
Viettäkää Kesänne Ihanassa Suomessa!
Cunard White Star Linjalla on kunnia ilmoittaa sen

suurelle suomalaiselle ystäväjoukolle, että se järjestää
sanomalehtimies Carl H. Salmisen henkilökohtaisella
johdolla mielenkiintoisen huvimatkan Suomeen. Matka
tehdään moottorilaivalla "BRITANXIC," ja lähtö tapah-
tuu New Yorkista toukokuun 37 päivä, kello 12: sta päi-
vällä. (Off season hinnat.)

"BRITAXNIC" on Englannin suurimpia ja uusimpia
moottorilaivoja. Kun Te astutte sen kannelle niin ensim-
mäiseksi teette sen huomion, että uudenaikaisuus ja
mukavuudet esiintyvät kaikkialla tässä uudessa, suures-
sa laivassa. Jos Teillä on kokemusta aikaisemmilta mat-
koilta, niin ne parannukset, mitä on tehty viimeisten
vuosien aikana KOLMANNESSA luokassa, ovat kaikki

Saavutaan Havreen Ranskassa, sunnuntai-iltana ke-
sä/k. 4 p. Sieltä käy matka junalla, noin 2y2 tunnin aika,
Parisiin. Huvimatkailijoilla on tilaisuus nähdä Parisia
matkalla. Sieltä lähdetään tiistaiaamuna Berliniin ja
Stettiniin ja edelleen Suomeen ihanalla "Ariadne"-lai-
valla (Itämeren helmi) Helsinkiä kohti. Perille saavu-
taan kesäkuun 7 päivä kello l:ksi päivällä.

otettu huomioon tässä laivassa. Te tulette ihmettele-
mään niitä suuria muutoksia.

Teidän hytissänne, tavallista suuremmassa, on läm-
min ja kylmä vesi sekä mukava vaatesäiliö. Aivan muu-
taman askeleen päässä hytistänne sijaitsee kylpyhuone.
Myöskin parturi ja kauneushoitola matkustajien muka-
vuudeksi on laivassa.

Carl H. Salmisen

"BRITANNIC," 2 7,000 tonnia, Englannin suurimpia moottorilaivoja.

Mielenkiintoinen Huvimatka

CARL H. SALMINEN
(SUOMI-MATKOJEN JOHTAJA)

SUOMEEN

Mr. Carl H. Salminen, sanomalehtimies,
tunnettu Suomimatkojen johtaja, toimii
tällä matkalla ja huolehtii matkustajien
asioista ja mukavuuksista. Hänen puo-
leensa voidaan luottamuksella kääntyä
pienemmissä ja suuremmissa asioissa, sil-
lä Mr. Salminen tahtoo mielihyvällä pal-
vella ja tehdä matkan mahdollisimman
hupaisaksi.

HUOM.!
Tilatkaa ltyttimu- nyt—liihettäkää clumakmi,
MO Koi minuten luokan ja $15 Turistiluokan
liyttitilnukseii kanssa, että paikka varataan.
CARL H. SALMIXE.V, Box 420, Duluth, Minn.
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Liittykää Tähän Mielenkiintoiseen Huvimatkueeseen!
Pohjolan Kesä Teitä Kutsuu!

Mikään maailmassa ei virkistä ja voimistuta teitä
niinkuin tekee matka Suomeen tänä kesänä . . . ta-

kaisin synnyinkotiin ja lapsuuden aikaan, jotka edel-
leen ailahduttavat sydäntänne muistoineen ja tutta-
vuussuhteineen.

BRlTANXlC—Kolmannenluokan Hytti

PILETTIEN HINNAT

BRlTANNlC—KolmannenluokanRuokasali

Mieluisaa on matkustaa ystävien ja maanmiesten-
sä hauskassa seurassa, kun lisäksi on harvinaisen hy-
vä ruoka, huolellinen ja huomaava palvelus, erino-
maiset mukavuudet ja monenmoisia huvituksia ja
ilonpitoja. Niitä kaikkia on vaikea missään ja mil-
lään tavalla parantaa!

\ew Yorkista: Turkuun, Hankoon ja Maarianhaminaan

"BRITANNIC" laivalla

KUNNIAPORTTI PARISISSA

KOLMAS LUOKKA:

Menopiletti $114.00 Edestakaisin $208.00 •

TT"RISTI LUOKKA
Menopiletti $148.00 Edestakaisin $276.00-

•Palaten he:näk. 21 ja syysk. 21 päivän välillä, $213.50.
••(Palaten heinäk. 24 ja syysk. 24 päivän välillä, $291.50.

Lapsilta alle 1 0 vuoden puoli maksua.
Lapsilta alle 1 vuoden $4.00 meno ja $8.00 edesta-

kaisin molemmissa luokissa.
(Yhdysvaltain verot lisäksi)

OSA MATKAKARTTAA

JUHLILLE MENOSSA JUHANNUSKOKKO


