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ig34 køber marskaldiser
riødsboet eft er bygmesr er
Per Åndersen på Vesterbro nr. 26.
.il.uktion svaraf orretnln g
(lige overlor Slirrreriet).
Her.l.ader han så opføre en fladraget t ræbygning med psrt ud mod gaNve og brrrgte \lrrhlc.. sanrt nt'i os
hrugl 'l-øj, Ii-1ar',:rer, grgler ofI S1..den, i begge ender af beboelseshl-g"
m*dlqiner- -.- LIei- lrnn DI linrt*, hvid
ni"ngen. I dlsse skure , samt i den
Dc soger til de hclt riglig: I)ris,:r.
bagr.edliggende
værkstedsbygning
Itredil - gii t's. {:J(,n$ str.ritr og hile'r
ablerer
han
sin
AUKTI0NSVAREFTIRlisst(' In.lli{rhss1ed.
RETIiING,
som
han
driver
inrit i1 f or
Telefr:n 13?.
Karl Ku.re.
året 1q,1 5, hvor han sæ1ger til t irJ.
sognerådsformand Anthon Hansen. 0e
Karl Rui* ilytrer
ril Nexø, hvor tran påbegyntlerTrem§filTG a.
dukker, rned h,lemmef remstillede hoveder og arne. Desværre blei Duk
kef al:rikken beskatiiget under bombardement et. .leg var som 1ær1ing
med I i1 at reparere taget af bygningen.

,§aklrkeky

KARL- KURE.

Skuret i den i'est lige ende blev nerirevet og skuret i rtren øst lige
ende blev ændret ti1 efl vanlig bilgarage. og huset fortsatte som
almindelig beboelse.
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K0I"1IIISSI0NSFORRETNING

Næste gang vi trører om handel med aut.ionsvarer i Aakirkeby er da
AACE JACOBSEN i 1947 nrerideler, at han f ra sit lager i kæl deret age'
af ejendommen Saxesgade 35 vil etablere sig med en kommissionsfor
retning hvorfra vårer og møb1er købes og.sælges.0g i de kommende
år ser man ved passage ad 5t okkekildeve j en clel af hans st.ore 1a*
ger udstillet
I haven.

Det var her ved at se og hjæ1pe Åage Jacobsen, aL Poul Ar-ne Hanse
f ik vagt sin lyst ti1 aL arbejde som handelsmand. Og 1,1 .6.1951
køtlt e Arne Hansen ejendommen og fartsåt t e forretningen.

& EJEND0M§HANPEL var etablereL og forLsatte som en
kendte oI omtalte lige ti1
rie..foriea,riqige{-afG-Uyen§*lorgere
+f
Ar ne Hansen dødå 200
ARNES VAREHUS

