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Se mera, för billigare
pris! Lev komforfab-
lare, för lägre kostnad I
Res i Finland I

TURISTBYRÅN I VASA

e lämnar tillförlitliga upplysningar,

e uppgör detaljerade reseprogram,

e säljer biljetter och reserverar platser,

e arrangerar rundturer och anskaffar guider.

TELEFON:

4 15 1
Byrån upprätthålles av:

SYO-ÖSTERBOTTENS TURISTFÖRENING r.f.
_■■*

Penningväxling nere vid hamnen vid Sverige-båtarnas ankomst
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tN RESA är ett be-
kvämt och bekymmerse-
löst men samtidigt ett

oerhört lärorikt tids-
fördriv. Det kan vi

tacka olika organisatio-

ner och byråer för. En
välplanerad semester-
resa har därför alla
möjligheter erbjuda se-

mesterfiraren det han

önskar, vila och rekrea-

tion, nöje och befrielse
från dagens id.

Segelsport i Vasa.

Finland är i detta av-

seende intet undantag.
En tillmötesgående be-
tjäning, tillförlitliga
upplysningar, bekväma
och regelbundna kom-

munikationer, det är en

stadig grund att bygga

reseprogrammet på.
Lagges härtill goda ho-
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EN HÄRLIG SEMESTER-

RESA FOR ENDAST

Sv. Kr. 40:-

blir vidstående rundtur, under vilken Ni får se icke endast
södra Norrlands kustsfäder, utan även Stockholm, Äbo,
Tammerfors, den mångbesjungna finska insjönaturen samt
Wasa.

Närmare genom resebyråerna eller våra kommissionärer.

STOCKHOLMS REDERI AB. SVEA
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teli, med bekväma sän-
gar och ett kök, som

nästan i minsta detalj

förmår tillfredsställa
svensk smakriktning,

skall Ni helt säkert

uppskatta Er finska se-

mester-resas behag.

— "ett kök, som förmår tillfredställa
svensk smakriktning — —". Ni vill kanske steka Er

brun på badplagernas
heta sand — res till

Päboda eller Kuortane.

Ni tänker lära känna

slättens folk — gör en

tur till Lappo-nejden,

pietismens hemort. Ni

vill kanske se Finlands

verkliga anlete, — be-

slut Er för "En Eriks-

gata genom Finland",
resan över Österbottens

slätter och "Näsijärvis

dunkla våg"! Ni har

kanske blott tänkt Er
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Vy från Nykarleby —

nordens idylliska Betlehem

Vill Ni lära känna "Rågens rike", det rika Vörå eller
skåda ut över slagfälten i Oravais och Juthas, res då med
våra bekväma bussar från Vasa till Jakobstad. Dröj en
stund i det idylliska Nykarleby, stek Er brun på Fäbodas
vita sand eller gör en utflykt från Jakobstad till Gamla-
karleby, längs "de sju broarnas väg" genom Larsmo
vackra skärgård.

vtfi /m^fmd^Åi&aA/
Linjebil-
trafik
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en glad och trevlig

week-end? Kom till Va-

sa och dansa bort en

kväll till tonerna av

Strandpaviljongens hur-

tiga orkester!

Överallt blir Ni gärna

emottagen, Ni kommer

tillrätta med Ert eget

språk och Ni lever

framförallt billigt. De

finska levnadskostna-
derna äro väsentligt

billigare än Edra egna

och 10 kronor är ju he-

la 116:10 finska mark,
som är mycket pennin-

gar i Finland.

I "Rågens rike".

Semesterlandet Finland

ligger så nära, som vo-

re det "tvärsöver ga-

tan". Vore det ej något
även för Er?
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yärnimmelen ärhöare än annorstädes;'
heter det i ett österbottniskt ordstäv, som i sig rymmer en hel del
av österbottningens mentalitet. Den präglas av självtillit och
oräddhet, skapad av de milsvida slätternas frihet, men rymmer
samtidigt en förtröstanfull tro på Skaparen — allt och allas upphov.
Dessa särdrag i det österbottniska lynnet skönjas kanske klarast
hos "skörtisterna" — anhängarna av pietismen, som fortfarande
räknar tusen och åter tusen bekännare bland den österbottniska
allmogen.

österbottningen är därför ingen dådlös grubblare, han är tvärtom
en handlingens man. "Man ur huset" ha ropen ljudit, då det gällt
gemensam sak mot arvfienden — det förnimmer man ofelbart då
man reser över Österbottens vida slätter, där nästan varannan
socken bär samma namn som ett slagfält.

Men en färd genom Österbotten, då rågen går i ax, blir också en
resa genom ett brandgult böljande sädesfält, som samtidigt låter
en ana, att österbottningen även i fredens värv fyller sin uppgift
och ger landet bröd.
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Visuvesi leende landskap — ett typiskt sceneri från Näsijärvi stråten.

Näsijärvi båtarna äto komfortabla och snygga, s/s Tarjannes matsal.



ta buhaatk qmvm
nå 3 - 4- daqaA

En sannskyldig "Eriksgata genom
Finland" är den omväxlande och

intressanta Närsijärvi-turen Vasa—

Virrat—Tammerfors (Tampere)—Au-
lanko/Karlberg—Helsingfors. Såsom
pärlorna i ett halsband — den ena
vackrare än den andra — så följa här
sevärdheterna efter varandra, öster-
bottens milsvida slätter, Näsijärvis
fagra insjönejder, industrins Tammer-
fors, turismens Aulanko/Karlberg och
vår moderna huvudstad Helsingfors,
ha sammanbundits till en "resefilm",
som på ett förvånansvärt rikt och in-
struktivt sätt presenterar Er Finland
av i går och Finland av i dag.

Ni skall förnimma den väria stämning,
som vilar över idylliska insjölandskap,
men Ni kommer samtidigt att ana det
finska folkets kraft och "sisu", då Ni
står inför något av våra många monu-
ment, resta på blodiga slagfält. Resan
bli en Eriksgata genom de tusen sjö-
amas och tusen slagfältens land, men
den blir också en Eriksgata genom det
pulserande och moderna Finland av
i dag.

Nu nalkas sommaren och Ni planerar
härliga semesterveckor. Införliva "En
Eriksgata genom Finland" i Ert pro-
gram, och begagna Er härigenom av
alla de fördelar en organiserad rutt
erbjuder Er. Ni kommer att se mera,
för lägre kostnad och Ni kommer att
leva komfortablare för samma pris.
Gör därför Eriksgatan genom Finland.
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Till kaffet "finsk munk"

JOfUhCb - LIKÖR
till desserten

MomkCb - STARKVINET

Suomm^Ma^cit
14 VIN- OCH LIKÖRFABRIK - GAMLAKARLEBY



Ång. NJORD
(Kapten I. Dahle)

Från Stockholm . . tisdagar kl. 13.00
Ank. Öregrund . . tisdagar

„
21.00

Från öregrund .
. tisdagar „ 22.00

Ank. Söderhamn . onsdagar „ 6.00
Från Söderhamn . onsdagar „ 10.00
Ank. Hudiksvall . onsdagar

„
14.00

Från Hudiksvall . onsdagar „ 18.00
Ank. Sundsvall . . onsdagar ~ 24.00
Från Sundsvall . . torsdagar ~ 7.00
Ank. Wasa .... torsdagar

„ 20.00*

Från Wasa .... torsdagar kl. 22.00*
Ank. Sundsvall . . fredagar

„ 9.00
Från Sundsvall . . fredagar

„ 10.30
Ank. Hudiksvall . fredagar

„ 16.30
Från Hudiksvall . fredagar „ 17.00
Ank. Söderhamn . fredagar

„ 21.00
Från Söderhamn . fredagar ~ 22.00
Ank. Öregrund . . lördagar

„ 5.00
Från öregrund . . lördagar ~ 5.30
Ank. Stockholm . lördagar

„ 13.30
* Finsk tid.

BILJETTPRIS: till Vasa I kl. II kl. 111 kl. 111 kl.

enkel retur
25:— 18:— 12:— 18:—
32:— 23:—; 14:— .21:—
34:— 24:— 15:— 22:50
39:— 29:— 17:— 25:50
39:— 29:— 18:— 27:—
72:— 33:— 49:50

från Sundsvall Sv. Kr.
från Hudiksvall
från Söderhamn
från öregrund
från Stockholm
från Köpenhamn D. Kr.

290:— 210:— 140:— 210:—
380:— 270:— 170:— 255:—
400:— 280:— 180:— 270:—
460:— 340:— 200:— 300:—
460:— 340:— 210:— 315:—
850:— 620:— 390:— 585:—

BILJETTPRIS: från Vasa

till Sundsvall Fmk.
till Hudiksvall
till Söderhamn
till öregrund
till Stockholm
till Köpenhamn

Frakt för automobiler, motorcyklar och velocipeder
Automobiler: vikt högst 1700 kg.

Velocipeder:

vikt över 1700 kg.
Motorcyklar: utan sido vagn

Sv. Kr. 50:— el. Fmk. 500:—
Sv. Kr. 70:— el. Fmk. 700:—
Sv. Kr. s:— el. Fmk. 50:—

med sidovagn Sv. Kr. 10:— el. Fmk. 100:—
Sv. Kr. 2:— el. Fmk. 20:—

Anm: Dessa pris gälla om en eller flera passagerare medfölja.
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s/s TURISTENS TURLISTA 1937
I Umeå svensk, qf)/c a/o dessutom:
i Vasa finsk tid ÖV/ ° */a 1/7 6/8

Umeå tisdagar, lördagar 11.00 torsdagar 11.00
Vasa T tisdagar, lördagar 19.00 torsdagar 19.00

Vasa onsdagar 10.00, måndagar 1.00 fredagar 10.00
Umeå V onsdagar 16.00, måndagar 7.00 fredagar 16.00

Biljettpris: Umeå^-Vasa
hytt Sv. Kr. 15:— Endasf cirk° 2 timmar
salong 12:— . i öppen sjö!
däck 10:—

Frakt för automobiler m.m. :

Automobiler, högst 1500 kg. Sv. Kr. 30:—
Automobiler, högst 1700 kg. Sv. Kr. 35:—
Automobiler, över 1700 kg. Sv. Kr. 40:—
Motorcyklar utan sidovagn Sv. Kr. s:—
Motorcyklar med sidovagn Sv. Kr. 10:—
Velocipeder Sv. Kr. 1:—

Närmare:

Äb7J. AJinriksson & C:o
Umeå, tel. 1 70 & 17 00
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NORDISK
RUNDRESETRAFIK
Rundtur Nord V 1 heter vid-
stående ringresa, som för
första gången i år uppta-
gits i det nordiska rund-
reseprogrammet och som
förenar östsverige med
Västf inland.

Pris:
2 klass
Sv.Kr. 30:— + Fmk. 482:

3 klass
Sv. Kr. 20: \- Fmk. 363:—

Rutt:
Härnösand — Gävle

Stockholm C — Uppsala C — — Långsele —

Krylbo — Bräcke
Umeå — Umeå hamn — Vasa — Tavastehus — Helsingfors — Åbo
— Stockholm C eller omvänt.

Anm. 1. För liggplats (2 klass) å sträckan Umeå—Vasa erlägges
tilläggsavgift med 4:— Sv. Kr. per person. Tilläggsavgif-
ten betalas ombord.

Anm. 2. Resan Helsingfors—Stockholms hamn eller omvänt kan
utan särskild tilläggsavgift även företagas direkt med
båt. Närmare ombord.

Anm. 3. Resan från Helsingfors eller Abo till Stockholm, eller om-
vänt kan emot erläggande av stadgad tillskottsavgift även
företagas med flygmaskin.

Se närmare årets broschyr om Nordisk rundresetrafik!

Det går livligt till på Vasa torg.



UPPLYSNINGAR
PASS. För resa till Finland erfordras av skandinaver endast ett s.k. "Nordiskt resekort". Övriga

utlänningar böra vara försedda med pass. Visum icke nödvändigt.
RESVÄGAR TILL FINLAND: Från Nord- och Mellersta Sverige kommer man lätt till Vasa via

Sundsvall med s/s Njord och via Umeå med s/s Turisten. Linjerna Stockholm—Åbo
och Stockholm—Helsingfors trafikeras även av moderna och bekväma ångare.

KOMMUNIKATIONER: De finska järnvägarna äro modernt utrustade med bekväma vagnar.
Järnvägstarifferna äro de billigaste i Europa. En sovplatsbiljett kostar i 3:dje klass 30
mark och i 2:dra klass 60 mark. För cirka 10 kronor kan man resa 660 km. i 3:dje
klass och 360 km. i andra klass. Busstrafiken är synnerligen livlig och förmedlas
punktligt av rymliga, moderna vagnar. Taxan för bussarna utgår i allmänhet med
30—50 penni kilometern.

MYNT. Myntenheten är en finsk mark = 100 penni. I rörelsen finnas 20, 50, 100, 500 och 1000
marks sedlar, 5, 10 och 20 marks bronsslantar, 25 och 50 pennis samt 1 marks nickel-
slantar och 5 och 10 pennis kopparslantar. För 100 Sv.Kr. erhålles vid växling 1,161
mark.

Pris Fmk-

Rum Fru- Mid- Hel Pension Per P-ers-
,

._ kost dag -, . ~
i pers. 2 pers. *> 1 1 pers. rum. i2pers.rum.

40: — 60: - 15: — 20: — 60-70: - 60—70: —

25: — 35: - 12: — 15: — 32—40: — 28—37: —

25: — 35: — 15: - 20: — 45-50: — 35—40: —

30: — 50: — 15: — 20: - 50—55: — 45—50: —

— — - — 30—40: — 25—30: —

20: —30:— 8:— 10:— 25-30: -25— 30: -
— — —

— 25—30:— 1 22: —

Pensionat, hotell, ort

Hotel Ernst, Vasa
Fäboda Kuranstalt, Jakobstad
Hobins Pensionat, Kuortane
Virtain Maja, Virrat
Vehkalinna, Ruovesi
Carlsro Kristi, viloh. K:stad
Pensionat Betel, Larsmo . ..

H
O
S
P

I
z

Var bor man i Wasa?
Naturligtvis å hotell Hospiz. Snyggt — Bil-
ligt — Mittemot järnvägsstationen — (Hörn-

huset Hovrättsespl. 20 — Långviksgatan 50.)
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Ab. Montins Bokhandel

SJOKORT
LANDSVÄGSKARTOR

• RESEMINNEN
2 INHEMSK OCH UTLÄNDSK
• LITTERATUR

Sandviks villa

Frukost A la carie
Middag So v pee r

Bordbeställningar:
Hovmästaren telef. 3454

Traditionsbetonat utvärdshus med härligt
läge vid Sandviken. Parkterass. Musik &

dans alla dagar fr. kl. '/t 9. Utskänknings-
rättig heter.



3 Renan s 3

GOTT KOK OCH FULL-
STÄNDIGA UTSKÄNK-
NINGSRÄTTIGHETER.

Vårt kök är erkänt gott och
restaurangen har fullständiga
alkoholrättigheter utan mat-
tvång. Lokalen är nyrenove-
rad och bereder plats för
400 pers.

ATTRAKTIONER OCH
PROGRAM:

Under säsongen uppträda i
olika repriser ett flertal dans-
par, akrobater, jonglörer
m.fl. konstnärer, av vilka
många komma direkt från
kontinentens storetablisse-
ment.

FÖRSTKLASSIG
ORKESTER.
SONDAGSKONSERTER.
DANS.

Restaurangen har egen först-
klassig orkester. Dans alla
kvällar. Lördagar och sön-
dagar förlängd tid. Middags-
konsert om söndagarna.

STRANPPXYjItTOHGEN
Tryckt på Vaasan Kirjapaino --~.__


