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:iubr:,gar. står. , f.isielav,:sfestens tegrr og dette nunner vil i rigeligt måI
n:r.I.;err: c1e-i;te.

j-.-qr 6;q:i vj- ]rd'b r,,ieere end blot at'tjene penge, idet vi arrangerer

Trisle.Lriv,:s-spejderbe*] ';il tonerne af s "DAI';IiY ÅNI TIIE AOYAL STRINGSTI

Pe::geir:dtjer'ingen er :ipvrig-o -i ful-d gang i forn af lorlseddelsalget.
Ier er l;oirmet ca. 25P6 kr" ind hidtil, og efter en pau§e prøver vi at
få irs.s på ie sidcte i. Cagene op til festen.

.r;;i er cle;væi.::e også noget der hed.der korpslodseddelsalgr men det hiiber vi
at i,urne kl-ar"e i mar{;s måned.. Dc-t c1r§jer sig on l-o stk. pr. nand., så det
i;iarer vj- ror"nel'rclili-g J.e'i;.

.F,as-tslavnsarrangenentet }:ar rkl;e at forglemme også and.en gavn end selve
i-*åtje--',.i::gcn, a3r:1,i.p; cLetle at vj- l-::rer hinanden at kend'e - narrnlig i
forfråtd-et*for:l-clrene incilem og for"ældre - spejd.erel da vi står sarnlode
i dcn fæ1les opgave. E-i; forholcl cler gavller arbejdet året rundt.

irten uØcl:"ene .bænkcr i:å r''; gå end::.u vid.erc ved at oprotte en mØdre-fOrening,
son åre1; j.gcnnem si;ul-le sarnles og her lavo forskelligt husfLid til hjæIp
for baza::e:r.

Vi spl.irge;'; llvad- mecl en fædre-forening?
En såaan skullc nol< væ:e mand. for at findo arbejdsopgevcr til

j1aln og g1ædc for troppen og fon sig selv"

Lrdi oi:r rlet iaglige i.l.n'
A:--i:i-'1,'ite-uel fråilo'rci' slior'1;er d-ei iltirc på"
.til par ji-tri):-1r.1ld:,ito1o';il turne::ingen i Marts skaL vi have ncd, og d'isse kan

e::inr"r i:å ei; pa:r 'Uræningl;ii.irc!

5.-i5 fd,:i.r"cilne.i'nåbcr.ri., kunno sencle afsted. tiI påskoførerkurser i §>ril,
oer. c11 c,rirci; :.ovc:.trspi.raxl.i ii1 jemka:;rpsud.iagolse i mar-tg.

tir:p,le ai.,,:inte.i'1it-trseri:a siar:ct på e65et initiativ er clesværre g&et isig selv
i- ,j*t r:ye i,-i. Deilc:.esuiterer r at vi samler disse rlri-vate" kurser til
et, neriri-ig to.,-ræ.1;l;sar'cejde:'" Ic-t bliver eb koncentreret kursus på 10 aftouer
j. fl-c:.c hoirl, og rlåske på fl-erc dago. t{lnc1d'ing folrsdag d' B' til m[

'l?rcågrd, at ,:Lade 'rid.ere -- Det or s[:acrrdonde Iæsning i sdspejderrres eget b1ad.
ThorP"
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+ {u:i.l- ilei fo-:'håi:rnii-.,gc store fremryk af rnennesker, der vil st6tte søspej--;5 .LJ,:rr 6 U

iei'ne ,reil a'l fio::ly 's'te s:ug :,9 1-ægg: penge i fi skedanrtombola, amc lotteri , t6nde-
. .f: a.g'il.-,..r1{; :,.,:i. mni" i-].n" e tc" etc, c}svo anc ec on"

-rjet.ri.:.I-e star';e:: ure,i, a'b'ui fri-ske og srile.,xde går i optog gennem byen for at vi-
se:Li';1.:e,-:.rteilccnclie fclk J:j-l ø,]ru ( også krldet Hotel l'ærgegården ) hvor der straks
vrl- b-l.i.ie 1e;.Lighed -uii ai',c_i_* i:aL{i,en af tpndenir" Onkrj_ng kI. L4.70 er t6ndeslag-
ninEcr t'cr snå bgr::, {1: .]å*§.i_:J2r _voksne( hvis sådanne findes).
.l)ci ri::cie }:var"ter hrre:r: tiiire vi-IJiiE_IF,Ei',jl-Et,'S underholde med sang og rnusik, ha&.
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Vi gratulerer I EONG VOLII,IEAS TROP 0G FLCKffi

med 50 års jubiLæet.

Junguænd og fØrere havde været flf,ittige, fået snoet en stor nåtto af
græstovrrærk og Lavet et liLle skrift, og dette lod til at være fuldt
passende"
Det var en stor dag for "de guletf og amangenentet klapped.e negot fint.
Som repræsentanter for os var ind.budt N"B.5[<ude oB ieg, og vi fik en
yderst fornØjelig dag hos nabotroppeu"

:?:'i:

===========
+++++++++++# pro8ram ++++++++++

===========

Februarc visse tilfdjelsert
den første uge or gået og her bcmærkede vi, at det planlagte tM blev Lavet
orn til MASKE - §JASK og det rigtigc udsat en uge. &suden blev d.er lagt
en JM-primi oven i tropsturen, ncn. kun 2 mand. var friske nok til at aå
frein til opvågningen. Resten rnåtte nØjos med Lid.t båIrøg i øinenc om afteuen
+ deltage i tropsturen. welI.

?orsd.ag d. I kl. 19.00 fropsmØde i de guI"ce hytto.
Frodag - 9 kl. 19.20 Jn + IE - mØds i BøFIELLOGEN.

Søndaå 11 eftemid.Cag MASI(E - PJASK - SJASK for d.e ufærdige I

Mandag - 12 k1. L9.OO Tovværksaften i Va1da1. FØrste kursusdagl
Torsdag - 1.5 19"OO II.ASKE - IÅSK naekerne bomalcs - garagen.
L,tandag- - 19 19.OO lovrærk I[. (ikke i Valaat) besked. givesl
Tirs&ag 20 19.00 P!'ÅM. i lukaffet
Dagone op til fasteLavn - resterende lodsedlor sæIges,r I ! I t
SønaaS 25 15.00 MØdes i garagen. regl-. uuiforsn + vikinge-

dres udenpå I progra.ra slag i sIag.
tr'astelavnsfest ourtalt utaLlige andre steder.

l,{andag L6

LIAETS

Mandag - 4
Tirsdag 5
Torsd.ag - 7
LØr-§Øndag- 9-10
LØr-SØn-Mand" 9-1O-1L
LøySØn&ag-1-6-17

kl. 19"00 fovirærk ffl.

do"
doo
Mandag
Tinsdag
Mand.ag

Og vi kan il<ke lade NU ER VI I GANG MED BÅDEiI.ABGøRI}I@N .

d LE k1.
-19_25

19.0O
19.00
19.00
15-15.00

?
?

Lc.o0
1.9.00
19.00

I/EOI€..-

k1. towærk IV
FEM + stencils aflevoresI
frCIpsmøde
JM-prinni
Patmljeturo ra/fomå}.4. steder udpogesl
Kolonneu a,rrangeror week-end-tur for K"
SGD, Slcormand.sløb - turnering,
Distrikts-sø-førornØde - storstrønshytte.
Towærk V
PFAM
Tovværk VI

0g kom så igang i patruljerne - svigt.ikkc patruljearbejdet - patr. nØdet tt
Firstehjærpåroitenå (hver ousdag og ?) glæd.er sig til afslutningen. f er
ve1 friske og ved godt nod?

Aprii - naj - iuni - ju3-i - prograrn komnor r:æsto nunmerl Thorp.
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"PROPS" IIEEK-ond 20-?t/f
De ii-mpl.icerede mødte på havnen kI. 15 r i alt 6 nand.
de resterende 6-7 stykker de såkaldte tv.narkomaner
kom dog dryssende ved halv otte tiden for at deltage
i resten af turen,ved ni ticlen gik hele læsset en tur
i den mørke skovr'efter at have gået lidt i ottetaL
og diskuteret retninger gik vi tiJ-bage til vor kære
hytte for at stoppe til kYjs.
Vi blev enige om at holdo nattevagt for at holdo v&rllcn,
don bLev dog brudt af det første hold nenlig Kje1d og
lf ini dcr f ald t i søvn.
0n søndagon sov vi. Iænge for at nyde vojret og d.e

varme sovoposer, nå vi stod rla oB og fik lavet nad
og fortæret donno.
Vi begyndte ti.dligt at rydcle op og kørte næsten ligo
så tidli6t hj ero.

G U T TER GU TT ER G U T T ER GU T T ER GU T TEN GU T T ERS I( T D E BAL L E GU T T ER
Jeres BødeBrooent v&r for et par månoder siden I0O

nu er den desvarre faXclet en deL jeg ved i.kke on det
er turene o6 ngderne der or for kedelige og uinteres=
santo det håber åeg i.kke da der bl-iver tragt et stort
arbejde i" dette, husk på at førere også er cn sLags
mennesker og at de gør et stort otykke arbejile for
at I skal more jer på ture og møder, men desværre er
det såctan at de fleste sB.ejdere har en masse at snakke
eamt orr maEse durnnne benærkninger der absolut skal fyres
af samti"di,g med at thorpedo skal fortæIle et el1er o,nd,ot.
AItså gutter, mød op og vi,s lidt interesse for vores
skylldr på forhånd tak.
} IB } IBBBBBBBRBBBB} BB BBR BB BBBBBB :,BBB BBB BB BB BBBBB BB BB83 gT ge

nxCIrTC;
{r,J rr? DEr Dq

},IAD AtrÅ FøJ

Snoet olevatordreng 'Idan tager on pind, §noer den iaedbragte
dej rundt omd.enne pind som før dette
er hentet i skoven, rn&n bagor til
dejen begynder at gLpde, Så er den
klar til at sBise ved hjæ}p af lict,t
sylte tøi "

Maet elovatordrengtH"" har man o6så rneddbragt dej rdog i
en mælkofLaskå i stedet for plastik=
poserhar nan glemt pandon er epaden
udmærket, nan kan fordrive tidea uons
dc bager rned træklatring oBVr

ll,, åT {51 o. n.

.,+r\ ..

VELB'EKOMME 0d.d.var
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fabet af masten hja"1p skibet ti1 at blive en smule 1et=
tere, skØnt vandet begynd.te at strømme lgennem hul]et på
d.ækket. De to styrmænd og tømmeren, samnen m,g.d en jungmand
til at give d.em sØmnene, blev nu surret fast\åceptere og
ringibolte, medens de bestræbte sig på at sømme en Bressen=
nlng over huIlet. Dette arbejde tog over to timerr oB d.e
kæmpend.e mænd. tilbragte ha-lvd.e1en af tid.en und.er vand., da
sØ efter sØ sky11ed.e over dem.

Ved en lej11ghec1, d.a vand.et havd.e trukket sig tilboger
fand.t man jungmand"en klyngend.e sig ti1 styrnandens ben,
med.ens Hend.ersonts store korpus hvllede oven på han. SØm=
mene var havnet ind.enfor t@mmsysns skjorte. luften var
tyh af, hvad hver enkel havd.e at sige om situattironenr oB
da Chips ramte and.enstyrmand.ens flngre i stedet for sØtr,=
hoved.et, hammerens slag var usikre på grund. af sklbets
vold.somme bevægelser, blev sproget end.nu nere broget. Da
tredje styrmand.en kom t1l hjæ1p, blev han af en sø bestemt
sat oven på styrmand.ens hoved.

I mellemtid.en foregik en lige så d-esperat kamp ned.e i
lasten, hvor ma-nd.skabet PrØved.e på at flytte lcullet over
ti1 Iuv. B Kaptajn Bissett, slkret t11- kompashusetl anstreng=
te forgæves slne Ø1ne med at gennembore den tætte regn for
om muligt at find.e det mindste tegn på en forand.rlng. Dette
s}rete 1]rke før mldnat, d-a barometeret langsomt stegr.tillige
med at vinden skiftede til syd og l-øjed.e a§.

I(loklcen flre om natten den 4. Ma.j, b1æste d.er stad.igvæk
en hård. kuling fra syd.rog "B1ac1cad.d.er" tumlede rund.t i d.en
endnu høje sØ. Kaptajnen gik for styrborcls ha.lse, med.ens
vinclen gik mod- nord.vest og vldere rund.t ti1 sydvest, for
d.erefter grad.vls a.t aftage i styrl<e. ,4..11e rund.holter var
borte med und.tagelse af d.et nederste af formasten og mesanen,
bovspryd.et og kryd.ssejlsråen, og a.Ile havd-e snart travlt
med. a"t- rigge en nød-stormast ti1 samt ued. at send.e ræer til
vejrs på formasten og mesanen.

Herefter tilbagelagde "Blackad.derrr 14oosømi1 til- Shang=
hal und-er nød.rig. Det tog 2l dage.
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liER ER RAIIO Jlt l 2/y2 on the writing r:aveJ

DilCe:'e'; af Hr, I{o}"gez" von ii-i-ng' Nedskevet af ?ent K, §yldgaard. P. på et af vorre møder.
Den-ne rrges !.endingsmelorli:; Eastelaln er mit nåvn"".....Som mange sildcert har fendet
::d af rrærmer ri os med syvmrleskridt og gummistwler årets store, enestående7 ufor-
ligne1"lge tegi'renJredx Fastel-',rmsfesten, som skal sikre økonorlen og dermed søspeJ-

de.i:nes eksistens i det kommend.e år' AIle h,rr vairet ude og s';,.Ige lodsedlier, lavet ma-

sker iil optoget osv, -øøøøøøv!, det passer ild<e, Jungøand.ene har llcke lavet noget
tle sidtler og hygger sig, nnens vi andre slider og sIæber.-ffov1 holdt, stop - llge et
øJebilik inden du komrner for godt i gang, nå Jeg llge gøre opmurlcsom på, at selv rle s
sLaske - dovne jjunernænd arbeJd.er hårdt og energ{-sk med fastelavnsfesgen (båae i
skol-e-Limerne og arbejds'iiden) 

"

To gange om ugen hhar Jit}-patntlJen møde i BøffeLlogen, debatererT dlskr.rterer osvo

for ar finde ud af n hhvad man gør for at tr:rld<e byens borgere ud af g'l-uerlr ræk fra
fjernsynetr top twe og kaffen, der er oasser af iddeer( undsltyld fejlene, Ilolger
underholder mlg med udtryk fra en Eattman-nook med. f. exn : IIIE JOKER mA]§ 

- 
BUt'

3.ATMA}Ir]IITI$PEREECTTIIVIIIGSEI{DSTI{EBffiTIE-notwhis§bottle-HIRTIING
SO fiiAT.....r forts, I lA[ UA]I 1§, TEE JOIGAT prLce 7df 5f6. øontry directly fron
St. -A,nd.rews, Seoi;land" Forstå migr$P). der lyder væId.ig besnmende, når de fr^emsættes,

men når så et lxrikL hovede spØrger, hvordan de skaL føres ud. i livetrsLdder vt der med skæ

slqget I poctkassen - son mln ggamle regnelmer altld sagde, når der var noget ri tkke
0

l,t

':"2

lr:

r !-, .l I

§
<.*

t*:,
Den kirikke 1æser:mNåe 

"ugå" 
han d.et så tj.t. ll}ev det tklre 1:Ldt trivleLt I lærgd,en?n

n IflMr unge inand, så er d.et godtl ",..
Beklager, rnen sendetLden er ved at Iøbe uuudo(Der er ltr&e mere kaffe).

'[i mødes om en uge, samme tidr sanme kana1, unds§Id. on en måned., dette er lntet
ugeblad.

#"LEV Fu ffrcTl q
ffiwsiliis 14 iE rKfi l\s {q*
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i- -rgt er atlden 8.1ng at Frani':*' .: l or jeg nurson fø'tge af oprykning+
I r.g-Pier:'e de Coubertj-r-;grund-' -f tir",riirargår som fhe fredåktør ai+il l*ggute,, ti l d"e 01-;':n1ri-ske . : i r. g, il. il, r ønskerl?§-f[*T*E'e +
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I oen sidste ti d- har
Lroppen værei; t::eiv-!-t
beskæftj-ge i m.ed mas'-
kefremstj.il-ing tjL
fastelavnsop rogilt "
Patruijerne sk:.i fc'',''
res tii-l-e ne gr e" iiine-
sPlse, i-nd.-i-ane:'e og
hvide "

a-L..Le it ide:'g
l,ciised.i-er i-

irr : qrc I r,'

T.y'i

Tropstu:'en 4/2 forløb
nod så. fo:"skellige in-
gredienser son spring
ud over klinten, rednings-
rebskast, geologiske Itstu-
ilj. er'r - enutkast m.To.m.

1IITS,,.?.i At l-adersom on nan er ud-
Iæniing" er et foriræffeligt trick-
--clog skal nan er.Ld.rlg udgive sig for
ncger.medmindre man er det"
(irvis læseren har observerct diskri-
minationen på restauranterne, kæx:r&æm-
Nnxtxæxxfatd må rådet siges at være
ove rfiød j.gt. )

/aru---/ .,rn--.-,/ /'*-.-../
VITS?????? nddrag af n;'-dansk ord-
bog:a+, ve ndelliære (olddansk)=at ud-
n..,.tle ikke stue-rene ting og sager.
Scn ad"j,,betlrd6p 6s1 lumnervarm(et
venclell:ært plgebarn f.eks)Derimod.
er navneorde t (=vend elkærligheA ) iX-
i:e megct brugt; det er meget lette-
re at sige porno"
+-!-i-+++++-l-++++++++++++++++++++*+++++
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i'tåneden der svandt:
Fastelavn, ja det er et arrangement der

står for døren, enhver spejder ved det
sikkert fra fodsadd.elsalgetr som startede
på valgdagenr og ender først, når de står
for at r.rd^træ1i1"es. På valgdagen gik det sær+
deles strålende med salget, og vi håber selv-
følgelig, at det vi1 stige langt over de for-
rigeårs salg.
Vi, Haien, er endnu ikke færdige med vores di-

striht, og det skyldes jo no1-, en del- udeblivelse
fra bestemte sidor men d.et ser ud tiL at vi får
en ende på denne form fra fraværelse, som viser
sig gang på gang. Endvidere håber vi det g'år
6odt rned clen o1:rindelige som holdes på hotel trtr'ærgegårdenrt
En weckend har også i<rydset vores bane, hvor intet

andet skal bemc,-'rlies end at vi holdt rrnattevagt" og
holdt traditionen med sIåskamp, hvor en enl-.elt
måtte bøde og transporteres ti1 Næstvåd sygehus.

PRØVER OG DUEIIGEEDSTEGN! ! ! ! !

Som bekendt var der en tur i søn-
clags, hvor flere (a11e) morede si6
ned forskellige variationer af
lege ( jeg tænlcer ii<lce på Søhesten)
I'ien alligeve1 blev der lavet en del
og der blev Torben færdig med 2.
klasse prøven og den ønsher vi han

§'; :§ §§§ §§ :-: §s § y.- -, § §., §,- § § § r§ §
Min konelravde i lang tid
ønske, t sig en neda}jon
og en dag gik jeg ind i
et etormagasin for at se på
en.Men da jeg var konmet
derhen kunne jeg ikke for min
død huskerhvad såd.an en
fyr hed.TiL alt he1-d hav-

de damen ved oplysnings-
skranken en medaljon hængende
ned på brystetrså 3'eg gik hen
til- henderpegede på aen
og spurgte*.rrVil De ikke væ-
re rar.og sige migrhvad
det errman kaJ-d.er den
slagsrog hvor kan jcg
få &en? tt Skumgumnri-indlæg
anden etager,r svarede hun og
rødnede dvbt

e2 e9 ea9, c cr 2c"c,? eee eelrc n2 r oeeqez

;;; ;;;;;;;";,
Udtalelser fra folketinget.
fra et af de raindre partier
Jeg hader Christianshor§
Jeg glæder mig til at kornme
tilbage tiI Christiansborg
Jeg hader Christiansborg.
(Underfor.stået V.S, . .H.R.:

OLe Andersen / lars K1ivin6.

får. rll,LYKi." 
iffi;

.l:li.]T
&tr&&&&.i &&&&3.&&&&&8,er&&&&&&&&&3,&&&&&

En skibakfte:
SER' SgDAN

UD
FRA

N§DtrN O\TEN
o/o,to/oIc/o/a/t. Io/o/L o/o. o'o/c/:. o/o/o/o/c/o/a/:, c'o/o/ o/c,c/o/
/o/o/o /o t o /o/O /o 1 J /o 1 J/o1o iJ/o,/o t, / c/o /o/o /o /o/c, )/C/O/o /O/ )t o/O

En del trykfejl er sikkert obser+
veret ( aet siryldes ikke at det er
en rrodel- 1912 sorc Søhcstenslmen at
der en halv time ti]- at det slcal
afleveres.
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Tropsnød.e, det var torsdag Jå" re /, .:*'."-::,:: ::*^:" 
vq€'v !rs.'

janiar,trvår vi lavea;(b;d"åiå pål /, hr. MacAli-sret.Skotsk formod.er
masker ti1 vores dødvakse(undskyld. /, jeg?,'
Oddvar) Fastelavnssøndagtrad.itons- /, ;,_
optog(det var et svært orA frvar--- /, "Ja rmange tak - og lige med
d.et må jeg se engang $11 ).Lørdag /, et par dråber vand. i.rr ,l{d. 20-søndag d. 2L. havd.e vi d.r1- /, . \\ver til hytten, d.er skete intet, /, xxlxxlxx+xxxxxxxxxxixlxxxxrtxxxxxxxx
(tun Leifs ø je) .Lørd.ag d. 27 ... /, tr-1mlna1€IluVr." 9Y§ gysgys#Egyseys
De gule(hunde)s spejderbalrhvor L r{esume: _ \
alle mored.e sig, ilåe fra ttropåOo 2 'druce Johnson kom h;em med h1o,r
til Mikael Irund.. --r- - -- 3 pa tøjet.Hans kone spurgterhr."

EEDER: f{/Z ea '/h "Ytu"*isret.'r
tl

Siden sidste leder har vi haft /, ,'Tak yær så god at tage pds

1 ;til l,,l " n;{."/I' DET KAi A ETI,tsETTEMAND: IIIEN D0 3 tnl
.+

KAf FO EN BAJEBTÅ Ver, DO ETT HA' ',7 ' :

,
DEN, SÅ Æ D0 ETT TØSTE. " 5-._^.*_...-æ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarr u$ t, q T ,/i:.i *. \{ V FJ i,,t \"\\.{ i, i)\
"Undskyld, jeg opfåtted.e ikke rig- f. fa I ,Å, i, l.'a' ji
tis Deie".r,årri.;i-i""i} *Åft*u /, , 

t pr F u \ t) , tiU,i.X (I
-r-- r ll,V* \ §\ r VE;$ \ik,n_,§"^tss enr;'Nta1 i

/,

men hvad skal man skrive(det var i næste sårrg... r t,' ."
os som ville have flere sidur\ ; V 'i

llu nå jeg hellere gemme den- 9"t j"*o-g.ffsthe6irlswontyoudomeafavo
kostbare plads 911 de and.res / - '-., ... a )*..___--trstof . /. rfth- ./* -

HVOr( I'IANGE Ad ,lgli ER r'At.DøT i oøvrr /, -"i[[.'E.. *
*=:,+r-:'..riri';:-r'.-.-'**-' ,-"::7" | ,§C5\ &. l jp

fu..*..,«T$...-rflr--* ..:-....&
En mand kon ind på et 

"ffrofA"fr'o'J"r" 
7, \-.'i

;;i{:**##d**J«}$
En mand kon ind på et afholdshotel /, L::--i
i Thy og forlangte en sod,avand. 2 f 1.fl t\Hertll svareile værtenl i ili )'t,l

Illorsdag d. I. feruar fortsatte 7 i det kom fra,
(begyndte forfra) vi på vores 7 i r{ans,,hå*rd fløj ned i lommen efter

Ii.§åraer"nEe$aao"a*J"gas"+ås"u" i i*:1,:"3åli3å;'3il"§"1å"0å#ij3:å::(ingen skal "teg, at vi ikke er i iBruce band.ed.e og iagde:',ilvorfor
en levende trop) t r aatan(censur)krn o"t komme trl atUndskyld.jgg fyfder lrend ldren , r vedkomme hend.e om jeg har begået
lederen (JUtiU d.er kom den, sikken 1, et.......o...r ..r..
en råden masklne), p"+ progra,m, i i.tvad har "eruce b.egået?Afslutning



§phestens §ide Siden Sids'c

Saa er v1 hen igen med .,rorse

evinde-l- ige pladde:'"
Naarsiden kI" er mange og jeg

har travlt skal I s1i-ppe let om

ved det,
FøRST Cuelighedstegn og prdver

Sahestens Siiie,Sicren Siost
Det bedste resultat finder vi
hos II{II(AEL LIIITD ,den har rundet
hundrede. ltrllers ligger. cret paa

5o l+o 04 25 os ,,
Hvordan det saa lt.rger i andre
pa't rul jer vecl jeg ikke; men de t
antal den er solgt i SChesten er
ihvetfald for ciaarllgt.
Nok om det"
Vt skal isang med d"e sindssyge
vttighcder v1 kan prestere.
Fdrst skal vi lige have en kode.

X ZZ ZXZZ ZXZZ XZXX XZX XZ < Z
xxZxZZ §fi #a&

ZXZ Z ZZZ ZZX ZXZZ X ZX X Z X
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Jeg
Lars

rl1.,e R

ingen
tropsbaandOle N

OIe B

lllikael

selv:

tropcibaand og
d ivisionsnærke
Tropsbaand og
Civisionirærke

Vagn : fnsen \

Skattefrl præmier:
1, Fodtur tur retur til

Uden kost og
2". Fodtr-rr. til Uglealge.

Uden kost ob

ø" Svlmmetur ti1 N.,,ord

Uuen kost og logi

DEr ER rr], $øsptrJr,ERt'ES FE,sr. t"nfi:åffi?*åinruu 
op og ned

N,{H T.ÅK,S;\A SK:].L JEG IKKE IIAVItr uden kost og logl
NOGENT, Vlnderne offentliggdres t alle

landets aviser fredag d. 30.-2
Saadan gaar det ye1 forhaabentlls.
lkkc artid"Her i srhesten gaar 

"DER bllven desværre ikke ttd tt1
clet ihvertfald. mlldt sagt vittlgheder 1 crette nummer.

daar1l6t i forhold tll sitste Paa GEnslT$ I NæSIE NUl,lwIEn

'ir'7lf /1y g
- Vl er vel nok fllttlge
L{rldeprocenten er tinlet }ldt

rlgellgt her i Seehorse men

denne gang orkcr jeg ikke at
brokke mig over det .

GOLDAG,DE WILLE VEL IIilm K0Bl,
E}T L0D$E]]]]EL?

HVÅD EN DET II'OR NOGEN?
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