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UTSIKT FRÅN SKYTTEBANAN.

Du Lysingbygd, min barndomstrakt,
som nu i sommarfager prakt
vid Vätterns stränder drömmer,
med slätter, tyngd av rikedöm
och gyllne skördar uti blom,
vad skatter dock den gömmer .

Den minnesrikast är i nord,
Du vandrar här på klassisk jord
du Lysingsbo . Kanhända
ej många tänka dock därpå,
när de på dessa tegar gå
och dem med plogen vända .

Från Ödeshög till Tåkerns strand,
du ser en flik utav vårt land,
där i den rika mullen
en åldrig kultur jordats har,
vars spillror stå i skönhet kvar
som vård på ättekullen .

Har du i Ombergs landar gått,
och har du på dess Hjässa stått,
där du mot östra randen
den fagra Lysingsbygden såg,
och på den andra Vätterns våg,
som gluckade mot stranden .

Säg, steg ej då en våg så varm
av fröjd och jubel i din barm,
att Lysingsbo få vara ;

%r fa/un du ej all hetyl och, ituid

i denna bygd, ändå är värd
att skydda och försvara .

Det folk som här i fred och ro
på sina fäders gravar bo,
har än i barmen inne
de gamla Göters kraft och dygd,
/ned tro på Gud och fosterbygd,
i svenskt och redbart sinne .

Ej tidens draksådd spirar här,
och fritt vårt Lysing ännu är
från bolsjevikisk dille .
Men tappre fäders anda än
hos våra söner gå igen
uti vårt Skyttegille .

"För hem och härd" dess lösen är .
Sin sommarfest de fira här, --
och Er de hjärtligt önska
välkomna hit, till "Ösjö" lag
att få en grundligt rolig dag,
i "sommarnöjets " grönska .

CARL SVANBORG.
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Solidarisk bank. Grundad 1837 .

Huvudkontor i Linköping. Avdelningskontor i ÖDESHÖO,
Vadstena, Mjölby, Väderstad, Skeninge och ett 30-tal
andra platser inom provinsen . Bankräkning, öppnad vid ett av

dessa kontor, begagnas avgiftsfritt vid samtliga .

F U LLSTÄN D1(3 BANKRÖRELSE

Ö DESHÖGS PORTRÄTTGALLERI .
Han lade ut så glad i håg
uppå den blåa Vetterväg,
men motorn krångla och sad stopp .
Då' tur det ej blev botten opp .

Så länge än i spetsen står
för Gillet vår Ahren,
det lugnt och stadigt framåt går
på egna, säkra ben .
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Ej lejonet är ett växtätande djur,
vilket för löv är en sabla tur .
För lejonets betar dock holsten spritter,
där rädd i lövens skugga han sitter.

Han bygger värre än en satan
allt vad byggas kan .
»Pluttahuset på spektakelgatan,
i sin iver, byggde han .

björk man- masur inne
kan ofta finna på.
Pro Patria till minne,
medaljen hängde på.

Petter och Emil de gunga
på bypojkars sed .
Båda äro tunga .
När Petter går upp så går Emil ned .

Vår Direktor, en gladlynt kropp
med föga här uppå sin knopp,
som gillar satsen : botten opp .

KLÄDNINGSTYGER1

t1 I

Sävlig och glad och god skall man vara .
Tummar och armbågar bör man dock spara .

1 SIDEN, YLLE OCH BOMULL

SYBEHÖR, GARNERINGSARTIK-
hos

LAR, GARDINER , MÖBELTYGER
& MATTOR , HERREKIPERINGS- OTTO LEJON
ARTIKLAR RESEFFEKTER M . M. )

6oesnbu



KULSPRUTAN

SYDSVENSKA KREDIT AKTIEBObAGET
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Fonder 62,000,000 kr . Huvudkontor Malmö

KONTORET I ÖDESHÖG
gottgör å

Depositions-, Kapital- & Sparkasseräkning högsta gällande ränta .

Växlar - . Lån - Kreditiv - Löpande räkning - Giro .

Kontor på ett 80-tal platser inom landet .

Pa mager jordman, sand och berg

han gör sig ej besvär.

Kring våra trynens kopparfärg,
sin skörd han sparsamt skär.
Han vet på pricken hur han tar,
så halva stubben, minst blir kvar .

Thunborg i bil ut på landet kuskar
att knopparna räkna på nyponens buskar .
Han hela skörden gunås behöver .
att blanda med dem han i fjol fick över .

Gladlynt och obegåvad sons fä,
han ännu ej lärt sig att rakryggad gå .

Hyresgäster som uppsagda bli,
ä' arga och stickna som bi
mot stackars A . T .
De påstå, han är en sate .

AUKTIONSFIRMAN

Som överdoktor i var stad,
han är gemytlig städs och glad .
De liv som han ej rädda kan
tar icke Gud, ej häller f-n.

Nu ä då sa, att om vi kovan få,
kan smör och mjölk vi ni,
så mycket som kan i oss gå,
och det ju vackert ä, då så .

FREDR I KSÖNERNA & HOLMSTEDT
öoesHÖc
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Fastighets - och lösöreauktioner . Bouppteckningar , arvskiften och legala handlingar .

Billigt arvode . Reel behandling .



4

KARL LEJON &

KULSPRUTAN

C:o, Ödeshög.
Lager av

Artificiella Gödningsämnen,
Fodervaror och Torvströ .

Av gubbar Kantorns bild blev hast .
På den han kanske gör protest .

Ej blommande ros uti saron,
ej liljan i sydsvenska dalar,
kan frodas mer skönt än bror Aron,
när ut han på jaktstigen skalar .
För det vilda i skogen, för fisken också,
det nästan är vådligt att lös han far ga .

Förlovad flicka
absolut fri från ohyra, till salt hos P .
J-n .

Medelålders änkoman
med tva fönster och egen ingang att hyra .

En flicka av god familj
nied vita öron och stubbad svans är bort-
sprungen .

Ödeshög anno nå-
dens år 1950 e . K.

Från grobussens (se not i slutet) tak-
terrass återsåg jag Dig , Ödeshög, Öster-
götlands, ja . snart sagt Sveriges pärla,
staden som vuxit å la Chicago . Röken
steg från myriader av fabriksskorstenar
mot skyn . skyskrapor och palats reste
sig vid de stora pulsådrorna Lejongatan
och Löfvägeu , uppkallade efter tvänne
stormän i det forna samhället . Och
som en ädelsten i en guldinfattning
låg mitt i staden byn -- det gamla
Osjö - med sina Stor- . ltiddar- och
Srnegator som i gamla dar och sina
inventarier - personliga och oper-
sonliga -- som ej kunde trivas med
det nya, storstadsmässiga

Knappt hade jag beträtt gamla
moder lord, förrän jag omhändertogs
av vännen från fordom, lokalpatrioten ,
pampen och framstegsmannen, en av
d.-Ml Sti,- ftn a~åti:,uii~ \-i
stego in i hans nätta elektriska pri-
vatbil och susade fram genom staden,
passerade efterhand de olika stadsde-
larne Hästholmen, Stora Lund, Sjös
torp, Oninge , Backasand , ( famla stan
och Orrnäs . "\' i ha varit nog pietets-
fulla att uppkalla det nya efter det
gamla", förklarar lokalpatrioten. "l` t-
vecklinhen har gått fort . \'em kunde
väl 7 :)19 ana att här skulle växa upp
siden- och linnefabriker i så stor mängd,d,
att här skulle finnas petroleum i så
oerhörda kvantiteter . Staden växte
med lavinens hastighet . Hit drot os
järnvägslinjer . ångbåtsleder . flygrou-
ter. Folk strömmade hit i 10,000-
tal, ja, 1.00.000-tal . Staden bredde
ut sig, slukade allt. Men på samma
gång blev det en härlig stad, en mön-
sterstad både i skönhet och hygien, i
sunda förordningar och . . .'", rösten
stockade sig och tåren glänste i lokal-
patriotens och Ösjöpampens öga, "och

det är till största delen vårt verk, vi
gamla Ödeshögsbor, vårt och våra fä-
ders. Än lever i Ödeshög andan från
fordom, än vilar makten - i några
fås visserligen men kloka och fram-
svnta samhällsmedlemmars händer .
Än lever i Ödeshög den sunda och
sanna demokratien . Leve den!"

Vi stannade utanför hans charmanta
villa i (gamla stan, på samma plats
där jag fordom sett hans barndoms-
hem . "Jag har bjudit några gamla
vänner till dig hit för att glädja dig",
sade han, `Det är Werner, Ödes-
högspostens huvudredaktör, bröderna
Lejon, tomtpamparne, Holstensson .
grosshandlaren. F redriksson . Björk &
Pettersson. cheferna för det stora varu-
huset Lejon, direktörerna i järn-, pe-
troleum- och benzintrusten Simön och
Axi, storfinansmannen Foogde, detek-
tivchefen Pettersson och sist men ej
sämst Norrcell, ()deshögsteatrarnes
beprövade chef in . fl . Det blir helt
enkelt nå det nya modärna . sättet
"Bäst och i bruket billivrast" d . v . s .
de inbjudna sätta sig var och en hem-
ma hos sig och äta sin festmåltid .
Här på väggen ser du de nya kom-
binerade syn- och hörselplattorna .
Jag trycker blott på en knapp, och
strax ser du . . ." Framför mig stiger
plötsligen Ola Fred rikssons grånade,
jovialiska huvud upp, han nickar och
skrattar, som blott han är mäktig .

De kommo allihop. Supen blev
mycket angenäm . Borgmästaren --
lokalpatrioten är också borgmästare -
och jag vid ett bord på ena långsidan
av hans furstligt smyckade matsal och
på väggen mitt emot de inbjudna i
sina plattor . Det hölls tal, drog ut
på tiden, blev nachspiel, allt pr syn-
hörselfon. "Den nya tiden är ändå
härlig - för den bekväme", förkla-
rar finansmannen och ler lycksaligt .
,Jag proppades full med Ösjö utveck-
lingshistoria, tills huvudet sprängdes,

V. HOL S T E N S ON
Ö DESH Ö G

GARN-, dANOFABTUR-, SPECEHI- & DIVERSEAFFÄR
GODA VAROR! - BILLIGA PRISER!
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Karl Löfs Speceri- & Diverseaffär
m ll

rekommenderas .
God sortering! Moderata priser!
Goda varor! Redbar behandling!

och jag - - vaknade i detta nådens
år 1919 .

Vem lokalpatrioten var och vem
undertecknad är får den klyftige lä-
saren lösa . Första pris är en splen-
did middag på hotell Ehn t Larsson i
staden Ödeshög åt 1950 . Lycka till !

»Den blyge» .

P. S. Både jag och lokalpatrioten-
borgmästaren veta, vad en splendid
middag tillhörer. Det lönar sig att
göra sig besvär . .\ u revoir Du lyck-
lige segrare till --- 1950 .

Till hjälp för den okunnige upplyses, att
grobuss är nya tidens fortskaffningsmedel,
uppfunnet av Den blyge . Sa nog är
min framtid säkrad eller har Ni något
Mittre förslag?

GLADA VÄNNER OCH BEKANTA?

BESÖK DÅ

SKYTTEGILLETS SO MMARFEST
DEN 9 OCH 10 AUG .

å Sommarnöjet i Ödeshög.

Det elektriska och
annat ljus .

Till sena tiders barn kommer tänd-
stickan och ljuset. Det var först då
livet började (sett från Osjlhorisont) .
ty svårtt var att spela kort vid urti-
dens torre edsstickor. N u ströks det
eld på tändstickor. tändes på ljus,
spelades vira och groggades . Och
världen var lycklig och litet ljuvligt
- åtminstone i Ösjö .

Men en dag rann en snilleblixt --
eller kanske var det. en talgdank --
upp i de styrandes hjärnor . `Vi fram-
synta män i detta tidsenliga samhälle",
sade de. "vi ha inget ljus (ljus-
elektriskt. Annat räknas ej numera
- hos oss) . Och ljuset kom (1 . v . s .
bolaget bildades under buller och
bång. Dess verksamhet var inriktad
på tvitnne huvudlinjer 1) utdelning
2) ljus - mest n :o 1 - vilket snart
syntes. Den farsta kraftstaiiet;er• var
en trasig lokomobil . Tvänne man ar-
betade i sitt anletes svett att mätta
detta vidunder . Flera mordungar (Hr
landsfiskal står det ordet i Sveriges
Rikes Lag?) uppstodo till följd av
tvister, huruvida ljuset brann eller ej .
Det kan synas underligt för den oin-
vigde men på långt håll (= 1 in .
eller mer) och för svaga - d. v. s .
bolagsögon var det ganska svårt att
avgöra. Enligt bolaget brann det .
Och dom ljuger aldrig. Nifä då .

Pengar flöto in, bolage: slog på
stort och byggde kraftstation (= en
station för vatten). Sagda kraftsta-
tion befanns emellertid ej vara vatten-
station för så vitt ej vänan Herre lät
regnet falla en längre tid, varföre
motion (= förslag. Motion kunde
bolaget också behöva) väcktes attt låta
köra upp denna vätska och hälla den
i ån, var gång eu ttlaieii2 tre hade
kalas. Annars var det unödigt . Bo-

taget var ju byggt på utdelning, ej
av ljus utan fastmer av klingande
sekiner. .'ven andra förslag fram-
ställdes, sors emellertid ej passa att
här redogöra för .

Nu är emellertid mitt beslut fattat.
.lag lånar monny - för jag äger en-
dast kr . 1: 29 - och placerar dem i
det elektriska . Och si, jag varder
en mäkta rik tean jag ock, och får
en plats bland pamparna i Ösjö . Ett
i sanning härligt mål att sträva mot .
Bara itu bolaget vill ha mig efter
detta. Men härtill är jag nödd och
tvungen . 'Skjut ej på pianisten, han
skjuter sig själv". nej det var galet,
ett foster av en sjuk och "kulsprute"-
pinad själ. "han gör så gott han kan"
var det . Och det gör alltid

»Den blyge» .

Till motverkande av
skolsjukän

kräves i skolorna, som bekant . att
barn som varit borta från skolan en
dag, har med sig ett intyg från för-
äldrarna om sin sjukdom . Dessa äro
ofta mycket lustiga och verka uppli-
vande i lärare och lärarinnornas en-
formiga verksamhet : Se följande :

Att min Karl hela natten hafvit tandvärk
och skrikit med stor högaktning fru Sofia
Karlsson .

Fröken bedes gå ut på gården, när han
seger till Acktningsfullt Hennis Moder.
Jag skäll be om Karl fick bli fri i maron

för jag skall ga till Serafimen med hans
ögon .

Fröken far urschäckta Karin kommer för
sent i Skollan, da min hustru har fatt en
liten pys, sona jag höcktidligt lofvar alldrig
skall ske oftare. Med acktning. Lars
Pettersson .

Fröken bedes flytta Maria Eran den hon
sitter breve, för hon har ohyra. 1 gar då
hustru min kom hem fran stan, var hon
alldeles full igen . Johansson .

AXEL THUNBORG, Ödeshög ,
Telefon 21-29 rekommenderar Telefon 21-29

GARN- & MANUFAKTURAFFÄR
HERR- & DAMSKRÄDDERI
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AKTIEBOLAGET

SIGFR. KULLERSTRAND, Ödeshög ,
BOK-, MUSIK - & PAPPERSHANDEL .

KAMEROR OCH FOTOGRAFIUTENSILIER .

MUSIKINSTRUMENT Strängar och tillbehör , Dragspel , Fioler,
t Zittror & Gultarrer av Svensk tillverkning .

RIKSTELEFON 34 .

Idrottslivet i "Odens" by.
"Ödeshög ,år framåt" säger folk

Ja, sant är det . Nu har kreaturs-
plan avanserat till idrottsplan. Gå
ner och se på anordningarna ., eller
när vi träna någon gång! Visserligen
äro vi litet korta i rocken och byx-
orna , men det finns smak och skön-
het även i det. Flickorna hålla sig
hälst på avstånd . men dom är vill
rädda tör att få en diskus i ögat - .
Nu en tid har idrottsintressett varit
synnerligen stort. En hel serie täv-
lingar ha varit anordnade av före-
ningen, asen det vill säga, inte är det
någon spännin,.. när Folke jämt ska
bli värst. Hart både hoppar och
springer som en tiger . Björk är ju
"fin" i löpningarna och i kasten ock-
så förresten , och Simon löper hade
fort och vackert, men ska vi andra få

det bli såett i d i l t å tspr s me age , m e
kallade handikipstävlingat- , och dem
(_-rör 1 i l'r--\'c.t'nnr ril,, . .-- vpl 'att h %ip
kan

Dansbanan .
I folkparkens rövlika lunder
den rymt' a dansbanan står .
Skit hymla i aftonens stunder
vår unga 'in . En svängman härfår .
Men rnyA bästar Larsson funderar
vad böterna månde gå till .
Projektet han aldrig cederar,
och kanan han riva ej vill .

Nu skyaningen sänker sik slöja
och dansen i virvlar snart går .
En yn ling dock ensam syns dröja
vid räcket, där sofull han står .
Han såg nyss en skymt ar, sin höna,
som gick där så snusig och varm,
och tippades uti det gröna,
med rivalen barm mot barra .

t'uttcia'cr .

Det var ju idrottslivet jag skulle Tryckfelsnisse firar i dessa typografstrej-

1 1 I k
; kens tider riktiga orgier. Vart lilla poem

t t ,a a om, oc t te göt yrs, ju oc sa .
Visst är det ett liv om kvällarna
ibland. men det är inte alltid vi utan
oftast intresserade småpojkar intet
ont i det - som hurra och leva, när
"pinners " flyttas franc en bit, det är
dom som sköter " livet", vi idrotten .

Emellertid tror jag bestämt . att
Ödeshögs idrottsförening har framti-
den för sig. Kassan är lika god
som viljan . Vi bara önska att få li-
tet mera intresse från allmänhetens
sida . Jag menar inte att de ramla

.Dansbanann tycks han särskilt tagit hand
om. Den stämning diktaren velat fram-
kalla har därigenom blivit ohjälpligt för-
störd. Vi anhålla om våra läsares benäg-
na överseende och bedja få rätta de stör-
sta bockarna :

lasta versen I :sta rad star rövlika

3:dje

goda farbröderna och mostrarna skola ' 1 2 :dra
gå ner och hoppa och stå på huvudet,
för den tiden ha de upplevat men
kom och se på, när vi ha nätron täv-
ling, erkänn ett gott resultat med ett!
"bravo", ty det stärker både kroppp
och själ och framför allt intresset .

Genz ytlig .

4:de

5 :te

4:de

5:te

6 :te

7 :de

8 :de

läs lövrika
skit hynda
läs hit skynda
svängnian
läs sväng man
rnyggbästar
läs bygnrrästar
soful!
läs sorgjull
höna
läs sköna
snusig
läs slunsig
tippades uti
läs trippade ut i
barm niot barni
läs arm i arm .

En klipsk dräng.
Lantbrukare L . iakttager alltid en

viss värdighet (för att inte säga itög-
färdigncet) mot sitt folk . En dag spor-
de honom drängen :

- Ska vi ut och köra ",rössel i
dag, patron?
- Vilka vi? sporde L. stucken .

Hästen å ja . N-et ja, svarade den
klipske drängen .

Märkvärdig likhet .
Ett par bröder sorgs voro tvilling -ar,

reste på tåget . Vid en station sten
en bekant äldre man in i kupen .
.Hälsninitai . Paus . När bräderna ou,-
sider nalkades sin station . ansåg n ib-
ben ,i i-, böra säca något vänligt åt
dem, varför han, noga fixerande dem .
utbrist~'r :

Dii fi' ia besunnerlit va' I ii'
lika . du Karl .r du r'iodor . i synner-
het du Kar!

Hotellägarinnan
vid 1larö havsbad var mycket fet .

En dag korn en fattig fiskargumma
och bad henne om några avla :,da kbi
det' . Direktrisen förärar henne el l
par av sina avlagda kalson,-er .

Någon tid efterat träffas de båda .
-- Nå. kunde ni använda kalson-

gerna ?
-- .la, kura frun. gnti vdsiune hett

ue. jag och mina barn tjugo till kal-
songer allihop, och ändå blev det över .
så att gubben fick en riv fock till båten .

Syndapengar.
En präst köpte ett vedlass av en bonde .
- Det är alldeles för dyrt . det är

riktiga svndapcniriii- . du nu får', rue-
nade präster .

--- Har vördi' prosten några andra,
så kan jag ta' deni . svarade bonden .

Nya ilärnboden, Ödeshög,
rekommenderas i allmänhetens välvilliga . hågkomst vid behov av

Grytor, Stångjärn och ESarnvagnar
jämte många andra nyttiga Hushållsartiklar och

som säljas till de billigaste priser .
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Otto Hallins
Skoaffär

.Telefon 68 Mjölby samt 64 Ödeshög

rekommenderas.

Billiga, bestämda priser .

APOTEKET
t

ÖDESHÖ &
Uppköper MEDICINALVÄXTER

torkade och färska .

Ödeshög

TANNEFORSBODEN}
ÖDES HÖG

REKOMMENDERAS

M. E. Berg
Klädes -, Kapp- & Manu-
fakturaffär , Sybehör m . m .

Emma Sdheulz
Tapisseri-,

Hatt-, Möss- & Modeaffär

rekommenderas .

`KONDITORI
Tel. 35 ÖDESHÖG Tel. 35

REKOMMENDERAS

Ödeshögs
Möbelsnickeri & Begraueiegsbyrö
/ 11111111IIII111111111I11111111111I11 I l 1111111I111111II11111111111111111111111

rekommenderas .

Vördsamt
Tel . 44 . GAKb FAl1K .

OSCAR LINDERHOIMS
ODESHOG --

7

Karamelltabrir
REKOMMENDERAS,

∎

0, HEDINS Skoaffär
Ödeshög

Stor sortering av alla slags

S K 0 D 0 N .
Affären uppett alla dagar .

Emil Augustsons
Fiskhandel

rekemmenJeras .
Färsk Röding av egen fångst .
Ibland även andra Fisksorter .

EMIL AUGUSTSONS

BOKHANDEL
REKOMMENDERAS

STORA HOTELLET, Odeshög ~
rekommenderas.

Ruth Carlströms
Cafe & Finbageri

Ödeshög -

rekommenderas .
Ny lokal l :sla Okt. i f. d. Emil
Augustssons hus, Riddargatan .

KARL O . FALK
TEL. 24 . Ö DESH Ö G ∎ TEL. 24 .

UPPKÖPER
levande och slaktade Nötkreatur, Får och G risar . -

FÖRSÄLJER
till billigaste priser Kött, Fläsk och Charkuterivaror -

Erik Säls Skodlld"i
Tel . 71 . Ödeshög. Tel . 71 .

rekommenderas .
Stor sortering av Herr-, Dam- och

Barnskodon .
Handgjorda Stöflar ständigt pa lager .

Billigaste priser .

Lovisa Johanssons
CAFE

0. Gustafsons Eftr .
(G. Carlsson)

- Ödeshög --

Charkuteriaffär
rekommenderas .

Telefon 28 .

Emma Ahlqvists Eftr:s
MODE-, HATT-,

MÖSS-

PÄLSVARUAFFÄR

rekommenderas .



KULSPRUTA N

Ni ångrar aldrig den dag
Ni köper en

Alfa -Separator
-- av -

S. BLONDELL, Ödeshög.
Telefon 55 .

Ödeshögs Nya
Skrotaffär

Telefon 69

uppköper i parti och minut till högsta dagspris
Ull & Stickylle .

1 Ödeshögs- 1
i Biografen
1 rekommenderas . j
t 1

Flåslageri111 tid 11 IWIII 111111111111111111111111111111111111111111
rekommenderas .

Bleckkärl på lager .

A: B . Ödeshögs Snickerifabrik
Tel . 19. ÖDESHÖG. Tel. 19 .

Tillverkning av Byggnadsinredningar .

Lager av vältorkat hyvlat och ohyvlat Byggnadsvirke .

UNO HERTZMAN.
e

St. A by Kvarn
n l Il Bill llllmnlnm[Bill III llllmulumull m Il fil III Inlin 111 Il

rekommenderas.
Försäljning a v
FODERSÄD.

Ödeshögs Skyttegille

S 0MMANFEST
ane .rdnar sin sedvanliga

Lördag och Söndag den 9 o . 10 Aug.
på Sommarnöjet i Ödeshög

med hö- ian på Lördag kl. 7 och
Söndag kl. 3 e . m .

Bland anordningarna framkallas :
Vår välkauda amatörteater utför lustspe-

let "Mjuka tjänare". - Tombola . -
Dans a stor bana. Musik av gillets
musikkar. Lantmannastånd . - Cabaret
med lokalkupletter. - Servering av kaffe
och smörgåsar . -- Konditori och Blomster-
stånd . - Cykelförvaring .

Inträde 50 öre .
Festkommitterade.

C . J . Pellerssons

Lazarol

Stomatol

Lyp tol

Fickur
köpas bäst och billigast

hos

URMAKARE
ALBIN CARLSSON,

ÖDESHÖG.

0. F . Petersons
Skrädderi

Ödeshög

rekommenderas .

1 Sommarnöjet 1
Odeshög. I

Öppet Lördagar kl. 8- -12 e. m .
Söndagar kl. 3-12 e. m. '

Musik. Servering. Dans in . m .
1 Vördsamt C. A. Larsson . I

Lindalens
Handelsträdgård

Ödeshög -

Telefon 39

rekommenderas .

R. E. Sandbergs
Rak~

Frisersalong
rekommenderas .

David Svensson , Odeshög9
säljer

Spannmål, Foderämnen , Gödningsämnen, Fröer, Hö, Halm,
Bladvass, Lokomobiler & Tröskverk, Lantbruksmaskiner,

Telefon 65. Vagnar, Slädar, Cyklar . Telefon 65 .

A. E. Göransson
Bleck- & Plåtslageri
I l l l l l 111111111 1111 11111111111111111111 t l l l 11111 I l l l I l I l n l l 111

I

Rikstelefon Ödeshög 90 .11

Berot Jansson,
Hedaslätt,

rekommenderar sin välsorterade

Speceriaffär.

Fiirsäljnink av :

Hårvatten, Brillantin,

Cosineticue , Skäggvax,

Raktvål, Rakknivar,

Svavelpomada för mjäll
och sår i håret, Häntoes
Hårkultur, Kammar,

Speglar in, in.

ALLA SLAGS REPARATIONER
av Lokomobiler , Fotogenmo-
torer, Tröskverk in . nl, ntiiaes
sann lama Brännolja förså•.i .•s av

Odeshögs Gjuteri- & Mekaniska Verkstads
A.-B ., Ödeshög.

Min affär
finnes fortfarande till .

Emil Johanson.

En följeslagerska
genom livet sökes, ålder under 20 år .

Svar till "A . T.", Ödeshög.

MOTALA 1919. BRÖDERNA BORGSTRÖM .


