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Hur en artist ser den nya Cunard White Star ångaren "Queen Mary"

Största flottan på
Atlanten

Denna vidsträckta nya organisation kontrollerar en flotta
på nära 600.000 ton och förenar resurser och personal från
två av världens största och mest ryktbara rederier.

Den höga standard och kvalitet som under nära ett år-
hundrade skapat de båda bolagens stolta traditioner förenas
på detta sätt till nytta för trafikanterna.

Reguljära turer till
U.S.A.& CANADA

från SOUTHAMPTON. CHERBOURG, HAVRE,

LIVERPOOL, GLASGOW, BELFAST, COBH och GALWAY

Vänd Eder till något av Cunard White Stars kontor eller
till dess agenter

Cunard White Star



EN FÄRD TILL UPPSALA
med alla dess sevärdheter är en upplevelse

GÄSTIS
(UPPSALA STADSHOTELL)

har stora resurser att mottaga Er komfortabelt.
Charmant matsal med musikcafé. Moderniserad
resanderumsvåning. En idyllisk sommarträdgård Utmärkt
med vackra sommarverandor. Förnämligt kök. MUSIK

När Ni behöver en taxameterbil
W Vi göra även längre och kortare
rundturer i Stockholms omgivningar.
Fråga efter våra priser och Ni blir lörvånad
över, hur billig en dylik utllykt är.

BEKVÄAAA BILAR ■ SPRÅKKUNNIGA CHAUFFÖRER
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AKTIEBOLAGET

KOL- KOKS

Telefoner "KOL och KOKS"
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Besök BUDAPEST
DONAUS

Härlig Donaufärd från Wien på 12 timmar.DROTTNING
Ungerns huvud-
och residensstad

Blott 4% — 5 timmars snälltågsresa från Wien.
Förstklassig autostrada från Wien till Budapest,
till Balatonsjön och höglandskurorten Lillafured.
Hotell för varje anspråk. Intressanta sevärd-
heter. Underbara promenader. Härliga strand-
bad vid Donau och vid halsobaden. Upplys-
ningar lämnas av resebyråerna, BUDAPESTER
FREMDENVERKEHRSBUREAU i WIEN I,
Kärntnerstrasse 51 samt

De praktfullt
belägna thermal-
källornas stad

®

BUDAPEST, V., Deåk Ferenc- u. 2.
STÄDTISCHES FREMDENVERKEHRS-AMT

AB. NYMAN & SCHULTZ
KUNGLHOVSPED. ■ ETABL. IB6I

Huvudkontor SKEPPS9RON 22

STOCKHOLM

Redare ■ Ske ppsmäkl ar e

Betraktare ■ Speditörer

Expedition tor trafiken på

FINLAND • RYSSLAND
LETTLAND . LITAUEN
(Memel) POLEN (Danzig)
TYSKLAND (Hamburg)

Filial för ångbåtstrafiken på

Mälaren — Hjälmaren och
Göta Kanal (till Linköping)

Riddar h o I m s namn e n 17
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AEROTRANSPORTS NYA
FOKKER F 22 LAPPLAND

För varje år blir det allt flera, som
taga flyget vid sina resor till utlandet.
Förra året passerades Malmö flyghamn
av 18.000 personer emot 3.500 år 1930.
Man flyger icke blott för att det är
snabbast, utan många anse det vara det
bekvämaste och angenämaste sättet att
resa, samtidigt som det ger nya in-
tryck av länder och städer.

FLYG
Kyla under vintern och värme på som-
maren besvära ej de resande i de stora
flygplanen på de internationella routerna,
ty passageraresalongerna äro dragfria, väl
ventilerade och värmen hålles ständigt
vid omkring 18 . Man kan därför den
kallaste vinterdag sitta obehindrat utan
ytterkläder och ha det varmt och skönt
i de bekväma fåtöljerna. Man ser jorden
rulla förbi därnere som en film.

det nya9 bekväma
sättet att resa
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Hela sättet att resa har blivit förenklat.
Pass- och tullformaliteter behöva ej
genomgås annat än vid avgångs- och
ankomststationer även om ett flertal
länder passeras, och överallt stå flyg-
bolagens personal beredvilligt och före-
kommande till den resandes tjänst.

En million Zeppelin-kilometer !

Luftskeppet Graf Zeppelin tillryggalade
på återresan från sin julresa till Syd-
amerika den 1 8 december över Frank-
rike sin i.000.000 kilometer. Därige-
nom blev "luftmillionärernas skepp"'—
ty 1 8 medlemmar av dess besättning
hava redan flugit över 1.000.000 kilo-
meter ■—■ själv "luftmillionär". Graf
Zeppelin är därmed det första luft-
fartyg som flugits så lång sträcka, en
sträcka som är lika med 24 gånger
runt jorden.

De svenska flyglinjerna äro kända för
sin säkerhet och trafikeras av flygplan,
som stå på toppen av modern utveck-
ling. Tillförlitliga motorer driva flyg-
planen framåt under skickliga förares
kontroll lika säkert som varje annat
samfärdsmedel. Väderleksstationerna ut-
efter routerna hålla förarna ständigt
underrättade om atmosfärens växlingar
och genom radiopejling bestämmes
kursen vid flygning ovan moln.

Bilturister till Spanien.
Genom dekret av den 29 april 1933
upphävdes det tillstånd som tidigare
lämnats Selected Touring Club Espanol
att utställa och garantera autotomobilpass
och »carnets de passages en douanes»
för bilars temporära import i Spanien
åt sina egna medlemmar och de som till-
höra den Internationella Turistalliansen.

Året runt kan man nu flyga från
Malmö via Amsterdam till London
och Paris på 7 timmar med den svensk-
holländska flyglinjen. Med andra linjer
når man på två timmar från Malmö
till Hamburg och på 2% timmar till
Berlin. Från Berlin kan man därefter
fortsätta med anslutande linjer till de
flesta större städer i Tyskland och
Mellaneuropa såsom Köln, Frankfurt,
Miinchen, Zurich, Prag, Wien etc.

Till följd härav kunna utländska auto-
mobiler som endast äro försedda med
pass eller carnet utfärdade eller garan-
terade av sagda Touring Club Espanol
ej få komma in i Spanien och det händer
därför ofta att bilande turister måste
avvisas vid de spanska gränsstationerna.

Den ökade trafiken till Amsterdam har
medfört, att två turer upprätthållas
under större delen av året. De trafi-
keras med flygplan, rymmande 14—16
passagerare. Under senaste året har
trafiken ökat ännu mera och nödvän-
diggjort anskaffandet av ännu större,
4-motoriga Fokker-flygplan, som in-
sättas i trafik i början av april. De
rymma 22 passagerare och äro för-
sedda med restauration, som skötes
av en steward.

Vad Sverige beträffar är Kungliga Auto-
mobil Klubben den enda organisation
som är bemyndigad att utfärda såväl
automobilpass (tryptiques) som »carnets
de passages en douanes».

Vissa organisationer tillhörande Inter-
nationella Turistalliansen komma emel-
lertid inom köat att erhålla tillstånd att
utfärda »carnets de passages en douanes»,
däribland, för Sveriges del, Svenska
Turistföreningen.

Resebyrå i Carlton HotelTag flyget nästa gång Ni reser till
utlandet. Det är det nya, bekväma
sättet att resa.

Nyman & Schultz har sedan flera år
en resebyråavdelning i Carlton Hotel.
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KRYSSNINGAR mars-aprilmaj. i

Avr.
Mars

Ton-
nage

Från Ångare Ank. Mini-
mipris

Viktigare hamnar som
anlöpas

Till

16 Palma— Monaco — Neapel —

Athen—Rhodos- Haifa—Port
Said — Messinä— Monaco—

Gibraltar.

Southampton Homeric 35°°° 13/4

16

Southampton

Southampton: Duchess of
Richmond

20000 5/4 Liverpool Madeira—St. Vincent—Free-
town—Dakar—Las Palmas-
Lissabon.

AquitaniaBarcelona 46000 10/4 Southampton19

Gns.

Gns.
48:-

34:

£46. Ville Franche-Athen-Istam-
bul— Rhodos —Haifa — Port
Said — Messinä — Monaco —

Gibraltar.

Monte Rosa20 Hamburg 8/414000 Genua Kr. Lissabon—Gibraltar—Ceuta
- Barcelona— Cagliari—Malta
—Catania—Messinä—Neapel
—Ville Franche.

20000 13/423 Liverpool Duchess of
Atholl

Gns.
35:-

225:-

Liverpool

23 Genua Conte di
Savoia

48000 4/4

Gibraltar— Neapel—Athen—
Messinä—Barcelona—Lissa-
bon.

Genua Lire Neapel—Athen—Haifa.
i 1200:-

3° Göteborg Vasaland 4275 slutet
av maj

23/4

Skand. hamn. Kr. Alexandria — Jaffa —Haifa —

Beyrout —Athen—lstambul.

April Venedig General von
Steuben4

14690
360:-

Genua Milwaukee

950:-

16700

RM. Korfu — Ithea—Katakolon—

Athen— Istambul — Tripolis
—Malta— Catania— Messinä
—Bari—Ragusa .

Neapel— Messinä—Catania—
Port Said — Jaffa —Haifa -

Athen—Corfu.

Venedig

4 22/4 Venedig RM.
360:-

Bremen5 Columbus 32565

6 Biancamano

30/4 Cadiz—Casablanca -Madeira
—Lissabon.

Bremen RM.
250:-

Genua 22/4 Lire
i 1525:-

Neap el—Messinä—Catania—
Lutraki — Ithea — Athen —

Istambul—Patmos—Malta-
Palermo.

Genua24420

6 Liverpool 20000Duchess of
Richmond

24/4 Liverpool

Triest7 Triest Oceania Lire Syrakusa—Cadiz—Funchal—
1650:— Ceuta—Algier.

Gns.
29:-

23/4

Corunna— Lissabon—Barce-
lona—Neapel—Malta -Ceuta.

8 Neapel Saturnia 23940 27/4 Neapel Lire Palermo— Rhodos — Haifa—
1400:— Port Said-Santorino-Athen.

11 Venedig Kr. Neapel—Malta —Tripolis —

275:— Katakolon - Santorin - Athen
i/S14000Genua MonteRosa

—Istambul—Corfu—Cattaro .
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det soliga _A/icLlLavet
»Monte Rosa» är det poetiska
namnet på Hamburg-Suds
kryssningsfartyg, som, när
detta skrives, just anlänt till
Madeira på sin första kryss-
ningför året till »de lyckliga
öarna». Nyman & Schultz
resenärer kanske just nu roa
sig med slädåkning på de
stenlagda vägarna. Madeira-
borna ha ju ingen snö, men
släde åka de ändå.

Monte Rosa är ett härligt
fartyg — ingen överdriven
lyx, men bekvämt och så
oändligt trivsamt. Rymliga
hytter och sällskapsrum, vid-
sträckta soldäck med sköna
vilstolar, god mat och upp-
märksam betjäning. Och så
den lilla kryddan av en in-
ternationell samling resenä-
rer, som alla lämnat bekym-
mer och förtretligheter
hemma fast beslutna att
endast njuta av resan och
ha trevligt.

EN VACKER BILD FRÅN KORFU

I vår kommer Monte Rosa
att göra fyra härliga kryss-
ningar i Medelhavet. Den
första går från Hamburg den
20. mars över Portugal,
Marocko, Spanien, Sardini-
en, Malta, Sicilien, Syd-
italien, franska och italienska
Rivieran till Genua. Utför-
ligare program och fullstän-
diga prospekt erhållas genom
Nyman & Schultz Rese-
bureau A.8., Arsenalsgat. 9,

ISTANBUL OCH GYLLENE HORNET

Stockholm.



SÖDERUT
med de Tyska Afrika Linjernas utmärkta
fartyg från Hamburg över Antwerpen,
Rotterdam, Southampton, Lissabon,
Cadiz eller Malaga, Ceuta (Tetvan)
och Palma de Malorca till Genua till
priser från RM 165: — inklusive full för -

plägnad ombord. Dylika turer avgå från
Hamburg ungefär en gång i månaden.
Resorna kunna även företagas i omvänd
ordning. De Tyska Afrika Linjerna an-
ordna även billiga Englandsresor med
besök i London, Southampton eller på
ön Wight. Prospekt över dessa turer
ävensom över resorna till Kanarie-
öarna och runt Afrika erhållas genom
Nyman & Schultz Resebureau A/B,
Arsenalsgatan 9, Stockholm.GATULIV I TETUAN

Foto Gdssner
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»STAVANGERFJORD»
NORDKAP—MIDNATTSSOLEN—SPETSBERGEN

19 JULI—S AUGUSTI.

<~>ä, UcVl
skall semestern firas
»Det är skam lögn» flög det ur en dansk
turist då han första gången såg en skid-
löpare göra ett stiligt hopp i Holmen-
kollbakken. — Lika överväldigad blir
man när man en sommardag ombord

på »Stavangerfjord» stävar in i de norska
fjordarnas underbara värld.
Inne i denna storslagna skärgård, djupt
inne i fjordarna, på »pynter» och »skren-
ter» bygger och bor folket i Norge.

Man bara gapar — åt alla undren och samlar skatter — i sin kamera
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Ren, frisk sjöluft, det är något att fylla
lungorna med. Sjön lockar. I stora skaror
dras människorna ut till havet för att hämta
kraft och energi till vardagens slit och släp.
Ombord på »Stavangerfjord» kan man njuta
i fulla drag av den ozonrika havsluften. Och
när som helst kan man taga sig ett uppfris-
kande bad och låta saltvattnet rensa huden.
Frisk luft och salt vatten. Är det icke så
att man känner sig stärkt bara man läser det ?

frisk sjöluft — på promenaden

Skall man trivas här i världen, så måste man
röra på kroppen en smula. Människan är

emellertid av naturen lat och det är heller
inte meningen att motionera i större utsträck-
ning. En promenad på däck och däcksport
kan ju alla vara med på. Så kunna de allra
duktigaste, de med större ambition, pröva
krafterna i de traditionella »olympiska lekar»
som äro till lika stor glädje för deltagare som
åskådare.

däcksport — badliv på »plagen»

Med den glädjande utveckling friluftsbadan-
det har tagit de senaste åren, är det natur-
ligt att också N.A.L. tar det i betraktande,
när planen för en semestertur lagges upp.
Den nya badbassängen på däck blir nog en
av turens attraktioner. Här kunna alla, gam-
mal som ung, simma och plaska av hjärtans
lust. Och efteråt låta solen spela på de våta
kropparna. — Vem tycker inte om att spankulera
omkring i baddräkt en härlig sommardag?

12



Det skulle kunna skrivas långa avhandlingar
om solljusets betydelse för den mänskliga
lekamen. Solen är en livskälla av avgörande
betydelse.
»Stavangerfjord» har stora, breda promenad-
däck — justrätta platsen för solbad. Ett stort
antal liggstolar med pläd stå gratis till rese-
närernas förfogande.
Och när midnattssolen strålar vid synranden.
Det är en stund som man aldrig vill glömma.

sol ute — sol inne

Utan mat och dryck är halva nöjet borta.
Norska Amerika Liniens resenärer äro icke
minst förtjusta i maten ombord. Ja det finns
de som mena att den är för överdådig. Men
den saken är det lätt att ordna. Huvudsaken
är att man har något att välja emellan. Något
för vars och ens smak, det är ett bra motto.

Men det beror inte bara på maten — det
spelar en väsentlig roll att den serveras fint och
att den kan intagas i en vacker omgivning.

sol i hjärta — sol i sinne

Man träffar alltid hyggliga människor om-
bord, ty där äro alla i gott humör. Det
är inte bara skeppets folk som anstränger sig
för att allt skall bli så vällyckat som möjligt,
också passagerarna visa sig från sin allra bästa
sida på en dylik resa.
Skeppet har tre stora festsalar, och om afto-
nen spela tre orkestrar och dansen går över
tiljorna. Men intet kan jämföras med en
svängom på däck efter dragspelets toner. Vad
kan väl överträffaen sjömansvalspå böljan blå ?

Det är något visst över livet ombord på en båt.
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SEMESTERRESAN
sommaren 1935

Har Ni sen semester?
I så fall bör Ni följa med "Bergens-
fjord" på dess östersjökryssning. Start
från Oslo den 21 augusti medanlöpande
av Köpenhamn, Helsingfors, Leningrad,
Tallin, Zoppot och åter till Köpenhamn
och Oslo. Resan slut i Oslo den 2

september. Pris från 300 kronor.

Med Stavangerfjord till de norska fjor-
darna ■— Nordkap — Spetsbergen, mid-
nattssolens och äventyrens land.
Reserouten

Ankomst H^?,e" Avgång
Plats hall

Dag Tid tim. Dag Tid

OSLO Fre. 19.30
Köpenhamn . . Lör. 12.30 12% Sön. 1.00
Kristiansands. Sön. 15.00 % * 15-3°
Stavanger .... » 24.00 % Mån. 0.30
Bergen Mån. 8.00 10 » 18.00
Åndalsnes .... Tis. 8.00 5 Tis. 13.00
Trondheim... » 22.30 13% Ons. 12.00
Narvik Tors. 12.00 8% Tors. 20.30
Tromsö Fre. 7.30 3% Fre. 11.00
Nordkap » 22.00 5 Lör. 3.00
Björnöy passeras Lör. 17.00
Adventfjord .. Sön. 9.00 4 Sön. 13.00
Tempelfjord.. » 15.00 — » 15.00
Grönnfjord ... » 18.00 ■— » 18.00
Kongsfjord .. . Mån. 1.00 12 Mån. 13.00
Krosstjord ... » 14.30 % >! 15.00
Magdalenafj. . » 18.30 6% Tis. 1.00
Isgränsen .... Tisdagen den 30 juli
Öye Fre. 10.00 3 Fre. 13.00
Hellesylt » 16.30 % > 17.00
Geiranger .. .. » 18.00 20 Lör. 14.00
Tafjord Lör. 16.00 — » 16.00
Bergen Sön. 6.00 % Sön. 6.15
Stavanger .... » 13.00 *4 * 13.15
Kristiansands. » 22.00 % » 22.15
OSLO Mån. 8.30

Billiga Amerikaresor.
Norska Amerika-Linjen anordnar under
tiden intill den 1 maj osedvanligt billiga
tur- och returresor i turistklass och
tredje klass till Amerika. En speciell
ferietur med fem dagars uppehåll i
New York och full kost hela tiden
kommer därigenom att kosta omkring
620 kronor. Denna tur tar tre veckor.
Vill man stanna över en tur, kan även
detta låta sig ordna. I övrigt ordnar
linjen hela året särskilda billighetsresor.
Begär prospekt härom.

Billiga påskresor med Svenska
Lloyd till London.

En härlig semesterkryssning under som-
marens vackraste dagar genom de under-
baraste naturscenerier. 22 platser be-
sökas från Köpenhamn i söder till
isgränsen längst i norr. över hela
ångaren endast en klass. Biljettprisen
äro enastående låga : Det lägsta priset
är 295 kronor, vari inberäknas fri resa
från Göteborg, Malmö eller Hälsing-
borg för ombordstigning i Köpenhamn.

För att underlätta resor i samband med
påskfirandet har Svenska Lloyd fastställt
billiga tur och returpriser, gällande för
utresa den 16 och 17 april samt för åter-
resa den 23 och 24 april. Sålunda kan
man resa tur och retur i första klass
från kronor 160 och i tredje klass för
kronor 115.

Då biljetterna till förra årets kryssning
voro livligt efterfrågade, är det bäst att
anteckna sig i tid. Redan nu kan plats
beställas genom att insända anmälnings-
avgiften, 50 kr., till Norska AmerikaLin-
jens huvudkontor, Norra Hamngat. 30,
Göteborg ellertill Nyman & SchultzRese-
bureau A/B, Arsenalsgatan9, Stockholm.

50 procents nedsättning på de itali-
enska statsbanorna.
De italienska statsbanorna bevilja de
utländska turisterna 50 procents ned-
sättning på tur- och returbiljetter vid
inresa över alla italienska gränsstationer
till vilken som helst plats i Italien och
återresa över samma eller annan gräns-
station.
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KRYSSNINGAR mars-april-maj. ii

Avr.
Från Ångare Ton-

nage
Ank.

April

16

Till

Göteborg Gripsholm 18000 4/5

Mini-
mipris

Viktigare hamnar som
anlöpas

Kr.
Göteborg 350.— Madeira-Marocko- Spanien.

18 Southampton Homeric 35000 4/5 Southampton Gns.
28:—

Monaco — Neapel —Palermo
Algier— Lissabon .

18 Bremen Columbus

18 Liverpool Lancastria

32565 30/4 Bremen RM. Cadiz—Casablanca -Madeira
—Lissabon.250:-

16000 27/4 Liverpool Gns. Lissabon—Madeira.
11:-

18 Liverpool Duchess of
Atholl

20000 8/5 Liverpool Gns.
34:-

Algier — Messinä —Athen—

Tripolis —Neapel —Lissabon.

23 Venedig Milwaukee 17000 12/5 RM.
375:-

Korfu—Katakolon —Rhodos
—Jalta — Istambul — Athen—
Tripolis—Messinä—Neapel. .

Genua

24 Venedig General von
Steuben

14690 9/5

Maj Venedig 14000 26/5

Genua
320:-

Ragusa —Cattaro — Corfu —

Athen— Istambul — Malta—

Catania — Messinä—Neapel.

4 275:-

RM.

MonteRosa Kr.Genua Spalato—Gravosa— Cattaro—
—Bari— Corfu—Port Said—
Haifa—Rhodos—Palermo.

i S Genua Conte Grande 26000 12/5

Lancastria 25/511 Liverpool 16000

Lire Cagliari— Biserta— Syrakusa
—Zara—Venedig.

Triest

14

Liverpool Madeira — Las Palmas —

Azorerna.
£ 16:-

RM.

775:-

Genua Milwaukee 16700 2/6
385:-

Barcelona —Palma de Mal-
lorca — Algier — Malaga —

Ceuta —Las Palmas—Tene-
riffa—Madeira—Vigo.

Hamburg

Las Palmas—Madeira.16480Doric25 London 7/6 London £12:-

Genua General von
Steuben

28 14690 16/6 RM.Bremen
385:-

Barcelona —Palma de Mal-
lorca — Cartagena—Malaga-
Casablanca — Las Palmas—

Teneriffa — Madeira—Lissa-
bon— Bremen.

Hamburg31 Monte Rosa Kr.19/6 Ajaccio—Neapel —Palermo—

Cagliari—Palma de Mallorca
—Alicante—Gibraltar—Casa-
blanca—Cadiz.

Genua 14000
225:-

Denna förteckning är endast en sammanställning av de mest intressanta kryssningar, som anordnas
denna vår. Fullständiga program och alla närmare upplysningar kunna erhållas genom Nyman &

Schultz Resebureau A/B, Arsenalsgatan 9, telefon 23 41 00, Stockholm.
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nnwrrri utställningen
L) K / JJl_ l_~ april-oktober »85

Ännu lever i friskt minne den i alla
avseenden lyckade Antwerpenutställ-
ningen 1930 och när belgarna i sommar

öppna en ny utställning — en världs-
utställning av stora mått — och för-
lägger den till en av de vackraste de-
larna av sin underbara huvudstad, kan
man knappast finna ett lämpligare mål
för en utlandstripp under tiden april-
oktober. Gör man Brysselresan under
sommarmånaderna bör den kombineras
med en avstickare till någon av de
belgiska badorterna vid Nordsjöns kust.

Själva resan till Belgien är bara den
en upplevelse, nota bene om man väljer
den rätta vägen, sjövägen. I angenämt
sällskap och på bekväma, förstklassiga
båtar fördriver man ett par härliga
dagar. »Belgia» och »Burgundia» avgå

lördagar alternerande till Antwerpen,
varifrån det endast är en halvtimmas
tågresa till Bryssel och fyra timmar
till PARIS. Alla upplysningar angå-
ende Utställningen samt hyttreserva-
tioner för resan ordnas genom rese-

byråerna eller

JONSSON, STERNHAGEN & Co., GÖTEBORG
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PARIS
Lycklig den, som aldrig ännu sett Paris.
Lycklig den, som beträder Paris för
första gången i sitt liv. En ny värld har
öppnat sig för hans syn. j •»

De stora huvudstäderna dölja inom sig
världar, som man aldrig slutat upptäcka.
Men icke någon av dem slösar ur sitt
ymnighetshorn rikedomar med sådant
behag som Paris. Var annorstädes före-
kommer väl en dylik mångfald av bygg-
nadsverk och underbara ting, så mycken
historia och så många minnen? Och
den, som endast tillbringat en dag i
Paris, har icke kunnat undgå att taga
intryck av det parisiska livets omväxling
och rikedom. Intill de stora boulevar-
derna, vilka likt mäktiga pulsådror in-
gjuta liv i staden, och i omedelbar närhet
av världsmetropolens öronbedövande
buller har han på en stilla gata eller i
en lummig park kunnat upptäcka den
frid och den stämning, som annars höra
lantlivet till.

MARINMINISTERIET Foto Le Boyer

VID PLACE DE LA CONCORDE

möter överallt och av det goda humör,
med vilket i Paris var och en går till
sitt dagliga värv. Främlingen förvånar
sig ofta över den kvicka fyndighet och
den upprymda glädje, som kännetecknar
det arbetandeParis, alltifrån droskchauf-
fören till den stora politikern. Paris är
"den mänskliga sällskaplighetenshuvud-
stad" för att tala med Paul Valéry.

Paris är icke någon sluten stad, som
motsträvigt döljer sig för främlingen.
Gästfritt tar den emot alla och envar.
Detta intryck av obesvärad och otvungen
frihet motsvaras även av trafikens pul-
serande liv, av den fryntlighet, som

Med sina fem miljoner invånare och sin
tvåtusenåriga historia förblir Paris den

stad, där berömmelser
skapas,där moderna trol-
las fram och dit världen
längtarsom till sin natur-
liga medelpunkt.

Broschyrer och upplys-
ningar över Paris och det
övriga Frankrike lämnas
av alla resebyråer och av
Franska Turistbyrån,
Vasagatan 16 ', Stock-
holm. Telefon 103876.

17Foto Auclair-Melot
LOUVREN
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Sankt Stefans
festligheterna i BUDAPEST
I augusti varje år hyllar Budapest minnet
av den Helige Stefan, Ungerns förste
konung, som för tusen år sedan omvände
sitt folk, de från öster kommande
magyarerna, till kristendomen. Festlig-
heterna, sombörja den 15 augusti nå den
20 augusti, den Helige Stefans dag, sin
höjdpunkt. Denna dag vallfärda de tro-
ende skarorna från alla delar av landet
till Budapest för att närvara vid den
stora processionen med den helige
konung Stefans sedan tusen år bevarade
högra hand, den underbara reliken den
"Heliga Högra".

bjudes allmänheten på friluftskonserter
av hög konstnärlig nivå på Fischerbastei,
i Stadtwäldchen och i Tiergarten.

På kvällen bege sig alla till Donau.
Här roa sig massorna till långt in på
natten i skenet från St. Stefans-illumina-
tionen och det underbara fyrverkeriet
på Sankt Gellertberget.

Under Sankt Stefans-veckan påkallar
"Gyöngyös Bokreta" eller "Perlen-
strauss" som uppföres på Stadttheater
särskilt intresse. "Gyöngyös Bokreta" är
som en doftande saga av enkla, sällsamma,,
färgrika blommor från de ungerska
slätterna — av vemodiga visor, förnäma
gamla ungerska danser, underbart vackra
folkdräkter, tusenåriga och ännu i dag
levande magyariska sedvänjor.

Med Ungerns riksföreståndare i spetsen
beledsaga landets kyrkliga, militära och
borgerliga myndigheter, iförda sina
uråldriga, med praktfullt guldsmide
smyckade historiska dräkter, den i
ett guldskrin inneslutna ängsligt beva-
kade reliken från dess förvaringsort,
kapellet i kungliga slottet, förbi de
ålderdomliga palatsen i Buda till
Kröningskyrkan. Den högtidliga pro-
cessionen uppblandas med grupper av
bönder i sina färgglada dräkter.

"Czikös" - hästvaktarna - och "gulyås""
— boskapsherdarna — komma från den.
ungerska pusztan. "Juhåsz" — fåra-
herdarna — komma från de saftigt:
gröna fälten vid foten av de skog-
beklädda bergen — varje liten ungersk
by sänder sina vackra ynglingar ochi
leende flickor.Mot middagen äro de kyrkliga hög-

tidligheterna slut. Därefter följer vakt-
ombytet på Kungliga Slottet och vid
riksfanan på Frihetsplatsen. Under de
tidiga eftermiddagstimmarna följa så de
spännande roddtävlingarna på Donau,
hästpolo på Margaretheninsel,idrottslekar
på de olika sportplatserna och ute på
den utmärkta nya kapplöpningsbanan
ett av säsongens förnämsta lopp: St.
Stefans-priset. Även den nya travbanan
ären sevärdhet: dess kapplöpningar locka
mångabesökare. Efter sportevenemangen

Ridån går upp, ljuset flödar över scenen-
Fiolen snyftar, symbalen brusar, klari-
netten gnäller — och till de ungerska
zigenarnas eldande musik dansar det
ungerska folket sina danser. Värdig,,
långsam "lassu", stormig "friss", "czar-
das", drömmande "kållai kettös", "mår-
togatös" och "ugratos" alla vajande-
pardanser, vilka spegla det soliga ungerska,
gemytet. Solodanserna, som endast dan-
sas av männen, visa magyariskt allvar,.

18
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FINLAND
— det billiga

semesterlandet
BILDEN: RUNDA TORNET I VIBORG

Foto Iffland.
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Att man "i tider som dessa" måste spara
och inskränka sig ha väl alla nu både
hört och läst till leda. Visserligen ha vi
börjat skymta en ljusning, men ändå
önska vi icke se våra surt förvärvade
slantar allt för lättvindigt rulla sin kos.

bärget på Valamo mitt ute i Ladoga,
beundra de grekisk-katolska kyrkorna
med sina vackra kupoler och sin öster-
ländska prakt. Ni kan på Koli-höjderna
i östra Finland beundra den mäktiga,
storslagna utsikten eller vila ut på
Punkaharju, den vackra, tallskogsbe-
klädda åsen, som slingrar sig mellan
två leende insjöar. Ni kan besöka Åbo
medsin domkyrka, där Karin Månsdotter
vilar, och slottet där Erik XIV en gång
satt fången och där man ännu kan se gro-
parna i fönsterbrädet efter hans armbågar.

Men en utlandsresa under vår semester
behöva vi icke försaka, ty Finland, vårt
östra grannland,kan med skälkallas "det
billiga semesterlandet".
Den som föredrager en semester med
bad, sol och saltvatten har många
platser att välja på i Finland. Den mon-
däna badorten Hangö med sina kilo-
meterlånga härliga sandstränder, den
lilla idylliska klosterstaden Nådendal
med sina tvenne plager, havsbadet i
Mariehamn eller de otaliga pensionaten
på Åland och i Åbo skärgård.
Hör Ni däremot till dem som njuta av
att resa och se så mycket som möjligt,
kan Ni sätta Eder på Europas billigaste
tåg och tillfredsställa denna lust. Ni kan
besöka landets huvudstad Helsingfors.
Ni kan i Viborg intaga Eder måltid i
restauranten i Runda Tornet, det av
Gustav Vasa uppförda hörntornet i den
forna stadsmuren. Ni kan tillbringa en
natt i ett celliknande rum i klosterhär-

Och om man tröttnar på tågresorna kan
man göra en färd på de vackra och örika
insjöarna. Man kan i forsbåtar göra den
hisnande färden utför de skummande
forsarna i Ule-älv. Man kan med be-
kväma bussar resa genom de storslagna
ödemarkerna i Norra Finland ända upp
till Ishavets kust.

Överallt på landsbygden finnas av turist-
föreningen uppförda, trevna härbärgen,
nästan lika komfortabla som de först-
klassiga men förvånansvärt billiga hotell
som de finska städerna ha att bjuda på.

Foto Aho & Soldan

Så nu ärdet alltså avgjort att Ni förlägger
Er semesterresa till Finland i sommar.

FRUKOST I DET GRÖNA



var och en med sin kultur, sitt språk och
sina sedvänjor. Men även den sociala
strukturen, det industriella uppbygg-
nadsarbetet, det statliga och kollektivi-
serade lantbruket, den omväxlande natu-
ren och den skiftande floran göra att de
mest olikartade intressen kunna till-
fredsställas.

Under föregående år hade Intourist 18
standardreserouter inom Sovjet Unionen.
På grund av den ökade turistströmmen
har resebyrån emellertid för år 1935
ökat ut antalet standardreserouter till
icke mindre än 36, bland vilka resenä-
rerna fritt kunna välja. Och icke nog
därmed, om turisten bland dessa 36 icke
skulle finna någon reseroute som mot-
svarar hans önskemål, så utarbetas in-
dividuella resor enligt önskan.

De flesta resorna beröra Leningrad och
Moskva — huvudmetropolerna — där
turisterna ha tillfälle att ta en första titt
på den nya industribebyggelsen, de
gamla konstskatterna och i övrigt iakt-
taga den nya livsföringen. De som äro
särskilt industri-intresserade kunna se-
dan fara till olika »landsortsstäder»,
vilka i många fall räkna miljonen inne-
vånare. Vi nämna de industriella stor-

städerna Charkov, Kiev, Stalingrad,
Dnjeproges o. a.

Billigare resor till

SOVJET-UNIONEN
Under loppet av endast några få år har
Sovjet Unionen erövrat en rangplats
bland de länder, som inrymmas bland
de stora turistländerna och till vilka
resandeströmmen allt mer och mer till-
tager. Till detta bidrager i icke oväsent-
lig grad det förhållandet att de åter-
vändande turisterna äro mycket entusi-
astiska över alla de sevärdheter de be-
skådat, över alla de intressanta upp-
levelser de varit med om.

För vila, rekreation och omväxling läm-
par sig en Volga-resa synnerligen bra.
Från flodbåten upprullar sig ett det mest

omväxlande panorama — sanddyner,
vida stepper och skogslandskap, städer,
byar, fabriker och industrianläggningar.
Flodångaren anlöper bl. a. de legend-
omspunna städerna Kasan, Samara och
Saratov.

Sovjet Unionen kan kanske även mer
än andra länder bjuda turisterna om-
växlande och intressanta program. Inom
det väldiga sovjetlandet med sina c: a
180 miljoner innevånare, dväljes en
mångfald nationaliteter och folkraser,

En del reserouter beröra de speciella
jordbruksdistrikten med besök vid de
stora sovjetgodsen och bondekollektiven.
Dessa router giva ypperliga tillfällen att

på ort och ställe taga del av den ryska
landsbygdens nya ansikte.
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Förutom de 36 standardreserouterna och
individuella resorna arrangeras speciella
resor för pedagoger, studenter, ingen-
jörer, läkare och andra yrkesgrupper.

routens första stad och från dess sista åter
till sovjet-gränsen. Beroende på uppehål-
lets längd gives sedan varierande procent-
satser ända upp till 70 % nedsättning.

Till olika festligheter arrangeras även
speciella resor. Under juni månad (fr.

I—lo1 —10 juni) avhålles »De sköna konster-
nas fest» i Leningrad. I programmet för
uppehållet i Leningrad ingår då teater,
opera, balett, musik, film, museum.

För transitoresande till Fjärran Östern
äro de transsibiriska sträckorna synner-
ligen fördelaktiga. De äro icke endast
tidsbesparande utan mycket billiga, i det
en nedsättning på biljettpriserna från

35 % UPP till 48 % för resande till
Vladivostok och Mandjuria tillämpas.
Även till Iran (Persien) ställer sig bil-
jettkostnaderna synnerligen förmånliga.

En årligen återkommande resa är första-
maj-resan. Övervarandet av denna fol-
kets festdag i hjärtat av Sovjet Unionen

—■ Moskva ■—, minnet av de storslagna
demonstrationerna, bilden av den till fest
skrudade stadenär oförgätliga upplevelser.

På grund av alla dessa förmåner och
nedsättningar som givas turisterna är

det under år 1935 mycket billigt och
överkomligt att lära känna det intres-
santa Sovjetlandet. Närmare upplysnin-
gar och prospekt om resorna kunna er-
hållas från Nyman & SchultzResebureau
Arsenalsgatan 9, och Intourist, Vasa-
gatan 8, Stockholm.

Av största betydelse för turisterna är att
priserna för år 1935 avsevärt sänkts. Vi
taga ett par stickprov: under föregående
år kostade en 7-dagars-vistelse fördelad
mellan Leningrad och Moskva inkl. järn-
vägsresorna mellan dessa båda städer kr.
247: —. Iår betingar samma resa endast
ett pris av kr. 170:-—. Detta pris in-
kluderar: järnvägsresorna mellan de båda
städerna, hotellrum, måltider, rundturer
och besök, guider, visum, hämtning vid
stationerna etc. En ytterligare fördel är
att den turist som inköper 5 dagars full
service erhåller 50 % nedsättning på
biljettpriset från sovjetgränsen till rese-

Resa till
Första-maj-festligheterna i Leningrad och

Moskva, avresa den 2J. 4. 35.
Pris: il-dagars-resa fr. kr. 259:—.

9 dagars resa till Leningradfr. kr. 186:—.
»De sköna konsternas fest» i Leningrad,

avresa den 30. 5. 35.
Fris: 14-dagars-resa fr. kr. 260: —,

RÖDA TORGET I MOSKVA.



OLIVA KLOSTERKYRKA
BYGGD 1224— 1350.

ZOPPOT och DANZIG
Tidigt på förmiddagen närmar sig
»Marieholm» Danzig. Ångaren lägger till
vid den långa brygga, som mitt framför
det palatsliknande Kasino löper 602 me-
ter rätt ut i havet. Den stora breda, vita
sandstranden fortsätter så långt ögat når

åt öster och väster. Överallt ser man
badande, brunbrända och glada männi-
skor. Barnen plaska i vattnet, leka med
segelbåtar eller bygga slott i den härliga
sanden. Ungdomen tumlar om med en
vattenboll eller simmar ikapp, medan

l
I
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HEUBUDE — EN ANNAN HÄR-
LIG BADORT UTANFÖR DANZIG.

MARIENKIRCHE I DANZIG
NORDEUROPAS STÖRSTA KYRKA.

BRYGGAN UTANFÖR ZOPPOTS
KASINO ÄR 602 METER LÅNG.



I

andra sola sig i den varma, mjuka san-
den. Alla tycks trivas och njuta i detta
solens, sandens och havets paradis.

Underbara promenader.

Från Zoppot kan man göra underbara
promenader dels utmed stranden till de
andra badorterna såsom Glettkau och
Brösen samt från Weichselmunde till
Heubude, Krakau och Neufähr, dels inåt
landet till Oliva med det gamla klostret,
känt från fredsslutet mellan Sverige och
Polen 1660. I »Friedenssal» kunna vi se
det bord vid vilket freden slöts och en
gata i närheten bär namnet Friedens-
schluss Strasse. Om Gustav Adolfs tid
minner även »Schwedendamm.»

Omväxling behöver man inte sakna i
Zoppot. Idrottstävlingar, kappseglingar
och kanottävlingar avlösas av interna-
tionella hästtävlingar och tennisturne-
ringar. Och när man får lust kan man
försöka sin lycka i Kasinos festsalar på
roulette och baccara.

Zoppoter Waldoper.
Men det intressantaste i Zoppot är dess
»Waldoper» som föregående årkunde fira
sitt 25-årsjubileum. Djupt inne i skogen,
men dock så nära havet, att man kan
höra bruset från vågorna vid stranden,
ligger en dalsänka, som bildar en natur-
lig amfiteater med en underbar akustik.
Luften är fylld av barrdoft. När dagen
övergår i skymning och allting ser overk-
ligt och avlägset ut, börjar föreställnin-
gen. Att övervara uppförandet av en
Wagner-opera här är en upplevelse.
Världens bästa konstnärer komma till
Zoppot för att giva sitt bästa. Föregå-
ende år gästspelade här Martin Öhman,
Göta Ljungberg och Nanny Larsen-
Todsen.

Det gamla Danzig.

Från Zoppot komma vi på en halvtimme
med tåg eller buss eller sjöledes med
någon av de många små ångbåtarna in
till den gamla hansastaden Danzig. Det
är en underlig känsla som bemäktigar
sig en när man första gången trampar
Danzigs gator, med sina underbara bygg-
nader från den tidigare medeltiden.
Lange Märkt med Rathaus i fonden,
de gamla patorcierhusen Artushof och
Uphagenhaus, Hohes Tor samt Krantor,
Holzturm och Marienkirche, alla dessa
ålderdomliga men väl bibehållna bygg-
nader göra att man känner sig försatt
flera hundra år tillbaka i tiden. Man kan
vandra dagar i Danzig och ständigt
finna nya intressanta detaljer.

Teatern rymmer 8000 åskådare och som
ett kuriosum kan nämnas att den bär
sig ekonomiskt — utan statsbidrag. Bil-
jettpriserna äro uppnåeliga för envar och
de dyraste kosta mycket mindre än på
någon annan opera.

En gång i Danzig bör man heller icke
försumma att göra en utflykt till det
gamla ordensslottet Marienburg. Ut-
rymmet medger emellertid icke en be-
skrivning över detsamma. Vi kunna en-
dast tillägga: Res själv dit och se!ZOPPOT

KASINO HOTEL
Telefon 518 51 ■ Förnämsta hotel

Från terrasserna härlig utsikt över
huvudstaden. Öppet från 1. juni. Enkel-
rum från G. 7: 20 inkl. betjäning.
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Upplysningar om biljettpriser båtlägen-
heter och kostnad för vistelse i Danzig
och Zoppot lämnas av Nyman &

Schultz Resebureau, Arsenalsgatan 9,
telefon 23 41 00, Stockholm.



SVEABÅTSemester med
En sjöresa har alltid sin säregna tjus-
ning. Särskilt är detta fallet, om den
går längs svenska kusten med någon av
Sveabolagets förstklassiga passagerar-
ångare. Under färden genom underbart
vackra skärgårdsleder njuter man av sol
och hav, härlig luft och fullständig vila,
och här och där kan man göra strand-
hugg på intressanta och sevärda platser.

dag kl. 18 är man framme i Liibeck
tisdag morgon kl. 8,30 och har då haft
tillfälle att under måndagen bese Malmö
och Köpenhamn. Reser man från Stock-
holm tisdag kl. 16, anländer man till
Liibeck på fredag morgon. Man har då
förutom Malmö och Köpenhamn fått se
även Oscarshamn, Borgholm och Kalmar.

Även den som vill komma utanför
Sveriges gränser på sin semester kan
mycket väl använda någon av Svea-
bolagets vita ångare. Föregående år ord-
nades samtrafik mellan Sveabolagets och
Hallandsbolagets ångare, så att man
kunde resa sjöledes mellan Stockholm
och Liibeck över Malmö och Köpen-
hamn. Under förutsättning att den
tyska valutapolitiken icke lägger hinder
i vägen, kommer denna samtrafik att
upprätthållas även instundande sommar.

Att särskilt observera är att Hallands-
bolagets ångare avgå från Köpenhamn
till Liibeck alla dagar utom söndagar —

reservation dock för event. förändringar !

— och man kan sålunda mycket väl göra
flera dagars uppehåll i Kongens by, in-
nan man fortsätter till den gamla hanse-
staden, varifrån det sedan är endast om-
kring 1 timmes tågresa till Hamburg.

En rundresa Stockholm —Liibeck —

Stockholm kan göras på en vecka, avresa
från huvudstaden lördagkl. 18, återkomst
söndag kl. 12,30. Man får då vara i
Köpenhamn/Malmö inalles två dagar
och i Liibeck tre dagar.

På sträckan Stockholm—Malmö äger
resan rum med Sveabåt, färden över
Öresund göres med Öresundsbåt, och
mellan Köpenhamn och Liibeck reser
man med Hallandsbolagets passagerar-
ångare. Med avresa från Stockholm lör-

Biljettpriserna för enkel resa Stockholm
■—Liibeck äro iklass I. kr. 51: —, i klass
11. kr. 39:-— och i klass 111. kr. 22: —.
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GRAVDALEN Foto Wilse

NORGE sol och snö
i högfjällen

BILD FRÅN GEILO

FÄRD MED AKJA
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Nyman & Schultz Resebureau anordnar
i år en hel del trevliga skidsportresor
till Norges högfjäll. Den första resan
till Ustedalens Turisthotel, Geilo, har
redan gått av stapeln och våra resenärer
njuta, när detta skrives, av snön och
solen i det norska skidparadiset.

till Tofte Turisthotel, där uppehåll
göres t. o. m. den 2 april.

3 april: Avr. Hundorp kl. 2.00 på
natten. Ank. Charlottenberg kl. 13.26
(ank. Stockholm kl. 21.04).

Norge har ju sedan länge haft ett visst
rykte om sig att vara ett dyrt land men
när man för en sådan billig penning
som 155 kronor får både resa fram och
tillbaka från norska gränsen, full pension
på utmärkta hotell, drickspengar, skatter
och skidinstruktion, så har detta rykte
ej längre fog för sig.

Pris Kr. 155:—

11 dagars skidsportresa till Tofte Turist-
hotel.

3 april: Avr. Charlottenberg kl. 6.40
(fr. Stockholm 2/4 kl. 22.05).
Ank. Hundorp kl. 14.43. Transport
till Tofte Turisthotel, där uppehåll
göres t. o. m. den 13 april.

14 april: Avr. Hundorp kl. 2.00 på
natten. Ank. Charlottenberg kl. 13.26
(ank. Stockholm kl. 21.04).Resebyrån har sedan ett antal år till-

baka ordnat dessa resor, vilka varit
synnerligen populära och årets resor
tyckas av starten att döma bliva lika
lyckade.

Pris Kr. 165: —

Tofte Turisthotell ligger på en höjd av
660 meter över havet, omkring en
timmes väg från högfjället. Hotellet har
goda rum och gott kök samt utmärkt
trevliga sällskapsrum. Det ligger väl
skyddat för kalla vindar och omgives
i väster av fjällen i Jotunheimen samt
i norr av Dovrefjällen och Rondane.

2 veckors skidsportresa till Hövringen,
Rondane.
10 mars: Avr. Charlottenberg kl. 6.40

(fr. Stocholm 9/3 kl. 22.05).
n mars: Ank. Sel kl. 16.15. Därifrån

transport till Hövringen, där uppe-
håll göres till och med den 23 mars.

24 mars: Avr. Sel kl. 1.00 på natten
och ank. Charlottenberg kl. 13.26
(ank. Stockholm kl. 21.04).

Pris Kr. 190: -

rrr AA n HöéfjäiisWei
IL I \J K Gudbrandsdalen

45 min. bilväg från v instra station

Hövringen ligger 1.000 m. ö. h. i när-
heten av det underbart vackra Rondane
med fjäll upp till 2.183 m. Terrängen
hör till en av de bästa i Norge, och
man kan varje dag göra utmärkt vackra
utflykter. Resenärerna får här uppehålla
sig i ett säterhotell, vilket är rätt så enkelt
men med mycket bra mat och goda rum.

2,800 fot över havet - Rum med
centralvärme samt varmt ock kallt
vatten - Härlig skidterräng - okick-
lig skidinstruktör

GEILO

USTEDALEN
TURISTHOTELL

10 dagars skidsportresa till Tofte Turist-
hotel i Gudbrandsdalen.

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

24 mars: Avr. Charlottenberg kl. 6.40
(fr. Stockholm 23/3 kl. 22.05).
Ank. Hundorp kl. 14.43. Transport
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ST. ANTON Skidresan
till Tyrolen

skola bygger på den principen, att skid-
åkaren skall kunna taga sig nedför även
de brantaste backar med minsta an-
strängning och framför allt största sä-
kerhet och elegans.

Under de 12 dagar vi vistades i St.
Anton ägnades den mesta tiden åt tek-
nik — varje dag minst 4 timmar — och
det var ett rent nöje att se, hur fort
svenskarna lärde sig den rätta snöplogen
och stämsvängen, på vilken hela Arl-
bergskolan är uppbyggd. Visst hisnade
vi alla, när vi stodo uppe på dessa
mäktiga berg och sågo ned i dalen och
tänkte, att dit skulle vi nu utan att bryta
armar och ben, men efter några dagars
intensiv träning lyckades vi alla taga oss
ned från toppen av Galzig (2.300 m.ö.h.)
till St. Anton (1.300 m. ö. h.) på några
minuter, alla görande de elegantaste
serpentiner i den djupa snön.

EN "TYROLISERAD" SVENSKA

Efter ett flertal lyckade försök med skid-
sportresor till Norge och andra platser
hade vi i oktober månad 1934 tillsam-
mans med Stockholms-Tidningen och
den bekante skidinstruktören Löjtnant
Sigge Bergman beslutat anordna en
skidsportresa till St. Anton i öster-
rikiska alperna.

Det var med en viss tvekan vi gjorde
detta försök, enär resan ställde sig be-
tydligt dyrare än en liknande resa till
våra egna vintersportplatser eller Norge,
men vårt försök lyckades över förvän-
tan, och vi kunde glädja oss åt ett
så pass stort antal deltagare som 35
herrar och 35 damer, alltså samman-
lagt 70 personer.

För övrigt roade sig svenskarna nere i
St. Anton med "5 o'clock tea dance",
dans på kvällarna vid zigenareorkester,
besök i de trevliga små tyrolervärds-
husen m. m., och alla förklarade med en
mun, att så roligt hade de aldrig haft.

Vi hava även tänkt att till nästa år för-
söka arrangera två sådana resor på 15 till
22 dagar vardera, en straxt efternyår och
den andra i slutet av februari eller början
av mars. Kostnaderna för årets resa från
Trälleborg tillbaka till Trälleborg, inkl.
järnvägsresa 111kl., pension i St. Anton,
skatter och drickspengar samt skidin-
struktion, voro Kr. 350: —, och vi bodde
alla synnerligen bekvämt i rum med
centralvärme och varmt och kallt rin-
nande vatten och åto på det ytterst ele-
ganta men dock så gemytliga HotelPost.

Avsikten med denna resa var att sätta
svenskarna in i den moderna alpina
utförsåkningens finesser. Många skid-
åkande svenskar tycka nog, att det är
både besvärligt och onödigt att lära
sig skidteknik och anse det tillräckligt,
om de så småningom kunna hasa sig
utför backarna. Hannes Schneiders skid-
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TRE LOCKANDE BILRESOR
genom TYSKLAND, ÖSTERRIKE, UNGERN, JUGOSLAVIEN och ITALIEN

Första resan.

14 dagar ■ 12—25 maj ■ Kronor 395: —

eller i Gardasjöns blå böljor eller också
för att njutaav Tyrolens underbara alper.

Trälleborg— Wien —Österrikiska alperna
— Venedig — Dolomiterna — Merano —

Tyrolen— lnnsbruck—Bayern—Miinchen
— Trälleborg.

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.8., Arsenalsga-
tan 9, Stockholm, telefon 23 41 00.

Andra och tredje resan.

21 dagar ■ 16 juni—6 juli samt 7—27 juli
Kronor 540: —

Trälleborg—Wien—Budapest—Ungern—

Jugoslavien— Abbazia — Venedig—Dolo-
miterna—Torbole vid Gardasjön—Merano
— Tyrolen — Innsbruck — Miinchen —

Niirnberg—Trälleborg.

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: 2% dygn i Miinchen, 2% 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

BADGASTE I N

resa från Salzburg.

— ÖSTERRIKE —

De mest radioaktiva källorna
i världen. 2 timmars järnvägs-

1083 meter över havet

MERANO HOTEL SÖNTGEN
GRAND HOTEL Första klassens hotell med modernaste

komfort. Lugnt och centralt läge. Först-
klassigt kök. Termalbad i hotellet.
Hotellet mycket besökt av Skandinaver.BRISTO Indikationer för Gasteiner-kur : Gikt,
reumatism, ischias, ålderdomskrämpor,
nervlidande, neuralgier, åderförkalkning,
anemi, njursjukdomar, katarrer, kvinno-Helpension från Lire 40: — sjukdomar o. s. v.
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SÄLLSKAPSRESOR
Av-
resa
den

Från
An-

komst
den

Till Pris Resväg

Svenska Kr.
17/3 Trälleborg 8/4 Trälleborg 1115:-

Vårresa till Italien.
Berlin — Miinchen — Venedig — Florenz—

Rom-Amalfi-Sorrento-Capri-San Michele
—Neapel — Rapallo—Genua—Milano—Lu-
gano— Vierwaldst.-sjön—Basel—Hamburg

Danska kr.

1635: —27/3 Köpenhamn 31/4 Köpenhamn
Vårresa till Spanien.
Hamburg — Basel— Marseille — Mallorca—

Ceuta—Cadiz—Sevilla—Granada—Cordoba
— Madrid— Toledo—Valencia—Barcelona—

Paris—Köln—Hamburg.

Danska kr. Påsken i Rom.
5/4 Köpenhamn 27/4 Köpenhamn 1125: — Berlin — Miinchen — Verona— Venedig —

Florenz—Rom—Neapel—Amalfi—Sorrento
— Capri— San Michele— Neapel — Rom—
Rapallo —Genua—Milano—Lugano—Vier-
waldst.-sjön—Basel—Hamburg.

Svenska kr. Italien.

7/4 Trälleborg 29/4 Trälleborg 1115: — Samma program som resan den 17/3.

Danska kr.

14/4 Köpenhamn 24/4 Köpenhamn 235: —

Sydtyskland.

Danska kr.

Stettin — Berlin—Frankfurt—Baden-Baden
—Freiburg— Titisee—Lindau—Bodensjön—

Miinchen—Berlin—Stettin.

18/4
Till Nizza— hem med "Stella Polaris."

Köpenhamn 9/5 Göteborg 1225:— Hamburg — Lugano — Genua — Rapallo—
Nizza— med »Stella Polaris» via Gibraltar
—Lissabon—Southampton—Göteborg.

19/4 12/5 Köpenhamn Hamburg med »Usaramo» via Antwerpen
— Brussel — Rotterdam — Southampton —

Lissabon — Cadiz—Sevilla—Ceuta—Tetuan
Palma de Mallorca till Genua. Milano—

Bozen—Miinchen—Berlin.

55°:-

Spanien — Marocko.Danska kr.
Köpenhamn

Danska kr. Världsutställningen i Brussel,

2/525/4 m/s »Bornholm» tillBrussel—logi ombord
—måltider extra.

Köpenhamn Köpenhamn 100: —

Resa till invigningen av världsutställningen
i Brussel.

27/4 8/5Köpenhamn
Danska kr.

Esbjerg — Antwerpen — Brussel — Paris
Dunkerque—Esbjerg.

Köpenhamn 37°: —
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Av- An-
resa
den

Från komst
den

Till Pris Res vä g

3°/4 Trälleborg 29/5
Svenska kr.

Trälleborg 1305: —

Palestina—Egypten—ltalien.
Berlin-Munchen-Venedig-»Monte Rosa»
till Haifa—Jerusalem—Port Said—Kairo-
Port Said — Palermo— Genua — Milano —

Luzern— Heidelberg— Hamburg.

Svenska kr.

4/5 Trälleborg 26/5 Trälleborg 97°: —

Italien — fyra dagar i Rom.
Berlin — Miinchen — Bremen — Venedig—

Florenz — Neapel — Amalfi — Capri — San
Michele —Rom— Rapallo—Genua—Lugano
—Vierwaldst.-sjön—Basel—Hamburg.

Svenska kr. Jugoslavien, Ungern, Österrike,

6/5 Trälleborg 25/5 Trälleborg 960: — Berlin—Miinchen—Triest—Split—Cettinje
—Dubrovnik — Mostar—Sarajevo—Belgrad
Budap est—Wien—Berlin—Tralleborg.

Danska kr. Sällskapsresa med "Stella Polaris".
12/5 13/6 Göteborg Lissabon — Algier — Beirut — Haifa— Port

Said—Tunis—Cadiz —Harwich—Göteborg.
Köpenhamn 1190: —

Forts. fr. sid. 18

hårdhet och beslutsamhet. Man måste
se czikös magyariska festdans, gulyås och
juhåsz i hedkrogen, de unga flickornas
mystiska dansomkring midsommarelden,
brudgiljandet, bondbrölloppet och den
gammalmagyariska skördefesten. —■

BUDAPEST

PESTER

Naturvänner kunna göra utflykter i
Budapests omgivningar: till Gödöllö,
Visegråd. Esztergom, Székesfehérvår,
Lillafiired och Kékestetö, till pusztan
vid Bugac eller Hortobågy samt till
Balatonsjön. Inom Budapests stads-
gränser kan man även göra utflykter på
Margareteninsel, Schwabenberg, Johan-
nisberg, Guggerberg och Dreiholterberg.
På utflyktsplatserna finnas många stäm-
ningsfulla och utmärkta sommarrestau-
ranter med glad zigenarmusik, härlig
ungersk mat och eldigt ungerskt vin.
Biljetterna och alla nödvändiga upplys-
ningar för Budapestresan erhålles genom
Nyman & Schultz Resebureau, Arsenals-
gatan 9, Stockholm, telefon 23 41 00.

UNGARISCHE
COMMERCIA
BANK
grundad 1841

PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
V. Grof Tisza Istvan utca 2

•

Aktiekapital och
reservfond 60.500.000 Pengö

SÄRSKILD AVDELNING
FOR UTLÄNNINGAR

Alla slags resecheckar inlösas
Bankförbindelser i alla länder
45 avdelningskontor i Ungern

Alla slags bankaffärer ombesörjas

33



MYNTVÄXLING
i TYSKLANDBERLIN

Hotel NORDLAND
(Mitt emot Stettiner Bahnhof)

•

INVALIDENSTRASSE 115 - BERLIN

På samtliga större järnvägs-
stationer na riksjärnvägarna in-

rättat växelkontor som skötas avTelegramadress
NORDLANDOTEL Berlin

Förstklassigt hotell med all modern komfort
no rum (25 med bad). Rinnande varmt och
kallt vatten och telefon i varje rum. Förstkl.
restaurant. Musik. Sommarträdgärd. Bar.

Tel. D 2 Weidendamm 5731 Deutsche Verkehrs-ICredit-Bank A.G.

De tyska riksjärnvägarna hava på samt-
liga större järnvägsstationer inrättat
växelkontor. Denna rörelse handhaves av
riksjärnvägarnas bankavdelning, Deutsche
Verkehrs-Kredit-Bank A. G., Berlin W 8,
vilken bank numera bedriver dylikväxel-
kontorsrörelse på alla mera betydande
järnvägsstationer i Tyskland. Här kan
den utländska resanden icke endast växla
utländskt mynt utan även inlösa Tra-
vellers checks och resekreditivbrev samt

de på tyska banker dragna registermark-
checkerna. Av de för närvarande exi-
sterande 40 växelkontoren vilja vi för
de resande från de nordiska länderna
särskilt nämna de i Berlin-Stettiner
Bahnhof, Berlin-Bahnhof Fried-
richstrasse, Stettin-Hauptbahnhof,
Flensburg-Neuer Bahnhof och War-
nemiinde. På sistnämnda plats ha riks-
järnvägarna till och med föranstaltat om
sådana anordningar, att de resande kunna
växla sina pengar på tågen under gång.
Samma anordning finnes på Deut-
sche Reichsbahn-Gesellschafts färjor på
sträckorna Warnemunde-Gjedser och
Sassnitz-Trälleborg. Vi kunna re-
kommendera våra resenärer att använda
dessa officiella växelkontor.

mOnchen

nofel Deuiscner 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: »DEU T S CHKAISER».

Innehavare JOS. STENGEL

BERLIN

OTEL

Uilharnbra
Nyaste Hotel i v/ esten

Varje rum är utrustat
med bad, tel. och radio
samt kan om dagarna
omändras till salong,

Direktor
HUB. HASSERT

BERLIN W 15
KURFURSTENDA M M 68

Telefon Jl Bismarek 9700-9704
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Till världens ände.
JÖNKÖPINGResan företogs med buss — för övrigt en

av de modernaste och bästa bussar, som
finnas. Vi kommo som vanligt i sista
stund. Springande med andan i halsen
och en smörgås i handen. Ett gott råd:
lita aldrig på väckarklockor. Ty då kan-
ske Ni liksom vi bli utan frukost före
avresan. Och när man skall till världens
ände så . . . Alltnog eftersom vi kommo
sist fingo vi naturligtvis de sämsta plat-
serna. Var och en som åkt buss några
gånger vet, att det skumpar värst över
bakaxeln — och just där fanns det två
platser lediga. Vi tänkte en hel del om
människor, som roffa åt sig det bästa,
om svenskens brist på artighet, för att
inte säga folkvett, allt under det vi be-
redde oss på att bliva omskakade och
rådbråkade under den långa resan.

Stora Hotellet
FRIMURAREHOTELLET

Ett av landsortens största
hotell 9 120 resanderum
Stor matsal och caré

Men därav blev intet. Bussen bar sig
faktiskt konstigt åt : den gick jämnt och
fint, som ett tåg utan de enerverande
skenskarvarna. När vi åkt ett par mil,
kommo vi att tänka på att nu borde luften
i bussen vara skämd, men det var den
inte heller. Nytt ventilationssystem, upp-
lyste resledaren. »Herrarna fick gärna
röka, såvida damerna tillät.»

Direktion

C. WILH. NILZÉN

KÖPENHAMN

Medan vi delade vårt intresse mellan
bussen och det förbiilande landskapet
närmade vi oss hastigt Tullgarns slott,
vilket snart skulle få emottaga en grupp
intresserade gäster. Här roade vi oss
kungligt med att möblera om och ändra
allting efter vars och ens smak. Vi ytt-
rade oss med bestämdhet och sakkunskap
om allt och njöto helt och fullt av, att
för en gångs skull befinna oss i en om-
givning, som var oss värdig. Konungens
matsal ansågo vi till och med en aning
för stor för våra behov. Varefter vi slogo
oss ned på bussens fotsteg och inmundi-
gade de medhavda vetebullarna och läs-
kade oss med en apelsin. Vi delade även
med oss till våra reskamrater. Man bör
tänka på sina medmänniskor. Se ovan.

Man tager til
*§ • FRI ENTRÉ

mWja|«y • ALLÉGADE9

hvis man vii mo re sig,

Landsbyen :

2 Orkestra • Folkelig Varieté.
Drachmann Kroen:
Kobenhavns bedste og hygge-
ligste Madsfed.
Riddersalen:
Det morsomme lille intima Teater.
Efter Forestillingen fri Entré,

Festlig ■ Folkelig ■ Fornojelig

Dans og Solistoptrasden.
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Bussen satte åter igång och efteren stunds
körning voro vi — enligt reseledarens
bestämda påstående — framme i världens
ände, Trosa. Vi tvivlade nog lite var,
men sedan reseledaren fört oss till Stads-
hotellet, förstodo vi att vi voro på ort

och ställe. Ty ett dylikt smörgåsbord
kan man endast få i en svensk stad —

även om det skulle vara den allra minsta
av dem. När vi så fått vår lilla pärla —

det var en råkall dag, och man måste ju
tänka på sin hälsa — voro vi alla överens
om att Trosa var världens trevligaste
lilla stad, med ett utmärkt stadshotell.

dollar, kosten inberäknad. Tänk Eder
bara resan genomVästindien och Panama-
kanalen och upp till Los Angeles, San
Francisko och Seattle. Biljetter och när-
mare meddelanden genom Nyman &

SchultzResebureau A.8 ., Arsenalsgatan 9,
telefon 23 41 00, Stockholm.

Svenska Lloyds billiga resor till
Paris över London.
I avsikt att uppmuntra turisttrafiken sjö-
ledes mellan Sverige och Frankrike be-
viljar Svenska Lloyd särskilda nedsätt-
ningar för resor till och från Paris över
London i anslutning till förbindelserna
Dover-Calais eller Folkestone-Boulogne.

Hemfärden gick i diverse krokar, något
som emellertid icke har med Stadshotellet
eller lunchen att göra. Reseledaren ville
prompt visa oss det vackra Grödinge och
Tumba. Och framåt halv fem voro vi
hemma i Stockholm igen.

Denna resväg är billigare än någon an-
nan väg. Den ger dessutom tillfälle till
uppehåll i London samt bjuder på en
uppfriskande sjöresa i stället för natt-
resor på tåg. Priserna, i vilka ingå mat
ombord på London-båten, gälla från
vilken som helst svensk järnvägsstation,
ävensom Köpenhamn och Oslo samt

Göteborgs hamn till Paris. De fördel-
aktiga biljettpriserna framgå av nedan-
stående:

Med Fruit Express Line till
Amerikas västkust

När vi nu för tiden njuta av härlig färsk
frukt året runt, tänka vi sällan på, att
den oftast mognat fjärran från våra kuster.
Ännu mindre tänka vi på hur transporten
av dessa ömtåliga varor ordnats. En och
annan kanske av notiser i dagspressen
sett att Götaverken, vårt världsberömda
skeppsvarv då och då sjösatt särskilda
fruktbåtar, vilka varit speciellt inredda
för detta slag av transporter. Första
gången man ser ett av dessa fartyg und-
rar man om det är en stor lustjakt. Det
smäckra vita skrovet, den lutande stäven
och den eleganta överbyggnaden, allt
ger ett intryck av lyxfartyg.

a) II klass järnvägsresa i
Sverige, ensam insides shel-
terdäcks hytt å båten, Sv. Kr. Francs
I klass London—Paris.. 250: —*) 1,000:—*)

b) 111 klass järnvägsresa i
Sverige, billigaste / klass
hyttplats å båten,
II klass London—Paris .. 175: —*) 700: —*)

c) 111 klass hela vägen utom
i Frankrike,
där II klast inkluderas. . 135: —*) 550:—*)

*) Vid resa mellan Göteborg och Paris, utan in-
kluderande av svensk järnvägssträcka, reduceras
ovanstående avgifter med 10 kr. resp. 5° francs.Tre dylika fartyg äro levererade till

Fruit Express Line i Oslo, och dessa
fartyg hava även plats för ett mindre
antal passagerare. Från Europeisk hamn
kan man resa till Amerikas västkust i en
bekväm och luxuös omgivning för 200

Dessa biljetter och alla önskade
upplysningar kunna erhållas genom
Nyman & Schultz Resebureau A.-8.,
Arsenalsgatan 9, Stockholm.
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Res med Svenska Amerika Liniens
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 GRIPSHOLM 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.

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

SVENSKA AMERIKA LINIEN
GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - HÄLSINGBORG



Skodsborg
Badesanatorium
Fysisk-dietisk
knramtalt mad
medicinsk och kirurgisk
klinik.

Överläkare i
CARL OTTOSEN

•

KODSBORG 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 SJUKAVDELNINGARNA:
Medicinska o. kirurgiska sjukdomar, röntgenundersökningar, röntgenbehandlingar

BILLIGA VINTERPRISER TILL 1 JUNI
SKODSBORG BADESANATORIUM - SKODSBORG - DANMARK
Prospekt sändas på begäran Telefon Skodsborg 200

Innan Ni anträder en resa,

glöm ej resgodsförsäkra!
Premien är relativt obetydlig.

Försäkringsuppdrag mottagas av :

NYMAN & SCHULTZ
Resebureau A-8, , Arsenalsg. 9

Sfockholm

HANSA
STOCKHOLM
Telefonanrop "HANSA"

Tryckt hos Victor Pettersons Bokindustri A.-8., Stockholm 1935


