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Yksimieliseen 
y riitelyyn ! 

Työskenteleminen matkaili-
jaliikenteen hyväksi on mo
nessa maassa tullut kansalli
seksi tehtäväksi, josta kukaan 
ei katso olevansa oikeutettu 
syrjään vetäytymään. Sellai
seksi sen pitäisi muodostua 
meilläkin, sillä maamme kai
paisi hyvinkin kipeästi sellai
siakin tuloja, joita vilkas mat-
kailijaliikenne maahan epäile
mättä viljalti toisi. Ja noit
ten tulojen saantiin olisi meil
lä mitä suurimmat edellytyk
set, sillä tokikin meidän maal
lamme, jos millään, on tar
peeksi tenhoa vetääkseen puo
leensa ulkomaalaisia matkai
lijoita. 

Heräymyksen työskentelyyn 
matkailijaliikenteen hyväksi 
täytyisi vain tapahtua kaik
kialla, jokaisessa maamme 

Jsolkassa. korpienkin . kätköis
sä. (Meillä täällä omassa hy
vässä Keski-Suomessamme tar
vittaisiin myöskin enemmän 
intoa ja enemmän harrastus
ta asiaan. Kaunis, vesirikas 
kotikolkkammc voi tulla yhä 
enemmän matkailijain suosi
maksi, kunhan vain jokainen 
puolestamme teemme voita
vamme matkailijain täällä viih
dyttämiseksi, matkailijareittien 
saamiseksi mukavammiksi. Jo 
Jyväskylän lähimmässä ym
päristössä on matkailuliiken-
teen suosijoilla ja ystävillä 
hyötyisä työmaa. Onhan meil
lä sellainen kaunis vesireitti 
kuin Kuusan—Jyväskylän reit
ti, jolle olisi saatava säännöl
linen matkailijaliikenne syn
tymään, onhan meillä Ronnin-
mäkemme, josta, sanokoot 
epäilijät mitä tahansa, voi tal-
viurheilupaikkana ja siis mat
kailijain tänne vetäjänä, suu
riakin toivoa. Kun Jyväsky
län—Pieksämäen rata valmis
tuu ja seutumme joutuu vilk
kaan läpikulkutien varteen, 
tulee se kaikkine ansioineen 
varmaan huomatuksi. 

Mutta nyt jo tarvitaan alus
tavaa työtä, tarvitaan ponnis
telua ja tarvitaan myöskin 
uskoa, että ponnistuksia seu
raavat kauniit saavutukset. Ei 
siis korvia -kuuroiksi matkai
lija-asialle, vaan epäitsekkää-
seen, yksimieliseen työhön 
sen hyväksi! 

TTäliöala Päijänteelle päin Kati arouorelta. 

Kanavuorelle ! 

Olen aina, kun joku on 
kysellyt minulta Jyväskylän 
ympäristön näkemisenarvoisia 
paikkoja, ensinnä maininnut 
Kanavuoren ja kuhoittanut sin
ne kaikin mokomin mene
mään. Se on nytkin ponsi 
virressäryU-^Käykää ensin Ka
navuorella, sitten voitte muita 
nähtävyyksiä katsella sitä mu
kaa kuin aikanne riittää! 

Kanavuorelle on pääsy Jy
väskylän kaupungista erittäin 
mukava. Sähkötehtaan ran
nasta astuu johonkin pikku 
höyrypursista „Väinölä", „Toi-
mi" tai „ Vellamo" silloin, kun 
ne ovat H a a p a k o s k e l l e 
lähdössä. Sitten seuraava tun
nin laivamatka tarjoaa todel
lisen nautinnon, sillä laiva 
viilettää Jyväsjärven rannalla 
sijaitsevien kauniitten huvilain 
editse, ruohikkorantoja kul
kien, Äijälän salmeen ja siitä 
Pikku-Päijännettä saarien ohi 
ja salmia pitkin Haapakosken 
sahalle. Laivain kapteenit ovat 
perin ystävällisiä miehiä ja 
koneenkuljettajat oikeita opin-
käyneitä »gentlemanneja", niin 
että kelpaa heidän kanssaan 
jutustaa sen, joka siitä hu
vista pitää. 

Haapakoskelle tultua ei pi
dä säikähtää vaikka vastassa 
onkin määräämättömän paljon 
lautataapeleita ja sahajauhoja, 
ruminaa ja räminää. Missäpä 
olisitte nähneet sahan ilman 
sellaisia merkkejä? Rohkeasti 
vain sahajauhoista tietä, sa

halaitoksen omistajan -
asuinrakennuksen ja piha 
ton ohi Haapakosken si 
ja siitä maantietä pitkii 
erään toisenkin sillan j 
kaunista lahtea kaartien 
itävuorelle" vievälle" pöl 
Jos kahvin paikoilta p; 
niin sopii mainiosti po 
maantien vierellä olevaan 
vilaan, jonka liedellä \ 
kiehahtaa tuossa tuokiosi 
jossa janonne muillakin 
kistävillä »nektareilla" 
virutetaan. Ja kysäskääp;, 
ten reippaalta emännältä 
jonko vie aikaa Kanavie 
kiipeäminen, niin vanui. 
saatte vastaukseksi: 

— Kymmenessä min 
sa tästä ennenkin ovat 
reippaat jalat vuorelle 
nect! 
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Sopiipa siis yrittää. En 
kehoita erityisen tarkasti si
vuille tirkistelemään tämän 
nousutaipaleen alussa, sillä 
polku vie vielä, kun Matkai
lijayhdistyksen Jyväskylän o-
sasto varojen puutteessa ei 
ole voinut paremman tici te
koon ryhtyä, mökkirykfmnän 
kautta, jonka huoneentaulussa 
on siisteys nähtävästi siirty
nyt jollekin vaatimattomalle 
sijalle. Mutta sellaista ei ole 
pitkälti, sillä polku kiäntyy 
vuoren rinnettä kiertelemään 
ja mökit jäävät niine hyvi-
neen alas rannalle. 

Rosoinen on Kanavuoren 
kylki. Muinoisten luonnonmul
listusten aikana ovat siinä kivi
paadet jäyheää paukettaan pi

täneet. Halkeillut on harmaa 
kiviseinä ja alas rinnettä ovat 
vierineet valtavat kalliomöh-
käleet, toiset taasen uhkaavi
na rinteeseen riippumaan jää
den. Hyvin .käv kumminkin 
vuorelle kulku. Polku vält
telee pahimpia paikkoja, mut
ta panee sentään silloin täl
löin tarpeeksi pinnistämään. 
Aivan niinkuin pitääkin! Ei
hän sitä muutoin tietäisi vuo
relle kiipeävänkään! 

Hieman hiki hatussa ja sel
kä lämpimänä saavutaan niin 
Kanavuoren laelle, jonne Mat
kailijayhdistyksen toimesta ja 
eräitten yhdistyksen työtä kan-
nattavain henkilöitten suosiol
lisella avulla on saatu raken
netuksi vaatimaton näkötorni. 
Ilman sitäpä olisikin vuorelle 
kiipeäminen tuiki turhaa, sillä 
vuorella kasvava metsä estää 
kokonaan näkemisen ympä
ristölle. Mutta ihmeitä tekee 
näkötorni. Kun sinne kii-
peätte, kiitätte kolmenkertai
sesi onneanne, että tulitte 
matkalle ja sen pieniä vai
voja kokemaan lähteneeksi. 
Näköala Kanavuoren tornista 
on nimittäin kerrassaan suu
renmoinen. 

Mitäkö sieltä katsoen enim
män ihailisitte? Mahtavaa sa-
lomaisemaako, joka avautuu 
eteenne kuin pehmeä huppe-
lehtiva, vihreä matto, vai sal-
mekkaita, kimaltelevia järven
selkiäkö? Kuva kokonaisuu
dessaan on ihana. Metsäiset 
kukkulat, taivaanrannalle aal
toileva salo kesäisine värei

neen ja sen lomassa pilkoit-
tavat lahdelmat vaikuttavat 
mieleen rauhoittavasti ja sa
malla kohottavasti. Siellä päi-
lyvät kirkkaina Päijänteen poh
joisrannat, siellä kareilee hie
noisesti pitkän, saarekkaan 
Leppäveden pinta. Ja kau
kana alhaalla räiskyttelee Haa
pakoski kuohujaan, kauniista 
suvannosta vallattoman vauh
din otettuaan. Ei häiritse 
enää sahan sirkkelien surina, 
ci kuulu lautojen läiske pinoa-
mispaikoilta. Saha-alue näyt
tää jo vallan hauskalta täältä 
ylhäältä katsottuna. 

Mutta mikäs soraharjanne 
se tuolta Leppäveteen pistää? 

Niin, Kanavuori sattuu uu
den ratasuunnan, Pieksämäen 

Jyväskylän, varteen, ja par
haillaan käynnissä olevia ra
dan rakennustöitä voi täältä
kin jo hieman tarkastella. 
Niinpä näkyy sinne tuo Lep
päveteen pistävä pitkä rata
valli, näkyvät radan ja sillan 
rakennustyöt Haapakosken par
taalla ja niinikään pitkähkö 
ratavalli Haapakoskelta vähän 

! matkaa ivvSsVv1;T»r ^:>;-
Kunpahan tämä rata valmis
tuu, tulee Kanavuori varmaan 
yhä enemmän matkailijoiden 
suosimaksi. 

Vielä silmäys vaihtelevaan 
ympärislömaisemaan ja sitten 
alas tornista ja pitkin polkua. 
Helppoa on alas tulo. Saa 
tarttelchtia puiden runkoihin, 
ettei vauhti pääse turmiota te
kemään. Haapakosken laitu
rissa on laiva lähtövalmiina. 
Siihen siis ja tyytyväisin mie
lin kaupunkiin. 

Olette varmaan valmiit yh
tymään loppukehoitukseeni: 
käykää kaikin mokomin Ka
navuorella, jos kerran Jyväs
kylän ympäristöön vähänkään 
tutustua tahdotte! 

H. H. 
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„Maikailijaa" 
julaistaan vielä tämän kesän ku
luessa ainakin kaksi numeroa, toi-
nen vielä heinäkuun kuluessa ja 
toinen elokuussa. Keholtamme 
ympäristön matkailuliikenteen ys
täviä lähettämään näihin numc-
hin kirjoituksia näkemisen arvoi
sista paikoista sekä kaikkia mat
kailijoille tarpeellisia neuvoja ja 
tiedonantoja. 

Liikemiehiä kehoitamme niin
ikään varaamaan itselleen ilmoi
tustilan noissa numeroissa. Onhan 
matkailuliikenteen edistäminen yh
teinen tärkeä asia, joka kaipaa 
kaikkien kannatusta. 

Jyväskylän ja ympäristön 
matkaoppaan, 

laajahkon, runsaasti kuvitetun teok
sen saa kirjakaupoista. Hinta on 
nykyään sidotusta 2:50 ja nido
tusta 1:50. 
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Kanamuori ja Jiaapaftosfti. 

Kalamatkalla Muura
men seuduilla. 

Muuramen kylillä voi suu
rempikin seurue matkailijoita 
vierailla vuorokauden tai pari. 
Kesäisin on nim. majatalossa, 
nuorisoseuratalolla tai useissa 
vieraanvaraisissa maalaistalois
sa kohtuullisesta maksusta va
rattuna matkailijoille yösija. 
Niissä on myös ruokaa ja vir-
kistysjuomia saatavissa. Eikä
pä pyhäpäivinä taida monasti 
henkistä tai muutakaan huvi
tusta mainitulta nuoriseurata-
lolta puuttua. 

Kun matkailija on esim. lau-
vantai-iltana joko laivalla, au
tolla tai muilla ajopeleillä saa
punut tähän kauniiseen kylään, 
voi hän yösijan itselleen han
kittuaan tutustua vielä iltasella 
seudun nähtävyyksiin. Tai saat
taa hän, heti Muurameen tul
tuaan, siellä varustautua vuoro
kautiselle kalastusmatkalle joko 
Muuratjärven puolelle tai Päi
jänteen vesille. 

Tarkoituksenmukaiset ka-
lastuskojeet mukanaan astuu 
hän esim. laivalaiturin luona 
veneeseen, jolloin kalavesiin 
perehtynyt soutaja kuljettaa 
hänet Majasaaren ja Halkolan-
niemen ohi väjemmille vesille. 

Matkan määränä on tällä 
kertaa Muuratsalon eteläpäässä 
olevat Kampinsaaret aavan Ris-
tinselän pohjoispäässä, jonka 
kalarikkaat luodot ja saarien 
rannat ovat semminkin sun
nuntaikalastajien mieluisia olin
paikkoja. Vasemmalla rajoit
taa näköpiiriä 5 kilometriä pit
kä Muuratsalon muhkea man
tereinen ranta. — Muuratsalo 
on muuten kuuluisa kolmesta, 
sen korkeimmilla kohdilla si
jaitsevasta umpilammestaan ja 
harvinaisesta kasvullisuudes
taan sekä pyöreiden, mukula
kivien peittämien rinteidensä 
y.m. omituisista muodostu
mista, jotka epäilemättä ovat 
tunnetun, muinaisen jäämeren, 
Yoldia meren, aikuisia muis
toja. Tämä saari ja sen ran-
nikkosyvänteet sietäisivät erit
täinkin tieteellisten tutkijain 
tarkempaa huomiota. 

Mutta edessämme on sie
vällä, kolmen lahden syleile-
mällä kannaksella Niemelän 
talo, joka vakavaa, tumman 
vihreää Riihivuoren korkeata 
taustaa vastaan vilkastuttaa 
komeata kokonaismaisemaa. 
Neljännestunnin ajan järven 
selkää sondeittamme, kuijem-
me pyöreän, petäjikön peittä
män ja kivikkorantaisen Hon
giston niemen ohi. Vasem
malle jää Muuratsalon kupee
seen kaunis, pohjoispäässään 
äkkijyrkkärantainen Kajliosaari 
ja sen vähäinen naapurisaari 
sekä salmessa sijaitseva, pieni 
Mäntysaari. Muuratsalon ran
nan havaitsemme tällä puolen 
kokonaan asumattomaksi, pait
si äskenmainittujen saarien 
kohdalla, jossa pienoiselta, 
vihertävältä peltotilkultaan pil
kistää Naukkulan köyhä ka
lastajatorppa. • 

Vene soluu tästälähin ka
peita vesiä myöten somien 
lahtien ja niemien ohi. Va
semmalla yhä yksitoikkoisena 
Muuratsalo' reunustaa reittiäm
me. — Nämä Muuratsalon 
metsärinteiset rannat ovat muu
ten syksyisin metsämiehille 
mieluisia teirien, pyiden ja 
metsojen pyyntipaikkoja. 

Muuratsalon loppupäähän, 
luokseen houkuttelevan hiekka-
rannikon kohdalle saavuttuam
me, on ihan edessämme Kam
pin kivikkorantaiset kaksois
saaret. Näiden ympärillä on 
jo toivomiamme, hyviä kala
vesiä. Varsinkin Pien'-Kam-
pin ja Muuratsalon välisessä', 
syvässä salmessa voi pohja-
ongella tai pitkällä siimalla 
saada suuria, sammalpäisiä 
ahvenia. Ja molempien Kamp
pien välisessä, matalammassa 

viettämä:n Kampin saarella 
olevissa lavumajoissa tai nuo
tion ääre ä, äänetöntä ja laulu
rastaan ^-lveuttamaa kesäyötä 
ihaellen. 

Koettuamme sitten pyydyk-
semme, palaamme kalliorantai-
selle Kijtkytsaarelle, jossa viri
tämme valkean sen kaakkoi
selle, rtiatalimmalle rannikolle 
vaimisUaksemme itsellemme 
maukka.jn kalakeiton tai pais-
taakserrime herkullisia ahvenia 
aamuateriamme särpimeksi. 

Päivällisaterian voimme val
mistaa itsellemme soudettuam
me M uuratsalon eteläpäässä 
vähän edempänä olevan, kau
niisti haareutuvan hickkaran-
nikon suojaan. Ja kun sit
ten, p Ihkatuoksuisessa petäji
kössä käyskeltyämmc, otamme 
vilvoittavan kylvyn, olemme 
valmiit vielä viimeisen kerran 
luonne n helmassa aterioimaan. 
Olem mekin näin, kaikin puo
lin virkistyjinä, valmiit nou
semaan v.-neeseemme ohjatak-
semi *"sen paluumatkalle. 

Mutta Ison-Kampin kohdalle 
tultuamme kierrämme nyt saa
ren tinaiseen matalarantaiseen 
lahdel »naan ja siitä eteenpäin 
kapea11 Ja yhä madaltuvan 
„ Syväsalmen" läpi sievälle, 
pienoiselle Kivijärvelle, jonka 
ruohi kkoiset pohjoislahdelmat 
ovat lahnojen mieluisia kutu-
paikk°Ja- Laskemme sen vii-

•".Ttqftijmäfti, Päiraäftimta, Kiitalafiti. 

somia työvär.nasuntoja. Saaren 
metsä on tjyvin hoidettua ja 
sen metsäriista rauhoitettua. 

Säynätsalo joutui nykyis
ten omistajiensa kehittävään 
hoitoon V.J897. 

Ede ten ajautuu laivamme 
Säjnätsalon ja mantereen vä
litse, pysähtyen siltaan Ran
nan torpan kohdalla, jonka 
takana ylhäisellä mäellä sijait
see Kinkomaan talo. Nyt jat
ketaan kulkua pienten saarien 
lomitse Poronselälle. Matkalla 
on mahdollisesti tilaisuus ihail
la tuulisella säällä Poronsel-
kää, sen vihaisesti viskellessä 
ulapalla valkopäitä vesiharjan-
teitaan tai vyöryttäissä aalto-
jaan Lehtisaaren rantaan. Kau
koputkella katsoen voimme 
vielä nähdä saman Lehtisaa
ren eteläpäässä äkkijyrkkiä, 

"kivikoluisia rantoja, joille pai-
kotellen kallionrotkoissa, vuo-

li.iiio.il a KiiJurouorelta DTuuramessa. 

salmessa iskee usein uisti
meen, pitkänsiiman pieniin 
ahveniin tai syöttikaloihin isoja 
haukia. 

Omituisen voimakkaasti vai
kuttavat varsinkin Ison-Kam
pin pohjoispäässä, matalasta 
korkealle (n. 4—5 m.) kohoo-
vat jättiläiskivipaadet, joiden 
keskikorkeuteen „valapattovii-
vat" ovat ikuisiksi ajoiksi uur
taneet unohtumattomat merk
kinsä. 

Vaan suunnatkaamme nyt 
vene Ison-Kampin jyrkkuran-
taiseen eteläpäähän, jonka suo
jaiseen satamaan äkkiä kään
nymme maihin. Nousemme 
eväinemme. kalastusvehkei-
nemme kalliolle ja teemme 
nuotion saarelta keräämistäm
me puista. Istuudumme kahvi
pannun kiehuessa ihailemaan 
aavalta Ristinselältä tulevien 
iltalaineiden leppoisaa loiskin
taa. (Kampinsaaren kärjestä 
suoraan suurimman selän yli 
Rutalahden pohjaan n. 30 km. 
aukeata vettä.) 

Tällä välin onkin soutajam
me suosiollisella avullamme 
syöttänyt pitkänsiiman onget 
ja voimme nyt lähteä kieriä-
mään satimiamme esim. Pien'-
Kampin ympärille. Tai. jos 
olemme varustautuneet usealla 
sadalla koukulla, jatkamme 
pyyntiretkeämme illansuussa 
aina Sudenluodoille asti, Ris-
tinseliin aavimmalla selällä. 
Täällä varmasti suotuisalla ka
lansyönti-sääliä voimme toivoa 
kokevamme aamun sarastaessa 
hyvän saaliin isoja ahvenia, 
kuhia, siikoja, lahnoja y.m. 
Parituntisen yömme palaamm 

meisessä sopukassa nuotta-
talaan kohdalle veneemme 
ra n tr an. 

j - ttäen tässä soutajan oman 
oni nsa nojaan, kiertämään 
taka, sin Muuramen kylään, 
astui n m e rantapolkua pitkin 
maar'tielle, jota myöten Nie
melä:1 talon kautta jalan tai-
vallai "me Kulmalan talon ohit
se j.sko Lullin tai Hakolan 
taloit 'in, joista anomme vene-
kyyti. 3 takaisin Muuramen lai-
varan 'aan, yöpyäksemme ky
lässä, ellemme ole onnistuneet 
s a a , naan yösijaa jo tuolla Saa
ren kylässä Lullin tai Hako
lan taioissa. 

M uuramen rannasta lähtee 
Oittil asta saapunut ja Saaren
kylän laitureissa poikennut 
Kaim;1 H-laiva aamulla kello 6 
tienoi ssa. 

Ser1 reitti käy nyt ensin 
Majasaaren ohi kapeiden ve
sien kautta, sievän Rauvan-
lahdei' talon ja huvilan ku-
peitse tai mahdollisesti poike
ten s en siltaan. Täältä se 
kääntv >'• kodikasten sisävesi-
isiaisei Tiien silmää hivellessä 
Säynä tsaloon, jonka laivasil
taan fioiketaan. 

Säv nätsalon isossa, vaihte
levan' luonnon kaunistamassa 
saares:5a- jonka omistaa Joh. 
Parvia; nen O.y., on heti lai
turin I ähellä alavien peltomai
den kc'skeUä maatilarakennuk
sia. S 3 a r en pohjoispäässä on 
ison I; livareitin puolella suuri 
sahalai , :oä! vähän matkaa tän-
nempäi ;ä on lastuvillalaitos, 
telakka Ja tiilitehdas sekä sin
ne tän ne. kauniiden lahdel-
emien poukamiin siroteltuina, 

resta irtaantuneet lohkareet 
muodostavat pöydäntapaisia 
jättiläispaasia. 

Kalasaaren kohdalle saavut
tua, on edessämme vilkasliik
keinen reitti Jyväskylästä Haa
pakoskelle kulkevine höyrylai-
voineen, soutu- ja moottori-
veneineen y.m. 

Kaupungin rantaan saavum
me jo tunnettuja teitä kello 
V» 8 tienoilla aamusella. 

Laivan etukeulasta työntyy 
kiireissään maalaisia kala- ja 
marjakoppineen, viedäkseen 
niitä kaupungin torille odotta
ville ostajille. Astumme aju
riin, joita pitkä rivillinen on 
sijoittunut rantalaiturille. 

Toista vuorokautta kestänyt, 
virkistävä malkamme on päät
tynyt. 

Perin mukavan 
, kävelymatkan 

voi Jyväskylästä, itseään vä
hääkään rasittamatta, tehdä 
läheiselle L a a j a v u o r e l l e , 
josta on mitä viehättävin näkö
ala. Matka vie noin kolme 
tuntia, eikä se siis vaadi mi
tään erikoisia valmisteluja. 
Korkeintaan muutama voileipä 
ja virvokejuomapullo mukaan 
ja niine eväine taipaleelle. 

Vesankaan vievää maantietä 
käy matka ensin Mäki-Matin 
kautta Syrjälän talon kohdalle, 
josta tie lähtee Nisulan kar
tanoon ja sen alueelle. Tätä 
tietä kävelemme kodikkaan 
kartanon pihan läpi ja painum-# 

me laajalle peltoalueelle ja sen 
kautta Laajavuoren lähistöllä 
sijaitseviin torppiin vievälle 
tielle. Luonto on rehevimmil-
lään, tienviereiset viljavainiot 
väkevimmässä kasvussaan ja 
niityt kirjavimmassa kukassaan. 
Kaarramme pellonlaitoja, lä
hellä Tuomiojärven rantaa kul
kien, ja tulla tupsahdamme 
Auvilan torpan tuuheapihlajai-
seen pihaan. Jos torpan jäyhä 
vaari on pihalla askartelemas
sa, niin käymme tietysti pu
heisiin. Ja takaan, että ver
rattoman puhekumppanin ha
uessa tapaani mekin. Sivu^c 
tamme sitten matkaa jatkaes
samme erään toisenkin torpan 
ja — siinäpä se onkin edes
sämme Laajavuoren metsäinen 
rinne. 

Ei ole vaikeata Laajavuo
relle nousu. Yks' kaks' olem
me sen korkeimmalla, tasai-
simmalla harjalla, ihastuneina 
katselemassa ympäristömaise-
maa. Siinä kimaltelee kau
niin, tuuhearantaisen Tuomio
järven pinta, tuolla etempänä 

I vilkuttaa vesiääa kirkas Pa-
lokkajärvi. Ja oikealla kohoa
vat lehtoiset vaa.rat ja voima-
kaskasvuiset petäjikkörinteet 
kuin maiseman jykevänä puit
teena. 

Täynnä on Laajavuoren rin
ne mainioita lepopaikkoja. 
Siellä voi sangen rattoisasti 
viettää aamusta iltaan kauniin 
kesäisen päivän. Eräiltä koh
diltaan aivan äkkijyrkkä rinne 
on virkistävä kiipeilypaikka, 
jos joku sellaista urheilua ha
lajaa. Onpa luonto rinteeseen 
laittanut isonlaisen luolankin, 
jota voi täydellä syyllä kuvi
tella esi-isäimme asuinpaikaksi 
sota- ja vainovuosien aikana. 
— Vuoren juurella sijaitsevan 

s 

V 

Siil tasalmi ja t i i ran talo Jtjroäsivuläu lähistöllä. 
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Kärkisten luotsimaja Päijänteellä. 

torpan turvekattoinen navetta
rakennus, jonka lähistöllä kili-
parvi käyskentelee laitumella, 
muistuttaa erinomaisesti sveit
siläistä paimenmajaa ja lisää 
siis vain vuoristomaiseman 
virkistävää tuntua. 

Laajavuori on kertakaikkiaan 
näkemisen arvoinen paikka. 
Jyväskylän nuorille kesävie
raille sitä erittäin suosittelen. 
Tienneuvojan toimittaa ker
naasti Matkailijayhdistyksen 
täkäläisen osaston sihteeri, 
joka on joka arkipäivä pitkin 
päivää tavattavissa »Keski-Suo-
men" toimituksessa. Puheli
men numero on 9. 

H. H. 

Vaikutelmia automo-
biilimatkalta kesällä 

1913. 
»Matkailulehden" viimeksi 

ilmestyneessä numerossa tekee 
Ernst Lampen tunnetulla 
mehevällä tavallaan selkoa 
viime kesänä Helsingistä Poh
janmaalle tekemästään automo-
biilimatkasta. Matkan tarkoi
tuksena oli Matkailijayhdistyk
sen puolesta tutkia maanteit-
temme kelpaavaisuutta auto-

lYijbiflIliikehteeTie.~ Otamme 
tuosta pitkästä matkakertomuk
sesta tähän ne paikat, joissa 
puhutaan matkasta Jyväskylän 
seudulla ja jotka siis lukijaim-
me mielenkiintoa enimmin he
rättänevät: 

Vähitellen olin selviytynyt 
tasangoista. Alavuuden ja Ät-
särin välillä alkavat mäet. Ne 
muuttuvat yhä korkeammiksi 
ja jyrkemmiksi ja seutu met
sistyy. Mitä kauvemmaksi 
itäänpäin kulkee, sitä korkeam
malle ylenee maa. Vihdoin 
pääsimme Myllymäen suurille 
kukkuloille. Majatalo sijaitsee 
korkealla näköalavuorella. Met
sää loppumattomasti joka suun
taan. Inhan tehtaan savu muis
tuttaa kaukaa näkyvää vaati
matonta, kartanolla viritettyä 
lehmisavua. Muutoin ei näe 
muuta kuin metsää, missä sata 
vuotta sitten karhut ja sudet 
lymyilivät. Mutta vieläpä täs
säkin sopessa oli sähkövalo. 
Täällä metsässä! Ja puutar
hassa kasvoi hentoja omena
puita, hyötymansikoita j.n.e. 
Myllymäeltä vie suuriliikkeinen 
maantie Saarijärvelle. Mylly
mäki on laajaliikenteisen alu
een pääasema, johon Saari
järven, Pylkönmäen ja Karstu
lan pitäjien liikenne keskittyy. 
Sieltä ne jauhonsa noutavat 
mäkeä ylös, toista alas. Mer
kitsin muistiin erään sellaisen 
mäen pituuden; se oli jyrkkä 
mäki, jossa oli useita toisiaan 
seuraavia nousuja. Se oli lähi
main 3 km:n pituinen ja ni
meltään Pajumäki. Seuraavan 
mäen kukkulalla oli Ramsin 
majatalo Saarijärven pitäjässä. 

Tämän majatalon asema on 
varmaankin Suomen kauneim
pia. Se sijaitsee korkealla kuk
kulalla, josta näkee yli Mah-
lunjärven samanlaisten kukku
loiden rinteille. Ne kohoilevat 

kohti korkeutta kaikkialla, ja 
jokaisen kukkulan laella on 
viljelysten ympäröimä talo. 
Jollei sitä edeltäpäin tiedä, 
niin näkee tulleensa savolai
seen seutuun, sillä hänpä aina 
pakanuuden ajoista asti on 
viljellyt ja asunut korkeimmilla 
kukkuloilla, mihin vain on 
päässyt, erillään muista, ilman 
läheisiä naapureita. 

Mieleni värähteli nähdessäni 
näitä kukkuloille rakennettuja 
taloja: „Högt bland Saarijärvis 
moar". Niinpä juuri Saarijär-
veä kuvailevan runon tulee 
alkaakin. Asunnot ovat »kor
kealla" (högt). Ramsi on kor
kealla ja korkealla ovat muut
kin naapuritalot. Suomalaisesta 
käännöksestä on sana „högt" 
(korkealla) jätetty pois, arva
tenkin vähemmän tärkeänä. 
Suomentaja ei ole tuntenut 
Saarijärveä. Jospa hän olisi 
käynyt Ramsin talossa, olisi 

sitä lasketellaan, kun on syn
nynnäistä kertomistaitoa, kuten 
savolaisella säännöllisesti on. 
Me nautimme; autonkuljettaja 
— syntynyt Myrskyiässä — 
uskoi kaikki, mitä mies jutteli, 
minä — syntynyt Savossa — 
minä vain nautin. 

Kymmenen vuotta sitten 
käydessäni Saarijärvellä en ta
vannut ainoatakaan talonpoi
kaa, joka olisi tuntenut Rune-
bergiä. Nyt tiesivät kaikki 
hänestä kertoa. Saarijärven 
majatalon isäntä osasi kertoa 
hänestä pitkiä juttuj3. Rune-
bergiä hän kutsui aina nimellä 
„Ite*. Hän ei hirvinnyt käyt
tää mutkikasta ruotsalaista su
kunimeä. „Ite" oli ollut ah
venia onkimassa samalla jär
vellä, joka näkyi tuolta, ja 
erään lähellä olevan lähteen 
partaalla hän oli sepittänyt 
lähteelle laulunsa, jonka ukko 
osasi seuraavana savolaisena 
muunnoksena: 

Sua lähe kaunis kantelen 
Läheltä vettäsi. 

Koetin häntä oikaista: »Li
keltä vettäsi", mutta ukko sa
noi varmasti: ei kun »läheltä 
vettäsi". 

Runebergistä on tullut puh
das savolainen Saarijärvellä. 

Jyväskylän kaupunki, mihin 
sitten saavuin, ihastutti minua 
ihanilla puistoillaan. Puut oli-

Koiospofija Korpiialidella. 

hän heti havainnut tämän sa
nan olevan suuresta merkityk
sestä, eikä ainoastaan Saari-
järveen nähden, vaan koko 
siihen osaan Suomea, missä 
savolainen asuu. Hän asuu 
aina niin korkealla kuin vaan 
voi. 

Ramsi, kummallinen nimi 
täällä kaukana pohjoisessa. 
Meillä on etelässä nimi Rams-
holmen, joka johtuu islantilai
sesta Rafn-korppi sanasta. 
Olisivatkohan vanhat germaa
nilaiset antaneet nimen tälle 
paikalle kalastusmatkoillaan? 
Verrattain lähellä sitä on kaksi 
muuta paikan nimeä, joissa on 
ruotsalainen pääte: Kalmari (e), 
Muittari (e). 

Ramsin majatalo on ensi
luokan majapaikka. Tyttäret 
ovat käyneet Helsingin kou
luja, yksi on ylioppilas, toi
nen musiikkiopistossa. Salissa 
on piano, ja musiikkia harjo-
tettiin koko sen illan, minkä 
siellä viivyin. Ja Ramsin ym
päristön kansa osaa jo, ollen 
savolaista sukuperää, käyttää 
suutaan ja kertoa hauskoja 
juttuja. Eräs asukas, nurmi
kolla istuen, huvitti meitä mai
nioilla jutuillaan, m.m. kerto
malla paikkakunnan salapol
tosta. Kotitekoinen viina on 
muka niin voimakasta, sanoi 
hän, että jos juo itsensä hu
malaan, niin tanssii sänky ko
ko yön karusellia, niin että 
lujasti täytyy tarrata kiinni 
sängyn laitoihin, jottei lattialle 
tipahda ja vieläpä koko seu
raavan päivänkin pysytteleik-
sen nuhteettomassa humalassa, 
jos vain silloin tällöin vedellä 
virkistelee vatsanesteitä. Niin 

vat pieniä viimeksi käydessäni 
siellä. Nykyään ovat ne jo 
paisuneet tuuheiksi ja tekevät 
kaupungin kokonaan toisen 
näköiseksi, täysikasvuiseksi, 
aivan kuin poikakin polvihou
sut muutettuaan pitkiksi saa 
aikamiehen muodon. Jyväs
kylän kaupungista etelään päin 
on meillä automobiilitie, joka 
on maamme kauneimpia. Tie 
on hyvin leveä, mutta hyvin 
mäkinen. Kevyt Everit pon-
nalti vaivatta mäelle; ne eivät 
tuntuneet haittaavan ollenkaan 
kulkua. Ympäristöt ovat erit
täin kauniit. Ihanat metsät 
reunustavat tietä. Näköaloja 
avautuu joka mäeltä. Muura
men kylän luota on Päijän
teelle suurenmoinen näköala. 
Jämsän kirkonkylässä näkee 
jälleen korkean kulttuurin tyys
sijan. Kauniita maalaistaloja, 
tai herraskartanolta, miten tah
too niitä nimittää, ovat joen 
rannat täynnä. Uudenaikainen 
viehättävä matkustajakoti si
jaitsee sillan korvassa. Ko
dissa on oma automobiilikin. 
Sitten seuraa luonnonkaunis 
Kuhmoinen, Vääksyn kanava 
ja Vesijärven rantaa kulkeva 
kaunis tie. En tunne Länsi-
Suomessa mitään seutua, joka 
vetäisi vertoja nähtävyyksien 
lukuisuudessa siile tielle, joka 
kulkee Lahdesta Jyväskylään 
ja sieltä — vanhaa maantietä 
pitkin — Saarijärvelle ja Viita
saarelle. Tämä taipale on suo
siteltava muukalaisillekin. 

Maantie (Auto-) matkoja 
Jyväskylästä. 

Jyväskylä—Muurame- , . 13.5 km. 
—Korpilahti . 2 7 „ 

.. —Jämsä 59 „ 
„ —Vesanka 11 „ 
„ —Petäjävesi 86 
„ —Uurainen 89 „ 
„ —Saarijärvi 66 ., 
,. —Saarijärvi Laukaan kautta . . 88 ,, 
., —Viitasaari Saarijärven kautta . 13i „ 
„ —Viitasaari Sumiaisten kautta . 120 
.. —Viitasaari Kuhjonlatulen kautta 160 „ 
„ —Karstula 101 „ 
„ —Kivijärvi 184 „ 

— Leppävesi 14 
—Laukaa 27 

., —Sumiainen, 60 „ 
., — Konginkangas 82 
,. —Pernasaari 24 
., —Hankasalmi 67 „ 

—Pieksämäki 114 ., 
., —Suounejoki 121 ., 
„ —Haapakoski 9 ., 

—Oravasaari 20 „ 
—Toivakka 86 „ 
— Rutalaliti 44 „ 

,, --Leivonmäki 57 „ 
„ —Heinola 153 „ 

Petäjävesi—Jämsä 46,5 „ 
Äänekoski-Saarijärvi 38 „ 

„ — Konginkangas 25 ., 
,. — Viitasaari 63.5 ,. 

Pika-ajurien ja automo
biilien odotuspaikat 

Jyväskylässä. 

Pika-ajurien odotuspaikkoina 
ovat: 

1) Torikadun ja Kauppakadun 
kulma. 

2) Kauppakadun ja Kilpikadun 
kulma. 

3) Nikolainkadun ja Asemaka
dun kulma. 

-1) Ajurien pirssi Kunnallista-
lon edustalla, joissa jokaisessa ai
nakin yhden pika-ajurin tulee vuo
roin seista klo 8 aamulla klo 10 
illalla. 

Automobiilien odotuspaikkoina 
ovat: 

1) Torikadun ja Kauppakadun 
kulma. 

2) Asemakadulla, vastapäätä 
n.k. Monopooliravintolaa. 

Ajurien ja automoniilien taksan 
saa vaadittaessa kultakin ajurilta 
ja imtomobiilin ohjaajalta, 

Matkailureittejä Jy
väskylään Ja Jyväs

kylästä. 

Etelästäpäin. 

Miellyttävimmän matkan ete
lästä Suomen sydämeen tekee 
matkailija epäilemättä laivalla 
Lahdesta pitkin Päijännettä. 
Vesijärven ja Jyväskylän vä
liä kulkevat höyrylaivat »Suo
mi" ja »Jämsä", Vesijärven 
ja Jämsän väliä höyrylaivat 
»Toivo" ja »Aallotar- ja Ve
sijärven ja Heinolan väliä 
»Päijänne" ja »Heinola". 

Jyväskylän ympäristössä 

välittävät liikettä, »Väinölä", 
»Toimi", »Vellamo", »Kai
ma" ja »Kaima II". 

Jyväskylästä Viitasaarelle. 

Matkustettaessa Jyväskyläs
tä Viitasaarelle on ensin men
tävä junassa Suolahteen, mut
ta sitten seuraa laivamatka 
mitä kauneimpien maisemien 
kautta edelleen. Liikettä vä
littävät »Ylä-Keitele", »Viita
saari" ja »Komi". 

Myös voidaan Viitasaarelle 
matkustaa Äänekoskelta Saa
rijärven kautta hevosella. Siel
lä on välillä katseltavana esim. 
Hietaman koski. Tämä tie 
niille, jotka haluavat nähdä 
suuria, synkkiä sydänmaita. 

Suolahdesta Äänekoskelle ja 
Sumiaisiin. 

Höyryvene »Äänekoski". 

Suolahdesta Kongin
kankaalle. 

Höyryvene »Suolahti". 

Viitasaarelta Kivijärvelle. 

Kun Suolahdesta on Viita
saarelle menevällä laivalla saa
vuttu Yläkeiteleelle Varsalah-
teen, jonka rannalla on maja
talo, matkustetaan maitse 20 
km. Lokalahteen, jonka ma
jatalosta veneellä kyyditään 
Kivijärven kirkolle. 

P i h t i p u t a a l l e mat
kustavat nousevat maihin Kei-
telepohjassa Lökönkylän sil
taan, jossa on majatalo. Siitä 
on 25 km. Pihtiputaan kir
kolle. 

Kuopioon. 

Ensin junalla Suolahteen. 
Sieltä Viitasaaren laivoilla Ha-
rinkaan siltaan, jonka luona 

3t)roäsf:i|Iän maaseucafutnnan ftitfefeofjerran mtrfcatalo loftcla. 
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Jyväskylän Kangas-Aitan 

Loppuunmyyntiä 
jatketaan allekirjoittaneen talossa. — Ta
varoita on vielä varastossa valita asti. — 
Hinnat ovat kaiken kilpailun alapuolella. , 

M. G. OKSALA. 

on majatalo. Täältä jatketaan 
matkaa maanteitse, 27 km., 
Vesannon kirkonkylän kautta 
Niiniveden laiturille, josta 
päästään laivalla Iisveden ase
malle. Siitä junalla Suonen
joen kautta Kuopioon. 

Kuopioon päästään myös 
matkustamalla Suolahdesta lai
valla Terniin ja Temintaipa-
leesta hevosella Rautalammin 
kautta Suonenjoelle. 

Mikkeliin. 

Sinne voidaan matkustaa 
joko Leivonmäen tai Toivakan 
kautta. 

Höyryvene „Kaimalla", joka 
täsmälleen klo 1 päivällä lähtee 
J:kylästä, matkustetaan Rutalah-
teen, johon matka kestää 2','2 
tuntia ja on erittäin vaihteleva 
ja hauska. Erittäinkin on 
soukka Rutalahti sen molem
min puolin olevine kukkuloi-
neen mieltäkiinnittävä. 

Kun Rutalahden majatalo 
(Hiekkola) on vähän matkan 
päässä laivalaiturista, mutta 
sinne on telefooni, on paras
ta jo Jyväskylästä tilata kyy-
tihevonen vastaansa. 

Leivonmäelle on malkaa 14 
km. Majatalo on erittäin siisti 
ja sopiva ruokapaikaksi. Nä
köala pappilan mäeltä on suu-
remmoinen. Leivonmäeltä on 
22 km. Kortesalmelle, josta 
höyryvene .Puulavesi" vie Ota
van asemalle mistä malkaa 
rautateitse jatketaan Mikkeliin. 

Jos Toivakan kautta tahtoo 
matkustaa niin lähdetään klo 
2.40 päivällä rautateitse Lep
päveden asemalle (majatalo) 
ja siitä maanteitse pari kilo
metriä Leppäveden rantaan, 
josta höyryvene „Matti" klo 
3.50 lähtee Toivakkaan. Sieltä 
kuljetaan maitse 36 km. Kan
gasniemen kirkolle, mistä lai
va lähtee Otavan asemalle. 

Myös voidaan tehdä niin, 
että mennään höyryveneellä 
(.Toimi", .Vellamo" ja .Väi
nölä") Haapakoskelle, josta 3 
km. maanteitse .Tuomaan tor
palle" Leppäveden rantaan. 
Siitä vie höyryvene .Matti" 
Toivakkaan, josta jatketaan 
matkaa, kuten edellisessä on 
selvitetty. 

H. Ollilainen 
Parturinliike 

Jyväskylä. Nikolaink. 55. 
(Lähellä Monopooli-ravintolaa) 

Puh. 52. 

Joh, Wäistön 
S e katavarakauppaa 

:::::::: suositellaan.:::::::: 

Reino Tammivuoren 
Leipomoa, Konditoriaa ja 
Kahvilaa suositellaan. 

Kauppak. 13. Puhelin 208. 

L 
Räätälinliike 

Kauppak. 11. Puh. 169. 

1-
Jyväskylässä 

Rakennustarpeita, Taloustavaroita, 
Ampuma-aseita ja -tarpeita y.m. 

A. BLOMQVIST 
• hyvin lajiteltu varasto: • 
• • 

Ruokatavaroita, 
: Hedelmiä, • 
| Säilykkeitä y. m. : 

Pitkällä toiminta-ajallaaii on 

Einar Kellariin 
Kello- ja Kultasepänliike 

Jyväskylässä Kansallis-Pankin ta
lossa osottautunut olevansa halvin 
ja luotettavin tarkkuuskcllojen, 
ketjujen, kihlasormusten ja silmä
lasien y.m.s. ostopaikka Keski
suomessa. — Kuvitettu hintaluet
telo pyydettäessä. — Puh. 138. 

ValokuVaUS-

koneita ja -tarpeita 

suuri valikoima 

K. J. Gummerus en 
Kirjakauppa. 

A. Kuvaja Jyväskylä 
Puhelin 165. 

M y y edullisesti monipuolisesta 
varastostaan: 

Jauho- Ryyni- Siirtomaa 
ja Sekatavaroita. 

Lamppuja, Lasia ja Posliinia. 

U n Parturiliikettä 
suositellaan 

Kauppakatu 15. Puhelin 129. 

I Fredrikson 0. T:i 
Lakki-
Kravatti-
Hansikas-
Turkistavara-

I 
s u o s i t t e l e e ensiluokkaisia 

valmisteitaan. 

Alenius'en 
Leipomoa ja kahvilaa 

suositellaan. 
Asemakatu 5. Puhelin 62. 

fulfurouorol 

Olrlipäiuiiuä: 

•>.' lapnfoofdla fcllo 0 ia 11 op. fefä 2 
j<t 4,30 Lp. 

3ljl»ä$ri|!äStä fcllo 10 a.p. 1 ja 8,80 i.p. 

cimmmtaU ja juhlapäitpinä: 

iJanpafoefcUa tello 6,30 ja 10,80 a.p., 
1,45 ia 4,30 i.p. 

3m»Äöftllä$tä fcllo ».30 a.i>., 12,45 ia 
3,80 i.p. 

SBellomoi! 
fuItuiDiiorot 

,~M|i\M>liil(ivi!i fello 7 ia 1] a.p. ia 7 i.p. 
.vanur.t 1'vti'lin fcllo 8 ja 12 a.», ia S i.p. 

Jyväskylässä 
ii:::::::::::::::: suosittelee arv. yleisölle :::::::::::::::::: 

I Viini- ja väkijuomakaup- \ 
\ paansa sekä Monopooli- j 

ravintolaa ja hotellia 

Huoneita matkustajille. — Ensi luokan 
ravintola. — Hyvä kyökki. 

SUOMEN YHDYS-Pf lNKKI 
maan vanhin yksityispankki. (Pcrustetiu 1862) 

Omat varat Smk. 42,000,000:— 
Korkein korko 5 

«oro«pol)ia- .«orpilol)) i—Mutalahti 
önnM'-rnla 

yo 
ma '.sotaan Talletusti l i l lä (i kk. irtisanomisella ja Karttuval la 
ta l letust i l i l lä , joille viimeksimainitulle pantujen rahojen korko 
lisätään pääomaan puolivuosittain ja kasvaa näin ollen korkoa ko
rolle. Korko lasketaan panopäivästä oliopäivään asti. 

Juoksevan tilin korko on 3 °/o. 

J y v ä s k y l ä n H a a r a k o n t t o r i . 

Ivan Mi tr of an of f 
puh. ice. J yväsky lä . P u h . 166. 
Al i tu inen varasto M e t s ä e i ä i n t e n 
Kotimaisia ja ulkomaisia INahkois 

o s t e t a a n korkeimpiin 
käypähintoihin. 

Sähköosote: Mitrofanoff, Jyväskylä. 

Kanaastavaroita. 

Talouskauppa Oy. 
Ki lp i senka tu 13 Puhel in 55 

on edullisin ostopaikka Jyväskylässä 
herkku-, hedelmä-ja siirtomaatavaroille. 

Kangas- ja Muotiliike, 
Lilli FORSBLOM Jyväskylässä . Puhelin 66. 

Vanhin mutta uudenaikaisin. 

Jyväskylän Säästöpankki 
|! maksaa 1 p:stä tammik. 1911 säästoönpannuille rahoille • 
" korkoa 5 P ci ja lasketaan korko sisäänpanopäivästä ulosotto- [' 
• päivään. Sitäpaitsi liitetään korko kahdesti vuodessa kesä- • 
Jj ja joulukuun lopussa pääomaan, joten se siis kasvaa korkoa • 
!, .korolle. Korkein määrä, josta samalle säästöönpanijalle mak- JSj 
• ;;etaan korkoa, on 5 0 , 0 0 0 mk. Lainauskorko on 6 " o. • 
• Hallitus. • 

„Kotka"-polkupyöriä, 
„ Afrana"-ompelukoneita, 
„Deering" niitto- ja harava-
koneita y m. ensiluokkaisia koneita 

sekä siemeniä ja lannoiluskoneiia myy 

halvimmalla Jyväskylässä 

K'eski-Suomen Maanviljelys-Konekauppa O.y. 

Ädicl Lahtinen < Adiel Lahtinen 
Jyväskylä. Raahe. 

Täydi 'Uinen Maanviljelyskalusto, -kone ja puutavaraliike. Hinnat 
koi ituulliset. 

JiesfiifSuomen TZofxbosi 
kauppa 

Omist. Hj. E. Tavast. 
(Kauppa- ja Asemakat. kulmassa). 

Puh. 220. 

Kaima 
MiTO'>iu>l)j(iviii iofa arfipahoä fcllo l,40< 
aamulla ja ^tt|U>äd?t)läÖtä iota aifipäiniä 
fcflo 1 pähoällä, poifeteii toälillä' olentiSfa 
ftlloiSfa, paitfi ftaivioftfa ainoastaan UUU 
luiiffona ja perjantaina. 

C t t t i ! a~9} luurnn tc -^a t a io f i -
"MI «Ula h ti ^i|tnd;f uin. 

Kaima II 
IHbtcc C i 11 i 1 n •:• i n onuin -:-E ii I n ii 11 maanan
taina, liiotaina, feSfimiiffoua jn lauwan= 
laina feUo 8 aamulla. 3iinjäc.ft|lä9lö 
iofa aitipäiioä fcllo ',15 pdimnlfä, Ci tu-
laan maanantaina, tiistaina, perjantaina 
ia lauipautniua, ^uofelahocQc fcStiiuiif; 
tona (a torstaina. ftuotä lahoteta (Jäin* 
Iästä) .V.iunivhiliiiiTi torstaina ia perjoit; 
taina fcllo ,15 aamulla, poifeteu jota mafe 
talla '.MuuranteSfa (efa lauroantaina, tiis
taina ia inaanatuaiua ^rtvfölahoeSfa ia 
torstaina 'Patajoella. 

ff 

Oötjrtjtuenc 

Hanefoöfi / / 

v'a!)ti'i- Z;; ml ii n", Mii Suulailleen ^täuc 
foöfni [a mäliilä oictuaiu filtain fautta 
faiffiua arfiuaiiuina paitfi lauantaina feDo 
(1 a,u. lauantaina feUo 5 a.p. 

3uoIal|&i'ota 3uut ia i j i in Äanctoöfcn 
ja loäliUä olnuain (iltain fautta faiffinn 
avfipäiioinä iltapdiiuajunan tultua. 

»läneto&tctt Ö<tlhto= 

Alalle .«ontto. 

UVoiiiärmi. *l;i::\-. M- 1:. Muhinoinen, 
ttorptlnhti. ^>SIBäsll)lä. 

£jöyrylaiu>a „Snomi" 
lähtee 'Sefijänpcltä SqroSStUCHBn iofa fun< 
nuntai, liiStai ia perjantai tello 7,45 Lp. 

JnipästnlnStä Seiijärtoeile jota maanair 
tai, reotmuiffo [a lampautai tello 0 i.P. 

^äuifäötä ^pipäSfnlääu Ja oäinipastoiu 
mattitstajat muuttatpat laiioae. .uulnuoi 
fiSfa. 

•Keiijäript, ' J iaoaShtt , Mulimoi-
ncn. »juolahti. 'lMliIajntooti, 

odmfä. 

J^öyrvlairoa „2lallotar" 
läfjtec Söejiiänueltä Sflmfflän jota maa-. 
nantai, feStiipiiffo ia lauiuantai tello 7,4"i 
i.p. 

Jämiitstä äDcfiiärau-lle iofa tiistai, torp» 
tai ia fuuuuutni tello 7 i.v. 

»JKuietilista. 
'poet ifont tori ptoctääu aufi: iähtoiuä 

ja titlciua pfaöto fcfii ^oätiofotufi: i-.i 
poötifiirtötöpauffuoimiito: 3nuuuutaiua 
ja iulilapaiioiua !lo H—10 aamuviiiioiiUä. 
Srtipäiipinft flo 8-12 a.p. ia .">-7 i p. 

.M ii-jv-lliitti! «t ; • . ; • : : . . : tt;(»jennctnäii 
flo puoli (> a p. ia puoti S i.p &o6tis 
fouttoriu fciualld olcioa laatiftp micla nt.i 
ftäii 1'uncu juuait lähtöä. $uoftt.! 9)it*r!(ciii 
tn99bttäv vvöiitouitovU^a nvtiuaivvinrt tlc 
8—12 ap. ia h—S i.p fefa fuimuntaiiin 
ia iubfflpäiipiuä flo 8—10 a.p. ia 7--S i.p. 

^>tltpäöfutän aicntan taitti toimistot m 
botään auioiuna arfipäiioiuä flo 8—10 
ap., U a.p.--2 ip. ja 4—« i.p. )i'M imiiä 
päiivinä flo 8—9 a P. 

Söhfölcnnäti i i loii t torr aiuotuna fltfl. 
uätioinä flo 8—2 ja 5—7 fdä pt)l>iua flo 
8—ii ia r>—7. 

3tiroäoFi)Iän tiillifaiiiari on aufi flo 
10—2 päiip. 

'L-iiMt:'HUMU' tullausta tpartou flo 10—1 
päin» 

Vatuafirjaoto on auft fuuniiutatua flo 
8—4, ff-jfiiuttffoiui ja lauioautaina tte 
7—8 ip. 

Vnt nuili on aufi arfipaiiuiftn flo 10 a.p. 
—9 ip., fuimuntaiiin Hv 12—9 ip 

:Kiiii'.nnir.iiliiHun i pltetflttti aiuoiuua iofa 
arfipäiiuä flo 11—12 päiiu. 

MaupuiiaiiUOPuti tai rata a n afmmoSfaan 
Elo 10—11 a.p. 

''.•Huilii"! fonllurit omat aipoiuua iofa 
nvfiprtiipä flo 10—2. 

MirlfolKrran fani l ta pibetään aufi maa 
nautoina, feSfiumflcna jö lauipautaina 
Ho 9 - i l a.p. 

3unain fulut 3ptt»äg: 
fUlätt ViJösJlIrt. 
»an lu iu i i i l i S u o l a h t i 

haapamäel tä 4 , l« o p 11 a.». 6,15 Lp. 
jleuvuulta 5,22 „ 11,41 „ 6,47 „ 
•fetäiäipebeltä 6.40 „ 12,55 i.p 7,52 „ 
iViutautielta 7,11 „ 1,26 „ 8,18 „ 
SBefanaaSta 8,51 „ 1,57 „ 8,45 „ 
Jnipasfiilääu 8,18 „ 2,19 „ 9,07 „ 
Ji)ipäSfi)läSt« 8,88 „ 2,40 „ 9,15 „ 
».'eppäiocfeltä »,03 „ 8,10 „ 9.41 „ 
Vantaasta 9,82 „ 3,89 „ 10,10 „ 
(ImilaaSta 9, |8 „ 3,55 „ 10,22 „ 
Suolahteen 10,t>4 „ 4.21 „ 10,48 „ 

S u o l a h t i O n o l i a m ä f . 
SuoiaBbeSta 7,14 l p . 5,li< a.p. 12,17 i.p* 
j iuufaasta 7,45 „ 5,46 „ 12,48 „ 
^autaaSta 8,02 „ 6,03 „ 1,05 „ 
»Icppäroebcltä 8,38 „ 6.81 „ 1,36 „ 
JoiuäStnlään 8,5H „ 6,54 „ 1.59 „ 
JnipäStuläätä 9,22 „ 7,06 „ 2.19 „ 
3SeIan«a6ta 9,57 „ 7,87 „ 2,51 „ 
UmtauOelta 19,31 „ S,10 „ 3,27 „ 
'tietäiä.ocsclta 10,54 „ 8,29 „ 3,55 „ 
Iteuruulta 12,02 „ 9,82 „ 5,07 „ 
haapamäelle 12,85 „ 10,05 „ 5,40 „ 

S u i i l a h l . 'Mäuvlp.:-!: 

'ÄäneloSfclla 4,20 9,lfi op. 3,000.1 B 9,50 iP. 
Suolatiteen 4,55 9,50 „ 3,35 6,S 0 10,25 „ 
SuoloboeSto 5,2510,25 „ 4,80 7,16 11,05 „ 
'.1'länctoStelle 6,0011,00 „ 5,05 7,4511,40 „ 

StjMUttU l!l!4 
Sanomal . ou. .HeSfisSuomen firjapaino. 


