
KURESSAARE
sanigslima kaj mam KuKoclokfl enEstonio



Plej bonan kuraceblon^ plej inieresan pasi- 
gon de libertempo kaj plej siaspecajn 
oportunajojn prezentas somerumurbo,

slim- kaj markuracloko

Kuressaare en Saaremaa.
(Ossi. Estonio)

La somerumurboj de nia kontinente estas al la plimnlto 
de vizitantoj jam tro komataj, tro ofte viditaj, travivitaj 
kaj tial farigintaj tro hejmecaj. Sed, libertemponte, oni 
deziras sangon, oni deziras vidi ion novan, originalan, 
fremdan kaj malpli konatan.

Tiajn somerumdezirojn kaj -revajojn povas plej place 
komtentigi la somemmiloko Kuressare en Estonio kaj gia 
siasipeca cirkauajo Saaremaa.

Marcirkauata insulo kun siaspecaj vivkutimoj kaj sur 
iia suda bordio de Г insulo la urbo, dronanta en sunbril о kaj 
verdajo, kun dksterordinare millda klimato kaj altkvalita, 
saniga kuracslimo, — jen la sõmera paradizo de malsa- 
nuloj kaj ripozbezonantej.

KLIMATO.
Nieordinare varma kaj milda marklimato de Kuressaare 

estas la plej esenca faktoro por kauzi plifortigon. Mini
mume sangigema temperaturo, alltkvanta .ozonenhavo kaj 
absoluta pureco de I’aero estas la plej valoraj kvalitej de la 
maaiklimato de Kuressaare. Dum jardekoj faritaj klimataj 
observadoj montras, ke en Kuressaare % de somertagoj 
estas sunbrilaj kaj sekaj, dum en aliaj lokoj de Estonio nur 
14 de somertagoj estas senpluvaj. Pro tiuj kauzoj someru- 
mado en Kuressaare prezentas la plej favoiran okaz-on por 
maksimuma profitado de libertempo por marbamoj kaj res-

Kastelo.



tado en libera aiero. Lon- 
siderinda estas la focres- 
tado de nebuilo dum ves- 
peroj. Restado en kli
mato de Saaremaa vig- 
ligas la asimiladon, pli- 
fortigas la korp on, pli
kvantigas la sangon, re
bonigas la funfcciadojn 
de la hauto ktp. Maro, 
cirkauanta Saaremaa, 
prezecntas la pleg firman 
kvarantenon fcontrau di- 
versaj malsanmikroboj.

NATURO.
La mildeco kaj ne

sangigemo de la klimato 
de Saaremaa kaj Kures
saare kaüzas rican kaj 
diversspecan vegetajaron. Mal nova puto en korto de fcastelo.

Ci-tie kreskas pluraj arboj kaj kreskajoj, kies hejmloko 
ordinäre estas en sudlandaj arbaroj.

Fruktoricaj gardenoj prezentas al somerumantoj en 
abundo bongustajn kaj malmultekostajn fruktojn kaj berojn.

VARMO DE MARAKVO.
La meza temperaturo de marakvo dum somermonatoj 

estas 18°—25° C. Observadoj pruvis, ke la varmo de 
marakvo konstante sup eras tiun de aero, kiu cirkon stance 
prezentas koni&iderindan avantagon ve ban ado, precipe por 
nervemaj kaj malfortaj malsanuloj kaj infanoj.

KURESSAARE — LA PLEJ FAMA SLIMKURACLOKO.
Saniga kapablo de la kuracslimo de Kuressaare, pruvita 

per pli ol lOO-jara kuracsukoeso, estas akirinta al Kures
saare merititan famon inter kuraclokoj.

Unu el la salonoj en kastele.



Bordaleo.

Pura kaj altvalora kuracslimo je proporcia konsis,to, 
varmaj kaj sunabundaj veteroj, ebligantaj marbanadon dum 
la tuba isomero, estas la plej gravaj kondicoj por resanigo 
de diversiaj malsanoj, el kiuj rd eitas la cefajn; reuma- 
ti'smo de artikoj, maskoiloj kaj nervoj, pefriferiaj nervdbloroj 
kaj nervinflamoij, diatezo de urinacido — tavoligo de uri- 
nacido en histoj, podagro, rigidigo kaj paralizo de artikoj 
kaj membroj, tuberkulozo de artikoj kaj ostoj.

Virinaj malsanoj: kronikaj inflamoj de utero, ovkon- 
dukiloj kaj ovarioj.

Malsanoj de stomako kaj organoj de ventriklo: kronikaj 
inflamoj de galveziko, galvojoj kaj aliaj organoj de ventriklo.

Malsanoj de angioj: vejnitoj kaj vejnobstrukcoj (trom- 
bozoj kaj tromboflebidoj).

El infanaj malsanoj estas bonsuikcese kuraceblaj: skro- 
fulozo, kaj aperoj de eksndativa diatezo: svelajoj de glandoj, 
sekaj ekzemoj, urtikfiebro, ktp.

Strato en urbeentro.



Orkestra pavilono en urba pa rk о.

Ankaü la kuracado de diversaj hautmalsanoj estas 
doninta tre bonajn rezultojn.

Milda marklimato, sunabundo, pura aero, egalgrade 
varma marakvo kaj la ci-tie reganta kvieto Laras Kuressaare 
vera liberaera sanatorio por suferantoj pro trolacigo de 
nervoj, trosentemo, general a malforteco, malbona nutrado 
kaj anemio.

SLIMKURACEJOJ.
La saniga efiko de slimbanoj estas certe pruvita dum 

multjaraj spertoj.
Kuressaare ok upas la unuan lokon en Estonio pro la 

nombro de siaj slimkuracejoj kaj la bancambroj en ill. Ptor 
akceptado de malsanuloj estas instalitaj tri ejoj: la unua, 
koinistruiita en 1840 kaj aparte nanta al la urbo, 
entenas 32 bancambrojn kun 64 banujoj; la dua — Nova 
slimkuracejo entenas 36 bancambrojn kaj la tria — slim- 
kuracejo „Roomassaare“ — 30 bancambrojn. Ciu kuracejo 
povas liveri 800 banojn dum tago.

En la slimkuracejoj estas preperataj ankau elektro- 
banoj kaj -masago, karbonacidaj, oksigenaj, pinekstraktaj 
k. a. ban о j.

Kvieta anguleto“ dum antautagmeza muziko.



Nova bordkazino.

MARBANOJ.
Precipe grandan gravecon havas en Kuressaare la 

refresigaj miarbanoj, liavantaj tiun nedisikuteblan. avanibagon, 
ke dank’ al la nesangigemie vanmia akvo (20°—25° C), oni 
povas profiti ilin seninterrompe dum la tuta sezono.

KURACADO.
Kuracado de malsanuloj estas en la manoj de mult- 

spertaj kaj famaj Eistonlaj kuracistoj kaj pnofesoroj de 
Tartua universitato. Ce mezaj malsanaperoj suficas kura
cado dum 4—6 semajnoj; pli seriozaj malsanoj postulas pli 
longan kuracdauron.

SEZONO.
La sezono de marbanoj к omencigas la 1. de junio kaj 

dauras gis la 10. de septembro; dank’ al la neordinare 
varma autuno, oni povas daurigi la ripoztempon en Kures
saare ankau pli longe.

LOGEJOJ.
Somere en Kuresisaare estas ludoneblaj al somergastoj 

cirkau 400 logejoj kun 1200 cambroj. Aldone al ill — 
aro da hotelloj kaj pensionoj; tial zorgo pro manko de 
logejoj en Kuressaare estas superflua. Generale la luprezoj 
de siomerlogejoj en Kuressaare estas mirinde malaltaj, 
komp are kun tiuj de alia j Estoniaj urbo j.

Vespera koncerto antau parksalono.



Urba slimkuracejo.

MANGOPRODUKTOJ.
La bazaro funkcias ciun läbortagon. Fneša kaj pura 

lakto estas ricevebla en abundo, Greno, pano, terpomoj, 
viando, butero, ovoj, legomoj, fišoj kaj aü tune fruktoj kaj 
beroj estas konsiderinde pli malmultekostaj oi ie ajn en 
Estonio.

SPORTO.
En la urbo kaj parko trovigas launtenisplacoj, ce la 

marbordo — diversaj sport- kaj ludiloj, surmare — tol-, 
rem-, vel- kaj motorboatoj, fišricaj riveretoj, golfetoj kaj 
lagetoj por fišhokado. Bonaj šoseoj por automobil-, biciklo- 
kaj motorcikloveturado.

šlimkuracejo „Roomassaare“.



Angulo en vestiblo de slimkuracejo.

MUZIKO, AMUZAJOJ.
En la belega malnova urba parko kaj marborda pavi- 

lono ludais bona orkestro dufoje tage. En la parksalono 
— vesperaj teaibraj kaj kabaredaj prezentadoj, koncertoj, 
dancoj kaj aliaj amuzajoj. En la parko ofte ravaj fajrajoj 
kaj iluminadP. En la bordkafejo — ciuitage de la 21—23-a 
malfruvesperaj koncertoj.

LEGEJO.
En la parka legpavilono, krom senpaga uzado de diver

saj gazietoj kaj jurnalioj, ja la dispono de la publiko por tre 
malalta page estas la urba biblioteko.

EKSKURSOJ.
Proksime de la urbo trovigas la prakverkaro Loode; 

iom pli malproksifine — la alloga alta sablobordo Järve 
kun dens a pinarbar o ; j e 18 klm de la urbo — l a faana 
Kaali-lago, cirkauata de alba funelforma bordo; samdils- 
tance de la urbo — la bei a Kärla-parko, tra kiu serpen-

Nova slimkuracejo.
TARTU ÜLIKOOLI 
^^^^^^^TUKOGU 



tuimante trafluals argent- 
felara rivereto inter altaj 
mionitetbordo j; nemal- 
proksim-e — la plej bela 
akvajo de Saaremaa — 
lia K aru-il ago kun kvin 
insuletoij; je la distanco 
de 40 klm de la urbo 
— la vidinda kalksbo
na rokbordo Mustjala, 
leviganita vertikale gis 
36 mettrojn super la 
mamivelo; sfpecialan in
tereson prezentas la bir- 
doinsulo Vilsandi, sam- 
kiel la in sul о Abruka 
кип siaspeca vegetajaro; 
krome — eksikursoj ai 
la insulo Ruhnu, ai la
duoninsuleto Sõrve kaj 
ai Riga.

TRAFIKA KONTAKTO.

Meniumento ai baitahnortintoj en la 
Milito por la Sendependeeo.

2-foje tage — omnibuskontakto кип la koutiuemto: 
1) rapidkontakto Tallinn-Kuressaare, 2) ciutage omnibus
kontakto inter Kuressaare kaj Virtsu. Vaporšipa trafiko 
(per pasagteršipo) — 1-foje semajne inter Tallinn-Rohu
küla-Kiuresiaaare kaj l-foje semajne inter Kuressaare- 
Pärnu-Riga.

VETURU AL KURESSAARE!
La naturo de Saaremaa allogas per siaspeca carmo. 

Somerumado en Kuressaare donas neforgeseblajn rememora- 
jojn por la tuta vivo. Ne troigas la insulano, kantante: 
„Ei paremat pole kuskil pool, kui suisel ajal Saaremaal!“ 
(Nenie estas pli bone, oi dum sõmer’ en Saaremaa!)

Pli detalaj sciigoj estas ricevataj de la urbestraro de 
Kuressaare.

Pinto de duoninsulo Sõrve.



Tallinna Eesti Kirj astus-Ühisuse trükikoda, Pikk tän. 2. 1937.


