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och 
Konserver 

samt Sydfrukter 

21:a årg. 1940 

TROSA ANNONSBLAD 
Ansvarig utgivare 

lwar Nilsson. 
Prenumerationspris: 

Inom staden. 
Helt år 4 
Halvtår 2: 
Kvartal 1:25 

Lösnummerpris 10 öre. 

Annonspris: 
l:sta, 2:dra och 3:dje sidorna, 

10 öre mm.; 4:de sidan: 8 öre mm. 
Rabatt vid större annonseringar. 

Annonser till resp. nummer 
kunna inlämnas intill kl. 1 på 
fredag e. m. 

Stadsfullmäktiges i Trosa 
ledamöter kallas härmed till sam-
manträde å Rådhussalen härstädes 
tisdagen den 15 oktober 1940 
kl. 6,30 e. m. för behandling av 
nedan upptagna ärenden: 

1) Byggnadsnämndens skrivel-
se angående ansökan om ändring 
av stadsplanen vid lägenheten An-
neberg, med drätselkammarens 
yttrande; 

2) Magistratens skrivelse an-
gående bestämmande av arvode 
till stadens luftskyddschef, med 
drätselkammarens yttrande; 

3) Södermanlands läns Blind-
förenings begäran om , anslag, 
med drätselkammarens yttrande; 

4) Centralförbundets för nyk-
terhetsundervisning begäran om 
anslag till upplysningskurs, med 
drätselkammarens yttrande; 

5) Trosa föreläsningsanstalts 
begäran om anslag för år 1941; 

6) Trosa bibliotekstyrelses be-
gäran om anslag för år 1941; 

7) Angående stadsplaneänd-
ring i kvarteret Våren. 

Trosa den 9 okt. 1940. 

Fruktplockare 
saftpressar 
konserveringsapparater 
glasburkar 
höganaskrukor 

LAGGKÄRL KAPSÅGAR 
Enkorgar Klingor 
Lövräfsor Sågblad 
Krattor m. m. Yxor m. m. 

Axel Hellmans Järnhandel 
3. 

Trosa skyttegille. 
Dragning i Trosa skyttegilles 

lotteri äger rum den 17/10 1940. 
264. Styrelsen. 

ffkand i a-Biografen 
Lördag kl. 8,15, söndag kl. 6,15,8,30 
En ny strålande färgfilm av "de 
stora äventyrsfilmernas mästerre-

gissör" John Ford.-

Flammande vildmark 
med Claudette Colbert o. Henry 

Fonda. 
Barnförbj. Förköp fr. lörd. kl. 6 
och sönd. fr. kl. 4. Tel. 172. 

265. 

Moderna 
Fick- o. flrmbandsur 

/ goda kvaliteer 

Säljes förmånligt i 

A L L A N E R I K S S O N 
Ur- & Guldsmedsaffär 

9. — Trosa — 

Trosa 
Gymnastikklubb 
avhåller årsmöte i societetssalon-
gen månd. den 14 okt. 1940 kl. 
7 e. m. 

Motionsgymnastiken för den 
kvinnliga truppen tager sin bör-
jan efter årsmötet kl. 8 e. m. och 
och för den manliga truppen tisd. 
den 15 okt. kl. 8 e. m. 

Anmälan för deltagande i en-
dera motions- eller spänstgymna-
stiken kan göras månd. den 14 
okt. kl. 7,45 e. m. 

Alla hjärtligt välkomna. 
266. Styrelsen. 

NYHETER! 
Hattar 
Dräkter 
Blusar 
Handskar 
Strumpor 

Klänningar 

Nya Modeaffären 
124. 

HEDSTRÖM & B O I J E S 

Sågverk och Trävaruaffär 



T R O S A . 

Gemenskap — en till-
gång i en kritisk 

tid. 

Den tid som vi nu genomleva 
ställer obestridligen ganska stora 
krav på oss alla. Jämsides med 
att vi litet till mans fått nya och för 
oss oftast ganska främmande ar-
betsuppgifter oss pålagda, ha vi 
alla att bemästra det hårda tryck 
som det innebär att leva i en tid 
då mycket som möter i det dag-
liga livet är mer eller mindre o-
normalt, räknat med den mått-
stock som det lugna livet under 
obrutet fredstillstånd ger. Och till 
detta kommer ytterligare det tryck 
som tillståndet ute i världen mås-
te skapa — dessa många frågor, 
denna hemska ovisshet för det 
stora helas framtid som måste 
taga sin dryga anpart av våra 
nervers spänst. 

Under en sådan tid kan icke 
värdet av den personliga ge-
menskapen nog högt värderas. 
Denni gemenskap, denna trygga 
känsla som vänskap, förståelse o. 
förtrolighet skänker, är nu mera 
än någonsin en av livets allra 
största tillgångar. När man där-
för, från det håll där man har att 
göra en insats för att taga vara 
på vårt folks andliga och kultur-
ella värnkraft, särskilt betonar före-
ningslivets värde just nu, berör 
man odisputabelt något verkligt 
centralt. 

Föreningslivet spelar ju nume-
ra en mycket stor roll inom vårt 
samhälle. Ja, skall man tala fullt 
öppet, måste man helt visst till-
stå, att det för mången spelar en 
lika stor roll som både skola och 
hem i rent personlighetsutveck-
lande syfte. Helt enkelt därför 
att det framför allt under ett be-
tydelsefyllt skede i livet för tio-
tusentals människor blir just för-
eningslivet som får ersätta både 
hem och skola. Dessutom bli 
föreningarna så att säga ett sor-
teringsverk och upptaga inom 
sig personer vars intressen i vä-
sentliga ting måste sammanfalla, 
så visst som den, vilken ansluter 
sig till en förening, därmed har 
förklarat sin anslutning till dess 
syften. Detta är en sak på gott 

KÖKS 
KAMINER 

U n I I A K A IVT C * 

HÖSTNYTT 
i Y l l e - o. Siden-
klänningstyger, moderna färger och 
kvalitéer. Urvalet synnerligen stort 
och priserna mycket förmånliga. 

Spännen, Knappar, trevliga 
nyheter. 

H E D I N & J O H A N S S O N 
Vårt förstklassiga D a m s k r ä d d e r i r e k o m m e n d e r a s . 

och ont. De gemensamma intres-
sena äga förmågan att svetsa ihop 
människorna och gemensamma 
strävanden för föreningens syften 
mana fram något av det bästa av 
slumrande krafter. Men faran för 
ensidighet och trångsynhet ligger 
här alltid snubblande nära. 

Med tanke på föreningslivets 
stora samhälleliga uppgift är det 
särskilt i en kritisk tid ytterst vik-
tigt, att föreningslivet får sin ful-
la arbetstakt obruten liksom ock-
så att det erhåller den prägel att 
det kommer att ge människorna 
något verkligt som behållning. 
Det går icke att komma ifrån, 
att vi skattat ganska mycket åt 
gammal slentrian. Det är inte 
utan skäl som- »kafferepen» påta-
lats i vår samvaro. Nuäro de på 
god väg att försvinna genom om-
ständigheternas makt. Då må vi 
se till att fylla ut tomrummet med 
ett kulturellt innehåll av god 
halt. Då har t. o. m. kaffe- och 
brödkorten i någon mån gjort 
en kulturtjänst. 

Ett hittills alltför litet beaktat 
medel för ernåendet av ett me-
ra givande föreningsliv är utby-
te av arbetskraft. Det finns på 
en plats ett flertal kretsar, isole-
rade var för sig. Inom var och 
en finns det alltid några med-
lemmar som stå för underhållnin-
gen. Men de måste bli mer el-
ler mindre utslitna med tiden. 
Finge däremot dessa göra arbets-
byten hos varandra, skulle de där 
komma med något nytt. Och de 
skulle också få nya impulser att 
föra med tillbaka hem till sin 
krets. En dylik sakernas ordning, 
som egentligen borde vara en 
självklar sak, skulle berika en orts 

föreningsliv i väsentlig grad, sam-
tidigt som det skulle få bort en 
hel del av den trångsynthet som 
måste bli en följd av envis isole-
ring. Därigenom skulle vi, utan 
att därför behöva göra några ext-
ra ansträngningar, få ett värde-
fullt tillskott till den gemenskap 
som vi särskilt i en kritisk tid 
skola vara angelägna att värna 
om med alla till buds stående 
medel. 

Jordfästning. 
En högtidlig jordfästning för-

rättades i söndags i stadens kyr-
ka, då stoftet efter förre slaktare-
mästaren Carl Isack Andersson 
vigdes till den sista vilan i när-
varo av anhöriga samt en stor 
vänkrets och stadsbor. Samlin-
gen var i sorgehuset varifrån pro-
cessionen utgick till kyrkan, där 
den vackert smyckade kistan in-
bars under tonerna av en sorg-
marsch. Kyrkan var vackert smyc-
kad med blommor och levande 
ljus. Komminister Thure Landin, 
som förrättade jordfästningen, höll 
en anslående betraktelse med ut-
gångspunkt från orden: "Vänligt 
över jorden glänser strålen av 
ett himmelskt hopp." Efter det 
officianten lyst frid över stoftet 
sjöngs psalmen 134:3 varefter be-
gravningsmässan utfördes. Akten 
inleddes och avslöts med psalm 
586:1 och 552:7—8. 

Under orgelmusik utbärs så 
kistan att gravsättas i familjegra-
ven på kyrkogården där en im-
ponerande blomsterskörd nedla-
des. Efter jordfästningen givs 
middag i hemmet för släkt och 
vänner. 

Cykel-
belysningar 
NEO-, 
ASEA-, 
BOSCH-, 
REIMAN-, 

För 

SPIKSKOR 
O V E R A L L E R 
KOMPASSER 
KARTFODRAL 



Mattsons Café & Matservering 
- R E K O M M E N D E R A S -

Emottager även beställningar till förmånliga priser 
- Tel. 116 — 

SKÖRDEFEST 
anordnas onsd., torsd. och lörd. 
d. 16, 17 o. 19 okt. kl. 8 e. m. 

å Frälsningsarmén 
F r ä m m a n d e talare. 

Servering. Försäljning. 
Barnmusiken. 

267.| 

För reparation 
och renovering 
Golvlackfärg i olika kulörer, 
Golvfernissa, Korkmattfer-
nissa, Båtfernissa, av olika fa-
bri kat, Lackfärg, Oljefärg, Bon-
vax, fast och flytande, Möbel-

polityr, Färger , Oljor. 
T A P E T E R i stort urval i 

OSKAR F. N/LSONS 
115. färgavdelning. 

Författaren Per Westerlunds 
föreläsning 
i tisdags, då han berättade om 
sin färd för att placera svenska 
flaggan på en av Himalajas hög-
sta toppar, Kanchanjanga, var en 
föreläsareprestation av de mindre 
vanliga slaget. Man mötte här 

wen berättare som gav liv och färg 
åt varje detalj och som fick tiden 
att flyga iväg. Ämnets stoff gav 
också material till en spännande 
skildring. Där stora och dyr-
bara expeditioner misslyckats 

den väldiga fjällvärden, där 
tanken svindlar inför alla fan-
tastiska mått, där nådde denne 
till slut ensamme man sitt mål 
så nära att han kunde placera 
den svenska flaggan först på en 
höjd som ingen annan före ho-
nom nått. Det gällde livet och 
man måste faktiskt ställa sig frå-
gande, hur en människa över hu-
vud taget kan oskadd gå igenom 
alla de svårigheter som äro för-
enade med ett företag som detta. 
Liksom man kan fråga sig som 
kungen gjorde, då han hade å-
hört Westerlunds skildring av 
färden, vad det egentligen skall 
tjäna till, att våga livet för ett 

s å d a n t äventyr. 
Föreläsarens eget svar vid det-

ta tillfälle är gott nog: "Nog är 
väl den svenska flaggan värd att 
placeras så högt som möjligt." 
~>en som hade tillfälle att höra 

na tillägga: "Hur mycket fatti-
gare skulle icke livet vara för 
oss vandringsmänniskor, om icke 
äventyrs- och vandrarlusten drevo 
människor till att bjuda livet som 
insats för ett ofta till synes gan-
ska meningslöst mål". Åtminsto-
ne kunde man utläsa något i vä-
gen av de spontana och välför-
tjänta applåder * som kom tisda-
gens föreläsare till del. 

HYA BEGRAVNINGSBYRÅN 
TROSA. 

Innehavare 
Hedin & Johansson 

Tel. 19. 

Sorterat lager av 

Likkistor och Sarkofager 
m. m. 

i såväl billigare som dyrare 
prislägen. 

2. 

Boksändningen till neutra-
litetsvakten 
avgår på tisdag. Till dess mot-
tages böcker som gåvor tacksamt 
i Bokhandeln, 

Skandia-Biografen 
giver i kväll och i morgon den 
stora färgfilmen "Flammande vild-
mark" av den stora äventyrsfil-
mernas mästerregissör John Ford. 

Filmen bjuder på en festlig si-
tuationskomik blandad med mest 
kusligt spännande och realistiska 
scener, skriver Aftonbladet. 

Lysning. 
I Trosa stads kyrka avkunna-

des i söndags lysning för första 
gången mellan rörarbetaren Carl 
Hugo Zetterberg och fröken Ulla 
Elisabet Johansson, båda från Tro-
sa. 

Spänst genom gymnastik. 
Som framgår av annons i det-

ta nummer kommer stadens gym-
nastikklubb att anordna motions-
och spänstgymnastik för såväl 
manlig och kvinnlig avdelning. 
Som ett led i den fysiska fostran, 
som nu är 'av allra största bety-
delse, är denna form av gymna-
stik en tillrfn? som bör hpaktac 
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Militär-
skjortor 

Militärskjortor å 6 : 7 5 
Militärslipsar å 1 :75—2:75 
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HATTAR 
OCH 

MÖSSOR 
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ANNA 
E R I C S S O N 

n. 

tillfälle och anmäla sig redan från 
början. På måndag kväll alltså 
— i samband med gymnastik-
klubbens årsmöte i Societetsloka-
len. 

Till Scoutrörelsens vänner i 
Trosa stad. 
Den 26 och 27 ds kommer 

Södermanlands scoutdistrikt att 
förlägga sitt höstmöte till Trosa. 
För de gäster som därvid anlän-
da från distriktets kåren är värd-
kåren i behov av husrum för lör-
dagsnatten. Med tanke på den 
välvilja som visats vid ett tidiga-
re liknande tillfälle vågar kåren 
nu rikta en vördsam vädjan till 
dem som så kunna, att godhets-
fullt hjälpa kåren med denna an-
gelägenhet och meddela under-
tecknad (tel. 44) uppgifter om 
disponibla rum före den 20 ds. 

För Trosa Scoutkår 
Iwar Nilsson. 

Kårchef. 

A n n o n s e r a ! 

B y g g 
God sortering 
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Iwar Nilssons 

nya diktsamling 

ÅR 
Bokhandeln 

— Kr. 3 : 5 0 — 
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TORA PERSONS 
P E N S I O N A T 

Moderna Möbler! 
(Säväl hela möblemang som komplette-
ringsmöbler) i björk, ek och furu. 

Soffot, Ottomaner, Fåtöljer, 
Korgmöbler, Madrasser, 
Rullgardiner, Linoleum-
och mjuka mattor m. m. 

Allt till förmånliga priser hos 

Kumlin & Johansson 
Tel. 25 Vagnhärad Tel. 25 

14. 

C. HOLMBERGS 

SKOMAKERI 
REKOMMENDERAS! 

22. Tel. 48 

C A R L P E T T E R S S O N S 

B A G E R I 
rekommenderar sina 
tillverkningar 

Tel. 160 
21. 

Knut Söderbergs 

M a t v a r u a f f ä r 

R E K O M M E N D E R A S ! 

20. — Tel. 36 — 

Gummistövlar 
i 

G o t t k ö p s h a n d e l n 
Östra gat. 88, Trosa. Tel. 122. 

19. 

MATTS EKLINDS EFTR. 
Välsorterat lager av 

Specerier, Konserver 
och Frukter. 

G/as och Porslin. 
17. 

T. T E N G V A L L S 
SKOAFFÄR 

rekommenderar sitt välsorterade 
lnnor nu chnrfnn i såväl finare 

Höstens skördefest 
anordnas i år "i dagarna tre", 
näml. onsd., torsd. och lörd. den 
16, 17 och 19 okt. kl. 8 e. m. å 
Frälsningsarmén i Trosa. Festen 
öppnas onsd. kväll av kommi-
nister Thure Landin. Torsd. kväll 
talar kyrkoherde Karl Norqvist från 
Västerljung, samt lörd. kväll pas-
tor Robert Peterson. Varje fest-
kväll förekommer sång och musik, 
bl. a. av barnen, servering samt 
försäljning av skördealster, kon-
dissaker och övriga varor. Alla 
trosabor inbjudes hjärtligt att 
komma för att deltaga i denna 
offergudstjänst samt att bidraga 
med gåvor av alla slag. Behåll-
ningen tillfaller armékåren i Trosa. 
"Vad man sår får man skörda"! 

Sparpengarna stillna ur chif-
fonjén. 
Vid Ahlby i Trosa-Vagnhärads 

socken förrövades härom natten 
inbrottsstöld, varvid tjuven till-
grep ladugårdskarlen Gustaf Karls-
sons sparmedel, omkring 600 kr. 
förvarade en chiffonjé. Tjuven, 
som synes ha varit väl lokalise-
rad, hade skaffat sig tillträde ge-
nom att taga dörrnyckeln, en 
gammaldags stor nyckel, som låg 
gömd utanför i förstugan. Inne 
i lägenheten, där Karlsson låg o. 
sov, gick tjuven fram till natt-
duksbordet och tog en där lig-
gande ficklampa samt fortsatte så 
in i ett annat rum, där chiffonjén 
fanns. Denna läste han upp o. 
länsade på kontanta tillgångar. 
Av de 600 kronorna var det mest 
sedlar, därav en femtilapp. Tju-
ven smög sig sedan ut och för-
svann. Det hör till saken att 
Karlsson sover mycket tungt. 

För ett par år sedan gjordes 
liknande inbrottsstöld hos Karls-
son, som då blev av med några 
tiotal kronor. Man misstänker 
att det är samma person som 
varit framme även nu. 

Våra sjömäns jul i 
främmande hamnar. 

Julgåvor till svenska sjömän i 
främmande hamnar komma i år 
att utsändas i den omfattning som 
sjöfartspärr och andra restriktio-
ner det medgiva. 

Oåvorna torde före den 1 no-
vember insändas till Svenska Kyr-
kans Sjömansvårdsstyrelse, Parm-
mätaregatan 7, Stockholm. (Tel. 
511305) eller inlämnas till när-
maste pastorsexpedition för vida-
re befordran till styrelsen. 

Skulle tillgången på gåvor ö-
verstiga möjligheten till utsänd-
ning, kommer gåvor att utdelas 
bland sjömän, som äro inkallade 
i ll i homma 

R E K O M M E N D E R A S ! 
Qod inackordering kan erhållas 

på längre och kortare tid. 
18. - Tel. 108 — 

Predikoturer. 
21 e. Tref. 

Trosa stads kyrka. 

Sönd. kl. 10 Söndagsskola; kl. 
11 Högmässa. Komm. Landin. 

Torsd. kl. 7 Kyrkl. ungd.-kret-
sen å Förs.-hemmet." Kaffe och 
bröd torde medtagas. 

Baptistkapellet. 
Sönd. kl. 9,30 Söndagsskola; 

kl. 11 Predikan av Rob. Peterson. 
Efteråt församlingsmöte. 

Torsd. kl. 8 Predikan av Pas-
tor Jakob W. Erikson. 

Tullgarn, (hos H. Karlsson). 
Tisd. kl. 8 Bönestund. 

Frälsningsarmén. 
Lörd. kl. 8 Möte i Kommunal-

rummet, Mörkö. 
Sönd. kl. 1 Söndagsskola; kl. 6 

Barnmöte; kl. 8 'Frälsningsmöte; 
kl. 3 Möte i skolan, Tullgarn. 

Månd. kl. 1 Hemförbundets 
möte; kl. 6 B. L. och U. F. 

Onsd., torsd. o. lörd. kl. 8. Å-
rets stora skördefest. Försäljning 
o. servering. 

det av vikt att kunna förse dem 
med ökade penningemedel. Pen-
ninggåvor insändas likaledes un-
der sjömansvårdsstyrelsens adress 
(postgiro 35025), varvid på post-
anvisningskupongen bör skrivas^ 
"sjömännens jul". 

Må vi hedra våra tappra plikt-
trogna sjömän genom att bereda 
'J.nm an linc cimnct iulhriatid 


