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Stockholms stads trädgårdsstäder
utgöra en av stadens förnämligaste sevärdheter

■ Försumma ej att göra en rundtur genom Äppel-
viken, Smedslätten, Ålsten, Ulvsunda, Nockeby,
Åkeshof och Ängby i Bromma församling och
Enskede, Skarpnäck, Svedmyran och Tallkrogen
i Enskede församling.

■ Ni kommer att förvånas över de enastående
möjligheter, som stå till buds för erhållande av en
idealisk bostad i Stockholms omedelbara närhet
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GÖTA
KANAL

DEN IDEALISKA SEMESTERRESAN
genom vårt lands vackraste och kulturhistoriskt mest intressanta trakter.
Resan, som skänker vila och rekreation och samtidigt ger nya, friska intryck.
Reducerade biljettpris vid resor före den 1 juni och efter den 15 september.

Begär upplysningar genom

NYMANj & SCHULTZ RESEBUREAU A/B
Arsenalsgatan 9 STOCKHOLM Telefon 23 41 00

ÅNGFARTYGSAKTIEBOLAGET GÖTA KANAL
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EN BILD AV TRONDHJEMS
KUNSTFORENINGS GALLERI.

TRONDHJEMS
KUNSTFORENING

Stiftad 1845

öppet dagligen kl. 12—15 och 17—20 tiden 15 maj — 15 sept.
öppet dagligen kl. 12—15 under tiden 15 sept.—ls maj.

Det nya galleriet ligger vid Bispegatan alldeles i närheten av Domkyrkan.

Samlingarna giva en utmärkt inblick i norsk konst under 100 år och om-
fatta C:a 500 målningar, grafik och skulpturverk. Därtill kommer också en
kollektivutställning av modern »trondersb konst.

MEDLEMSKORT

INTRÄDESAVGIFTER: Vuxna Kr. 1.-,
barn 50 öre. Medlemmar fritt inträde
mot uppvisande av medlemskort.

inbegripet lottsedel till det årliga konst-
lotteriet Kr. 12.— för personer bosatta in-
om staden samt Kr. 8. — för övriga. Extra
lotter Kr. 8.-.
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»OREGON EXPRESS» ÄR ETT VACKERT FARTYG,

FRUIT
EXPRESS
LINE A/s

Reguljär linje för transport av färsk frukt
från Nordamerikas västkust till Nord-
europa. En tur var tredje vecka.

Utmärkta enkel- och dubbelhytter för
tillsammans 12 första klass passagerare, fartygens inredning är gedigen och luxuös.

Generalagentur på Västkusten:
INTERNATIONAL PACIFIC CORPORATION
Skinper Building, Seattle, Wash. Telegr.-adress Sphere

HÄR EN BILD AV MATSALEN.

Linjens kontor i Oslo:
FRUIT EXPRESS LINE A/S
Stortingsgate 12

Agenter i Göteborg

Närmare meddela:

AUG. LEFFLER & SON

NYMAN & SCHULTZ RESEBUREAU A/B
Arsenalsgatan 9, Stockholm, Tel. 23 41 00
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ROTTENBUCH I BAYERN. Foto

Välkommen
till

*

sommar
\ / C / AK
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Tyskland är överallt sevärt och intres-
sant, och det är alltid en upplevelse att
komma dit. Men vart skall man resa för

Den ene söker rekreation i intressanta
upplevelser och i en miljö avvikande från
den vanliga. Den andre söker endast ro-

att verkligen lära känna Tyskland?

Det är icke nog att endast kasta en f lyk-
tig blick på de s. k. sevärdheterna, som
_~,,.. . „ ~ „-...■_lyskland äger i sa rikt matt. Lar även
,

.. ••■ , , , , • r ,<kanna människorna, deras brokiga folk-
,

...
, ,

...

,

°

,dräkter och deras olikartade seder och
, , , , , , , ,

.bruk, deras arbetsdagar och glada fester.
__..

~
.

,
...

Hor tysk musik, njut av det valsma-
, ,

...

,
. .

.
__..

kände olet och de kostliga vinerna. Män-
niskorna äro ju olika och deras läggning
och anspråk äro icke desamma. Landska-
pet förefaller emellertid alltid vackrare
och en resa mera lyckad, ju bättre man
trivs med omgivningen, och man trivs
överallt, där man sympatiserar med be-

givande avkoppling och är lycklig, om
han återfinner sitt eget väsen och sina
vanor i en främmande omgivning.
_

,
.

..... ,
...1 Alperna tmnas härligt belägna som-

...
,

.

~_

marnojen och vmtersportplatser, djärvt
, ,anlagda bergbanor, moderna kurorter

„och ensligt belägna hyddor, och pa 1y5k-
..,,.. , , ,

..lands högsta berg, det 3.000 m. höga
_.

. ~ , r . , , nZugspitze finnes ett komfortabelt hotell,

I väster, där Rhen rinner ut i Bodensjön
och gör en skarp krök mot norr, ligga
Schwarzwald och Odenwald på båda si-
dor om floden, den förra mcd skogrika,
högt belägna kurorter, den senare mcd
ljuvliga dalar och vinbevuxna, soliga

tolkningen. sluttningar eller :
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Dort, wo der Rhein mit seinen griinen Wellen
So mancher Burg bemooste Triimmer griisst,
Dort, wo die edlen Travben saft' ger schwellen
Und kiihler Most des Winzers Miih' versusst,
Dort möcht' ich sein, bei dir, du Väter Rhein,
An deinen Ufern möcht' ich sein.

nordfrisiska. Dessutom finnes här den
intressanta Hindenburg-dammen, som
sammanbinder Sylt med det schleswig-
ska fastlandet, så att snälltågen från
Berlin resp. Hamburg kunna fara nästan
ända fram till badstranden på ön.

Timringen kallas på grund av sitt cen-
trala läge och sina leende, skogklädda
kullar och ängar för »Tysklands gröna
hjärta». Thuringer Wald sträcker sig
med en bredd av 750 m. och en längd av
200 km. från den mycket besökta Wart-
burgstaden Eisenach i nordvästlig rikt-
ning till Coburg och i sydost till övre
Saale, och är berömd för sina kurorter
och sin vackra natur. Landets handels-
och kulturcentrum ligger emellertid NO
om Thuringer Wald i den fruktbara och
tätt befolkade Thiiringer-dalen, med sina
mestadels mer än 1.000-åriga, intressanta
städer. Här finner man Weimar, Goethes
stad, Erfurt, Luther- och blomstersta-
den, den gamla residensstaden Gotha
samt Jena med sitt berömda universitet
och många andra städer, som äro väl-
kända långt utanför Tysklands gränser.

Mitt i havet reser sig den egenartade
klippön Helgoland, som icke är mer än
1.600 m. lång och 600 m. bred, och på
vilken den stormiga Nordsjön ständigt
gnager.

På andra sidan Schleswig ligger Öster-
sjön med många härliga havsbadorter,
från den enkla fiskarbyn till de exklusi-
vaste badorter, med flygplats och all mo-
dern komfort.

Här ligger den gröna ön Rtigen med sina
bokskogar och egendomliga kritklippor,
bl. a. Königstuhl vid Stubbenkammer,
som nästan lodrätt stupar 119 m. ned i
havet.

Det finns alltså mycket att välja på, och
valet är kanske icke så lätt. Om Ni ön-
skar några upplysningar, så vänd Eder
till Nyman & Schultz Resebureau A/B,
Arsenalsgatan 9, Stockholm, eller till
Tyska Turistbyrån, Birger Jarlsgatan 23,
Stockholm.

Vidare ha vi Nordsjökusten med sina
havsbad och de utanför kusten liggande
öarna, av vilka Borkum och Norderney
äro de mest bekanta av de ostfrisiska
öarna och Sylt, med den mondäna bad-
orten Westerland, den mest kända av de

Där erhålles kostnadsfritt Tysklands-
litteratur med många intressanta upp-
gifter om land och folk m. m., m. m.

RODDSPORTEN AR
POPULÄR I TYSKLAND
Foto Schirner.



LANDSVÄGENS
POESI
När man reser med ett tåg som dånande
rusar fram på blanka stålskenor känner
man den nya tidens precision, energi, hets.
Men den, som färdas landsvägen fram, kan
ännu njuta av lugnet och friden, av en
oberörd natur.
Det är inte detsamma om likformiga statio-
ner möta oss med bestämda mellanrum,
telegrafstolpar av vilka den ena är den
andra lik, eller om bybrunnar, vägkors-
ningar, fruktträd, bondgårdar, mäktiga bor-
gar, porlande bäckar eller leende sjöar äro
vår resas vägmärken. Landsvägen lockar.
Den lovar visa mer på några dagar än vad
tjocka böcker kunna beskriva på veckor och
månader. Och ingen som följer landsvägen
kommer att bliva besviken.

SOMMARDAG I GARMISCH-PARTENKIRCHEN.

Fyra saker äro emellertid nödvändiga.
En vagn, som gör färden till en njut-
ning. En förare, som är förtrogen med
vägen, vore det så den brantaste och
.kurvrikaste i bergen. Ett hotell där man
gör allt för sina gäster. Och till sist en
reseledare, vars språkkunskaper äro
äldre än 14 dagar.

ST. MARKUSPELAREN I VENEDIG.

Alla dessa fördelar finner Ni förenade
med de sällskapsresor med turistbuss
som ordnas av Verkehrgesellschaft »Isa-
ria» i Miinchen.

Vill Ni resa med till Gardasjön, Vene-
dig, Dolomiterna, till de norditalienska
sjöarna, till Schweiz eller de bayerska
alperna så skaffa Eder idag det illustre-
rade Isaria-prospektet från Nyman &

Schultz Resebureau, Arsenalsgatan 9,
Stockholm, där Ni även kan beställa
platser till originalpriser.
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INNSBRUCK och
TYROLEN
Andreas Hofer, käcka gröna hattar med
tuppfjädrar, Schuhplattler, Dirndl, läder-
byxor, Edelweiss, Alpenrose — dyker det
upp ur turistminnenas dammiga gömslen.
Snötäckta berg, obeskrivligt djupblå him-
mel, granskogar, luftiga, silverskimrande
vattenfall, brusande forsar och miljoner
ängsblommor i de grannaste färger, tänker
skalden, färdig till en dikt. Hjortstek, smult-
ron och härlig Alpenmilch (med visp-
grädde!), Klosterlikör och hemlagad korv
hägra för gourmeten. Tyrolen är ett turist-
paradis. Dess gästgivargårdar ha ett fyra-
hundraårigt förflutet, vilket betyder att man
i få länder blir så älskvärt och tjänstvilligt,
så glatt och leende mottagen, som när man
kommer in på ett av de otaliga Posthotellen,

MARIA-THERESIA STRASSE I INNSBRUCKMOTIV FRÅN ALTSTADT I INNSBRUCK.

som i denna del av världen sörja för
globetrotterns välmående. För övrigt är
det ganska få av denna snobbaktigt iv-
riga resandetyp man möter här. Det sägs
att den som kommer till Tyrolen om
sommaren, stannar där till hösten ; han
kommer ofelbart igen nästa, och nästa
och nästa år, in infinitum. Detsamma
gäller naturligtvis om vintern, då skid-
entusiasterna från alla öar och kontinen-
ter råkas i Kitzbiihel, Zell am See, eller
det mindre välkända och just därför så
populära Niederthal i Oetzthal.

Tyrolarna äro alla födda konstnärer.
Husen smyckas med originella, primitivt
uttrycksfulla träskulpturer ; barockäng-
lar eller underliga, grant bemålade gno-
mer hålla lyktan över ingången eller vid
en av de egenartade loggiorna. Vägg-
ytorna äro prydda med framställningar
ur bibliska historien, Adam och Eva,

9



Madonnan, den heliga familjen, den he-
lige Kristoffer. Andreas Hofer, kejsar
Maximilian med sin svit, riddare, jung-
frur, kalescher, drakar och skepp sörja
för en mera världslig anda. I varje liten
by finns minst två-tre i all sin enkelhet
förtjusande dekorativa brunnar, krönta
av var sitt skyddshelgon, ävenledes
skurna i trä och bemålade i »naturliga»
färger. Nästan varje söndagsafton an-
ordnas en konsert i ett av de sekelgamla
värdshusen, eller på det stämningsfulla
lilla torget utanför. »Orkesterföreningen»
som uteslutande består av passionerade
amatörer, har sin egen uniform, rekon-
struerad enligt dräkterna på de gamla
votivbilder som äro uppställda i kyr-
korna eller på vägkanten.

ju numera kända litet varstans ; däremot
är det kanske mindre bekant, att tyro-
larna även ha en mycket högt stående
dialektteater. Nästan varje by har sin
lilla friluftsteater och sitt teatersällskap,
som uteslutande ger stycken på traktens
tungomål, små putslustiga dramer och
komedier, som alltid sluta väl, men inte
förrän en mängd komplikationer och pe-
nibla situationer blivit lösta på ett ofta
ganska oväntat sätt.

Huvudstaden Innsbruck är landet i alla
hänseenden värdig. Med sina otaliga
byggnader i gotik eller barock, med ar-
kader, fontäner och bildstoder, ligger den
där som en juvel, infattad av snötäckta
berg, vilka bilda en praktfull bakgrund
till torg, palats och kyrkor. Mitt i staden
ligger Hofburg, Maria Theresias forna
residens samt Hofkirche med kejsar
Maximilians grav. Omgiven av tjugofyra
riddare och damer i övernaturlig stor-
lek, Habsburgarnas anherrar och an-
fruar, gjutna i järn med otroligt fint be-
arbetade detaljer, knäböjer kejsaren
framför krucifixet. I de små gatorna
trängas de underliga gamla husen med
sina spetsbågar och skyltar i konstrikt
järnsmide, såsom »Gyllene Örnen», »Blå
Stjärnan», »Kronan» samt »Hovjättens»
och »Hovdvärgens» bostäder fredligt
bredvid varandra. Går man om natten
omkring i de tysta, av månskenet matt
belysta gatorna, hör man alltid liksom
en stilla musik : det är vinden, som viskar
om flydda tiders glans och härlighet.

— Ja, lite varstans på vägar och stigar
stöter man på votivtavlor, som ha rests
av sörjande familjer vid någon kär an-
förvants olyckliga frånfälle. Byns uni-
versalkonstnär, målaren-skulptören-kom-
ponisten-diktaren har här avbildat den
hemska händelsen. Man ser vagnen med
de sig stegrande hästarna, när den körde
över en »förhoppningsfull och hederlig
yngling, endast tjugo år gammal», eller
hur »den tjugosexårige fänriken Georg
Maria Bräunössl störtar ned i avgrun-
den», medan hans skyddsängel står bred-
vid och vanmäktigt vrider händerna.
Underskriften ger alltid en kort beskriv-
ning av olyckan, hjältens eller hjältin-
nans ålder och en knapp, men rörande
inbjudan till vandraren att be för deras
själsliga välfärd. Vid en bro läser man
följande inskrift : »Här föll den rena och
hedervärda jungfrunKrescencia Bader i
den brusande forsen. Vandrare stanna
och bed för två oskyldiga själar, som nu
dväljas i skärselden.»

C. H.-P.

FRANKRIKE
Övre raden från vänster :

NORDFRANSK BADORT.

I FRANSKA ALPERNA.

ägnas vidstående sida
Schuhplattler, som med sina otaliga fi-
gurer representerar lika många drama-
tiseringar av primitiva ballader, och jod-
laren samt de flerstämmiga körerna äro MAAS-DALEN I ARDENNERNA.
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Mittelraden:
FRÅN VOGESERNA.
BASKISKT OXSPANN.

Bilden bredvid:
DEAUVILLE.



BERGBESTIGARE
PÅ ELBRUS.

En resa till

ELBRUS
i

KAUKASUS
Kaukasien hör till de områden i Europa,
som erbjuda de förträffligaste möjlig-
heter för bergsbestigning.

Vägarna och stigarna, som föra fram
över bergen, äro synnerligen omväxlan-
de. Vid upp- och nedstigningen passe-
ras under kort tid ett flertal zoner med
olika klimat och flora : från skogklädda
höjder till ofruktbara stepper, från hög-
fjällsbeten till med evig snö betäckta
bergstoppar och glaciärer. Turistens in-
tresse fångas emellertid icke endast av
de imponerande fjällen och det måle-
riska och ständigt växlande landskapet
utan träffar även ett flertal nationella
minoriteter med skilda seder och bruk.
Elbrus är även ur vetenskaplig synpunkt

Kaukasien är huvudsakligen ett berg-
land och dess höjdpunkter överträffa
betydligt Alpernas. Mont Blanc — Al-
pernas högsta topp — ligget' 4.810 m.

över havsytan under det att Elbrus'
båda toppar ligga respektive 5.633 och
5.595 m. över havsytan.

Alpmister och bergsbestigare böra icke
försumma att göra en tur i Kaukasien.
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kasien hela den 8 och 9 september i an-
språk med ankomst först den 10 på mor-
gonen i Naltjik. Härifrån fortsattes med
bil den 11 till Adel-Ssu, varifrån upp-
stigning göres till Krugozor på Elbrus.
Härifrån kan bergbestigningar företagas
på egen önskan, varvid möjligheter fin-
nas att övernatta i turisthyddan Opte
och i Elbrus-Sadeln. Den 15 göres ned-
stigningen från Krugozor till Adel-Ssu
och den 17 avresa från Adel-Ssu med
bil till Naltjik och tåg till Moskva. Där-
ifrån går hemfärden över Leningrad och
Helsingfors till Stockholm. Tilläggas kan
även att i Elbrus närmaste omgivning
finnas underbara kurorter med hälso-
brunnar. Även till dessa kurorter kunna
deltagarna för en ringa kostnad göra en
avstickare.

EN AV DE NYA TURISTHYDDORNA.

synnerligen intressant och flera expedi-
tioner syssla med att utforska ännu
okända delar av fjällmassivet.
Ett bestigande av Elbrus efterlämnar ett
minne för livet. För att underlätta upp-
stigningen ha turiststationer byggts på
ett flertal ställen och under föregående
år öppnades en ny turiststation, som är
belägen 5.350 m. över havsytan.

Priset Kr. 820:— inkluderar resa I klass
båt och II klass tåg med sovvagn. Dess-
utom inkluderas från Leningrad till Nal-
tjik och åter till Leningrad : hotellrum,
måltider, rundturer och visum. Vilja rese-
deltagare uppehålla sig längre i bergen
(efter uppstigandet från Krugozor) er-
läggas endast kostnaderna för livsmedel.Då de kaukasiska fjällen ännu äro täm-

ligen outforskade för skandinaviska
bergbestigare, arrangeras under sen-
sommaren en sällskapsresa med Elbrus
som mål.

BERGEN,

Avresan från Stockholm sker den 31
augusti med båt till Helsingfors. Efter
ett kort uppehåll i Helsingfors fortsattes
resan med nattåget till Leningrad. Den
2—4 september tillbringas i Leningrad
med rundtur i staden, besök i Eremita-
get, Peter Paulsfästningen samt en fa-
brik med tillhörande sociala institutio-
ner. På kvällen den 4 september avresa
till Moskva, där den 5—7 september till-
bringas med rundtur samt besök i Tretja-
kov-galleriet, Basiliuskatedralen, Revo-
lutionsmuseet och Böndernas hus eller
någon utställning, fabrik och dylikt.

Upplysningar genom Nyman & Schultz
Resebureau A/B, Arsenalsgatan 9, och
Intourist, Vasagatan 8, Stockholm.

EN VILOSTUND BLAND

Avstånden i Ryssland äro ofantliga och
därför tager resan från Moskva till Kau-



KRYSSNINGAR
Av-
resa

Ton- Ater-Från Ångare nage komst Till Lägsta
pris

Viktigaste
anloppshamnar

15/6 Oslo Stavanger-
fjord

13150 13/7 Nordamerika $

330.50
Bergen—New York— Nia
garafalien—Detroit—Chi-
cago—Washington—Ber-
gen—Oslo.

Grekland 32.—
34350 6/7 Italien Gns.15/6 [ Southampton! Homeric

Barcelona—Civita Vecchia
—Neapel — Calgari — Gi-
braltar.

Strathnaver 22540 5/7 Spanien £

Italien 12.—

Drottning- 11250 3/7 Norska fjor- Kr.
Holm darna 225.—

Nordkap

Monte 13870 1/7 Norska fjor- RM
Pascoal darna 95.—

22/6 I Southampton!

Palma— Corinth—Aten—
Istambul— Catania—Nea-
pel—Ajaccio.

22/6 Göteborg

23/6 I Hamburg

Trondheim — Svartisen
Hammerfest — Nordkap
Lyngseidet — Andalsnes
Merok—Olden—B ergen.

Eidsf j ord—Balholm — Gud-
vangen—Bergen— Köpen-

29/6 Southampton Moldavia 16550 12/7 Västra Me- £ Lissabon — Barcelona —

delhavet 12.— Palma—Algier—Corunna,

hamn—Holtenau.

2/7 Hamburg
240.—

Västra Me-
delhavet

Antwerpen — Gibraltar —

Palma de Mallorca—Ville
Franche—Ajaccio—Neapel
—Ceuta—Cowes.

Monte
Pascoal

13870 26/7 RM

Monte Rosa3/7 Hamburg 13880 18/7 Eide—B ergen—Hellesylt—
Merok— Svartisen—Nord-
kap—Hammerfest—Lyngs-
eidet —Trollfjord —Öiden
—Loen—Gudvangen—Bal-
holm.

Southampton Montclare

RM
190.—

Norska fjor
darna

6/7 I London Doric

14400 I 19/7

16480 17/7 Kanarie- £ Las Palmas— Teneriffa-

Kanarie- £ Madeira — Las Palmas
öarna 12.— Teneriffa— Casablanca

öarna 11.— Madeira.

6/7
Vigo—London.

Västra Me- RM Vigo—Lissabon — Tanger
delhavet 290.— —Malaga—Algier—Paler-
Dalmatien mo—Corfu—Cattaro—Du-

Bremen General von8/7

brovnik—Ragusa —Vene

14690 23/7
Steuben

dig.

havet 30.— nik—Brioni—Triest—Ve
nedig—Neapel.

!3/7 Southampton Homeric 34350 1/8 Adriatiska Gns. Tanger—Kotor —Dubrov

J3/7 Liverpool Laurentic 18720 26/7 Spanien £ Cadiz—Palma—Tarragona
15.— —Barcelona—Gibraltar.

13/7 Southampton Viceroy of 19650 26/7 Kanarie- Gns. Corunna—Teneriffa—Ma-
India öarna 20. — deira—Casablanca—Cadiz

Portugal —Lissabon.
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Se det underbara
Medelhavet med

ITALIA LINE
Det finnes många sätt att resa i Medelhavet. Det finnes
dock intet dylikt som går upp emot en kryssning med ett
stort atlantfartyg. Man installerar sig på ett stort lyx-
hotell, som sedan förflyttar sig till de många underbara
sevärdheter, på vilka Medelhavet är så rikt. Alla de små
förtretligheter och missöden som en resa från hotell till
hotell med båt, bil eller tåg bruka föra med sig och som
helt kunna förtaga nöjet av en resa äro här eliminerade.
Är resan dessutom anordnad av det stora italienska rede-
riet Italia, så kan man på förhand vara övertygad om att
kryssningen blir till en enastående upplevelse.

15



ROMA CONTEGRANDE
29 juli—l2augusti14 juli—l3augusti

En kryssning till tre kontinenter Till rosornas ö

En månads sjöresa på detta jättelika lyx-
hotell, som heter »Roma» ! Efter Genua
göres två dagars uppehåll i Neapel, till-
räckligt för att besöka Pompeji och Capri,
därefter tre dagar i Haifa för att där-
ifrån göra utflykter i det Heliga Landet,
tre och en halv dag i Port Said för en
resa till Kairo, och två dagar i Istambul.
Bland alla andra underbara platser, vilka
komma att besökas märkas Taormina och
Ragusa, Ateu och Venedig, den vackra
Cattarobukten och ön Rhodos, samt på
gränsen till Österlandet, Bosporen och
Svarta Havet, där Odessa och Yalta be-
sökas.

»Conte Grande» en av de bekvämaste
båtar, som företaga kryssningar er-
bjuder Eder i år en färd, som giver Eder
en hastig vision av Orienten, solmättade
dagar på öppna havet, där man erfar den
fysiska vilans välgörande inverkan, allt
under det man njuter av de olika sevärd-
heterna. Kreta vid gryningen, Cypern
vid solnedgången ! Från Beyrut eller från
Haifa finnes möjlighet att besöka Jeru-
salem. I Port Said göres 5 dagars uppe-
håll vilket gör det möjligt att resa till
Kairo och t. o. m. till Luxor. Och sedan
går färden till Rhodos, Aten, Messina-
sundet o. s. v. Ett bättre sätt att använda
sina ferier än att följa med på denna
kryssning finnes inte.

SATURNIA
24 juli—B augusti

Den blå kryssningen CONTE GRANDE
15—31 augusti»Saturnia» det vackra motorfartyget,

gör denna gång sin kryssning genom
Adriatiska havet, besöker den vackra
Cattarobukten, fortsätter mot Italiens
sydspets för att efter tre dagars sjöresa
göra ett uppehåll på Sicilien. Därefter
fortsattes färden till Alger och Ceuta,
där korta besök göras för att få ett in-
tryck av arablivet i dessa städer samt för
en obligatorisk utflykt till Tétuan. Nästa
hamn blir Malaga, varifrån man kan resa
till Granada eller till Cordoba och sedan
stannar fartyget i Cadix för att de re-
sande skola komma i tillfälle besöka Se-
villa. Därefter fortsattes resan till Palma
för en rundtur på Mallorca, vidare till
Barcelona för att besöka Tibidabo.
Kryssningen avslutas vid Rivieran i
Cannes och Genua.

Vid denna kryssning upptar Grekland
vårt största intresse. Det luxuösa farty-
get »Conte Grande» gör visserligen
tvenne dagars uppehåll i Stambul och
efter att ha passerat Bosporen och fär-
dats tvärs över Svarta Havet kastar det
ankar i Konstantin, vidare snuddar det
vid Neapel, Palermo, Malta och Monaco.
Men den intressantaste delen av resan är
Grekland med Olympens berg, Atens
minnesmärken, Peleponessus' kuster, Cy-
cladernas skärgård, Milo och Cythére,
en hel värld där naturen, konsten, my-
terna och poesin smälta tillsammans till
ett helt av oförglömmelig skönhet.

Under Orientens himmel
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Följ med
någon av

NORSKA AMERIKA LINJENS
intressanta sommarkryssningar

Östersjökryssning.

Med »Stavangerfjord» till de norska
fjordarna, Nordkap och Spetsbergen,
midnattssolens och äventyrens land. Re-
san varar i 16 dagar från den 19 juli till
den 5 augusti och kostar från 295 : — kr.

Stavangerfjords Spetsbergenfärd.

Med linjens populära ångare »Ber-
gensfjord» till Köpenhamn, Helsingfors,
Leningrad (utflykt till Moskva), Tallinn
och Zoppot den 21 augusti till den 2

september. En idealisk resa för dem som

Avg. Oslo fredag 19/7 kl. 19.30
Ank. Köpenh. lördag 20/7 » 12.30
Avg. Köpenh. söndag 21/7 » 1 natt
Kristiansand söndag kl. 15.00 y2
Stavanger — » 24.00 y2

Bergen måndag » 8.00 10
Åndalsnes tisdag » 8.00 5
Trondheim —

» 22.30 1314
Narvik torsdag » 12.00 854
Tromsö fredag » 7.30 3^4
Nordkap — » 22.30 5
Björnöy lördag » 17.00 —

Adventfjord söndag » 9.00 4
Tempelfjord — » 15-00 —

Grönnfjord — » 18.00 —

Kongsfjord måndag » 1.00 12

Krossfjord — » 14.30 y 2
Magdalenafjord —

» 18.30 6yi
Isgränsen tisdag — —

Öye fredag » 10.00 3
Hellesylt — » 16.30 y
Geirangerfjord — » 18.00 20
Tafjord lördag » 16.00 —

Bergen söndag » 6.00 %

Stavanger — » 13.00 y
Kristiansand —

» 22.00 y
Ank. Oslo måndag 5/8 kl. 8.30

hava sen semester eller önska göra en
sensommarkryssning. Biljettpris för plats
i enmanshytt från 300: — kr.

Avg. Oslo onsdag 21/8 kl. 17.00
Ank. Köpenh. torsdag 22/8 » 9.00 18
Helsingfors lördag 24/8 » 12.00 9
Leningrad söndag 25/8 » 9.00 81
Tallinn torsdag 29/8 » 8.00 11

Zoppot fredag 30/8 » 19.00 26
Ank. Köpenh. söndag 1/9 » 13.00 4
Ank. Oslo måndag 2/9 » 9.00
Siffrorna vid sidan angiva uppehållstiderna
på de olika platserna.

Endast en klass förekommer vid dessa
kryssningar och biljettpriset innefattar
full förplägnad ombord. Utförligt pro-
spekt och närmare upplysningar lämnas
av linjens huvudkontor, Norra Hamnga-
tan 30, Göteborg, tel. 3 52 17 eller av

Siffrorna vid sidan angiva uppehållstiderna
på de olika platserna.

Nyman & Schultz Resebureau A/B, Ar-
,_,, , ,senaisgatan 9, Stockholm, tel. 23 41 00.
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RIO DE JANEIRO.

... SYDAMERIKA ...

Hamburg-§nd_ billighetsresor

Tur och retur till Rio de Janeiro för
810 riksmark! Sydamerika har genom
Hamburg—Siids billiga biljettpriser bli-
vit ett nytt mål för reslystna nordeuro-
péer. Denna för de flesta av oss okända
kontinent har i ett slag ryckt oss avse-
värt mycket närmare.

genom sitt holländska utseende. Väder-
kvarnar och kanaler, hus i holländsk stil
påminna om att det var holländare, som
på 1600-talet gjorde denna stad till Bra-
siliens viktigaste handelsstad.

I Hamburg gå vi ombord på någon av
Hamburg—Siids stora och eleganta ån-
gare, som för oss över den varma Syd-
atlanten med nästan ständig sol och lugnt
väder till Pernambuco, som är första
hamn i Sydamerika. Staden överraskar

I det tropiska Nordbrasilien anlöpa vi
även Bahia, som från havet ser ut som
två städer byggda ovanför varandra, åt-
skilda genom en hög klippvägg. Bahia
var under kolonialtiden Brasiliens hu-
vudstad; numera utförselhamn för to-
bak — ty staten Bahia är Brasiliens vik-
tigaste område för tobaksodling.
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Och så komma vi till Rio de
Janeiro, prisat för sin skön-
het av skalder och målare,
Brasiliens underbara huvud-
stad — Rio ensamt är värt
en Sydamerikaresa. De egen-
domligt formade bergen om-
kring inloppet, dagens prakt-
fullt skimrande färger,
världsstadens tindrande natt-
belysning, den oförlikneliga
utsikten från Corcovado och
»Sockertoppen», de av kungs-
palmer skuggade palatslik-
nande byggnaderna, allt in-
bäddat i en tropisk växtlig-
het — det finnes ingen stad
i världen, som är så vacker
och omväxlande som just
Rio.

BADLIV I RIO DE JANEIRO.

Trots det nordamerikanska
inflytandet i handel och tek-
nik går det dagliga livet i en
behagligt lättjefull takt. Till
allt detta kommer en älsk-
värd gästvänlighet mot främ-
lingar, som ytterligare för-
höjer behaget av en vistelse i
denna underbara stad.

DÄCKSPEL PÅ »CAP ARCONA».

Resan kan även utsträckas
till kaffestaden Santos och
tobaksstaden Sao Paulo, till
Uruguays och Argentinas hu-
vudstäder Montevideo och
Buenos Aires, alla stora
världsstäder med underbara
omgivningar.

Fråga Nyman & Schultz Re-
sebureau om dessa billiga
Sydamerikaresor. Vi kunna
ordna en resa för Eder, som
kommer att bliva en enastå-
ende upplevelse.

HALL, »CAP ARCONA».
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KRYSSNINGAR
Av"

Från Ånsrare Ton" Åter "

Till Lägsta Viktigaste
resa " nage komst pris anloppshamnar

19/7 Oslo Stavanger- 13150 5/8 Norska fjor- Kr. Köpenhamn—Bergen—Ån-
fjord darna 295. dalsnes—Trondheim—Nar-

vik— Nordkap — Spetsber-
gen—Oie —Hellesylt —Gei-
ranger — Tafjord — Sta-
vanger.

20/7 Hamburg Monte Rosa 13880 28/7 Norska fjor- RM Gudvangen—Öie—Helle-
darna 95.— sylt — Merok—Oiden—Loen

Bergen —Ödda.

20/7 London Empress of 22000 2/8 Kanarie- £ Santander —Madeira — Te-
Australia öarna 21.— neriffa —Las Palmas—Ca-

sablanca— Lissabon — Lon-
don.

25/7 Venedig General von 14690 15/8 Östra Medel- RM Bari — Aten — Istanbul —

Steuben havet 350.— Batum — Gagri — Valta —

Svarta havet Varna— Catania—Messinä
—Neapel.

27/7 Göteborg Drottning- 11250 16/8 Västra Me- Kr. Cadiz—Villefranche— Nea-
holm delhavet 250.— pel—Tunis—Lissabon.

27/7 Southampton Moldavia 16550 16/8 Portugal £ Lissabon — Neapel — Du-
Medelhavet 20. — brovnik—Corfu— Messinä

—Malta—Algier — Vigo—

Arosa Bay— Corunna.

29/7 Hamburg Monte 13870 4/8 England RM London.
Pascoal 65.—

3/8 London Strathnaver 22540 16/8 Västra £ Gibraltar — Monte Carlo—

Medelhavet 12.— Neapel —Tangier.

3/8 Hamburg Monte Rosa 13880 22/8 Norska RM Bergen — Åndalsnes —

fjordarna 240.— Tromsö — Spetsbergen —

Nordkap — Hammerfest —

Merok — Otden — Loen —

Gudvangen — Balholm —

Eide.

3/8 Southampton Homeric 34350 21/8 Medelhavet Gns. Vigo—Malta—Aten—Nea-
-30. — pel —Monte Carlo—Cannes.

3/8 London Empress of 22000 24/8 Medelhavet £ Ceuta — Malta — Kotor —

Australia 36.— Split — Venedig —Abbazia
—Dubrovnik — Palermo—

Gibraltar.

6/8 Göteborg Gripsholm 18000 18/8 Östersjön Kr. Köpenhamn—Visby—Hel-
-350. — singfors — Leningrad —

Stockholm.

6/8 Hamburg Monte 13870 12/8 England RM London.
Pascoal 95.—

ro/8 London Viceroy of 19650 7/9 Medelhavet Gns. Gibraltar — Malta — Port
India 45.— Said - Beirut - Jaffa - Rho-

dos — Mitylene — Istambul
— Salonika—Aten—Messi-
nä— Algier— Lissabon.
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LAPPLAND, AEROTRANSPORTS NYASTE

FLYG PÅ
SEMESTER
Flyget bjuder Er i år flera möjligheter än någonsin.
Även om Ni har ytterst begränsad tid, kan Ni för-
lägga semestern långt borta i fjärran länder. På
några timmar för Er flyget från Stockholm till Fin-
land, Ryssland och Östersjöprovinserna, och från
Malmö når Ni på dagen med flyg till största delen
av Europa. Även de, som icke vilja företaga någon
längre resa, kunna ta flyget till semestern : från
Stockholm till Mariehamn eller Visby, från Malmö
till Bohuslän, från Göteborg till skånska kusten. Men



låt oss se närmare på de förbindelser som
finnas.

Över Berlin erhålles ett stort antal dags-
förbindelser. Man når på dagen till prak-
tiskt taget alla större städer i Tyskland,
till Zurich och Geneve, söderut över
Mimenen till Venedig och Rom, över
Wien till Budapest, österut till Warschau
och Königsberg. I riktning mot Sverige
kan man t. o. m. komma på dagen från
Aten och Istanbul till Malmö.

Till Västeuropa finns det tre förbindel-
ser om dagen. Efter nattågens ankomst
till Malmö kan Ni fortsätta med flygpla-
net »Lappland» på den svensk-holländ-
ska Scandinavian Air Express-routen till
Amsterdam med dagsanslutning till Lon-
don och Paris. Man är framme redan kl.
14.55 i London och kl. 15.00 i Paris.
Från Amsterdam kan man även flyga
över Frankfurt till Milano, västerut till
Hull och Liverpool, och med en av
KLM :s snabba Dovglas-maskiner får
man anslutning till Bruxelles — somma-
rens största utställningsstad. Till Bru-
xelles och Paris kommer man också med
den fransk-belgiska linjen Nord Air Ex-
press, som går från Malmö kl. 12.00 via
Hamburg. Kl. 16.40 avgår den andra
Scandinavian Air Expresslinjen för da-
gen via Köpenhamn och Hamburg till
Amsterdam, även denna med dagsanslut-
ning till London och Paris. Denna efter-
middagslinje har förbindelse med dagtå-
gen från Stockholm och mellersta Sve-
rige och med Aerotransports flyglinje
Göteborg—Malmö. För första gången
når man alltså på dagen från Stockholm
till London och Paris. Tåget går från
Stockholm kl. 8.00 på morgonen, och i
London är man kl. 22.50 och i Paris kl.
23-35-

Till de finska och estniska badorterna
har man utmärkta flygmöjligheter. Från
Stockholm tar det svensk-finska flyget
via Åbo 2j_ timmar till Helsingfors, var-
ifrån man omedelbart kan fortsätta till
Tallinn i Estland. Den som önskar åka
fram och tillbaka på dagen, har 2 tim-
mar till sitt förfogande i Tallinn, 4 i
Helsingfors och 6j_ i Åbo. I den estniska
huvudstaden finnes anslutning söderut
till Riga med tåg, och en utmärkt an-
slutning finnes även till Leningrad, där
ankomsten är så tidig, att man hinner
med nattåget till Moskva.

Från 20 juni till 20 augusti ha de re-
sande till de härliga turistorterna på
Gotland och Åland möjlighet att flyga
från Stockholm med Aerotransports
stora flygplan »Södermanland».
Under denna period kan man även flyga
med »Södermanland» på måndagar, ons-
dagar och fredagar till Skokloster och
Gripsholm på sightseeing-tur. Denna
resa, som kostar Kr. 45.—, innefattar
flygning, lunch i Skokloster samt entré-
avgifter till slotten och guide.

Utom Scandinavian Air Express och
Nord Air Express-förbindelserna till
Hamburg finnes även en morgonlinje,
som f lyges av tyskar och danskar.
Till Berlin finnas två dansk-tyska linjer,
en i förbindelse med nattågen med av-
gång från Malmö kl. 8.30 och en med
avgång kl. 16.45 i anslutning till dagtå-
gen och flyglinjen från Göteborg. Med
dessa två Berlinlinjer kan man vara i
Berlin kl. 10.50 och åka tillbaka kl. 18.00
med eftermiddagsmaskinen. Man har
alltså en hel dag till förfogande i Berlin.

När Ni reser på semester i sommar,
tänk då på hur härligt det är att slippa
ifrån damm och hetta och i stället göra
färden högt däruppe i den rena friska
luften. Tillbakalutad i de bekväma län-
stolarna ser Ni det ena underbara pano-
ramat efter det andra rulla förbi, Ni får
nya intryck, Ni kommer fortare till be-
stämmelseorten och kan stanna där
längre. Tag flyget —- det är en angenäm
inledning och avslutning på semestern.
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LYBSKA GRAND. VISBY
Foto C. G Rosenberg I SVERIGE I SOMMAR



»Resan genom Göta Kanal var verk-
ligt intressant; trots att den varade i
2 y2 dagar njöt jag av varje ögonblick
på resan. Färden genom de otaliga slus-
sarna är underbar och scenerierna ut-
efter den svenska vattenvägen äro pit-
toreska och verka lugnande på ner-
verna.» Så skriver en engelsman, som
nyligen gjort denna resa.

Göta Kanal är en av Sveriges förnäm-
sta turistattraktioner, det är många ut-
länningar, som komma till Sverige blott
för att få färdas utefter den berömda
kanalen. Men vi svenskar, hur är det
med oss ? Huru många av oss ha egent-
ligen farit vattenvägen mellan Stock-
holm och Göteborg? Vi gå helst över
ån efter vatten. Vi måste alltid fara
utomlands för att vi skola kunna känna
på oss att vi gjort en resa. Men varför
inte söka övervinna den där känslan
och göra en tripp på Göta Kanal?
På den resan passera vi några av Sve-
riges vackraste bygder och få se många
av våra vackraste historiska minnes-
märken.

HAMNKANALEN I VADSTENA. Foto D. Lundgren.

En färd på

GÖTA KANA
är en upplevelse

GENOM ETT LEENDE LANDSKAP. Foto D. Lundgren. Till allt detta kommer att en färd på
Göta Kanal är en underbar rekreation.
Ingen brådska, ingen hets. Vid de
många slussarna kan man göra långa
promenader. Ingen sjögång, en mild
och härlig luft, en lättjefull vila på
däck medan det vackra landskapet
glider förbi — vad kan man mera
önska sig?

Och om vi ändock tveka så kan det
vara gott att höra vad en amerikan sä-
ger om Göta Kanal: »Det är med nöje
jag meddelar Eder, att under alla mina
resor, och de hava varit många och gått
genom nästan alla världens länder, har
jag icke sett något så intressant och så
enastående som Göta Kanal.»



BÅGSKYTTE. Foto Svensk Filmindustri.

Bada 1

TVL ÖSA N D

Tylösand är en av Sveriges yngsta bad-
orter. För ett kvartsekel sedan visste
inte många vad Tylösand var. Inte ens
Halmstadborna, som äro närmaste gran-
nar, kände till det närmare. Och nu kän-
ner hela Sverige och en stor del av ut-
landet det såsom en av de härligaste bad-
orter man kan tänka sig.

broderlig sämja löga sina brunbrända
kroppar tillsammans med alla svenskar,
norrmän och danskar, vilka naturligtvis
utgöra majoriteten av badgästerna.
Sport och spel höra till en modern bad-
ort och Tylösand har flera tennisbanor,
en golfbana samt arrangerar bridge-
tävlingar. Danskonstnärinnan Ronny Jo-
hansson ordnar varje år tillsammans
med den tyska danspedagogen Gertrude
Engelhart en internationell danskurs.
Tylösand är emellertid inte enbart en
lyxbadort. Vid sidan av de eleganta ho-
tellen har upprättats ett av Sveriges
största campingläger, där friluftsälskare
kunna tillbringa några härliga veckor i
tält.

Badgäster från de mest skilda länder
träffas på Tylösand och främmande
språk blandas på dess hotell och restau-
ranter med stockholmska, skånska och
norrländska. Sommaren 1934 sågos en-
gelsmän, amerikaner, tyskar, fransmän,
holländare, tjeckoslovaker, ester, argen-
tinare, spanjorer, turkar och japaner i
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ARBOGA-ÅN.

500-års Jubileet i
»Gammal som Arboga gata» heter ett
gammalt ordstäv, som verkligen har fog
för sig, ty redan under hednatid var Ar-A-v i—v .

—s. s~~-* a
) —L ( ) [ i / \
\ ) \ J / \

Utställning
35 maj -7 juli

boga med säkerhet en god köpstad. För-
sta gången staden namnes i historien är
år 1285, då Magnus Ladulås där anlade
ett franciskanerkloster. Stadens historia
har varit skiftesrik. Här hölls 1297 ett
kyrkomöte, här förklarades 1396 HeligaAIILLÖVS-GATAN.

Birgitta för Sveriges skyddshelgon, här
valdes Engelbrekt till rikshövitsman och
Sten Sture den äldre till riksförestån-
dare.
Gamla kyrkor, klosterlämningar, samt
gamla byggnader, bland vilka stadskälla-
ren, ritad av Tessin, absolut bör besökas,
minna om Arbogas stolta historia.
I år kommer Arboga att fira 500-års-
minnet av Sveriges första riksdag, som
hölls den 13 januari 1435. I samband
med jubileet, som högtidlighålles den 27
maj, anordnas en utställning den 25 maj
—7 juli. Utställningen omfattar hantverk
och industri samt en intressant avdelning
för gammalt Arbogasilver.



TYRESÖ
Ett stycke tjusande
Stockholmsnatur

Långt ute i vår vackra och idyl-
liska skärgård men dock endast
15 kilometer från Skanstull lig-
ger Tyresö. Här mötas Sörm-
lands leende ängar med tusen-

åriga ekar och skärgårdens salt-
mättade fjärdar och vikar, om-
gärdade av mäktiga barrskogar.
Icke mindre än 11 insjöar fin-
nas dessutom inom godsets ägor.
Det är denna stora omväxling
i naturen, som förlänat Tyresö
dess säregna tjusning och som
lockat flera av våra förnämsta
konstnärer att för kortare eller
längre tid där slå ned sina bo-
pålar. Sålunda bodde i många
år bland andra Prins Eugen
och Richard Bergh på Tyresö
och funno vid Kalvfjärdens,
Fatburens och Albysjöns strän-
der värdiga motiv för sina pens-
lar .. .

Men tidigare var all denna skön-
het endast förbehållen fåtalet,
och Tyresö var trots det korta
avståndet från Stockholm gan-
ska okänt. Sedan våren 1932
har Tyresö Förvaltnings A.-8.,
telefon Tyresö 22, här öppnat
stora tomtområden belägna in-
om Tyresö yppersta trakter.
Kom ut och se dem, och Ni
sjunger sedan med skalden:
»Säg var vill Du leva, säg var

vill Du dö?»
Eko svarar strax: » Vid Tyresö .'»

(Bottiger)



t™*unL™"'"-*hHÄRNÖSAND
RÅDHUSET, HÄRNÖSAND.

I närheten av en urgammal marknads-
plats på Härnön lät Johan 111 1587 an-
lägga staden Härnösand, som i år firar
350-årsjubileum med en representativ
utställning omfattande hantverk, hem-
slöjd, handel, industri, skogsvård, jakt,

fått en från övriga starkt industrialise-
rade norrlandsstäder avvikande prägel,
Det gamla rådhuset, byggt 1785—91, är
det förnämsta exemplet på de många
vackra byggnader, som finnas i Härnö-
sand.

fiske, trädgårdsodling, konst och turist-
vasende.
Härnösand har emellertid mycket an-
nat att bjuda turisten. Såsom Norrlands
gamla bildnings- och kulturcentrum
— redan i slutet av 1500-talet fanns i
Härnösand en skola, som på 1600-talet
utvidgades till trivialskola, och 1650 in-
rättades ett gymnasium — har staden

En gång ; Härnösand bör man ej för-
summa att göra en resa med Sollefteå—

Härnösands järnväg genom Ångerman-
älvens för sin naturskönhet berömda dal-
gång. En färd i det vackra ångerman-
landska kustlandskapet med sina blå,
flikiga fjärdar, som tränga djupt in i
landet, är en av de mest givande utflyk-
ter man kan göra.
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SEMESTERDAGAR
PÅ ÖLAND
Liksom föregående år ordnar Svea-
bolaget i sommar billiga semester-

resor till Öland — solens och vin-
darnas ö.

ETT HÖRN AV BORGHOLMS GAMLA SLOTTSRUIN.

HÄRLIGA BAD VID LÅNGGRUNDA SANDSTRÄNDER.

För en kostnad av endast 91 kr. får man
hyttresa Stockholm — Borgholm—Stock-
holm jämte kost ombord, 7 dagars hel-
inackordering i Borgholm samt två in-
tressanta utflykter på den fornminnes-
rika ön. Observeras bör att det icke är
fråga om några sällskapsresor. Den per-
sonliga friheten är oinskränkt. Man kö-
per ett kuponghäfte, och allt är ordnat
i förväg.

Borgholms omgivningar äro berömda för
sin skönhet. Skuggiga promenader föra
till den ovanför staden liggande berömda
slottsruinen, varifrån man har en beta-
gande utsikt över det mäktigt bjudande
Alvaret och glittrande Kalmarsund. De
i semesterresan ingående två utflykterna
låta semesterfiraren se de flesta av
Ölands otaliga intressanta gånggrifter,
gravhögar, fornborgar och medeltids-
kyrkor.Man reser från Stockholm lördag kl. 16

med Sveabolagets förnämliga ångare
»Örnen». Efter en uppfriskande och
lättjefylld sjöresa kommer man fram till
Borgholm vid 9-tiden på söndagsförmid-
dagen, där 7 underbara dagar, fyllda av
sol, av härliga salta bad vid långgrunda
sandstränder och klippiga vikar, samt av
sport och förströelse, vänta semester-
firaren.

Och på lördagskvällen äntrades återresan
med »Birger Jarl», som anländer till
Stockholm på söndag middag.

Sveabolaget har utgivit en rikt illustre-
rad Ölands-broschyr, där alla närmare
upplysningar kunna erhållas. Vi rekom-
mendera ett studium av densamma.
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ALVASTRASLÄTTEN, ÖSTERGÖTLAND.

SY BILLIGA RUNDTURER
I SVERIGE 3© - 40 procent ned-

satta biljettpriser

TORUP, SKÅNE. Foto U. Starbäck.

Våren är förhoppningarnas tid icke
minst då det gäller semesterresor. Redan
i tjällossningen börjar längtan till som-
maren och förhoppningarna på en se-
mesterresa att tränga sig på en. Det är
mycket som hägrar och mycket som loc-
kar. Man vet inte, vad man vill se, och
hur mycket ekonomien tål av påfrestning.

Det råder också en febril brådska på re-
se- och turistbyråer. Alla ha de bråttom,
både de, som vilja resa, och de, som
skola ordna resorna. Men man är dess
bättre väl rustad för att ordna på ett
gott sätt för den reslystna allmänheten.



Många hjälpmedel finnas också till stort
gagn för allmänheten.

Bland de många broschyrer, som möta
ögat från resebyrådiskar och fönster,
finna vi »S. J. Resebroschyr om hur
man reser billigt i Sverige». Större de-
len av publikationen behandlar de av
statsbanorna i samband med postverket
och privata trafikföretag anordnade
»S.J. Billiga Rundturer». De billiga rund-
turerna utgöras i år av 18 huvudturer
och 90 tilläggsturer jämte anslutningsbil-
jetter. Huvud turerna äro rundresor,
som kunna påbörjas var som helst på
sträckningen och i önskad riktning. Till-
läggsturerna äro avsedda att komplettera
huvudturerna. På sidan om huvudturens
linje ligger kanske en känd turistort,
som inte kan nås med just den huvud-
tur, som man valt. Genom att köpa en
tilläggstur kan man sålunda besöka även
denna plats. Såväl huvudturernas som
tilläggsturernas biljettpriser äro nedsatta
med 30—40 %.

ROTTNEROS HERRGÅRD, VÄRMLAND. Foto R. Lundh

na bjuda. Den, som inte bor på någon
huvudturs sträcka, är icke bortglömd.
Från den plats, där vederbörande bor,
till lämplig plats på huvudturen, kan s. k.
anslutningsbiljett med i regel 25 % ned-
sättning erhållas på Statens järnvägar.

Giltighetstiden är 45 dagar, vilken tid
medger uppehåll för vila, sport, fiske
och badning på platser, där man önskar
stanna över någon vecka. Antalet uppe-
håll på huvudturerna är obegränsat och
uppehållen äro avgiftsfria. Dessutom
har man ofta flera vägar att välja på
mellan olika platser.

Det är sålunda många förmåner, som
S. J. Billiga Rundturer bjuda allmänhe-
ten. Dessutom slipper man ifrån besvä-
ret och tankearbetet med planerandet av
en semesterresa. Det är alltid förenat
med bekymmer, då man skall göra upp

VRETA KLOSTER, SMÅLAND. Foto V. Lundgren.

Så t. ex. kan man för sträckan från
Östersund till Härnösand välja mellan
följande vägar : Östersund—Hoting—

Forsmo— Sollefteå, Östersund—Ström-
sund—postbuss till Sollefteå, Östersund
—postbuss till Ragunda-—tåg Sollefteå;
mellan Sollefteå och Härnösandkan man
välja mellan tåg och en båtresa på
Ångermanälven. Den, som önskar, kan
från Ragunda fortsätta med buss över
Liden till Sundsvall. Detta som exempel
på de många variationer i fråga om vä-
gar och fortskaffningsmedel, som turer-



finnas någon tur, som passar för vars
och ens smak. Det gäller bara att välja
mellan allt det goda. Att man därtill er-
håller en nedsättning i biljettpriset med,
som förut nämnts, icke mindre än 30—

40 %, är givetvis mycket välkommet.

Namnen på de olika huvudturerna giva
oss en första orientering i turernas om-
fattning. Namnen påminna om de trak-
ter eller orter, turerna beröra.

Väner-Vätterturen omfattar en rund-
resa kring Vättern berörande även Vä-
nern och Mälaren samt Stockholm.

Västsvenska turen sträcker sig längs
Västkusten från Malmö till Göteborg,
över Falköping— Jönköping— Nässjö och
åter till Malmö.

SKANSEN KRONAN I GÖTEBORG. Foto C. G. Rosenberg.

en plan för sin semester. Man vill se
den eller den trakten, den eller den kända
turistorten. Man skulle gärna vilja till-
bringa semestern vid havet samtidigt
som man lockas upp till de stora sko-
garna eller fjällen. Semesterfirandet
måste dock rätta sig efter en faktor —

reskostnaderna.

GRIPTORNET, GRIPSHOLM. Foto C. G. Rosenberg.

Alla de många önskemål, som kunna fin-
nas i fråga om val av platser eller trak-
ter, ha Statens järnvägar också försökt
i görligaste mån tillgodose vid uppgö-
randet av de billiga rundturerna. Skånes
bördiga slätter med sina anrika gamla
slott, Västerhavets tjusning, ruinernas
och rosornas stad, bad och fiske, stor-
stadens många sevärdheter, Norrlands
älvar och Lapplands fjäll och forsar
samt midnattssolen äro bland de många
turistattraktioner, som beröras av de bil-
liga rundturerna. Det bör sålunda alltid

L
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RUNSTENEN VID ANUNDSHÖGEN I BADELUNDA.

Storstadsturen, en synnerligen omtyckt
rundtur, har Stockholm som utgångs-
punkt, går över Trälleborg— Göteborg—

Arvika—Örebro åter till huvudstaden.
En utflykt till Sassnitz eller Skokloster
ingår i turen.

Foto O. Lundgren.

Nedre Norrlandsturen lockar till buss-
resa i vackra dalgångar, båtfärd på
Ångermanälven och med Stockholm som
start och mål.

Östsvenska Visbyturen, Stockholm—

Visby—Kalmar—Stockholm, bör passa
den som längtar till Gotland.

Mellansvenska Visbyturen sträcker sig
från Västerhavet till Östersjön med be-
sök i Karlstad, Örebro och Uppsala, vi-
dare över Visby och Kalmar och åter
till Göteborg.

Mellansvenska Dalaturen med Stock-
holm som utgångspunkt bjuder på en
resa på Frykensj öarna och åter genom
Värmland och Dalarna.

Visby—Dalaturen omfattar Göteborg—

Värmland—Dalarna —Stockholm—Visby
—Kalmar—Göteborg.

Östsvenska Dalaturen sträcker sig från
Stockholm upp genom södra Dalarna
till Mora och vidare till Älvdalen och
Särna och åter över Gävle.

Sydsvenska Visbyturen sträcker sig Träl-
leborg— Stockholm — Visby—Kalmar —

Trälleborg.

Värmlandsturen börjar i Stockholm, för
resenären med buss från Arvika till
Sunne, med båt på Frykensj öarna, åter
över Filipstad och Örebro utmed Mäla-
rens södra strand.

Skåne—Nedre Norrlandsturen förenar
Skåne med trakten omkring Östersund
och Ångermanälven.

Jämtland—Uärjedalsturen sammankny-
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STORA SJÖFALLET.
Foto
C. G. Rosenberg.

Hög» sidan:
KARNIELAPAKTE,
LAPPLAND.

C. G. Rosenberg.
Foto

tersund med Stockholm.
ter trakterna kring Funäsdalen och Ös- Lappland—Tornedalsturen, Boden—

Por jus—Abisko—Pajala—Boden, läm-
par sig för den, som bor i Norrland och

„, ~
. i» . •Blekingeturen börjar i Göteborg, strac-

ker sig över Kalmar, Karlskrona och
Malmö via Västkusten tillbaka till Göte-
Dor _-

till Arvika, vidare över Filipstad och
Mora över Stockholm åter till Trälle-
borg.

vill upp till de stora vattenfallen.*v

Sigt . r _ de_ kommer Skåne—Dalaturen,
äyen den en ny Den börjar . Trälle.

borg, går över Göteborg eller Örebro

Stockholm—Övre Norrlandsturen läm-
par sig för den som bor i Stockholm
och mellersta Sverige och önskar se
Lappland och Tornedalen. Broschyr innehållande fullständiga upp-

gifter om turernas sträckning, pris och
andra upplysningar erhålles gratis från
resebyråerna eller järnvägsstationerna.

.SS /. Resebroschyr lättar på bekymren
för den, som planerar sin semester.

Storsvenska turen omfamnar nästan hela
landet, går från Trälleborg i söder upp
över Abisko och Pajala i norr och åter
över Ostkustbanan och Stockholm.
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PLAGEN I HANGÖ. Foto Aho & Soldan.

Soi_miai*i*<ksaiis land

FINLAND
»På sommaren resa alla människor till Finland»,
yttrade härom dagen en person. Även om vi måste
erkänna att det ligger någon överdrift i orden så
kunna vi i alla fall förstå yttrandet, ty för varje
år som går blir antalet resenärer allt fler till vårt
östra grannland. Om anledningen därtill råder
olika meningar. Somliga anse att vi fara dit för
att hälsa på släkt och vänner, andra säga att det
är de historiska minnena som locka. Vi för vår
del tro emellertid att det är de härliga badorterna
Hangö, Nådendal och Mariehamn, de intressanta
städerna Åbo, Helsingfors och Viborg, det gre-
kiskt-katoiska klostret Valamo i Ladoga, de
vackra sjöarna och skogarna och sist men inte
minst de enastående billiga priserna för såväl re-
sor som mat och hotellrum, som locka alla sven-
skar att fara över dit.
Far Ni också till Finland i sommar?

Foto Sääski.PÅ VÄG IN MOT HELSINGFORS.
ÅBO SLOTT. Foto Ilmavoimat.



DEN NYA KIRURGISKA AVDELNINGEN

Försök med en

SKODSBORG-
kur i sommar

Skodsborg Badesanatonum har under
de c:a 35 år, det existerat, utvecklat
sig från en oansenlig början till den
stora, vitt kända kurort, det nu är. Det
goda läget med vidsträckt utsikt över
Öresund och intill den stora Dyrehaven
med dess många vackra, slingrande gång-
stigar bidrager genom den härliga skogs-
naturen och den friska havsluften till att
skapa gynnsamma betingelser för kuren.

med den fysiska terapien samt gives en
ändamålsenlig diet. För dylika patienter
finnes en särskild sjukavdelning.
Sanatoriet har också en ny, modern av-
delning för sådana, som behöva kirur-
gisk behandling. På denna avdelning fin-
nes även ett röntgenlaboratorium, där
röntgenundersökningar göras och be-
handlingar givas.

Det är nämligen kroniskt sjuka Sanato-
riet tagit till sin uppgift att behandla och
den numera allmänt erkända och an-
vända fysiska terapien har i sina talrika,
skilda former och med de mest moderna
hjälpmedel tagits i behandlingens tjänst.
— Härtill kommer en efter de olika sjuk-
domsfallen avpassad, i huvudsak vege-
tarisk kost, för vilken Sanatoriet är känt
långt ut över landets gränser.

Sanatoriets senaste utvidgning är över-
tagandet av den angränsande stora egen-
domen, Skodsborg Palae, med en idyllisk
och vacker park och strand där de mera
friska kurgästerna kunna fritt prome-
nera och finna stillhet och ro. Vid olika
slags inom- och utomhussport och dylikt
är det sörjt för kurgästernas underhåll-
ning. Den stora sjuksköterskestaben och
den övriga personalen söka göra sitt till
för att uppehållet skall bliva hälsobring-
ande och behagligt för var och en, som
sjuk eller för att finna vila vistas på
Sanatoriet.

För de svårare sjuka och hjälplösa läm-
nas sjukhusmässig behandling i förening

SKODSBORG

BADESANATORIUM

VID "DEN DANSKE

RIVIERA"



NARODALEN. Foto Normann

NORGE
Ni blir alltid gästfritt och hjärtligt mot-
tagen, vart Ni kommer, och priserna äro
billiga. Lägg dessutom till att vi sven-
skar överallt utan svårighet kunna göra
oss förstådda.

semesterland
ett idealiskt

Norge är ett idealiskt land för oss sven-
skar. Norge kan tillfredsställa även de
allra högsta anspråk, som våra dagars
turister ställa på kommunikationer, hotell
och utflykter.

Låt därför Norge bli Edert mål under
Eder semester. Dit är resan kortast och
dit kan Ni resa för en billig penning.

Först och främst så reser Ni billigt i
Norge. Såväl järnvägar som båtförbin-
delser äro förstklassiga. Utmärkta vägar
genomkorsa hela landet och med de be-
kväma och moderna bussarna kan man
på förhållandevis kort tid förflytta sig
till olika platser i detta natursköna och
omväxlande land.

*

Nyman & Schultz Resebureau anordnar
i sommar ett flertal billiga och tilltalande
semesterresor till Norge. Program åter-
finnes på nästa sida och specialprospekt
erhållas på resebyrån.

I Norge bor Ni alltid bra. Hotellen äro
trevliga och väl inredda, maten utmärkt.
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Sällskapsresor till NORGE i dygns uppehåll i Oslo.
För de resenärer, vilka önska stanna i
Oslo under hemfärden, anordnas uppe-
håll på mycket goda hotell, sightseeing,
utflykter till Bygdö etc. till ett pris av
Kr. 20: —.

7 dagars bilfärd genom Valdres—Sogne-
fjor d-— Hallingdal—Geilo —Numedal —
Nore.
Avfärd från Oslo den 23 juni, 14 juli,
4 avg.
Pris kronor 140:—.

Prospekt och närmare upplysningar ge-
nom Nyman & Schultz Resebureau A/B,
Arsenalsgatan 9, Stockholm. Telefon
23 41 00.

7 dagars biltur genom Gudbrandsdalen
— Österdalen—Romsdalsf jord— Nord-
fjord och Röros.
Avfärd från Oslo den 30 juni, 21 juli,
11 avg.

rrr /-\ p Högfjällshotel
K Gudbrandsdalen

45 min. bilväg från Vinstra station
Pris kronor 165:-—.

7 dagars biltur genom Hardanger-—Tele-
marken.
Avfärd från Oslo 7 juli, 28 juli, 18 avg.
Pris kronor 175:—.

2,800 fot över havet - Rum med
centralvärme samt varmt och kallt
vatten - Roddbåtar - Tennisplaner
Nyanlagd simbassäng med tempe-

rerat vatten.

14 dagars fotvandring i Jotunheimen.
Om tillräckligt intresse finnes, komma
vandrargrupper om åtta personer och fö-
rare att företaga dylika vandringar, var-
vid dagsmarscherna beräknas taga c:a
sju timmar. Deltagarna hava god tid att
under vägen fiska foreller i bäckarna.
Mat såväl som logi blir givetvis enkel,
men bra. Alla detaljer ordnas av Rese-
byrån.

GEILO

TURISTHOTELL
10 min. promenad från stationen. Mot-
tager gäster för längre och kortare tid
och bjuder all modern komfort. Först-
klassigt kök. Kallt och varmt vatten i
alla korridorer. Bad och duschrum.
Rimliga priser. Upplysningar genom
resebyråerna eller direkt.

USTEDALEN

KÖPENHAMN

OLIKA SLAGS SMÖRREBRÖD OSKAR DAVI DS E_ N
AABOULEVARD 56

En verkligt typisk dansk restaurant. Känd
över hela världen för sina specialiteter.
Smörrebröd i cirka 200 variationer.
Rödspotta. Ostron. Hummer. Räkor. Kräftor

BILLIGA PRISER
GOD BETJÄNING

Den som icke varit hos oss, känner icke Köpenhamn
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SÄLLSKAPSRESOR
Av-
resa

Från Åter-
komst Till Pris Reseroute

1 1/6 Göteborg 21/6 Kr. 440.—England

16/6

London — Oxford — Stratford-on-Avon
—Aldershot.

Trälleborg 6/7 Tyskland
Österrike
Jugoslavien
Italien

Kr. 540.—

16/6 Malmö 28/6 Tyskland
Schweiz
Italien

Kr. 445.

Berlin—Wien— Budapest—Zagreb—Ab-
bazia—Venedig — Cortina dAmpezzo—

Torbole— Meran—Innsbruck—Miinchen
—Niirnberg—Berlin.

Köpenhamn—Berlin—München— turist-
automobiltur 77 dagar till Konstanz
längs Bodensjön och Vierwaldstätter-
sjön, Lugano — Comosjön — Chur och
Lindau — Miinchen — Berlin.

16/6 Malmö 27/6 Tyskland
Belgien

Kr. 345.—

22/6 Stockholm 3/7 Finland
Ryssland

Kr. 260.—

Köpenhamn — Hamburg — Briissel ■B riigge — Ostende—Han—Luxemburg-
Rhen—Riidesheim — Köln—Hamburg.

Åbo — Helsingfors — Leningrad —Mosk
wa—Leningrad —Helsingfors.

22/6 Göteborg | 1/7 England

22/6 Malmö 30/6 Danmark
Tyskland

Kr. 245.—
Kr. 185.—

London med utflykter bl. a. till Windsor.

Köpenhamn —Liibeck—Hamburg—Köln
—St. Goar —Riidesheim— Köln— Ham-
burg—Liibeck—Köpenhamn.

23/6 Trälleborg 13/7 Tyskland
Österrike

Kr. 450.—

29/6 Göteborg 12/; England Kr. 510. — London — Stratford-on-Avon — Wye
Valley— Henleyregattan —Eastbourne—

Canterbury — London.

30/6 Trälleborg 18/7 Tyskland
Österrike

Kr. 475. Med turistbuss från Sassnitz via Berlin
•— Dresden —Prag — Wien — Budapest—
Wien—Klagenfurt—Heiligenblut—Bol-
zano—lnnsbruck— Kufstein — Salzburg—

Gmunden—Piisen—Berlin—Sassnitz.

Berlin — Wien — Velden — Salzburg
Miinchen — Berlin.

25/7 Tyskland
Italien

Kr. 800.—1/7 Malmö

Palestina

Köpenhamn — Berlin—Milano—Genua—
Alexandria—Port Said —Jaffa—Jerusa
lem— Cypern — Brindisi —Triest—Miin-
chen— Berlin.

3/7 Malmö 14/7 Kr. 443 Köpenhamn — Berlin — Miinchen — Tu-
ristautomobiltur 7 dagar till Bodensjön—

Vierwaldstättersjön — Lugano — Como-
sjön—St. Gallen och Lindau— Miinchen
—Berlin—Köpenhamn.

Tyskland
Schweiz

Tyskland
Kr. 343.— Köpenhamn — Hamburg — Briissel ■Briigge — Ostende —Han—Luxemburg-

Rhen —Riidesheim—Köln—Hamburg.

3/7 Malmö 14/7 Belgien

6/7 Malmö 14/7 Tyskland Kr. 185.— Köpenhamn — Liibeck— Hamburg—Köln

6/7 [ Göteborg | 16/7 | England | Kr. 245.— | London med utflykter bl. a. till Windsor

St. Goar—Riidesheim—Köln— Hamburg
—Liibeck—Köpenhamn.
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MYNTVÄXLING
i TYSKLAND ZOPPOT

KASINO HOTEL
Telefon 518 51 Förnämsta hotel

•
Från terrasserna härlig utsikt över huvud-
staden. Öppet från i juni. Enkelrum från
G. 7:20 inkl. betjäning.På samtliga större järnvägs-

stationer ha riksjärnvägarna in-
rättat våxelkontor som skötas av

Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank A.G.

Hotel NORDLAND
(Mitt emot Stettiner Bahnhof)

INVALIDENSTRASSE 115
BERLIN
Tel. D 2 Weidendamm 57 32

De tyska riksjärnvägarna hava på samt-
liga större järnvägsstationer inrättat
växelkontor. Denna rörelse handhaves av
riksjärnvägarnas bankavdelning, Deut-
sche Verkehrs-Kredit-Bank A. G., Ber-
lin W 8, vilken bank numera bedriver
dylik växelkontorsrörelse på alla mera
betydande järnvägsstationer i Tyskland.
Här kan den utländska resanden icke
endast växla utländskt mynt utan även
inlösa Travellers checks och resekredi-
tiv samt de på tyska banker dragna re-
gistermarkcheckerna. Av de för närva-
rande existerande 40 växelkontoren vilja
vi för de resande från de nordiska län-
derna särskilt nämna de iBerlin-Stetti-
ner Bahnhof, Berlin-Bahnhof Fried-
richstrasse, Stettin-Hauptbahnhof,
Flensburg-Neuer Bahnhof och War-
nemunde. På sistnämnda plats ha riks-
järnvägarnatill och med föranstaltat om
sådana anordningar, att de resande kunna
växla sina pengar på tågen under gång.
Samma anordning finnes på Deutsche
Reichsbahn-Gesellschafts färjor på sträc-
korna Warnemiinde-Gjedser ochSass-
nitz-Trälleborg. Vi kunna rekommen-
dera våra resenärer att använda dessa
officiella växelkontor.

Förstklassigt hotell med all modern komfort
110 rum (25 med bad). Rinnande varmtoch kallt
vatten och telefon i varje rum. Enhetspris:
RMS.- per person inberäknat betjäning. Förstkl.
restaurant. Musik. Sommarträdgård. Bar.

MUNCHEN

Hotel Deutscher Kaiser
Vid huvudbangården (Utgång vid Arnulfstr.)
Det komfortabla storstadshotellet med 400 rum
till mycket billiga priser. Omtyckt restaurant
med erkänt gott kök. »Kaiserstuben», den se-
värda gotiska vinkällaren. Telefon 576 01.
Telegramadress: »DEUTSCHKAI SER».

Innehavare JOS. STENGEL

BADGASTEIN
-ÖSTERRIKE-

De mest radioaktiva källorna
i världen. 2 timmars järnvägs-
resa från Salzburg.
1083 meter över havet.

HOTEL SÖNTGEN
Första klassens hotell med modernaste
komfort. Lugnt och centralt läge. Först-
klassigt kök. — Xermalbad i hotellet.
Hotellet mycket besökt av Skandinaver.

Indikationer för Gasteinerkur: Gikt, reuma-
tism, ischias, ålderdomskrämpor, nervlidande,
neuralgier, åderförkalkning, anemi, njursjuk-

domar, katarrer, kvinnosjukdomar o. s. v.
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SÄLLS RESOR
Av~

Från ,

Åter: Till Pris Res e route
resa komst

7/7 Köpenhamn 18/7 Prag, Wien, Kr. 350.— .;
Budapest

Stettin — Berlin — Dresden —Sachsiska
Schweiz — Prag — Wien — Budapest —

Berlin.

7/7 Malmö 18/7 Tyskland Kr. 435 —

Österrike
Köpenhamn—Berlin — Miinchen—7 da-
gars automobilfärd genom Tyrolen,
längs Gärdasj ön—Venedig—Dolomiterna
till Miinchen. Berlin—Köpenhamn.

Italien

7/7 Trälleborg 27/7 Österrike
Ungern

Kr. 540 —

Jugoslavien
Italien

Berlin —Wien—Budapest —Zagreb—Ab-
bazia— Venedig —Cortina dAmpezzo—-
Torbole—Meran— lnnsbruck— Miinchen
—Niirnberg—Berlin.

7/7 Trälleborg 26/7 Italien Kr. 755 Berlin—Munchen—Venedig —Florens—

Neapel — Amalfi —Sorrento — Capri—
Neapel — Rom —Rapallo — Genua — Mi-
lano — Vierwaldstättersjön — Basel —

Hamburg.

7/7 Malmö 15/7 Belgien Kr. 270.— Köpenhamn, bil från Hamburg och re-
tur via Arnheim—Antwerpen—Briissel
— Gent — Briigge — Namiir — Dinant
—Han—Köln—Hamburg.

7/7 Malmö 17/7 Tyskland Kr. 240.— Köpenhamn —■ Stettin—Berlin —Frank-
furt—Baden-Baden—Freiburg—Titisee
—Lindau —Bodensjön—-Berlin — Stettin

—Köpenhamn.

7/7 Malmö 21/7 Italien Kr. 480.— Köpenhamn—Berlin—Munchen—Vero-
na—Florens—Rom—Neapel—Pompeji
—-Capri —Rom — Venedig —Miinchen—

Berlin—Köpenhamn.

13/7 Malmö 21/7 Tyskland Kr. 185.— Köpenhamn—Liibeck—Hamburg—Köln
St. Goar—Riidesheim—Köln—Hamburg
Liibeck— Köpenhamn.

14/7 Malmö 23/7 Belgien Kr. 270.— Köpenhamn, bil från Hamburg och re-
tur via Arnheim —Antwerpen—Briissel
— Gent — Briigge —• Namiir — Dinant
—-Han—-Köln—Hamburg.

16/7 Göteborg 28/7 England Kr. 530.— London (Windsor) —Ostende— Briigge
I Gand—Briissel—Antwerpen.

Ryssland

28/7 Köpenhamn —Liibeck—Hamburg—Köln
—-St. Goar—Riidesheim—Köln— Ham-
burg—Liibeck—Köpenhamn.

20/7

Kr. 260.— Åbo—Helsingfors-Leningrad -Moskwa
—Leningrad—-Helsingfors.

20/7 Stockholm 31/7 Finland

21/7 Malmö 1/8 Tyskland Kr. 345 —

Tyskland Kr. 185.—

Köpenhamn — Hamburg — Briissel —

Briigge —Ostende —Han—Luxemburg —

Rhen—Riidesheim—Köln — Hamburg.

Malmö

21/7 Tyskland Kr. 240. —31/7Malmö Köpenhamn — Stettin — Berlin—Frank-
furt— Baden-Baden— Freiburg—Titisee
Lindau —■Bodensjön — Berlin—Stettin—
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KOBERGS SLOTT. Foto G. Reimers.

VÄSTERGÖTLAND
JÖNKÖPING

l>e intressantanatur- ocli
kulturminnenas oygd

Västergötland är ett vackert land. Från
Västgötabergen med sina märkliga geo-
logiska bildningar, däribland försteningar
av jordens äldsta livsformer, samt med
sin säregna vegetation har man överallt
mångmila underbara utsikter över den
kringliggande Västgötaslätten. Ståtliga
forngravar från tider långt före Bibelns
Moses, fästen och slott, kyrkor från
iooo— 1300-talet samt romantiska borg-
och klosterruiner höra till landskapets
många intressanta sevärdheter. Reseby-
råerna och Västergötlands Turisttrafik-
förening, Falköping, stå till tjänst med
upplysningar och prospekt.

CJtora \yfole(Li
FRIMURAREHOTELLET

Ett av landsortens största
hotell • 120 resanderum
Stor matsal och café

Direktion
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SÄLLSKAPSRESOR
Av"

Från ,Äter" Till Pris Reserouteresa komst

21/7 Malmö 1/8 Schweiz
Tyskland

Kr. 445. Köpenhamn — Berlin —München—7 da-
gars turistautomobiltur till Bodensjön
—Vierwaldstättersjön—Lugano—Como-
sjön—St. Gallen—Lindau till Miinchen,
Berlin—Köpenhamn.

21/7 Trälleborg 8/8 Tyskland
Tjeckoslo-

Kr. 475. Med turistbuss från Sassnitz via Ber-
lin—Dresden —Prag —Wien—Budapest
—Wien —Klagenfurt —-Heiligenblut •—

Bolzano— lnnsbruck—Kufstein- — Salz-
väkien

Österrike
Ungern I burg— Gmunden—Piisen—Sassnitz.

28/7 Malmö 5/8 Belgien Kr. 270.— Köpenhamn—, bil fr. Hamburg och re-
tur via Arnheim—Antwerpen—Briissel
Gent —Brugge— Namiir—Dinant—Han
—Köln—Hamburg.

1/8 Malmö 16/8 Italien Kr. 480.— Köpenhamn —Berlin—Miinchen—Vero-
na—Florens—Rom-—Neapel—Capri —

Rom — Venedig —iMtinchen — Berlin —

Köpenhamn.

1/8 Göteborg 11/8 England Kr. 495.— London—Windsor —-Ostende—Briigge
Belgien —Gand—Briissel—Antwerpen.

3/8 Malmö 11/8 Tyskland Kr. 185.— Köpenhamn- —Liibeck —Hamburg—Köln
— St. Goar— Riidesheim—Köln—Ham-
burg—Liibeck—Köpenhamn.

3/8 Göteborg 12/8 England Kr. 245.— London — med utflykter bl. a. till
Windsor.

4/8 Köpenhamn 15/8 Prag-Wien Kr. 350.— Stettin — Berlin — Dresden — Sach.
Budapest Schweiz -Prag -Wien -Budapest -Berlin.

4/8 Trälleborg 23/8 Tyskland
Italien
Schweiz

Kr. 755.— Berlin—Miinchen—Venedig—Florens-
Neapel — Amalfi —Sorrento—Capri —

Neapel —Rom—Rapallo — Genua — Mi-
lano — Vierwaldstättersjön — Basel —

Hamburg.

4/8 Malmö 15/8 Belgien
Tyskland

Kr. 345.— Köpenhamn — Hamburg — Briissel —-
Brugge—Ostende— Han—Luxemburg —

4/8 Malmö I 14/8 I Tyskland
Rhen—Riidesheim—Köln—Hamburg.

Kr. 240.— Köpenhamn—Stettin—Berlin—Frank-
furt — Baden-Baden—Freiburg—Titisee
—Lindau —Bodensjön— Miinchen—Ber-

Kr. 435.— I Köpenhamn—Berlin—Miinchen— 7 da-

lin—Stettin—Köpenhamn.

10/8 Köpenhamn 18/8 Tyskland Kr. 185.— Liibeck —Hamburg —Köln—St. Goar—

Riidesheim—Köln —Hamburg—Liibeck.

10/8 Stockholm 21/8 Finland Kr. 260.— Åbo— Helsingfors — Leningrad —Mosk-
Ryssland wa—Leningrad—Helsingfors.

i6/8 Malmö 27/8 Tyskland
Österrike
Italien

16/8 Malmö 27/8 Tyskland
Schweiz

Kr. 445.— Köpenhamn—Berlin— Miinchen— 7 da-
gars automobiltur till Bodensjön—Vier-
walstättersjön —Lugano — Comosjön —

St. Gallen—Lindau till Miinchen, Ber-

gars automobiltur genom Tyrolen, längs
Gärdasj ön— Venedig—Dolomiterna åter
till Miinchen, Berlin—Köpenhamn.
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RESA Ti LL ÖSTERRIKE Alla erforderliga upplysningar lämnas
av Nyman & Schultz Resebureau A/B,
Arsenalsgatan 9, Stockholm, Telefon
23 41 00.

för lärare och lärarinnor

23/6. Avresa från Trälleborg kl. 8.55.
Lunch på färjan. Ankomst till Sassnitz
kl. 13.05. Avresa Sassnitz kl. 13.46. Ank.
Berlin, Stett. Bf. kl. 19.08. Middag på
Hotel Nordland. Transport till Anhalter
Bahnhof. Avr. Berlin, Anh. Bf. kl. 23.07.
24/6. Frukost i restaurantvagnen. Ank.
till Wien kl. 12.40.

MERANO

GRAND HOTEL

24/6—27/6 uppehåll i Wien med en del
rundturer i staden. BRISTOL
28/6. Avresa från Wien tidigt på mor-
gonen efter frukosten. Lunch i restau-
rantvagnen. Ankomst till Velden på e. m.
28/6—8/7 uppehåll i Wien. Här erbju-
das tillfällen till bad i den underbart
vackra Wörther See, till vandringar i
Alperna etc. Föredrag.

Helpension från Lire 40: —

HELSINGFORS
9/7. Efter frukosten avresa från Velden
till Salzburg med ankomst dit på midd.
9/7—11/7 uppehåll i Salzburg med be-
sök å festspelen, i slottet Mirabell samt
i den gamla borgen Hohensalzburg.
12/7. Avresa från Salzburg kl. 13.00.
Ank. till Miinchen Hbf. kl. 15.10. Mid-
dag i Hotel Excelsior. Avresa Miinchen
Hbf. kl. 23.28.

KFUM HOSPIZ
HELSINGFORS, BERGG. 17
Tel. 20481. Telegr. adr. Hospiz

Erbjuder rum åt resande fr. Fmk. 22.-
till 75.- pr dygn. De flesta rummen ha
rinnande varmt och kallt vatten och
telefon. Omtyckt matsal. Inga betj.-avg.

13/7. Ank. Berlin, Anh. Bf. kl. 8.44.
Transport till Hotel Nordland. Frukost
i Hotel Nordland. Avr. Berlin, Stett Bf.
kl. 10.27. Lunch i restaurantvagnen. An-
komst Sassnitz kl. 15.38. Avresa Sass-
nitz kl. 16.16. Middag på färjan. An-
komst Trälleborg kl. 20.26.

KÖPENHAMN

Man tager til

;V • FRI ENTRÉ
fjff • ALLÉGADE 9

w* hvis man vil more sig.
Landsbyen:

Pris kronor 450: —, inkluderande 111
klass järnvägsresa från Trälleborg till-
baka till Trälleborg (sovplatser äro ej in-
kluderade i priset), rum i mycket goda
hotell, alla måltider, rundfärder enligt
program, drickspengar och skatter.

2 Orkestra • Folkelig Varieté

Drachmann Kroen:
Hotellet i Velden består av 3 villor i en
stor park, vackra sällskapsrum och mat-
sal, stor liggterrass, eget strand- och sol-
bad. På platsen finnas simlärare, tennis-
platser och gymnastiksal.

Kobenhavns bedste og hyg-
geligste Madsted.

Det morsomme lille intima Teater.

Efter Forestillingen fri Entré,
Dans og Solistoptraeden.

Riddersalen:

Festlig / Folkelig / Fornejelig
Anmälningar torde ske före den 8 juni,
varvid passet och 25 : — kronor i anmäl-
ningsavgift bifogas.
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FÖLJ LANDSVÄGEN -

Med turistbuss io dagen. Avresa Klagenfurt till Heili-
genblut — Franz Josefshöhe tillbaka till
Heiligenblut.genom Tyskland,Tjeckoslovakiet,

Österrike, Ungern, Italien ii dagen. På morgonen fortsätter resan
till Bolzano (Italien). Uppehåll i Bol-
zano 20 timmar.Färden företages i synnerligen bekväma

turistbussar och går genom de vackraste
delarna av varje land. Den längsta tiden
tillbringas i Alperna, som resenärerna på
detta sätt få lära känna mycket grund-
ligt.

12 dagen. Avresa Bolzano till Nauders
och Landeck.

13 dagen. Färd Landeck —Reute—Inns-
bruck.

14 dagen. Efter lunchen fortsätter fär-
den till Kufstein.

Avresa Trälleborg den 30 juni och 21

juli med återkomst till Trälleborg den
18 juli, respektive den 8 augusti 1935. 15 dagen. Till Salzburg. Uppehåll i Salz-

burg 20 timmar. Rundfärder.
_ dagen. Avresa från Trälleborg med
färjan kl. 8.55. Ankomst Sassnitz kl.
13.05. Vid Sassnitz väntar bussen, som

genast avgår med ankomst till Berlin på
kvällen. Middag och övernattning i
Berlin.

16 dagen. Ankomst till Gmunden i tid
för lunchen. Uppehåll i Gmunden.
_7 dagen. Avresa Gmunden till Budweis
och Piisen.
18 dagen. Avresa Piisen till Leipzig och
Berlin.

2 dagen. Rundfärder i Berlin.

3 dagen. Efter frukosten går färden till
Dresden, där lunchen väntar och vidare
till Prag med övernattning där.

io dagen. Från Berlin till Sassnitz och
vidare med färjan till Trälleborg med
ankomst dit klockan 20.26.

Pris Kronor 475: —, inkluderande resa
med färja Trälleborg—Sassnitz och re-
tur, hela bussresan jämte rundfärder i
städerna, alla måltider (första måltiden
är middagen i Berlin första dagen och
färdens sista måltid är lunchen i Neu
Brandenburg), hotellrum, drickspengar
och skatter.

4 dagen. Efter frukosten rundfärder i
Prag och efter lunchen fortsätter bussen
till Wien med ankomst dit på kvällen.

5 dagen. Uppehåll i Wien med rundfär-
der i staden.

6 dagen. Uppehåll i Wien med rundfär-
der till Kobenzel och Grinzing.

7 dagen. Efter frukosten avresa från
Wien till Budapest med ankomst dit i
tid för lunchen. Uppehåll i Budapest
med diverse rundfärder.

8 dagen. Frukost och lunch i Budapest.
Avresa därifrån på eftermiddagen till
Wien. Ankomst Wien på kvällen.

Gardasjön-Venedig-Dolomiterna

Innsbruck — Brenner — Bozen — Meran
— Riva — Verona — Venedig — Cortina
Sterzing — Mittenwald.

g dagen. Avresa från Wien tidigt på
morgonen till Graz och Klagenfurt.

7 dagar. Kronor 238: —,
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LOCKANDE BILRESOR
Priset innefattar resa, hotellrum, full
förplägnad, drickspengar, skatter, rese-
ledare och bagagetransport.

Piave- och Boitedalarna till Cortina
d'Ampezzo, Dolomiternas största kurort.
Lunch. Underbar utsikt mot Monte Cri-
stallo, Tofana, Sorapis och Permagnon.
På den urgamla »Strade de Allemagna»
till Schluderbach. Utsikt över de Tre
Tinnarna, Monte Cristallo, Monte Piano.
Resan fortsätter genom Pusterdalen,
Bruneck till Franzenfeste i Eisacksdalen,
vidare på Brennervägen till Sterzing.
Hotell.

i dagen : Miinchen. Avfärd kl. 8.00 över
Bad Aibling-Kufstein till Innsbruck. På
eftermiddagen färd över Matrei-Steinach
till Brenner. Sedan genom Eisacktal över
Brixen—Bozen till Meran. Hotell.

2 dagen. Meran. Morgonpromenad på
Tappeinervägen och på »der Gilfprome-
nade». Färd genom Hochetschområdet
över Terlan till Bozen k Lunch. Resan
fortsätter genom Etschdalen över Salurn
till Trient. Rundtur i staden och besök
i Domen. Därefter över Cadinerpasset i
Sarcadalen, och förbi Toblinosjön till
Riva. Hotell.

7 dagen. Sterzing. Tidig avresa till Bren-
ner och över Gries, Steinach till Inns-
bruck. Lunch. Därefter på den praktfulla
»Mittenwaldbahn» genom den intres-
santa »Martinswand Tunnel» över See-
feld till Mittenwald. Därifrån åter med
bil till Walchen- och Kochelsj öarna och
genom Isardalen till Munchen. Ankomst
omkring kl. 19.00.

3 dagen. Riva. Efter frukosten avresa på
»Gardesana Orientale», längs Gardasjön
över Torbole, Malcesine, San Vigilip,
Garda till Verona. Rundtur i staden, be-
sök. Lunch. Därefter över Vicenza till
Padua. Besök i den Helige Antonius Ba-
silika. Efter en kort resa på den nya La-
gunbron anlända vi till Venedig. Efter
middagen finnes tillfälle till gondolfärd.
Hotell.

Tvärs genom de
Bayerska Alperna
Bad Reichenhall — Berchtesgaden—Kö-
nigssee — Chiemsee — Tegernsee—Gar-
misch-Partenkirchen — Oberammergau
— Immenstadt— Oberstdorf— Lindau —■
Stegen a. Ammersee.

4 dagen och 5 dagen. Venedig. Visning
av staden. Besök i Marcuskyrkan Frari-
kyrkan, Fiskmarknaden, promenad ge-
nom »Merceria» (stadens största affärs-
gata) till Rialtobron. Färd på »Canale
Grande» o. s. v. På eftermiddagen kan
Doge-palatset beses eller ett besök på
Akademien, ävensom en utflykt till Lido
företagas.

7 dagar. RM 123: —.
Avresa från Miinchen varje måndag.

I priset innefattas : Resa enligt program
i moderna sällskapsresebilar, rum i goda
hotell, full förplägnad, drickspengar,
skatter. Färdledare, visningar, bagage-
transport.6 dagen. Venedig. Avresa kl. 8.00 över

Treviso (färd över Piave) —Vittorio-
Veneto (i världskriget det österrikiska
huvudkvarteret) längs Totensjön till
Crocesjön. Därefter genom Cadore-,

1 dagen: Miinchen. Avresa kl. 8.00 till
Ebersberg — Wasserburg a. Inn. Rund-
tur i staden. Därefter över Rott/Inn
(berömd barockkyrka) till Waging.
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Lunch. På eftermiddagen anländer man
till Bad Reichenhall. Hotell. Tillfälle till
bergbanefärd på »Predigstolen» (1614
meter).

Två resor till Tyskland, Österrike,
Ungern, Jugoslavien och Italien

2 dagen : Bad Reichenhall. På förmidda-
gen finnes tillfälle till besök i brunns-
husen och kuranläggningarna. Även en
motorbåtsfärd kan företagas. På kvällen
återkomst till Bad Reichenhall. Hotell.

Trälleborg— Wien —Budapest —-Ungern
—Jugoslavien—Abbazia—Venedig—Do-
lomiterna—Torbole vid Gardasjön—Me-
rano—Tyrolen— Innsbruck—Miinchen—

Niirnberg—Trälleborg.
3 dagen : Bad Reichenhall. På förmidda-
gen färd till Chiemsjön. Tillfälle till ett
besök i slottet Herrenchiemsee. Lunch.
På eftermiddagen till Schliersjön och
Tegernsjön. Hotell.

Dessa resor, som arrangeras av Tysk-
svenska föreningen Svea i Wien, företa-
gas i en elegant och bekväm buss. Uppe-
håll göras i några av världens vackraste
städer : 2x/2 dygn i Miinchen, 2.y2 dygn i
Wien, två dygn i Budapest. Därifrån
göres en utflykt till pusztan för att del-
tagarna skola få lära känna dess säregna
folkliv med zigenarmusik och czardas.
Ett dygns uppehåll göres även i Venedig.
I Abbazia, Torbole, Cortina d'Ampezzo,
i Dolomiterna, Merano och Innsbruck
stanna resenärerna tillräckligt länge för
att kunna taga ett bad i Adriatiska havets
eller i Gardasjöns blå böljor eller också
för att njuta avTyrolens underbara alper.

4 dagen: Tegernsee. Efter frukosten
resa runt Tegernsjön med besök i Rot-
tach-Egern, Bad Wiessee, därefter över
Bad Tölz—Kochelsee —Kesselbergpasset
—Walchensee—Mittenwald samt längs
Karwendelbergens fot till Garmisch-
Partenkirchen. Lunch. På eftermiddagen
göres en vacker promenad (Partnach-
klamm) eller också kan en bergbanefärd
på Wank och Kreuzeck företagas. Ho-
tell.

5 dagen: Garmisch-Partenkirchen. Re-
san fortsattes över Ettalerberg till Ettal,
därefter genom Graswangdalen till Kö-
nigsschloss Linderhof (Ludwig II) och
till Oberammergau. Inom kort uppnås
gigantiska Echelsbacherbron och Wies'
kyrka (ett mästerverk inom den bayer-
ska barocken). Lunch intages i Hohen-
schwangau. Tillfälle till besök i kunga-
slotten Hohenschwangau — Neuschwan-
stein. På eftermiddagen resa till Immen-
stadt i. Allg. Hotell.

Att företaga en sådan resa i bil, d. v. s.
i öppen turistbuss är det bästa sättet att
färdas i dessa trakter. Dagsturerna äro
inte så långa att resan blir ansträngande.
Endast goda hotell användas. Reseled-
ningen består liksom i fjol av Kand.
Siegfried Hummer, Stockholm, som
huvudledare samt av Agronom Karl
Lämmel, docenten Dr Richard Wolfram,
med. och jur. Dr Fred Hackel från
Wien. Dessa ledare komma att bemöda
sig om att göra resorna även ur studie-
synpunkt så givande som möjligt. Del-
tagarna komma att få en inblick i de
olika ländernas speciella förhållanden
och aktuella problem. Program och när-
mare meddelanden genom Nyman &

Schultz Resebureau A/B, Arsenalsga-
tan 9, Stockholm, telefon 23 41 00.

6 dagen: Immenstadt. På förmiddagen
resa till Oberstdorf och över Friedrichs-
hafen (Zeppelinvarvet), Rabensburg—

Memmingen till Ottobeuren. Lunch och
besök i den praktfulla barockkyrkan.
På eftermiddagen går färden vidare över
Landsberg a. Leeh—Stegen am Ammer-
see till Miinchen. Ankomst c:a kl. 19.00.
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Res medSvenska Amerika Linsens
eleganta fartyg

Kryssningar Reguljär trafik
Färder till havs och besök i främ-
mande länder är den mest idea-
liska formen för nöjesresor och
semesterturer.

Den reguljära förbindelsen mel-
lan Göteborg och New York
samt Halifax uppehälles av
Svenska Amerika Liniens
ypperliga atlantfartyg.Därför anordnar Svenska Ame-

rika Linien även i år en mängd
intressanta, längre och kortare
kryssningar i såväl söder som
norr, öster och väster.

M/S KUNGSHOLM 20,000 reg. ton
Första, Turist och Tredje kl.

M/S GRIPS HO LM 18,000 reg. ton
Första, Turist och Tredje kl.

T/S DROTTNINGHOLM 11,000 reg. ton
Envar torde vid planerandet av
sin semester kunna finna den
idealiska semesterresan bland
de olika kryssningarna.

Cabin, Turist och Tredje kl.

Passagerare till Canada torde be-
akta de fördelar som den direkta
förbindelsen med Halifax medför.

prospekt över kryssningarna ochBegär upplysningar och pi
den reguljära trafiken från Resebyråerna eller direkt från

SVENSKA AMERIKA LINIEN &£
GOTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - HÄLSINGBORG
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Skodsborg
Badesanatorium
Fysisk-dietisk
kuranstalt med
medicinsk och kirurgisk
klinik.

Överläkare i
CARL OTTOSEN

SKODSBORG BADESANATORIUM
Behandling av reumatiska, mag- och tarmsjukdomar, sjukdomar i hjärta och nerv-
system samt ämnesomsättningen — Även mycket lämpligt för rekonvalescenter
samt de som behöva vila och förströelse — På SJUK AV DELNINGARNA:
Medicinska o. kirurgiska sjukdomar, röntgenundersökningar, röntgenbehandlingar

ANGENÄM SEMESTE R K U R O R T

SKODSBORG BADESANATORIUM - SKODSBORG - DANMARK
Prospekt sändas på begäran Telefon Skodsborg 200

HhärsaKringsbalagermliiiim
HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 31, STOCKHOLM

Telefon 23 36 90, växel

Olycksfalls- Sjuk- Inbrotts- Rån-
Ansvarighets- Glas- Vattenledningsskade-

Resgods- och Motorfordonsförsäkring

Tryckt hos
CASLON PRESS
Stockholm 1935


