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Husk Gammelbilens Venners

PEADLINE NESTE NR:

15.11.2000

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør underrettes.

Redaksjonen påtar seg intet ansvar

for innsendt stoff. Vi forbeholder oss

reffen til å forandre manuskripter.

Ønskes innsendte bilder i retur må

disse merkes med deffe.

FORSIDE:

Talbot Lago
Record 1947

Bilde er tatt fra artil'rkelen

Fra Mallorca av Ole Peffer

Rosland.

info tlf. 51 68 74 94
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Fomannens ord

Vestlandstreffeq som i år ble arang€rt av Gamrnehilens Venner, ble en stor
suksess. Ca 70 biler deltok - fra Bergen VeteranvognHubb, Haugalatd
Veteranvognklubb og GBV.

Arrang€msntet gialdt båd€ Vestlandqreflet og Traosporthistorisk festival.
Utshlliugen lanr$ Strandkai€Nr innetroldt masse av interesse: Bl.a emte motorer,
ulike kaægorier kjøretøy, spesielle $øetøy, motorsyHer, taktorer etc.

Tilbakemeldingene har vært svært positive, start- og mål var lagt til Strandkaien i
Stavmger og dette gikk svært greit. Været var fantastisk og det "yrle" med folk i
byen som hadde gleden av å se våre flotte doninger. En takk til LeifSkare for
dyktig plmleggng og til teamet fra GBV som hjalp til.

12 august hadde vi en flott dag.på One. Ca 15 biler, inH. brannbilen deltok.
Øyvindhadde virkelig lagt opp til& flott dag. EtbesøkpåWiiæ gartneri ble det

også lid til, og vi dro av gårde med tomater og agurker. Dagem på Orre er alftid
trivelig- spesielt når sola skinn€r. Vi Had€ d€f nesten - m€n måfie palcke

sammen i 3-tiden. Da kom regret. Talk for en fin dag.

9 septeinbervu detkulturninne dag i Saxlnes, GBV ble bedt om å delta- Dette
ble også et vellykket arrmgemeirt på alle måter. Se vedlegt talskebrev fra Sandnes

kommune.

Julebordet vil også i år bli på Quality Airport Hotell, dato er satt til den 3 des.

Nærmere info følger.

Jeg må få ønske dere en riktig god høst og håper dere fih mange gode timer i
garasjen.

IlilsenRoger.
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Redaldørens ord.
Hei alle veterm entusiaster. Nå står høsten for dønen, det blir nok minimalt med
kjering i tiden fremover om ildce værsituasjonen e'ndrer seg radikalt.
Mange av dere ha sf,rken deltatt på en del treff i sflnm€r, se,lrd gieme inn noen

bilder fra disse. Dette nr av Spilehjulet kommer til deg i noe seneste laget det
slrylles atjeg som redaktør har haffi usedvanlig høyt arbeidspress nå euer ferien.

Så dette må bare beHages. Skulle det finnes en pe$on der ute blant medemmene
som kunne enske seg jobben med å være redaktør for Hubbladet vårt så ville det

vært fint å fll avløsning. Full opplæring vil bli gitt. Jeg lovet sqret å være med
som redsltm i støten arr nyopprettelsen av Hubbladet, jeg synes det er kommet
godt i gmg og ser nå at detvillevære greit å fil en sorn ønsker å overta denne
jobben.

Ole-Petter Aareski old (red)

Tenninliste 2000
22110 Museet på Ree er stengt i daq da vi skifter ut utstillingen og klargiør for

høstens utstilling

2lll} - 22110 Stor veteranutstilling i Hegrehallen.

30/10 Medlemsmøte på Rogaland Bilmusewn, på Ree. Tema dag, møt opp og

finn ut hvilke tema vi har i dag.

28lll Medlemsmøte på Rogaland Bilmuseun, på Ree. Vi får besøk fra Volvo
klubben som stiller med lysbilder.

03112 Julebord på Quality Airport Hotel.

Det kanforekomme endringer på terminlisten såfØlg med.
Medlemsmøtene holdes siste tirsd4g i hver måned unntatt jutti, juli og desember.

ldøtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseum, bak Essostasjonen på Ree som

ligger rett sør for Bryne. Møtene begynner kl. 19.30

Hu* Onpdees frgffenq. gforrllg,U,eltry-ft på HgliY-4gv

Mptell. SapdBSq,
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Mussumsnytt
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Husk Gammelbilens Venners

Nå er tiden inne for å endre utstittingen på
Rogalahd nitmuseum,

Bilcr og MC skal ut fra museet Søndt929.I0,200

Mellom kl. 16.00 og 18.00

Møt opp og hent din bil eller MC.

Nye biler og MC skall inn i museet

03.11.2000

Metlom kl 18.00 og 21.00

Det er onskelig at de med STORE biler kommer tidlig.

Ønsker du å hr ditt kjøretøy utstilt i vinter på museet
ta kontakt med:

Karluf Soma, Pb. 347 4371Egeruund
Tlf. 51 46 50 80 1909 84 697

eller

Jan Sandanger. Rebakkcr S, 402t Stavanger
Ttf. 51 54 15 46 | gt} 50 646

info tlf. 51 68 74 94
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{riki qR qqvghtoqdniqsq+ nå n+qs,gef.

Museet vårt påRee sør for Bryne har uFiklet seg til åbli krumtappen i klubben
sin virksomhet. Mye senfterer seg om driften av museet. Driften holder oss med
'"galis" møtelokaler, vi hr delelageret som de fle,ste av medlemmene en eller
gang htr hafi glede av, og sist men il*e minst så er museet i ferd med å bli hient
både i og utenfor disfriktet. På denns måten fiir klubben positive henvendelser
fra både fienrt og nær. Museumsfri$en og den positive omtalen dette har gitt
klubben har blant flrnet rcsultert i at klubb€n har filtt en brannbil fra Stavanger
brænvesen, og se,nest tirsdag d€n 28.09.99 fikk vi overrakt en Pivco
(norskbygget elektrisk bil) som har gått i drift hos Lyse Energl

De siste 3 foene har samlingsprmkæt vårt blitt drevet av et filtall sntusiaster. D€n
samme giengen på 3 medlemmer har hver eneste søndag i 3 samfulle år holdt
museet åpent for publilum og mådlemmer. Det er derfor forståelig at de nå ber
orr litt avløsning. De første &ene var driften bas€rt på dugnad med vaktlisær
hvor alle medlsrnmfle ble bedt om å ta sin vaktsenrdag. Mangel på
oppmerksomhet ftamedlemm€no gjorde al vaktholdet ofte sviktet og det var
dette som giorde at de som de siste he årene hr drevet muse€t tok på seg detæ

ansvtret.

Det ø nå på ny lagt ut vaktlister som annonsert i Spilehjulet, men allsede fra
starten viser det seg af valrtholdet svikter.

Med ca 300 medlemmer og tre mann på vakt hver søndag betyr museumsvaktelre

e,n "belastring" på hver av medlenrmene, en semdags ettermiddag hvert annret år,

eller 2 timer i året i snitt dersom vi ser litt stort på det.

Dst kan selvfølgelig være tnange esaker til at no€n av nredlemme,lre så absolutt

ikke er interesseft i å avsette d€nn€ tid€n til den klubben de er medlemmer av.

Eller at selv om interessen er tilstede, så passer det dårlig den søndagen vakten
faller på, og da blir det m belastring å skaffe avløser.

Dersorrvi skal forbett€ deir positive utviklingen rmdtmusæt u vi avhengig av
at det er åpent forpublikur4 negdivt rylctene sprer s€g fofi dersom folk tr uren
til Re i åpnin5tiden og kommer dl stengp€ dø,ø. Son sagt så haffi imt€ld€n
ved museet i sror grad for Hubb og lagerlokalene våre og er således {Pdpå å

finarrsiere driften av Garunelbilens Ventef. i
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I stedet for å"pålegge" medleurmene vakt på museet hæ styret fr:nnet det
hensiktsmessig å henvende seg til alle med denne henstillingoq og at alle på
denne måten får en mulighø til å melde tilbake om fritak for vakt. Vi hæ funnet
det rimelig at de som ber om frrlak betaler et gebyr på ln 100,- pr år for
vaktfritak.

For ordens skyld gien vi oppmerksom på at de tilleggsinntekter Hubben {år på
denne måten vil,gå til å redusere arbeidet til de av medlemmene som har vakt ved
blant annet å kjqpe for eks vasketjelrester for lokalene.

Dersom fu ønsker et slikt fritak ber vi om at du signerer og sender inn vedlagt€
skjma så vil du ved neste konting€nthaling få en giro som er tillagt la.l00,- på
medlunsavgiften.

Dersom du ønsker å delta i vaktordningen og således tilbringe en søndag på
museet i hyggelig selskap med atdre medlenmer gjør du ingenting annet enn å
følge med i Spile\iulet når din vakt dukker opp på vaktlisten. Ingen melding
bebn d€rfor æ du aksepterer åvære e,n del av vaktordningen.

Jeg vil gieme stippe vakttjeneste på Rogaland Bilmuseum og aksept€rer å betale
1<r.100,- eksta pr år sanrmen med årskontingenten.

Navn:

Adresse:

Postrummer:

Postadresss:

Signahrr:

Sendes til Ole Christian Simonsen, Gustav Vigelandsgt.Z4, 4300 Sandnes.
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vATffoRDNII{G ROGALAND BILMUSEUM

Vi vil igien prøve å ha medlemmene som vakær på museet. Det blir sdt opp 3
p€rson€r pr. søndag" Shdle det ikke passe den helgen dr er oppsatt så ring til
andre medlernmer for endring før du ringer Tor Inge Fjennestad på tlt906 93256

Ndrl€r h€næs på She[sasjon€n Brvn€. Vi må nå skru av alarmen selv, det er
alarm nøl*el på nøkleknippe. lrdøt opp ca I l.3Q kok kaffe lag vaffehøre og
heng opp skiltetmed tdrsænÅPENT, under(bilmuseum skilte$ ved veien.

+- llru6lpy6 Hgieulr.

s r 667613
5 1581486
51666190

I2.ll h{yklebust S.

Muklebust Ole H.
Mæland Kjetl

51622976

5 I 543078

il

\
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Rabatt avtaler

Gammelbilens venner har rabattavtale med følgende firmaer"

Karosseridclcr ÅlS Hillevågsvn. 70 Stv. 20o/o rabrft
F{ylunds Bitclcktriskt ÅlS Lrgårdsveies I27 Stv. 20a/o rubrtt
Exide $ønnak A/S Markinvcicn 4 Foms Variable rabatter
Rognlnnd Rekvi$its Stavanger og Bryne Variablc rnbatter.

Er det andre firma som ørsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare å ta ksntakt med Per Eiene på Tlf, 51 58 79 91.

HUSK å vise medleruskortet når du ber om rabatten.

Sr Se_t"te sy innterp$e.i
Denne typen tenningssystem er stifte og kondensatorløst. Det er enkelt å

montere og norsk monteringsanvisning følger med. Selve elekffonikkboksen
er liten og lett å slqrle, og det er ingen inngrrpen i fordeler utenom htaut hele
platen stiftene er montert på. Kan også leveres til motorsyHer. Lages til de

fleste biler fra og med 1960, rnen dersom du oppgr fJrpe og nummer på
fordsler kan vi sjekke om systemet finnes for ditt kjøretøy.

Pris ca. kr. 1.200,- (Avhengig av interesse/volum)
Henvendelse Leif M Skare tlf:s1555455 (kveld), eller 930 46 163 (dag)
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05.11 Moen Birger
Moen Kfue
Mollan Harald

10.12 lrTygamd Per 51627255
Nygård Roald 5165 1679

\IYlund ^ rne fl- ,.516171?r ..

17.12 Nytund Egil 51671272
Nysted Erik
Oberstad Tron 51422142

07.01 Oftedal Frode
Ognedal Tor 51530094
Olsen Apdpn Olp 51677353

14.01 OlsenH uM.
Olsen Oddvar M. 51655125

_. Olsen Olq $.._ .J1559723 -
21.01 Olsen Per Treje 51585234

Olsen Roar 51484929
Olsen Svein O.

19.11 Mæland Leif M.
Mølster Kiell
Må Erlins

26.11 Nielsen Arild 51536808
Nielsen Amfinn 51536808
Nielsen Sfeinnr {t{?5{{d

03.12 Nordahl Halvard
Norbø Bjarne 51586778

.-- tdord-Vaf,hnrrgT 51430?61 -

5 1699048
51677699

I
Husk Gamrnelbilens Venners info flf.

rJøEs([hE

$ffiffi
ffi qg
*&
ffiwqd ry4ffi
ffi*i!* E#M
ffiwffi&
tr? %d

*,**@s&$
&dd ffi"w$
ffiffi
@ $$'fr
#F&
ffiwi
ffiffi

51 68 74 94



SPILSHJTILET . gfgan fpf GlqmelbilepsJeilner g. l/Qg

Brr/0PqLp\r,ErsE Lå MAT*ORQ.A
poMMpBplYJgpg.

Av Ole Petter Rosland

Sommeren 2000 skulle ferien altså legges til hdatlorsq en €y i Middefhavet
velkjent for de flestr som turistplass i Syden. Mallorc4 en utrangert
ttuistplass som var spesielt populær blant soltilbedende nordrnenn på 60- og
70-tallet, ftoddejeg. Jegtok gnrurdig feil! Stortbedre plass i Syden skat en
lste lenge etter: Topp strand, topp hotell, topp basseng, leiesykler, leiebiler, go
kart bane, hesteridning, severdigheter, osv. osv. lett tilgiengelig. For ikks å
snalfte om hvor heldige vi var med været! Med kone i reisebransjen har det
blitt endel ferier i sydlige sfiøk opp giennom årqre. Men skjelden har vi vært
så fornøyd med totalopplevelsen som i denne ferien. 14 dager i Cala Millor
på østkysten av Mallorca var en svært hyggelig opplevelse! Et reisefø}ge på
20-30 personer som bestod av venner og venners venner og familie, var
selvsagt også rned på å skape den gode sternningen.

I fenen kobler man av. Man kobler av fra jobben, fra hagen, fra husmbeid,
rydding og oppvask. Selv garasjeprosjekfene blir stående vrørtnår en drar til
Mallorca. Som sterkf ansepet bilgal hadde jee ikke klart å koble helt av fra
bilhobbien: Jeg hadde med meg en 3-4 bilblader for fordpning Jeg fiodde
bil-engasjementet kom til å stoppe med det i denne ferien. Men også der tok
jeg feil! Vel freryme på hotellet fikk vi høre rykter om at hoællets eier var €n
meget bilinnessert mann. Han hadde opptil flere flotte veteranbiler og hadde
samlet i mange år, Da det etterhvert viste seg at en i reisefølget kjente
hotelleieren giennom mange ar, steg håpet om å f;l sjansen til å komrne i en
høyere grads kontakt med denne bilinteresserte mannen og hans biler. Etter
Iulen dager fik* vi innvilget audiens " 6-7 sty*ker av reisefølget skulle få
komme på besøk å se på bilsamlingen.

Col. Antonio Batle viste seg å være en koselig kar på 64 år. Han og hans
svenske kone hadde i mange år selv drevet hotellet, men hadde nå trappet ned
og hotellet ble nå drevet av andre. Familien Batle hadde tnrkket seg tilbake på
sin nydelige eiendom i Costa de los Pinos, et kaksestrøk 4-5 lsn fra Cala
Millor. Her hadde fmrilien en stor eiendom med svørnmebasseng (selvsagt).
Det som oveffasket meg mer da vi kom frem var at de i tillegg tit en gar6s.ls
for 3 bruksbiler, hadde en gigantisk hatl / garasje under huset på 350-400
ftvadrafineter. Garasjen var fliselagt over det hele, og innenfor porten
åpenbarte seg det rene museum av garnle biler og tilhørende rekvisitter!

10

Husk Garnmelbilens venners info tlf. 5l d8 74 94

S{LLH.[urrFT Lrsan fqr Gammelhilpnq Yeqpgtr ur. l/qg.

Og ikke hvilke som helst biler" Stofi sett eksklusive franske biler fra før
krigen av merkene Delage, Delahaye, Bugatti og Talbot. I tillegg til hallen
med biler var det også satt av plass til et bihliotek med tusenvis av blader,
reparasjonshandbøker og bøker om alle rnulige slags biler fra lenge før annen
verdenskrig og et sffie inn på 60-tallet.

Loryc 1921, Laget på Mqllorca

Antonio fortalte at han hadde hatt bilinteressen i 40 år. Den første bilen hans

var en Loryc 1921-modell. Dette er en liten åpen bil som faktisk ble produsert
på Mallorca på 1920+al1et. Idag har han to slike biler i samlingen sin.
Gnrnnen e\ ifølge ham selv, at deffe var den første bilen han hadde. De andre
bilene hans er av vesentlig større samlerverdi.

Eller hva sier du til en l97L Bugatti type 23 Brecia. Betegnelsen Brecia betyr
forcnmig d.bilen e,r "modifisert o med bremser foran! De eldre utgavene hadde
nemlig brue bremser bak! For de som fodde d. 16 venfiler på en fire-sylindret
motor var noe som var oppfimnet på GTl-bilene på 80- og 90-tallet må tro
ornigien. Denne Bugattien hadde nemlig dette, allerede i 19211

I tillegg hadde den doble tennplugger pr. sylinder. Batle har 7 Delage-biler.
Den eldste er fra 1913 og er den første utgaven med en egenprodusert
Delage-motor.
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Tidligere brukte Delage De Dion-Button motorer. Jeg fikfr ikke med meg
betegnelsene og å'rgangene på atle de andre Delage-bilene, men de var fra
1913 til 1935. I 1936 ble Delage oppkjøpt av en annet fransk bilprodusent
som het Delatraye og seners biler heter derfor Delahaye.

Bugatti type 23 Brecis

Den mest, spesielle av Delage-bilene var en 1935-rnodelt designet av den
kjente franske karosserimakeren / bilkunstneren De Villars fra Paris. Den var
under restatrering akkurat da vi var på besøk. Antonio hadde en mekaniker
fra Argentina som sldle være der i 6 måneder for å restaurere bilen.

Det var tydelig at dette ble giort skikkelig, med tinnspmkling og det hele.
Bilen har en I sylindret relqftemotor på 4,5 liter med 160 hk og var rett og
slett RÅ! Av totalt 25 Detage-biler i Spania har Antonio hele ?l En annen av
Delage-bilene hans stod i Bmcelona for ombygging av kalesjen. I)enne bilen
hadde Antonio nylig kjørt et 2000 km veteranløp med på fastlandet. Det4ge-
bilene er sorn dere skjønner meget eksklusive: Det finnes ca. 1000 biler
bevart i hele verden av dette merket. Av disse finnes det ca. 200 i Ausfralia
(!), 60 på New Zealand (!), et starre ffitall i USA og Euop4 derav 25 i
Spania. Det skal ifølge Antonio værs en Delage i Sverige, men ingen i
Norge!

Da vi var på besøk hos Antonio hadde han også besøk av en Delage-entusiast
og be$ent fra Belgia. Denne mannen hadde hele 28 Delage&iler i sin eie!
Med ssg hadde han et "skr5rtealbum" med bilder av alle bilene sine.

T2
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Jeg fikk bla giennorn albummet, men det var så mange typer og årganger
Delage der at jeg ikke hadde en sjanse til å huske dem" Han sa at alle
forsåvidt var til salgs, så hvis noen er interessert i å bringe den første Delage

til Norge kan de kontakte Æfons Vervloet på telefon +32 I 369 45 47. Ifølge
de herrer firures det et Delage-register i England der de aller fleste l)elage-
bilene er registrert med diverse data og eierforhold.

1935 Delage av De Villars

I tillegg til de ns\rnte Delage, Bugatti og Loryc-bitrene har Antonio også en

annem perle. Det var en blå Talbot Lago Record roadster fta 1947 (se forside

bildet). Bilen har en 6 sylindret relkemotor. Selvorn bilen er produsert etter

Aruren Verdenslaig har den et typisk 30-ta11s utseende. Antonio fortalte at

dette var en bil som han hadds restaurert selv for mange år siden. Han hadde

kjøpt den for 30 ar siden for et beløp tilsvarende norske kr, 1.500,-!

En av anekdotene som blir fortalt om Antonio er at en gang han skulle skaffe
en sp€siell del til en anr sine Delage, &o han selv rned fly helt til Brasil for å

hente delen. Det ble også sagt at når deler ble sendt til Frankrike til
restaurering, fulgte Antonio med for å sikre at delen ikke ble byttet om med

en uoriginal, eller at det ble laget tyvkopier av delen!
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Betraktninger omkring Gammelbilens Venner

Jeg har følelsen av at det ligger liff brakk, aktiviteten i Gammel Bilens
Venner (her effer kalt GV) Jeg har ikke innfirykk av at det er sfyret som
svik ter , nei tvert i mot . Det er medlelnmene i en Hubb som g,Ør klubben .

Er i}fte medlemmene interessefi i å deltaphaktiviteter , jff , da er en et
passivt medlem , så det eneste en bidrar med er medlemskontigenten-,det er
for så vit bra nok det .Det burde vel la ssg giøre og være med på aktiviteter
og dermed lage et miljø rundt de$e med ganrle biler.

Jeg ffu leeep til at det er cn hfuidfull som er iwige ,spesielt nfu det gielder
bilmuseet på Ree. Det ser ut til å fuirgere bra .Ta for Eks. Vestlandstreffet .

Det var mer $øretøy fra Tempoklubbe,n enn det var fra GV.

Fra GV var ikke mangs $om stilte , nfo en legger til gnurn medlemsmassen i
GV. Når en tenker på hvilket arbeid sorn ble nedlagl for å prøve et annerledes
fteff (løp)-, da kan jeg godt forstå at entusiasmeh svikter. Jeg syntes at
Vestlandsftstfet var meget velly*tret , så dem som ikke deltok gil* gtrpp av
mye

så min oppfordrine blir da: bli aktiv !!! !!! !! !!!!!t !!! !!!!t !!!! !!!!!! !!!!!!!

Med gammelbil hilsen
PER

$TOR YETSBAT! Un.STIIirrNG
IHEGJMHATLEN

Nå er det igien tid for der fradisjonelle utstillingen hor Jonas Hegre.

Utstillingen blir i helgen 2I og22 oktober.
Åpningstider blir lørdag fra 10.00 til 17.00

Og søndag fra 13.00 til 17.00

B,EEpK qENITE UTSTI+r{JNGE,N TA MEp liElyNER
KJ4NTq OG FAMrr{rE.

For nermere info om utstillingen ta kontakt med Tor Inge på
tlf.906 93 256 eller 51 89 13 36

Kiøretøv ta.s in$fre4.+g t{a k1..18.00 oF ut qpnd#s ett+r kl. 1?.00
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Tchfrr

Ganrmelbilens Venner
v/Roger Thompson
Musdgt. 79
4O1O STAVANGER

Vårref. : Dsrcr rcf.:
Arkivnr.: Ci Meppcnr.:

Saksbehandler: T. Landmark

Ole Berge
kultursjef

Avdeling for kultur

Sandncs, I l. septcmber 2000

WÅt*-
Erland Bræin

fagsjef

Postgiro 0814 5684006
Postgiro for skatt 0827 5811026
Bankgiro 3260.07.01 400
Org.nr.964 965 137

Joumalnr.: 200005033

TAKKEBREV

Som arrangør av kultunninnedagen er vi godt fornøyd med giennomføringen av
arrangementct. Vi oppnådde vårt mål, nemlig å fokusere på betydningen av å ta vare på
viktige kulturminner som representerer en historisk arv både lokalt og nasjonalt.

Etter de tilbakemeldinger vi har filtt, var også publi*um tilfreds med arrangementet. En av
grunnen til dette er selvsagt at det ble godt vær dcnne dagen. Minst like vikilig er imidlertid
alle deltagende privatpersoner og lag/foreninger som møtte opp og profilerte seg på en
svært positiv måte.

Kultursjefen vil med dctte takke Garrunelbilens Venner for dcltagelsen som var med å
giøre kulturminnedagen lørdag 9. september til et vellykket anangement.

Med vennlig hilsen

Ot

Adresse:
nÅpxuser
Jærveien 33
SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4305 SANDNES
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SPM,KKE"FULffi Nn fon Gæmmrns[hf,åems V er nrr" 3l{}0

AVS: Gnnnrneåbålmas Vensler p"ffi" 3029 hrfnriero 4ffi95 Stavamger

"KWtffiffiffiffiKp
S{JKSffiKN ffiffiffi"TSMTT'ffiK r I I !

MMT ffiffiR trGSÅ HÅMJUK,ffiMffiKM.
VXT VN X ÅN SLÅATLffi RKKORMffiM

X ANTAK"T T}ffiTTÅKMffi.M-

$ØN$AG {}S ffiKSKIt{ffiKffi. KL. 15.{}S
PÅ Qunmåfi*y Aårpsrt hotefl.

Pråsen for dægenr kn. 17sr* Fr pers, sarm 6 * 12 ån
kr. S?r5{} og barnn 3*6 år kr. 5$r-

Møt opp nned godf humør*


