AUUiNCONDAVO
DAIAit ii 1

r
a
f

E R I J O K I ympziristdineen
on Suomen mannermaisin seutu: sillii on korkean ja ylellisen
kulttuurin romanttinen hohde ja hienostuneisuus; kuitenkin
eldmd on uskomattoman halpaa; nuoruus uudistuu alati luonnossa ja ihmisiss5,. Tdiillli on Idiin ajati-rn lumoava tunnelma
yhtyneend ldnnen sivistyksen suomiin mukavuuksiin'
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tyiitoveriarrune'
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Itd-Suomessa, kysyimme

hanelta:

kesllomalle?

meihin kuin kummastuneena,
Toinen muljautti
kaan voidaan kysy5, ia sanoi: Tietysti Kannakselle!>

ette sellaista ylimalTiitus.
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Terijoen Merikylpyla
xrv KYLPYKAuST
s/o-zzla sst
Leakarit.
Piirilaii(itriN. Leppala, KunnanlaekeriM. Rydman ja tri M. Kjtillerfeldt
Suositellaan erikoisesti toipuvia potilaita
ja virkistystd tarvitsevia henkilijitii varben.
Sen aurinkoinen ranta on verraton terveyden ldhde heikoille lapsille.
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I LUOKAN RAVINTOLA
KASINOLLA
JA HUONEISTO
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O H J E L M A L L I SIELTL A N V I E T O

Liihempiii trietoja antaa johtokunta. Puhelimet n:o 3 ja 151.

>Timd merikylpyli-homma
on nim. myiiskin osaltaan maan rajojen vartiointia.
Sen tarkoituksena
on saattaa Kamaksen
huvilaasutus suomalaiseksi, ja jos rajaviiestd' on oman kaman lihaa ja
verta, niin raja on paljon vankempi; se on selvd se.>
Karialan
Aamulehti.
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Ketkeily rei ttejii:
Vaihteen vuoksi voi jalan, polkupyiiriilld, hevosella,
henkilij- tai linja-autolla piiiistd Kannaksen hyviii teitd
monille muistorikkaille paikoille:
Mrtka Tcrijoan kctkurtartt:

NdhtSvyykrid ldhemp6ndkin :
Rannasta niikyy Kronstadt ja keinotekoiset patteri_
saaret sekd Siestarjoen kasino Vendrjdn puolelta.
Terijoella on Suomen kaunein ortodoksinen kirkko.
sitiipaitsi luterilainen ja katolinen kirkko sekii muha_
mettilaisten moskeija.
Loistrohuviloista avaroine puistoineen mainittakoon
Kellomiien Harppulinna, Rajaliana, Suomen ehkd hie_
noin upseerikerho ja Ilja Rjepinin huvila taideteoksi_
neen.
Sisd-Suomessa ollaan usein levottomia itHisestii naa_
purista. Me emme ole: me tunnemme hiinet emmekdpelkdd. Mutta me tieddmme myiis tehtdvdmme: me
tealle, Sinii tuolla. Siksi olemme yksimielisempid kuin

sisdmaalaiser
jffi i:t:T r a
u h a r l i s t a>.

Muistakaa tulla talvellakin!
>Suhteellisen korkeana ja kahden meren vililld sijaiten Karjalan
kannas on maamme lumirikkaimpia
seutuja ja sitiipaitsi kivetiinti,
niin ettd voi hiihtii
viihiilliikin
lmella.>
L. Pihkala.
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Terljoki:
>>Kesiikoti,>,
Naisliiton talossa,2 km. as., tdysihoito 25:alkaen, puh. 126.
>L!.aja>, aseman vieressd, tiiysihoito 20: - alkaen, puh. 47.
>>Ri.nteelii>>,2
km. asemalta
>
25:))
<< 116.
>>Suomela>,2km.asemalta >
(
30:>
38.
>Ilola>>,2 km. asemalta
(
>>
25: >)
169.
>Suomi Riui,era>>,
3,5 km. asemalta, tiiysihoito 25: - alkaen,
puh. 15.
Kuokkala:
>Kostiaisen tdysthottola>>,1 km. asem., t,iiysihoito 25: - alk.,
puh. 17.
>>Kuokkalan Lottien Kesiikoti>>. Av. L/6-37/8, uusittuna,
tiiysihoito 25: - alk., puh. 23.
>>Aid"a>,
om. majurinrouva Elsa Saari, tdysihoito 25: - alk.
>Mansikkaoja>>, Viipurin l. Kiitilijiden lepokoti, tiiysihoito
25: - alk.
Olllla:
>Vaini,ola>>,om. Lyyli

Vainio, tiiysihoito 25: -

alk.

Terlfoon alueclle on ennenkin mahtunut yht'alkaa yli 100,000
lhmlrtd
l(olmekymmenti kllometrid ihanaa hiekkarantaa.
Pohjolstuulilta suoiatut matalat rannat, pohjattoman 3yve pchmed hiekka, lauha luomenlahden veri.

>Oli miten oli: tumustaudun
Kannaksen palvojiin
vinen Eldorado, satumainen ja todellinen, aivan kuin
keslmekin
>
Erkki

- se on sumeiddn koko
Kiuijdrui.
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Asettukaaasumaant d n n e!
Huvilolta vuokrataan ia myydiiiin.
Tietoia niistd antaa
I E R ' J O E N K U N N A N I OI M I S T O ,T E R I J O K I
KUoKKAIAN KEsAKyLpy
LA o ly, KUoKKALA
Vuokra keseltenoin 300-2,500rrk.
Useissa omat komeat puistot, piharakennukset, tenniskentiit, vesijohdot y,m.
kesdasunto
Kannattaa ostaa vakituinen
taelte, kuten lukemattomat ovat tehneet, ja
tulla aikanaan vanhuuden lepoon t6nne
kesikuisen
ilon ja nuoruuden
ovat tddllH nuok e I I e. 60-vuotiaatkin
Verodyri
rukaisia. >Iloisten ukkojen kylb.
- mk. jo kymmenon ollut vain 6: --7:
kunnan vuotta.
Teollisuuslaitoksille
nen paikkakunta.

edulli-

Vakituisesti 4 H5kiide, 2 hammasld6kdriS,
eliiinlddkHri, 3 apteekkia j.n.e.
erihenkiliit,
Useat kuuluisat
ja tai'te' !ikirjaitijat
koisesti
j a t ovat jatkuvasti Terijoen lumoissa;
.tr!
on hankkinut teiilte oman kodinkin.
>Ja kun tdme kerran on kotiutunut, tekee mieli tehdE uusia terveyden toivioretkiii joka kesl.>
Lorin Kaiisti'.

Aianvietett
?iia huviaon kaikille!
T ert joen M erikylpyliin kasino, ohjelmallisia iltoja, tanssia, I lk. ravintola ja orkesteri.
ne.iioen Seurahuone,I':n lk. ravintola ja hotelli, suuri
juhlasali ndyttdmiiineen.
iToteili Purstola, I:n lk. ravintola, tanssia 3 kertaa viil.rossa, A-oikeudet, 24 huonetta ja tilava sali.
Suomi-Riuiero, hotelli ja kasino, I:n lk. ravintola, tanssia 3 kertaa viikossa, 81 oikeudet, oma ranta,
tenniskenttii.
Valkoinen Soli, I:n lk. ravintola, juhlahuoneisto, ei vdkijuomatarjoilua, seudun. suurin tanssiparketti.
Kuokkalan Kesiilcglpglii O.Y:n kasino, I:n lk. ravintola,
tanssia, soittoa ja iltaohjelmaa, anniskeluoikeudet.
Elokuu ateatteri. >Kaleua>, ndytdntijjd

joka ilta.

Urheilukenttrid Terijoella ja Kuokkalassa.
TenniskenttiA puolensataa.
Terijoen uimalaitos.
Kannaksen ranta-alueella puolentuhatta
Biljardisaleja ja keilarata.
Vanhoja puistoja.

uimakoppia.

>Tietysti Terijoki on Kannaksen kuningatar - aivan kuin Nizza
ole eliimh hauskempaa.D
o n R i v i e r a nE. i m i s s i l n
Erkki Kit:ijiiroi,
.

Taallao n a i n a , , J u h l a m e r e n r a n n a l l a . "
I

tl

Puhd.tt.
\ictikko.
niin
tilmi

k.u.r

kuin

kant...

KESAKYLPYL
KUOKKALAN
Kesdlomanne ja viikonloppunne vietdtte
parhaiten hiljaisessa Kuokkalassa, missd eldmd monissa tdysihoitoloissa tulee huokeaksi!
pituinen hiekkaranta on
Kilometrien
maksutta kdytetrtiiviiniinne. - Sielle liiyt?iii
jokairen itselleen mieluisan auringon- ja merenjumalien palvontapaikan. - Siellii vlisyneet hermot vahvistuvat ja elemiinhalu
uudistuu.
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Terijoella,

on paljon -,
Kuokkalassa

iotka ovat viet'
ja niin pois-

maanddren maasta hamaan taivaaseetr,
Tiitus.

Nik6.l.
Kulndh

li"/'roo,
/rno*oo,
valloittaa!

Kuokkalan Kasino
Kuokka. lan Kesiikylpyld
OY:n
joka on valtauudetta
kasinolta,
maantien varrella ja aivan meren rannalla,
avautuu matkailijalle laaja niikiiala aavalle
merelle. Kasinon tuuhean puiston itdisessii
piiiissii on kalustettu huvila matkailijain yiipymistd varten. - Soittoa, konsertteja, tanssia y.m. huvitilaisuuksia. Anniskeluoikeudet
ja ruokatarjoilu. I lk. ravintola. Tanssilattia parketista. Salissa tilaa noin 300 hengelle. - Suurillakin matkaseurueilla on tiIaisuus lounastaa Kasinon ravintolassa. Huvirnatkoja suurilla linja-autoilla, sekd retkeily- ja ratsastusmatkoja j6rjestetdiin.

Kyr. vastaa KUOKKALANKESAKYLPYLA
OlY., KUOKKALA
Puhelln25
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Terve tiidllii vahvistuu,
nauraa surullisensuu.
Sairaan voimat palajaa,
iitks' jiiede halajaa.
Tayteen kukkaan puhkee kaita,
lihavalle ruok' ei maita.
Nuoren ilon kesiimailla.
vanhuskaan ei mitiiiin vailla.
Elaa rikas, elee saita
arkea ja sunnuntaita
naurettavan halvoin hinnoin
lauletaan siis tdysin rinnoin:

"lhmislapsetkaikki samoavat
kohti Terijogn merikylpylaa.
Taallaterveytensekaikki saavat,
kaikki tauti taelle havise.
Taallahoidon saavatsydSnhaavat,
heikko vatsa seke heikko pee.
Taellavanha nuortuu,
pihtikinttu suortuu.
Paratiisiompi paikkatae."
(Kalie Vaananen)
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