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till arratTgemang

vören 1960
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Välkomm,en ,

till Eslövs Resoklubbs vårträf{ar 1960. Tag gärna vänner ot'h bekanta mecl

till r,åra trä{{ar och låt dem trivas rned Reso.

ST\ HIILSEN

Onsd,agen den 16 mars kl. 19.30

"det läter som en saga"
Semesterafton i Medborgarhupet.

P ROG RAM

UT I VÄRLDEN

En filmresa till {rämmande land.

IIESO-ÅLVAN ger lina vinstel
(tag en penna med och skriv).

BLAND HOLLANDS BLONIMOR OCH STÄDER

Chelen ftir Holländ-*ka li.rri,qthyrån G. F. Göhel kå-'erar.

TILL SOL OCH SOMMAR

Semestertips i ord, bild och toner

RESO-NANS-GÄNGET
medverkar mecl sång och musik.

GRATIS SEMESTER.
vecka utlottas på entr6biljetterna.

Entr6 kr. 2: 50 (medl. rabatt) Biljetter löses vid ingårrgen.
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fuIåndagen d,en 28 mars lel. 14.30

HIISMöDRAR! Välkomna till

' Stun' s stözsta tfutkaLor"
i Medhorgarhu-tet

PROCRA\,I:

BAi,LADEN ON'l DEN TANTA ABBORRIIN

OLAV GERTHEL
-qlunSer egnå \r1sor.

KAFF'I, N{EI) DOI)P

N,IANNEKÄNGT IPPVISN IN(;

SJL,I\rG I VÅttT' GLAIIA T.A(;

flnga Örnars ungdomslrupp spelar och sjunger'

ItEF-RÄN(;F,N

Ltftar. allsång. tär-lingar m. m.

Entr6 ir:50' RiljeLter ",'1,:::;::;,, 
Res, och ttonsum.

Lörilagen. den 30 april (Valborgsmässoafton)

Skiina Moj, V tilkommen !
Vi åker "UT I DET BLÅ" med buss och träffar någonstans resoklubbarna

från Lund, Kävlinge och Landskrona. Vid målet blir det en härlig vårsup6

med dans och Reso-kul.

Pris: 17: -. Medlemsrabatt 1 : -.
Anmdlan till Nils Magnusson,tel. 1479,

il
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66 d,et lå,teraaa

66§otn en, §cl$o . . .
Med Reso kan, du lå ttara nted ont

m,ån ga, annorlunda och s ttmulerand e

upple'ueLser.

Turistkryssning titl
S(,\'JET
får ]4 medlemmor voro med om oll-
deles grotis. Det blir en två veckors
reso till Leningrod och Moskvo. Vorie
år får medlemmor voro med på sådono
stipendiotresor.

AILA MEDTEMMAR 'I960

HAR CHANS FÄ DELTA

Som meillem i Reso lmr du löljande

törmåner:

Jr 200 semesterstipendier delos ut vor-
ie år

>k robott på ollo resor och orrqnge-
mong i Reso-regi

* robott på storhotellen Molmen,
Brommo,-Kristineberg och Domus i
Stockholm somt Arkoden i Molmö

* robotf på Resos ollo bodhotell och
semestergårdor

rt grotis dehogonde i utlottning ov
förnömligo konstverk

* semesterhondbok med Resos storo
semesterProgrom

* tidskriften Fritiden - loddod med
nytl och intressont om det mesto i
rese- och fritidsvög

... allt detta

för endq,st en tia

Yänd, dig till närmaste Reso'ombud,


