
o -Torvedag istrålende sol
TORVEDAG. Der var masser af gode tilbud ved Torvedagen i Nordborg.
AF CARL ERII{ RASMUSSEN

NORDBORG: Torvedagen i Nord-
borg må have haft en direkte
livline til vejrguderne, for bed-
re vejr kunne man simpelthen
ikke forlange, og dette satte sit
præg på dagens forløb.

Lige fra tidlig-formiddag
strømmede folk til fra nær og
fjern for at opleve, om arran-
gørerne nu ikke også havde
overdrevet og smurt for tykt
på, men alle drog vist hjem
med indtryk af en god dag, .
hvor der konstant foregik en
masse.

Kvickly havde hele tiden
mange bænket ved bordene,
og publikum kunne nyde for-
skelligt godt til tonerne af liv-
lig musik. Roklubben tilbød in-
teresserede en tur i rornaski-
nen, og foran Matas bød Ber-
ner Sennen klubben fra Søn-
derborg på sjove påfund med
en flot opvisning i, hvad deres
10dejligehunde kunne præste-

re. Dehoppede og trak legevog-
ne med børn, og helt sikkert er
det, at denne hund er en rigtig
familiehund. Det var Andels-
kassen, som stod bag

I{ræmmere
På den Røde Plads havde et
antal kræmmere stillet deres

_boder op, og lier blev gjort rig-
tig mange gode handler den-
ne dag.
Flotte brandbiler var linet op
på gaden, hvor Storegade mun-
der ud i Stationsvej, hos Sonja
kunne interesserede lære lidt
om skatspil af de 4gæve mand-
folk, som spillede ved et bord
i forretningen.

Sydbank bød på popcorn i
massevis og indenfor kunne
lækkermunde forlyste sig med
lækkert bagværk til kaffen. Et
formidabelt Sønderjysk Kaffe-
bord, havde banken sørget for.

Boghandleren gav i dagens
anledning afkald på at opkræ-
ve moms, og det var da et godt

tilbud, som mange benyttede
sig af. Lillians Ure Guld og
Sølv havde besøg af en clair-
voyant dame, og længere nede
ad gaden kunne høres harmo-
nikatoner. Hos Friends var al-
le borde konstant besat af tør-
stige sjæle. Her havde Nord
Als Boldklub fundet på en kon-
kurrence, hvor det gik ud på
at gætte det rigtige antal bolde
anbragt i et stort net.
SNOBRØD
Der blev bagt snobrød ved
Lys i Laden, og overfor var
der mange mennesker, både
store og små, som ville ople-
ve de søde kaniner fra Hader-
slev Kaninhop-forening, som
hoppede og sprang det bedste,
de havde lært.

Bundgaard Tøj kunne i an-
ledning af Sportigan-kædens
24års jubilæum tilbyde 24pro-
cent rabat på alle sportsvarer,
og der var mange kunder i bu-
tikken, da avisen kiggede in-
denfor.
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