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Katrineholm och
Sormlandsbygden.
Redaktion och kontor i Katrineholm, Magasinsgatan 4, vid Torget. — Telefon 300.

Spelmansstamma
vid WIBYHOLM a Djuron i Baven, Ardala soeken
Sondagen den 14 Juli 1929 kl. 1 e. m.
Ett 60-tal spelman i solo och samspel. Sarskild tavlan om av spelman komponerade latar i gammal stil. Tal av Redaktor Granhammar,
Stockholm. Willattinge Sangkor (30 man). Folkdanser av Sodertalje
Folkdanslag. Skansens hogtalare med 4 megafoner.
Anordna lustresor och besok en av Sormlands vackraste bygder!
Intrade 1 kr. (nojesskatt inberaknad). Barn under 12 ar fritt. Serveringar anordnade. Omnibusar fran Sparreholm, Flen, Bettna m. fl.
jarnvagsstationer.
Sodermanlands Spelmansforbund.
E. c. Ilcvraffsnofarien

Ferd. Schorlings Advokatbyra

ar varit i tjan'st vid yoslv*erkct och darav har han under en tid av 2 ar och 9
Kopmang. 18, Katrineholm. Riks. 807. manader utan nagon anmarkning bestridit just den nu ifragasatta tjansten.
Tniffas sakrast 10—3.
Alia Juridiska uppdrag.
Han anhaller, att generalpoststyrelsen
EGENDOMS och HYRESFdRMEDLING matte aterkalla forordnandet for kontrolloren H. Ekdahl, Linkoping, och i
Landsfiskalen
stallet forordna honom sasom semestervikarie pa postmastaretjansten.
KATRINEHOLM. Telefon 439.
Ombud f8r NorrkSpings KOpmansPostmastaretjansten i Katrineholm upforening.
pehalles under postmastare Conrad LarsBOUTREDNINGAR. ttATTEGANGAR. sons semester 6 juli—9 augusti av konINKASSERINGAR.
trolloren i postdirektionen i ostra distriktet H. O. S. Ekdahl.
Landsfiskalen

KARL HORNWALL

Gunnar G:son Gagnell

FastighetsaffSr. Fastigheten StorgaKungsgatan 12, Katrineholm. Tel. 411. tan 11 i Katrineholm har av tradgardsmastare Blombergs sterbhus salts till hr
Auktioner, Fastighetsf8r3aljnlngar.
Noren, Nordankarr, for 24 ooo kr.
Bouppteckningar, Arvskiften.
Inkassr 'igc.r.
Aftonens teaterforestallning i Katrineholms Folkets park, da Allan Rydings
sallskap uppfor farsen "KarleksaventyDirektion: ALLAN RYDING.
ret" erinras om. Loffe Liljeholm uppLedare: Loffe Liljeholin.
bar den roliga manliga huvudrollen. OvLordagen den 6 Juli kl. 8 e. m.
riga framtradande roller spelas av AnnaKarleksaventyret.
Lisa Ryding, Gertrud Bodlund samt hrr
Fars i 3 akter av Gustave MatMeu.
Sondagen den 7 Juli kl. 8 e. m.
Halvar Falck, Danielsson, Isacson m. fl.
Hans stora karlek.
I morgon kva.ll uppfores lustspelet
Lustspel i 3 akter av Svend Rindon.
"Hans stora karlek". Den kvinnliga huVanl. entr6: Sittpl. a 85, 60 och 35 ore vudrollen i stycket spelas av Anna-Lisa
siiljas i parken fran kl. 5 e. m. speldagarna. Bestalln. a tel. 278 kl. 5—7,30 e. m. Ryding och ovriga barande roller av
Gertrud Bodlund, Loffe Liljeholm, EdDANS. Servering. Prisskjutning.
vard Danielsson m. fl.

Katrinetiolms Folkets Park

Den vallyckade Roda korsfesten i
VingSker till forman for badhusfonden
raknade omkring 3 ooo besokande och
gav ett brutto pa 3 5oo kr. 'Sondagens
festligheter inleddes pa ett glansande
satt av det charmanta blomstertaget genom samhallet upp till festplatsen, vilken erbjod en fargrik anblick, skriver
var meddelare. Samtliga stand voro dekorerade i vackra, lysande farger och de
medverkande voro kostymerade eller
ikladda Vingakersdrakter. En stor del
av publiken bar ocksa ratt allmant den
vackra Vingakersdrakten. Att st'tmningen och som en foljd harav aven koplusteki skulle vara god var ju en given sak.
TBland de manga cch goda arrangf,njangen fortjanar framhallas barnspelet
"Provinsblommor", dar smattingar i al.d'ern 5—13 ar upptradde, kostymerade
som blommor. Deras vackra drakter utgjorde en napen anblick och deras tvenne upptradanden belonades med kraftiga
applader.
En prisskjutning, som aven var annonserad, gav till resultat att forsta pris erovrades av Valdemar Larsson, andra av
Paul Eriksson och tredje av K. Hagman.
Vingaker.
En trevlig utfard till Lappe, den vackra ibadorten vid Hjalmaren, foretog
i tors dags kvall ett 60-tal naedlemmar
av Nationella imgdomsforbuBdet i
Katrineholm och Vingaker. Sedan
man forfriskat sig ined ett dopp i sjon
intogs gemensam sup^ pa Lapp© pensionat darvid gasterna halsades valkomna av Vingakersavdelningeins ordforande Rand. Ake Sahlquist. Efter
sup^n var anordnat samkvam med sang
och musik av nagra vingakersbor varefter foljde dans. Utfarden hade anordnats pa initiativ av Vingakersavdelningen, soin var aftonens charmaiita
vard. I augusti manad planeras en
liknande utfard till Bie badanstalt da
det blir Katriiieholmsavdelningens tur
att visa isig p& styva, linan som arrango.rer och vardar.

KB

O. Vingaker.
Ostra Vingrakers f6rsamlmg4
a kyrkostamma rostberattigfad^
lekman, kallas att sammantrada
infor kyrkostammans ordforande
i kyrkskolan Lordagen den 13
Juli kl. 5 e. m. for val av elektor
jamte suppleant att a forsamlingens vagnar deltaga i valet av
ombud till arets kyrkomote.
Ostra Vingaker den 4 Juli
1929.
G. H. Albringer.
Idrottsbasar i Katrineholm den 13—14
juli. Katrineholms A. I. K. har som
festplats i ar lyckats fa disponera gamla tivoliplatsen for en basar, som anordnas lordagen och sondagen den 13 och
14 juli. Blir det vackert vader kan nog
klubben rakna pa en storre publiktillslutning i den vackra tivoliparken, som
"fordom" var katrineholmarnas speciella
nojesplats.
Postkontoret i Katrineholm. Forste
postassistenten E. Lindeberg, Katrineholm, besvarar ; sig hos generalpoststyrelsen over att han vid tillsattande av
semestervikarie for postmastaren i Katrineholm blivit forbigangen. Han erinrar om att han under icke mindre an 27

Roman av Hamilton Aide.

Pa spelmansstamman vid Wibyhohb
li blir det,,ayeu rpetlverkan, ,iv
Villattinge sangkor (3o man) sa'mt fo%-'
danser av Sodertalje folkdanslag. Narmare ett 6o-tal spelman komma i ar att
stamma upp i solo och samspel och
dessutom blir det tavlan om av spelman i Sormland komponerade latar i
gammal stil. Bekvama forbindelser aro
anordnade till stamman. Omnibusar avga fran Sparreholm, Flen, Bettna m. ft
arnvagsstationer, sarskilt avpassade efter tagtiderna. Fran Norrkoping avreser man bast med forsta morgontaget kl.
8 over Katrineholm till Sparreholm och
fran sistnamnda plats avgar som namnts
bussar till Wibyholm. . Aterresan kan
ske pa kvallen kl. halv 8 fran Sparreholm over Katrineholm, varvid man intraffar i Norrkoping kl. halv lo pa kvallen.
i

Huvutlet klamdes under lastflaket.
Vi4 aktiebolaget Erik Ohlssons brlad-

dagen en olycka, varvid 22-arige chaufforen Egon Forslund folev ratt allvarllgt
skadad. Salunda adrog han ®ig tsvara
skador i huvudet — bl. a. avslets en stor
del av huvudsvalen — och nagra . blessyrer 1 ryggen.
Forslund hade k5rt tegel till bradgarden med en lastbil och var sysselsatt med
att tippa vagnen nar olyCkan skedde. Han
hade pa vanllgt s'att vevat upp lastflaket till halften, da detta laste sig. F8r
att tmdersSka var f elet lag krbp Forslund
in under bilen och borjade hamra och sla
pa verinrattningen. Han synes darvid ha
kommit att sla till spiirren, som haller
fast yevinrattningen, med pafSljd att sparren oppnades oCh det fullastade flaket
1811 tillbaka i utgangslaget. Forslund rakade darvid fa huvudet mellan flaket och
chassiet. Samtidigt Wev ryggen skrapad
PostmSstaretjansten i Vingaker uppeav en jarnpigg.
halles under tiden 2 juli—14 augusti z$
postassistenten vid postkontoret i Katrineholm S. Ahlinder.
Markexpropriation for vaganlaggning.
Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrker hbs k. m:t Oppunda harads vaghallningsdistrikts ansokan om ratt att
expropriera erforderlig mark for anlaggning av tillfartsvagar till ny vagbro over
statens jarnvagar vid Bilsbro pa vagen
Hogsjo—Vingaker.

Riksbankens vaxeUkurser i gar.
London 18:091/2, Berlin 88:90, Paris
14:63, Bryssel 51:85, Zurich 41:821/2,
Amsterdam 149:87 1/2, Kopenhamn 99:40,
Oslo 99:45, Newyork 3:731/4, Halsingfons 9:39, Madrid 54:10, Rom 19:57,
Prag 11:10, Wien 52:55, danska sedlar
99:—, norska sedlar 99:—.

Efter en noggrann beskrivning over
sin ankomst foljde dessa rader:
— Sir Norman forde mig till stallarna, som aro ganska vackra. Det
bruna stoet kande genast igen mig,
ehuru det icke hade sett mig pa atta
dagar. Det vande pa huvudet efter
mig och vadrade, da jag rackte det
en morot. Sir Norman forklarade,
<?Vpdde oa erund av

itbrast sir Norman: Ah, mr Holroyd!
och presenterade honom darefter for
EulTlng, elegant herre med be'allande blick, som bugade sig pa ett
jtelt, militariskt satt, varvid han p§,
5amma gang slog ihop med klackarfla. DSrpa reste han sig upp och
$tod kapprak framfOr mig, alldeles
$om om han hade slukat en eldgaffel,
vilket jag dock, sedan man sagt mig,

Kaktusarna sommartid.
Kaktusarna aro ovanligt tacksamma
rumsvaxter, vilka .blomma latt och rikt
utan att man behover nedlagga mycket
besvar pa deras skotsel. Detta beror pa
"att. deras kottiga blad aro i stand att
upptaga stora mangder av vatten. Denna kaktusarnas egenskap ar lampad ef.ter deras hemlands klimatiska forhallanden. I tropikerna, fran vilka kaktusen harstammar, uppdelas aret i en regnperiod med yppig vegetation, som sammanfaller med blomningstiden, och en
torr period under viken det knappt faller
en enda regndroppe. Under denna senare tid tara vaxtens vaxnader av de vattenmangder vilka de magasinerat under
regnperioden. De vila sa att saga under
den torra periodens brannande sol och
forbereda da blomningen, som intrader
med regntidens borjan.
En riktig behandling av rumskaktusarna bor savilt mojligt bererb
samma villkor. Har man mojlighe
till, satter man, sedan de blommat ut,
ned kaktusarna, fortfarande i sina krukor i en tradgardssang och lamnar dem
dar fulfstandigt at sig sjalva. Aven om
det regnat i flera dagar, lida de ingen
skada, forutsatt att vattnet obehindrat
kan avrinna genom halet i krukans hot-ten. For att detta skall kunna ske maste man se till att det under krukan finnes en hala i jorden. Detta uppnas
lampligast darigenom att man graver
den grop, i vilken krukan sattes ned i
form av en spetsig strut, sa att det uppstar ett litet tomfum under vaxten.
Bjuder sommaren daremot pa en langre
tids ihallande torka med stekande solhetta trives vaxten sa mycket battre.j
Denna torkperiod, vilken aven kan
nyttjas vid ett soligt fonster •— och
bor man knappast vattna alls, enda
da och da en liten smula, sa att jor<
icke torkar helt och ballet — borja
slutet av maj eller borjan av juni <
varar ungefar till slutet av augusti. D
efter bora kaktusarna ater intaga
gamla plats i bostaden, heist pa ett lj
och svalt stalle.
Da utvecklas bio
morna smaningom av sig sjalva. F
denna tidpunkt och i synnerhet da v
terna ater vant sig vid rumsluften b
jar man ater vattna regelbundet, och
t. o. m. mycket rikligt, sa att vattn
suges in i hela jordklumpen. Nat
vis maste dock hela tiden finnas
lopp for vattnet, och aldrig far

Fartygstrafiken i Norrkopings hamn.
Inklarerade: Salmo, angf., kapten J.
Grlmston, fran Hull: styckegods.
Feronia, angf., kapten H. A. de Buhr,
fran Bremen: styckegods.
Marcie, mot.-segl., kapten H. Grotsche,
fran Hamburg, 127 725 kg. sojamjol.
Wellamo, angf., kapten F. Sommarlund, fran Wasa: torn.
Utklarerade: Oattaro, angf., kapten
A. Frise, till Hamburg via Oxel&sund, 220
kbm. travaror, 175382 kg. papper, 2764
kg. massingsstanger, 1984 kg. tomfat,
12 088 kg. hudar.
Barbara, mot.-segl., kapten W. Kliinder, till Horsens: 150 ton vete.

"Utbrytarkungen" fSr sitt straff.
In- och titbrytarkungen Olsen, som
pa sondagen ertappades i fard med attj
gora uppbrott fran Langholmen, har m
fatt sitt straff for tilltaget. Pi onsdaj
gen domde direktor Axi den vildsintj
fangen till atta dagars mork cell

riska utseendet, vilken gav sina anvisningar betraffande hastens fot i
tamligen befallande ton och darefter
lamnade stallet utan att rikta ett ord
vidare till mig, kulistbrtade alia mina
forra asikter.
— I.ady Davenport ftfrde mig till
mitt sovrum, som ar mycket stort, och
vilket jamte ett angransande rum
star till mitt uteslutande forfogande. 1
meh ic-

