamisväärtustega. Laev läheb Kauppatori'lt iga tunni
järgi. Saarele söiduks on vaja eriluba, mida saab
muretseda könetraadi teel Nr. 20581—210.

Lauttasaari. Maaliline kaljusaar, mille körge-
raalt paigalt avaneb kaunis vaade saarestikule. Saa-
rel on restoraan ja supelrand. Saarele pääseb laevaga
Ruoholahti sadamast.

Seurasaari. Suurepärane metsärikas rahvapark
vabaöhumuuseumiga, supelasutuse ja restoraaniga.
Saarele pääseb laevaga Ruoholahti sadamast ning
omnibusega Kasarmintori'lt vöi Erottaja'lt.

Mustasaari ja Hevossaari. Saarekesed Lautta-
saari ja Seurasaari vahel.

Munkkiniemi saar Seurasaari läheduses. Saa-
rel Kadettikoulu (Kadettidekool), restoraan ja golfi
mänguplats. Seal saab mängida ka murutönist ja
vötta päikesevanne mererannal, kus on veekarusell
ja muud löbustused. Saarele pääseb trammiga Erotta-
ja'lt ja ka omnibusega.

Pihlajasaari. Kauni looduseilu ja liivaranna
töttu helsinglastele ja ka turistidele eelistatuim suve-
päevade veetmiskoht. Laev läheb Hietalahti sadamast.

Mustikkamaa. Korkeasaari naabersaar. See on
peaasjalikult töörahva meelelahutuskoht, kus piiha-
päeviti käib vahel kuni 20.000 inimese iimber. Hea
liivarand, vabaöhuteater, mitmesugused löbustused.
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Sjömil Ja ianåeiil
Tere ! Tere tulemast!
Tere hommikut, öhtut!
Nägemiseni! Jumalaga!
Onnelikku reisi!

Päivää! (Terve !) Tervetuloa!
Hyvää huomenta, iltaa.
Näkemiin! Hyvästi!
Onnellista matkaa !S Onnea

matkalle!
Voikaa hyvin!
Kiitos! Kiitoksia paljon!
Mihin menette, matkustatte?
Menen kävelylle, kaupunkia

katselemaan.
Haluan mennä hotelliini.
Missä asutte, saanko luvan

saattaa Teitä?
Kuinka voitte?

Milloin laiva lähtee?
Milloin saavumme Helsinkiin?

Elage hästi !

Tänan ! Palju tänu !

Kuhu lähete, reisite ?

Lähen jalutama, linna
vaatama.

Tahan minna hotelli ?

Kuselate, kas vöin Teid
saata ?

Kvidas elate? Kuidas
käsi käib?

Millal läheb laev?
Millal jöuame Helsingi?

Kas Teil on vabu tube?

Palju see tuba maksab?
Hea, mina vötan selle

toa.
Ttikk seepi, käterätt,

joogivett, joogiklaas,
riidehari.

Palun äratage mmd iiles
homme keli seitse,
pool kaheksa!

Mis ajal söödakse hom-
mikueinet, löunat,
öhtueinet.

Söidan homme.

Hotellissa.
Onko Teilä huoneita va-

paina?
Paljonko tämä huone maksaa?
Hyvä, minä otan tämän huo-

neen.
Palanen saippuaa, pyyheliina,

juomavettä, juomalasi,
vaateharja.

Olkaa hyva, herättäkää minut
huomenna kello seitsemän,
puoli kahdeksan.

Milloin saa aamiaista, päiväl-
listä, illallista.

Hotellis.

Matkustan huomenna.
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Restoraanis. Ravintolassa.

Lubage klaas ölut, pudel
olut, pool pudelit ölut,
Pilseneri, musta.

Saanko kolpakon olutta, pul-
lon olutta, puolikkaan
olutta, pilsneriä, tummaa.

Saanko ruokalistan, viini-Lubage söögikaart, vei-
nikaart. listan.

Tass rammuleent, ports-
jon suppi.

Lubage vasikapraadi,
sea karbonaati, Viini
snitseli.

Kupillinen lihalientä, annos
keittoa.

Saanko vasikanpaistin, sian-
kyljyksen, viiniläisleikke-
leen.

Lambapraadi, praetud
kana, singi-omeletti.

Keedetud mune, praetud
mune.

Lammaspaistin, paistettua
kanaa, liikkiömunakon.

Keitettyjä munia, paistettua
munia.

Keedetud kala, praetud
kala.

Keitettyä kalaa, paistettua
kalaa.

Haugi, koha, siiga, lati-
kat, kameljat.

Haukea, kuhaa, siikaa, lahnaa,
kampelaa.

Suolaa, pippuria, sinappia,Soola, pipart, sinepit,
äädikat. etikkaa.

Taldrek, klaas, tass, nu-
ga, kahvel, lusik.

Rööska piimä, haput
piimä.

Riisipudru, mannapudru,
herkulapudru.

Lautanen, lasi, kuppi, veitsi,
haarukka, lusikka.

Maitoa, piimää.

Magust sööki.

Riisipuuroa, mannapuuroa,
kaurapuuroa.

Jälkiruokaa.
Kohvikus. Kahvilassa.

Saanko annoksen kahvia,
lasin teetä, kupin kahvia.

Lubage portsjon kohvi,
klaas teed, tass kohvi.

Saanko kermaa, sokeria, sit-
ruunaa.

Lubage koort, suhkurt,
sidrunit.

Lubage prantssaia vöiga.
Lubage kooki, torti,

Saanko ranskanleipää ja voita.
Saanko leivoksen, kaakkua,

vnnisaia. viinerleipää.
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Lubage klaas morssi.
Lubage sidronisoodat,

Saanko lasi mehua.
Saanko pullo sitruuna-soodaa,

vischyvettä.
Saanko laskun. Haluan mak-

saa.

seltersi.
Palun arve. Soovin

maksa.
Lubage paberosse, siga-

reid.
Saanko savukkeita, Sikaareja.

Kaupluses. Kaupassa.
Tahaksin osta iilikonna,

palitu, vihmamantli,
talvepalitu, kasuka,
kaabu, miitsi.

Tahtoisin ostaa puvun, pääl-
lystakin, sadetakin, talvi-
takin, turkistakin, hatun,
lakin.

Tahaksin osta kostuiimi,
kleidi, mantli, kuve,
pluusi, kiibara.

Tahtoisin ostaa kävelypuvun,
leningin, kapan, hameen,
puseron, hatun.

Urheilupuku, takki, housut,
liivit.

Paita, yöpaita, yöpuku, iho-
paita, alushousut, olkaimet,
sukat, sukkanauhat.

Solmio, kaulus, kova, puoli-
pehmeä.

Kalvosinnappeja, kauluksen-
nappeja.

Nahkakäsineet, trikookäsisi-
neet, kaulahuivi, nenäliina,
kävelykeppi, sateensuoja.

Spordiiilikond, kuub,
piiksid, vest.

Päevasärk, öösärk, pid-
shama, ihusärk, alus-
piiksid, traksid, sukad,
sukahoidjad.

Kaelaside, krae, kova,
poolpehme.

Manseti nööpe, krae
nööpe.

Nahkkindad, triikookin-
dad, kaelarätt, tasku-
rätt, jalutuskepp, vih-
mavari.

Kombinee siidist, puu-
villast, korsett, rinna-
hoidja, garnituur.

Hommikujakk.hommiku-

Alushame sillkinen, pampuli-
nen, korsetti, rintaliivit,
yhdistelmä.

kingad.
Aamutakki, aamukengät.

Must, valge, sinine, pu-
nane, hali, roheline,
kollane; tume, hele.

Musta, valkea, sininen, puna-
nen, viheriä, harmaa, kelta-
nen; tumma, vaalea.
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Suur, väike, kitsas, lai,
körge, pikk, liihike.

Mis see maksab?
Kallis, odav, hea, halb.

Iso, pieni, kapea, leveä, kor-
kea, pitkä, lyhyt.

Mitä tämä maksaa?
Kallista, halpaa, hyvä, huono.

Linnas. Kaupungissa.
Tänav, peatänav, pare-

male, vasakule.
Kus on tänavraudtee

peatuskoht?
Mis linnajakku see vagun

läheb?
Tahan minna Messihalli,

Turuntie'le, Eira'sse,
Katajanokkale, Haka-
niemele jne.

Millise vaguniga sinna
pääseb?

Palun teha piletile iile-
minekumärkus.

Katu, pääkatu, oikealle, vase-
malle.

Missä on raitiovaunupysäkki?

Mihin kaupunginosaan tämä
vaunu menee?

Haluan mennä Messuhallille,
Turuntielle, Eiraan, Kataja-
nokalle, Hakaniemeen, y.m.

Millä vaunulla sinne pääse ?

Saanko lippuuni siirtomerkin-
nän.

Ajamöisted.
Aasta, kuu, nädal, päev,

tund.

Aikasanoja.
Vuosi, kuukausi, viikko, päi-

vä, tunti.
Tammi-, helmi-, maalis-, huh-

ti-, touko-, kesä-, heinä-,
elo-, syys-, loka-, marras-,
joulukuu.

Jaanuar, veebruar, märts,
aprill, mai, juuni, juuli,
august, september,
oktoober, november,
detsember.

Piihapäev, esmaspäev,
teisipäev, kesknädal,
neljapäev, reede, lau-
päev.

Tänä hommikul, eile öh-

Sunnuntai, maanantai, tiistai,
keskiviikko, torstai, perjan-
tai, lauantai.

tul, iileeila, ulehomme.
Tänä aamuna, eilen illalla,

toissapäivänä, ylihuomenna.
Viime viikolla, tässä kuussa,

ensi vuonna.
Läinud nädalal, sellel

kuul, tuleval nädalal.
Talvella, syksyllä, keväällä.

kesällä.
Talvel, sugisel, kevadel,

suvel.
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KÄIGE
TEMPOS

TEMPOS
leiate

PALJU ILUSAID JA
ODAVAID ASJU

PALJU EHTE JA IGA
SUGU MÄLESTUS-
ESEMEID JA MOE
ARTIKLEID

Heikinkatu S.
lioitfiLe
Helsinki.



Oks tee —kaks asja
tasub soita Helsingi ja osta meilt

uhUiiil tiiileitl
Äri on suuremaid Soomes ja on tuntud hea välja-

valiku poolest. (Puht Soome ari).

Juurelöikajad — nii meeste kui ka naiste riietele
— on oma eriala paremaid ametmehi. Nönda
siis on meie valmistatud riided ajakohased ja

hästi valmistatud.

Ohe päeva jooksul valmistame teile naiste mantli,
ti likon n a ehk pali t v, tihekordse prooviga.

Ödavad hinna d.

VALMILT ÄRIS
naiste mantleid, vihmamantleid ja kostimme;

meeste Ulikondi, vihmamantleid ja palituid.

EESTLASTELE
OLEMÄÄRALINE

HINNAALANDUS.

Aleksanterinkatu 15
Helsinki



Kaardi seletus: 1) Edela sadam. 2) Presidendi loss. 3) Runebergi
ausammas, 4) Erottaja ja rootsi teater. 5) Niemeläinen'i suuräri

Bulevardi 6. 6) Vanakirik ja sangaiite. hauad.

Helsingis viiibides
ostate köige soodsamalt meil
mitmesuguseid naiste riietustarbeid nagu:

villa-, siidi- ja puuvilla-
kangaid, kindaid, sukke,
trikookaupu, ilustusi jne.

Soome suurim
ja täielikum

naiste riietumis-
tarvete eri a r i

Bulevardi 6. Telef. 275-32.

„Graahka" trUkk Tallinn, Liivalaia 47. 1938. a.


