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Snelandskab
Linoleumssnit af Kunstmaleren Carl Bernhard Svendsen

Velbesøgt Generalforsamling
i Nordbornholms Turistforening
Nordbornh. Turistforening afholdt i Mandags sin aarlige Generalforsamling. — Der var mødt
godt Hundrede Mennesker, som
interesseret fulgte Forhandlingerne.
Formanden, Hotelejer M. Koch,
Helligdommen, bød velkommen og
udtalte sin Glæde over, at der var
mødt saa mange.
Til Dirigent valgtes enstemmigt
Kommunebogholder Christensen,
som efter at have gennemgaaet
Dagsordenen gav Formanden Ordet for at aflægge
Beretning:
Om det forløbne Aar maa man
vel sige, at det trods den bratte
Afslutning var et godt Turistaar.
Her var et meget stort Besøg paa
Øen, og var ikke Krigen kommet
og skaaret de sidste 3-4 Uger af
Sæsonen, vilde denne have været
endog ualmindelig god.
Der har været en Forøgelse af
de Rejsendes Antal paa 10000, idet
der i 1938 var ca. 55000 og i 1939
ca. 65000.
Denne Fremgang skyldes naturligvis i første Række den nye Ferielov, der har skaffet et stort og
nyt Kontingent af Turister, saa vi
Turistfolk kan kun være glade for
den. Man kan maaske en Gang
imellem ærgre sig over de mange
Feriemærker, man skal ud med,
men de kommer mangefold igen.
En anden Ting, vi maa være
taknemmelige for, er vore Trafikselskaber. Dem vil jeg ikke undlade at bringe en Tak. Østbornh.
Dampskibsselskab gjorde sidste
Aar en enestaaende Indsats med

de to nye Baade. — Resultatet blev en enestaaende Succes,
idet Pasagerantallet steg med ca.
100 Procent.
„66"s store smukke Baade har
jo i mange Aar vakt Opmærksomhed i Havnegade, og nu til Sæsonen møder de op med en Baad,
sots atter giver et Plus til vor Turisme. Her paa Nordlandet maa
man haabe, at det næste bliver
en ny Baad til Simrishamnruten.
Vort Jernbane- og Rutebilmateriel er saa 1. Kl. som ønskes kan
og sikkert bedre end paa nogen
anden Privatbane.
Naar hertil kommer vor herlige
Natur, der begejstrer alle, og vore
relativt gode Hoteller og Pensionater skulde Grundlaget for Turisme i stor Stil være til Stede.
Man ser at Turisterne mere og
mere breder sig ud over Øen, og
dette er jo kun godt, men vi skal
blot passe paa, at det ikke er vore
Gæster, der gaar andre Steder
hen. Men Fremtiden tegner jo saa
mørkt, at der skal mange Lyspunkter til at klare op i den.
Jeg tager den store Tilslutning
til Generalforsamlingen i Dag som
Tegn paa, at alle er klar over dette
og er parat til at yde noget, saa
vi kan holde Turiststrømmen i
Gang i den kommende Sommer.
Under Punkt 5 vil jeg komme ind
paa de vigtigste Planer for den
kommende Sæson.
Vi var ved Aarets Begyndelse
inden for Bestyrelsen enige om
ikke at ofre for mange Penge i
det forløbne Aar, idet vi mente,

det vilde være klogt at samle en
lille Formue, saa Foreningen kunde staa rustet mod alle Eventualiteter. Grundlaget flk vi jo ved
Sommerfesten 1938, og vi lavede
saa igen i Aar sammen med Gymnastikforeningen en Sommerfest.
Gennem Erfaring fra Aaret før var
vi klar over, at Udgifterne og dermed Risikoen ved en Fest paa den
store Plads ved Sandvig Badestrand var for store, og vi flyttede derfor til den mindre Plads
ved Allinge Havn. Festen forløb
godt, jeg har hørt enkelt Kritik
over noget af Underholdningen,
jeg maa beklage dette, men det
er ikke let for Komiteen helt at
kontrollere, hvad de fremmede
Kræfter byder paa. Der blev af
Overskudet udbetalt 1600 Kr. til
hver af Foreningerne.
Jeg vil gerne udtale en Tak til
alle dem, der assisterede ved Festen, til alle de unge fra Gymnastikforeningen, uden hvis Hjælp
det var umuligt at gennemføre en
saadan Fest. En særlig Tak vil
jeg gerne rette til vor Kasserer,
Herr Købmand Bech. Det er et
meget stort Arbelde, han har med
Regnskab, Kontrol og Udlevering
af Gevinster og m. a., og jeg vil
bede Herr Bech lade noget af Takken gaa videre til hans Frue og
Medhjælperne i Forretningen, der
har haft meget Ekstraarbejde paa
forskellig Maade. Sidst og ikke
mindst vil jeg takke Herr Mauritsen, han er den bærende i hele
Foretagendet. Han føder Ideerne,
skælder os andre ud, naar han
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ikke synes, at vi er energiske
nok. Selv er han paa Færde alle
Vegne og til alle Tider, for at faa
det hele til at klappe.
Med Hensyn til den kommende
Sommer skal jeg oplyse, at Bestyrelsen, da det viser sig at største Delen af Overskuddet ved Fester hidrørte fra Lotteriet, og da
Tiderne maaske ikke egner sig saa
godt for Afholdelse af Fester, har
overvejet at nøjes med Turistlotteriet.
Teltpladsen ved Allinge har i
Aar baaret sig selv og endda givet et lille Overskud.
Efter Anmodning har vi ladet
opstille 6 Bænke paa forskellige
Udsigter ved Hammeren.
Da vi mente at Nordbornholms
Brochure muligvis ikke blev spredt
tilstrækkeligt omkring, henvendte
vi os i Forsommeren til Østersøbadet og fik overladt godt 5000
Ekspl., og disse sendte vi pr. Post
til alle Læge- og Tandlægeventeværelser samt alle Barber- og Frisørsaloner, hvor vi naturligvis haaber at de er læst af mange.
Filmen har stadig været paa
Tourne til Foreningsfester og Foredrag.
Berlingske Tidende og Politiker
var i Eftersommeren ude med en
bornholmsk Side, og da andre Turistforeninger havde tegnet Annoncer, tog vi ogsaa en stor Annonce, der anbefalede Nordbornholm.
Som De sikkert har set i den
lokale Presse, har vi begyndt en
Propaganda bag paa alle Kuverter, der benyttes paa Nordbornholm. Det er sikkert en ret virkningsfuld og relativ billig Reklame.
At den har mødt Forstaaelse hos
Befolkningen, fremgaar af at der
allerede nu er paatrykt c. 30,000
Kuverter, og det viser sig at ogsaa private Borgere, der gaar ind
til Byens Papirhandlere og køber
et Par Kuverter, forlanger at faa
dem med Tryk paa.
Hovedopgaven i den kommende
Sæson bliver jo den kollektive Reklame, som De sikkert ogsaa har
hørt og læst om, men den vil jeg
som sagt gøre Rede for under
Punkt 5, hvor der saa bliver Lejlighed til at stille Spørgsmaal, om
nogen ønsker flere Oplysninger.
Maa jeg slutte med en Opforpring til at støtte Foreningen. Alle
dem, der er tilstede, er jo Medlemmer,men der er desværre mange
paa Nordbornholm, som ikke er
det, men som burde være det Folk, som man er ganske forbløffet over ikke er med : Pensionatsejere, Slagtere, Vognmænd o. m. a.
Jeg vil bede Dem, der er tilstede,
om at agitere for vor Forening,
saa vi kan faa mange flere Medlemmer. Der er endnu ingen paa
Nordlandet, som ikke har Raad til
at betale 3 Kr. om Aaret til vor
fælles Sag, og der er bestemt ingen, der kan være bekendt at lade
være. De 3 Kr. bliver ingen stor
Sum at arbejde med for Foreningen, men jo større Foreningen er.
des større Betydning faar den ogsaa udadtil, og saa er det en
moralsk Støtte for Bestyrelsen at
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have saa mange Medlemmer som
muligt bag sig. De vil sikkert alle
give mig Ret i, at det ikke er opmuntrende for os, der gør et Arbejde og ofrer baade Tid og Penge
paa Turistsagen,at se at saa mange
af dem, vi arbejder for, ikke paaskønner det saa meget, at de kan

afse 3 Kr. om Aaret til det, og
hvad der næsten virker endnu
mere nedslaaende, ikke gider give
os den Opmuntring at møde op
til Generalforsamlingerne.
Derfor — agiter til højre og til
venstre for Foreningen, saa vi kan
staa stærke og samlede i Fremtiden. Der er ingen der ved, hvad
den bringer, men vi er dog mange,
der fra egen Erfaring ved, hvad
det betyder, naar Turistbesøget
glipper, og vi maa gøre, hvad vi
kan for at det ikke sker igen. Ved Verdenskrigens Udbrud mistede vi paa faa Dage hele vort
Klientel, og det kom ikke tilbage,
saa vi under selve Krigen maatte
oparbejde et nyt Publikum. Det
var et træls Arbejde, men det lykkedes, og nu har vi et Publikum,
der, hvis Krigen ikke kommer os
endnu nærmere ind paa Livet, ikke
helt vil svigte, bare vi gør tilstrækkeligt for at holde paa dem
— og det skulde ikke være saa
svært, stadig at styre deres Kurs
til Bornholm. - Jeg nævnte før
Folke-Ferieloven, men der er jo
ogsaa et andet Publikum at faa
Tag i nu, nemlig alle dem, der
ellers rejser til Udlandet. Sydpaa
er der lukket, den svenske Kronekurs skulde ogsaa kunne hjælpe
os.
— Efter Beretningen redegjorde
Kassereren, Kbm. E. M. Bech for
Regnskabet, hvoraf vi af Indtægterne nævner at Sommerfesten har
givet 1600 Kr. Paa Udgiftssiden
var bl. a. opført 142 Kr. til Bænke,
Udsendelse af Brochurer 211 Kr.,
Annoncer 167 Kr., Kontingent til
Bornh. Turistf. 205 Kr. Regnskabet
balancerede med 3,932,01 Kr.
Beretning og Regnskab godk.
enstemmigt, og man gik over til
Valgene. Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden og Bogtrykker Axel
Gornitzka. Revisorerne, Fotograf
Alfred Kjøller og Otto Gornitzka,
genvalgtes ligeledes.
Turist-Propagandaen 1940
Dermed var Dagsordenen naaet
til „Eventuelt«, og herunder holdt
Typograf Rønnøv Rasmussen et
kort Foredrag om Reklamen og
dens Betydning. Taleren gik ud
fra den ganske logiske Kendsgerning, at har man noget at sælge,
maa man gøre andre opmærksom
paa det — og det er ligegyldigt,
om det er et Par gamle Støvler
eller Turisme.
Vi behøver bare kigge ud over
Europa for at se Reklame. De krigsførende Landes Propaganda er jo
Reklame i stor Stil, og kan Reklame
vinde en Krig, kan den vel ogsaa
skaffe Turister til Bornholm.
Efter en Omtale af Randers By's
Reklame med de 13 Landeveje
gennemgik Taleren de forskellige
Maader at reklamere paa og slutFortsat Side 4

Allinge-Sandvig Byraads
Forhandlinger
----Alle var mødt. De første Punkter paa Dagsordenen var en Del
Cirkulærer og Bekendtgørelser ang.
Brændselssituationen og Lukketider
for Beværtninger.
Min. for off. Arbejder meddelte,
at det havde foretaget Ændring
Havnetaksten for Allinge og Sandvig Havne, saaledes at Fartøjer, der
søger Havn paa Grund af Minefaren, er fritaget for at svare Skibsafgift, naar de ikke henligger i Havnen udover en Maaned. Toges til
Efterretning.
Kirkeminist. meddelte, at der i
Allinge-Sandvig skal udskrives Kr.
2,008 i Kirkeskat for 1940--41.

500 Kr. til Turistpropaganda.
Nordbornholms Turistforening ansøgte om et Tilskud paa 500 Kr.
til Propaganda for Turistsagen for
den kommende Sæson.
Bech vil gerne anbefale, at der gives Turistforeningen dette Tilskud.
Det er af overordentlig stor Betydning, at der gøres Propaganda for
at skabe en Sæson. Det er Tanken
at hele Bornholm skal samles i eet
stort Fremstød, og jeg synes disse
500 Kr. bliver givet godt ud.
Hjalm. Larsen syntes det var et
altfor stort Beløb. Pegede paa, at
det var Beboerne, som skulde betale, og i disse Tider, hvor alt stiger, syntes han ikke man kunde
give Turistforeningen saa stort et
Beløb.
Lind foreslog at give det halve.
P. Petersen anbefalede Andragendet. „Det ser galt ud for os alle,
dersom der ingen Turister kommer".
Maler Nielsen syntes at det var
fuldt forsvarligt at give Turistsagen
dette Tilskud. Det er en Katastrofe
for hele vor By, hvis Turiststrømmen svigter.
Edv. Holm anbefalede ligeledes
at give det ansøgte Beløb. Mindede
om hvad Turistsagen betød for Byggeriet alene. Det Arbejde, der i den
sidste Tid er kommet til Bygningsfagene, har Turisterne ført med sig.
Jonassen vilde godt støtte Bestræbelserne for at skaffe Turister
herover, men syntes ikke det behøver at blive saa dyrt. — Største
Delen af Beboerne er interesserede
i Turistsæsonen, men der er et kedeligt Forhold i alle de fremmede
Mennesker, Hotellerne faar herover
som Portierer osv. Disse tjener
ligesaa meget som vi andre et helt
Aar. Der maa kunne gøres noget
for at det blev vore egne, der tjenner disse Penge.
Bech paapegede Sparsommeligheden i den samlede Kampagne.
Alle skal være med i Aar. Der er
foreløbig kalkuleret med et Beløb
paa 20,000 Kr., og naar vi tager i
Betragtning at ca. 75 pCt. af det
samlede Antal Senge paa Bornholm
findes paa Nordbornholm, er det
ikke for meget med de 500 Kr. Der er enkelte Hoteller, som giver
3-400 Kr. alene til denne Kampagne.
Borgm. stillede Ændringsforslag
og foreslog at yde 300 Kr. Dette
blev imidlertid forkastet ved Afstemningen, der altsaa gav det Resultat, at Turistforeningen faar det
ansøgte Beløb — 500 Kr. til Propaganda.

Budgettet
Man gik derefter over til 1. Behandling af Budgettet. Borgm. forberedte Medlemmerne paa, at det
ikke blev det samme man vilde
komme med til anden Behandling,
idet der allerede nu var flere Ting
man maatte ændre. - De enkelte
Konti blev genneingaaet med tilhørende Bemærkninger af Borgm.
Paa Indtægtsiden bemærker man

Posten : Paalignede Skatter med en.
Stigning fra 147,430 Kr. i Fjor til
183,794 Kr. i Aar. De væsentligste
Stigninger paa Udgiftssiden er Udg.
til off. Forsorg med en Stigning fra
39,670 til 47,417 og Udg. i Henh.
til Lov om Folkeforsikr. fra 36,000
til 43,680.

Olsker
Svinekort uddeles Lørdag den
2. Marts fra Kl. 15-17.
Svinenævnet

En Medhjælper
søges straks
Aahalsegaard
Tlf. Rutsker 46 x
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Læg venligst Xrcerke til
vor 2Jdstilling af

Floneller i Metermaal

flotte, kraftige Kvaliteter til Natkjoler og Pyjamas, og disse
ligger til smaa Priser.
Færdige NatItioler og Pyjamas til Voksne sælges til smaa Priser saa længe det gamle Indkøb dækker.

Nordlautiels llaildelsbus

De halve Sandheder.

Driftsindtægter

Et gammelt Ord siger, at en
17,500
Renter
halv
Sandhed er værre end en hel
400
Købstadens Jorder
100 Løgn. Og det skal nok bevise sin
Beboelsesejendomme
300
3,135
Gasværket
Rigtighed baade i store og smaa
4 659
1,524
Vandværket
610
Alg. af fast Ejendom
Forhold.
28,800
Afg i Henh. til Næringslov m. fl.
Mange Forældre kender den
Tilsk. fra Udligningsfond og Stat 31,364
125
Koncessionsafgifter
angstfyldte Sorg, der kommer ind
100
Forsk andre Indtægter
i deres Liv, hvis et Barn, der er
183,794
Paalignede Skatter
kommet galt afsted, prøver paa at
1,188
Vederlag for Opkrævning
redde sig ved at pynte paa en
Kr. 274.240
Løgn. Bekender derimod Barnet,
Driftsudgifter
at det har været i Løgnens Vold,
24,249
Byens Bestyrelse
saa kan der blive en forunderlig
47,47
Offentlig Forsorg
frisk og ren Luft og en god Grund
Folkeforsikring
43,680
Arbejdsløshedsforsikring
6;00
at bygge Samlivet op paa. Den
Skolevæsen
42,205
Mistillid, de halve Sandheder skaMedicinalvæsen
6,470
Gader. Veje og Kloaker
16,435
ber mellem Mennesker, naar man
Byens Belysning
6,000
først
er klar over, at det er halvt
Den offentlige Renholdelse
2,800
Brandvæsen
1.206
Løgn og halvt Sandhed, man her
1,300
De offentlige Lystanlæg
faaet stukket ud, den er meget
Bidr. til Institutioner og Formaal
3,290
Forsk. andre Udgifter
6,993
vanskelig at komme ud over.
'Filsk. til Amtsrepartionsfonden
52,0011
Der var en ung Mand, som be30.439
Henl. til Afskrivninger
Fra gaar specielle Afskr 16,944
13,495 gik en strafbar Handling. Han prøKr. 274,240 vede at fortælle sine Forældre,
hvordan det var gaaet til, men
Jonassen omtalte de sociale Udhan blandede Løgn og Sandhed
gifters Stigning og beklagede at det
saadan sammen, at da Forældrene
var nødvendigt at sætte disse saa
ad anden Vej fik hele Sandheden
meget op. Kommunehjælpen alene
at vide, blev det meget sværere
er forhøjet med 5000 Kr. — Han
for dem at bære. Og der kom en
havde hørt noget om, at Socialm.
egen Mistænksomhed og Skyhed
skulde have udtalt, at efter 1. Juni
mellem dem og Sønnen. Naar han
vilde Aldersrenten stige med 12 pCt.
siden fortalte dem noget, bar ForDermed sendtes Budgettet til 2.
ældrenes Ansigter Præg af Tvivl
Behandling.
om, hvor vidt det var den hele
Sidste Punkt af Dagsordenen var
Sandhed, han fortalte. Stakkels
Forslag til Regulativ og Vedtægt for
unge Mand. Det virkede knugende
Benyttelse af Vand fra Allinge paa ham, at Forældrene ikke mere
Sandvig Vandværk.
troede ham, og han vidste, at det
stammede fra de halve Sandheder,
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
han den Gang havde fortalt dem.
Som det virker svækkende og
opløsende i de snævreste Forhold
at blande Sandhed og Løgn samfinder altid et stort Udmen, saadan virker det ogsaa i
valg i fikse Sko til rimestørre Forhold. Der kan være noget sært glidende og besnærende
lige Priser hos
i, at Løgnen bliver pyntet op -den er da ikke saa nem at faa
Ram paa og faa slaaet ned, som
naar den viser sig i sin nøgne
Skotøj
Hæslighed.
Den smutter bort fra
Vestergade, Telf. 104
Ansvaret og viser sin „pæne Side - .
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Er der ikke hos vor Tids store
Folkeførere netop meget af det,
En saa godt som ny
at de kæmper sig frem med halve
Sandheder, som stikker Mennesker
Blaar i øjnene, saa de ikke kan
samt en Sofa, 10 Stole, 2 Spise- se saa skarpt, at de kan skille
borde og en Kakkelovn er til Salg. Løgn og Sandhed ? — Det vil
Henvendelse til
hævne sig gennem lange Tiders
Regnersen, Torvet, Hasle Elendighed, at Løgnen ikke bliver
erkendt som Løgn, man kan tage
Kampen op imod, men at alle
disse sandhedspyntende Løgne har
forblindet saa mange Mennesker.
er alle
Og saadan er det ogsaa med mangt
Konfirmanders ønske!
og meget i vort eget folkelige og
politiske Liv. Halve Sandheder
For Piger og Drenge
paa mange Omraader.
har vi alle sidste
1 det betydningsfuldeste Forhold
Nyheder i Guld og Staal
— Forholdet mellem Gud og den
enkelte — viser det sig dybest og
stærkest,
at saa længe et MenneAllinge Ur- og
ske kommer til Gud med mere
Guldsmedeforretning Tlf. 140
eller mindre med Sandhed oppyntede Løgne om sig selv, kan Gud
En pæn brugt
ikke komme til at hjælpe dem men kommer man og bekender,
ønskes til Købs.
at man er i Løgnens Vold og ikke
Bladets Kontor anviser. kan redde sig selv ud deraf, saa
faar man Hjælpen, og der kan da
En yngre
bygges et Samliv op paa ren og
sand Grund.
Lad os ikke glemme del gamle
Gid om de halve Sandheders ulyksøges til 1. Marts eller senere.
Dam, Bakkehuset kelige Magt.
Sigbrit Aas.
Tlf. Klemensker 46 y

Konfirmander

CARL LARSEN

Lysnetmodtager

ET UR

Conrad Hansen

Barnevogn

Medhjælper

Shreederiet i Tein
anbefaler godt Arbejde.
Moderne Snit og fineste Pasform.

Axel Jensen
Rensning og Presning samt
Reparationer udføres godt og billigt.
Tøj modtages til kemisk Rensning.
Pænt Udvalg i Manchetskjorter, Slips og Sokkei..
Telefon Allinge 106 v

Prima Okse- og Kalvekød
samt Flæsk til moderate Priser

W. Rømers Slagterforretning Th. 118-136
Varerne bringes.

Enkelte hl.

store harpede Ovnkul og
engelske Gaskoks
udleveres mod Underskrift

grordlandets Xandelsfius
(km•P`i
alow Ånde- og
Gaasefjer, Uld

Varm

BLODPØLSE
hver Fredag K1.11.

DINA SØRENSEN

og renvaskede

uldne Klude

i

købes til højeste Pris

Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge

11~101111111111111~

All,-Sandvig
Husmoderforening
afholder under Frk. Schous Ledelse Demonstration i Gæstgivergaa eden Torsd. d. 7. Marts Kl. 19,30

Begravelses Salmer
i smukt Udstyr og til
billige Priser
leveres hurtigst fra

Gornitzkas Bogtrykkeri
Telefon Allinge 74
Takkekort
med Sørgerand og Tryk
leveres fra Dag til Dag
~11111
e•111•11011~■

En Konfirmationsmiddag uden
fremmed Hjælp.

Brødrene Anker

Medl. 25 øre. Ikke-Medl. 1 Kr.

Jernstøberi og Maskinfabrik

Hvilke Varer
faar De Brug for til

Foraars-Avlingen

Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods

Komfurer
Telefon Hasle 2

Gør endelig Bestilling
god Tid!

Nordlandets
Handelshus

Slask

Det er en kendt Sag

Otto Hansens

at „Noidbornholmus Annoncer er
virkningsfuld Reklame. ['røv blot.

Sne og Pløre er Vejr til
Gummifodtøj og det svære
Læderfodtøj. Se efter om
det er i Orden, ellers send
det hen til
skoteisreparation
Torvet, Hasle

K AF F E fin drej og velstriagende KØB DET I PRODUKTEN
• Yra 2tge Hi 2Ige
Jagtforeningens Generalforsamling
i Lørdags havde samlet 15 Medlemmer. Efter at Protokol og Regnskab var godkendt gik man over
til Valgene. Formanden Slagterm.
W. Rømer og Kassereren Mekaniker Juul genvalgtes.
Til Bestyrelsen genvalgtes Steril).
Edm. Hansen og Stenværksejer K.
Hansen. Nyvalgt blev Kaj Rømer.
Suppleant blev Carlo Rømer.
Til Flugtskydningsudv. valgtesV.
Petersen (Formand), Hans Svendsen og Sten Andersen. Udv. for
Fælles-Jagten blev Knud Hansen
(Formand), Mb. Andersen og Carlo Rømer. Som Repr. til Kredsen
valgtes Formanden. Dermed var
den korte og stilfærdige Generalforsamling færdig og Formanden
takkede for god Ro og Orden.
„ostbornholmske"
gør I denne vanskelige Tid en
stor Indsats for Bornholm ved at
opretholde Forbindelsen med Simrishamn. Helt sporløst gaar det
heller ikke af. Isens kolossale Kraft
naar den skruer mod Skibssiden
har lavet nogle slemme Buler i det
smukke Skib — men de kan vel
rettes ud igen.
„Østbornholm" afgik Onsdag
Morgen fra Nexø med over 50
Passagerer og en stor Gods og
Postladning. Trods Isvanskeligheder i Hammervandet naaede den
Simrishamn Kl. 10,45. Herfra returnerede den i Morges (Fredag)
og ventes til Nexø i Løbet af Formiddagen, medbringende en stor
Last at forskellige Varer, bl. a, er
der en Del Varer fra Ystad Havn,
der i længere Tid har ventet paa
at blive overført med „Frem".
Ogsaa den efterhaanden flere
Dage gamle Post, samt en hel Del
Passagerer er med Skibet.
At „Østbornholmske" ikke spinder Guld paa disse Rejser er vist
klart for enhver, og netop derfor
er det saa prisværdigt af Selskabet at opretholde Sejladsen, nu da
Isen spærrer „b6"s Skibe inde I
Rønne. Lad os ønske, at Sommeren
bringer gode Vittcaar og meget at
sejle med for „Østbornholmerne".
Brændselssituationen.
I vor Meddelelse om Brændselssituationen i forrige Uge var der
desværre indsneget sig en Fejl, idet
vi meddelte, at Kulhandlerne i flere
Uger havde manglet Brændsel.
Dette var ikke helt rigtigt, og
Allinge Kulhandel oplyser, at der
endnu kan faas Kul, omend i begrænset Mængde.
løvrigt synes den værste Mangel nu at være afhjulpen, idet flere
Forretningsfolk i Kommunen har
faaet tildelt Kul og Koks fra Brændselsnævnet. Disse maa dog kun
udleveres mod Kvittering i Henh.
til de fornylig trufne Rationeringsbestemmelser.
Husmoderforeningen
afholdt i Tirsdags sin aarlige
Generalforsamling i Gæstgivergaardens Havesal. Der var mødt
32 Medlemmer.

Formanden, Fru Smedemester
Petersen, aflagde Beretning for
det forløbne Aar, og Kassereren,
Fru Savværksejer Hansen, redegjorde for Regnskabet.Begge Dele
godkendtes enstemmigt.
Der var ikke Valg til Bestyrelsen, da denne sidder to Aar
ad Gangen, og først til næste Aar
a fgaar Halvdelen ved Lodtrækning.
Som Delegerede til Landsmødet i Odense valgtes Formanden
og Fru Dr. Borch. Det vedtoges
at afholde Medlemsmøde 1. Tirsdag i hver Maaned med fælles
Kaffebord og Haandarbejde.
Paa Torsdag den 7. Marts arrangerer Foreningen en Demonstration ved Navn »En Konfirmationsmiddag uden fremmed
Hjælp.« Frk. Schou fra D. D. H.
leder Demonstrationen, som ved
sin Aktualitet skulde kunne samle
fuldt Hus.
Entreen er 25 Øre for Medlemmer og 1 Kr. for Ikke-Medl.
c

Dødsfald
Karl P. Hansen (Næstved) i
Søndergade har haft deri Sorg at
miste sin H ustru.,Amanda Hansen.
Afdøde havde i længere Tid
været indlagt paa Allinge Sygehus, men en alvorlig indre Lidelse kunde Fru Hansen ikke
overvinde. Afdøde blev 71 Aar,
Dobbeltprogram i Kino
I denne Uge byder Kino paa
ikke mindre end 2 Sensationsfilm paa samme Aften. Det er
tor det første en rigtig Wild West
Film med den sædvanlige spændende Handling og et forrygende
Tempo hele Filmen igennem.
Filmens Navn er »Poker Ranchen«, det lugter baade af Svindel, Slagsmaal og meget andet
godt.
Film Nr. 2 er en virkelig god
Film fra Alaskas Sneørkener med
glimrende Optrin fra Livet deroppe om Vinteren hos et Par
ensomme Beboere, som ikke er
draget sydpaa for Vinteren. Til
sidst maa de dog drage af Sted,
og denne Rejse er saa spændende,
at det næsten tager Vejret fra en.
Vi gør opmærksom paa, at Filmene spilles Lørdag Kl. 20,15
og Søndag. Kl. 20.

HASLE
Hasle og Omegns 'Turistforening
Tirsdag den 5. Marts afholder
Hasle og Omegns Turistforening
ordinær Generalforsamling paa
Herolds Hotel. Det er Foreningens 4. ordinære Generalforsamling, og der maa blive stor Tilslutning fra Medlemmerne. I de
3 Aar Foreningen har virket, har
vi arbejdet os støt og sikkert
fremad med stadigt stigende Turistbesøg i vor By og Omegn,
og Aaret 1939 viste en særlig stor
og glædelig Fremgang.
Hvorledes vil 1940 blive? Det
er et Spørgsmaal, som alle Tu-
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PERMANENT gammel Pris
Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler
Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser

: Frisør

Nissen-Boysen

a
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Allinge Telef. 53 •
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ristforeninger i Øjeblikket stiller
sig. Man er klar over, at under
de ekstraordinære Forhold, som
vi nu lever under, med Minefare
og andet til at skræmme Rejselysten til Bornholm, maa der gøres noget ekstraordinært, for at
Turiststrømmen til Bornholm
ikke skal standse eller gaa tilbage. Bornholms Turistforening
har i afvigte Efteraar behandlet
dette Spørgsmaal, og der blev
som almindeligt bekendt nedsat
et Udvalg til at fremkomme med
Udkast til Reklame for den kommende Sæson. Reklameudvalgets
Indstilling om en kollektiv Reklamekampagne kommer til Behandling paa Generalforsamlingen. Vi har alle Interesse i, at
Spørgsinaalet bliver løst paa den
bedste og rigtigste Maade, saaledes at vi faar mest muligt for
vore Penge til Reklame, og det
skal afgøres, hvorledes vi kan
skaffe de fornødne Midler, som
Hasle og Omegns Turistforening
skal stille til Raadighed.
Derfor mød op paa Generalforsamlingen og deltag i Forhandlingerne og vær med til
at træffe de nødvendige Beslutninger.
Er De Medlem al' Hasle og
Omegns Turistforening? Ellers
bliv Medlem! Derved støtter De
Deres By og Omegn med at skabe
forøget Omsætning, Handel og
Arbejde.
Ved Generalforsamlingen forevises en Turistreklame-Farvefilm
optaget i Hasle og Omegn afvigte
Sommer. Medlemmer med Husstand har Adgang til Generalforsamlingen. — Altsaa paa Tirsdag
møder vi alle — Hotel- og Pensionatsværter, Handlende, Bagere, Slagtere, Vognmænd, Barberer — enhver Forretningsmand
og Borger, som er interesseret i
Turistbesøget, og det er vi jo alle,
fra Finnedalen til Skovly og fra
Hasle til Bolsterbjerg -- til Generalforsamling i Hasle og Omegns Turistforening.
H. Th. Arnoldus

Husassistent
En flink ung Pige kan fra 1. Maj
faa Plads i
Hasle Brugsforening

Spegesild
God Sommersild til Salg.
Emil Larsen
Sandvig Tlf. 33

Olsker Jagtforening
afholder aarlig Generalforsamling i Forsamlingshuset Fredag
den 8. Marts Kl. 20.
Bestyrelsen

MØBLER

fra Dødsbo o. a. sælges billigt.
Soveværelse, Buffet'er Borde, Stole
Sofaer, Klædeskab, Senge m. m.
Ejnar Larsens Møbelforretning,
Havnegade, Allinge

larmOlodimise

faas hver Fredag fra Kl. 10

Lindeplads Viktualieforretning

Mide
Kr.131,50
hedre Støvsuger findes ififie!
Den er virkelig vidunderlig— Miele— der er ikke den
Ting, der mangler, og ane Fordelene har den ogsaa.
Næsten lydløs - Gummi Stødfangere - ringe Strøm-

De skatele tage

forbrug -stor Støvbeholder-alle mulige Mundstyk-

den paa Prøve
et Par Dase

ker og Børster - nem at behandle - lav Pris - og saa
en fænomenal Sugeevne, der vil forbavse Dem.

Allinge Radioforretning
Will. Lind, Nørregade, Telt. Allinge 95

Huls Sengetøjet trænger til Fornyelse
saa er det rigtig at købe de gode Ting,
som ligger paa Hylderne i Dag.
Smukke Mønstre i stribede og mønstrede Dynebetræk
A 1,45 1,75 1,90 pr. m
Hvid Dyne-Satin, smukke stribede og mønstrede
å 1,45 2,00 2,40 2,70 pr. m
Færdige Dynebetræk, hvide, gode å 7,50 og 9,35
kulørte stribede 4,50 5.65 5,95.
do.

Nordlandets
Handelshus
Usorterede Cerutter
Vi har heldigt ,købt et ,Parti 12 øres
Cerutter i II. Sortering. Vi kan tilbyde Dem en halv Kasse (50 Stk.) for

4,75

Altsaa kun 91 Øre Stykket.

Kiosken, Allinge

Jens Dansens Manufakturforretning
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr
og de bekendte gode Nolskinsbenklinder, Fiskerbenklæder og fine Kamgarnsbenklæder. — Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn.
Garn fores i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. Pris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.

Prima Arbejdstøj
Stort

Telefon Allinge 29 -- Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet
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Billeder indrammes
rne Lister. Broncera rn m er
mange
gemode
S
i alle tørrelser.
Foto-Apparater m. m.
Se mine Landskabsbilleder, meget anvendel. som Festgaver.

(

li

Fotograf Alf. Møller

Havnen - Telefon '4
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Fodpleje
si. Manicure
Ansigtspleje
ojenbrynsfarvning
gaa til Specialisten

cRagnhild J7otoold

Strandvej 3 (red Anlæget) . Telefon Allinge 172
Aaben her Dag fra KI 14 til 18 og efter Aftale

Ligkistelager
Ordning af Begravelser

Ligkister
Ligtøj
Ligsenge

mei Kofoed & Mortensen
Bryggeristræde
Tlf. All. 77 og 79

Byggeforretning

Grethe Kragskov

C H 0 KO LAD El TH Em CACAO =KØB DETI PRODUKTEN

HASLE og OMEGN
Iffille111111•1011

Xasle Nyt
Hasle Idrætsforening jubilerer og
fester for Lærer Jørgensen.
I Lørdags fejrede H. I. F. sin
35 Aars Dag ved en Fest i Forsamlingshusets festsmykkede Sal.
Anledningen til Festen var dobbelt, idet Foreningens Kasserer,
Lærer Jørgensen, fik overrakt
Dansk Idræt Forbunds Ærestegn
af Bornholms Boldspil Unions
Formand, Overlærer Hedegaard,
Aakirkeby. Denne Udmærkelse
er sjælden og gives kun til Folk,
som igennem længere Tid har
udrettet et stort og betydningsfuldt Arbejde for Idrætten, og
Udmærkelsen kan vel næsten
ikke af nogen være mere fortjent
end af Lærer Jørgensen, som i
Hasle har ofret megen Tid og
Penge paa sin store Interesse for
Sporten.
Hæderstegnet blev som ovenfor
••■
•■•■■
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Varm Blodbudding
hver Fredag Middag
hungepslse
hver Torsdag
A. Lyster, Hasle

Brødrene Anker
Jernstøberi og Maskinfabrik

Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods
Komfurer

nævnt overrakt Lærer Jørgensen
af Unionens Formand, som holdt
en smuk Tale om Sportens Betydning for Ungdommen. Lærer
Jørgensen takkede og overrakte
Hedegaard 206 Kr. som han personligt havde samlet ind, foruden
det Bidrag Klubben for nogen
Tid siden afleverede til Unionen,
nemlig 203 Kr. — Hasle har altsaa ialt bidraget med 409 Kr. til
Sportsfolkenes Finlandsimisamling.
Install. Regnersen overbragte
paa Byraidets Vegne en Hilsen
til Foreningen med ønsket om
stadig Fremgang. Kohm. E. Lund
Rønne, overbragte en Hilsen fra
Rønne Boldklub.
Bødkerm. Ankerlund gav paa
Vers de tilstedeværende Medlemmer deres »Fedt«, ligesom han
i Dagens Anledning havde forfattet nogle Sange, der gjorde
megen Lykke.
Hasle Turistforening
af holder Generalforsamling paa
Tirsdag. Vi omtaler dette nærmere under »Fra Uge til Uge«
Side 2.

Siasii
Sne og Pløre er Vejr til
Gummifodtøj og det svære
Læderfodtøj. Se efter om
det er i Orden, ellers send
det hen til

Otto Hansens
Shoteisreparation
Torvet, Hasle

Telefon Hasle 2
I.M.M.FO.M.IN««•■••■■

GODNINGSKALK
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne

Grønbech (D. Co. Hasle
KAFFE-Rationering en

er Bommet.

Derfor gælder det om at faa det bedst mulige
af tildelte Kvantum.

Nielsen

Den kraftige Kaffe med den•
gode Smag faar De altid hos Lrinar
Telefon Hasle 142

Avertkr 1 „NORDBORNHOLM"

Unge gode Heste
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og I.odekvier, Grise i alle
Størrelser, Gylte og Søer Købes, sælges, byttes
Ved Køb kontant Afregning
Ved Salg gode Betalingsvilkaar

Ring Rutsker 38
vi kommer omg. med godt Tilbud

Øens Grisehandel

Tlf. Rutsker 38

LØDEKØER og KVIER
Slagtesøer og Orner købes til gode Priser.
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges

AXEL FREDERIKSEN

Hotel Allinge

Telefon 25
■11~11~111

Alle Slags Kreaturer
Itts købes - byt es . sælges
'-. En Tyr og flere Kvier staar til Salg
Chr. og Schacli Jørgensen, Tlf. All. 144
• >.

Generalforsamlingen i
Nordbornh. Turistforening.
Fortsat fra Forsiden
tede med at paapege Nødvendigheden af, at al Reklame var sand.
Foredraget hilstes med livligt
Bifald, hvorefter Formanden redegjorde for det under Bornholms
Turistforening nedsatte Udvalgs
Arbejde med den kollektive Reklame. Det fremgik heraf, at de
to Dampskibsselskaber tilskyder et
Beløb paa tilsammen 10500,00 Kr.
Et lignende Beløb paalignes saa
Turistforeningerne, saaledes at der
paa denne Maade er 20000 Kr. til
det første samlede Fremstød for
Bornholm. De to Selskaber skal
saa hver for sig udsende en brochurelignende Fartplan med fyldigt Billedmateriale og Tekst.
Kampagnen gaar i første Række
ud paa store Annoncer i Hovedstadsbladene og de største Provinsdagblade. Her skal en Reklamefigur, Frk. „Vestermarie", en
sød ung Pige i Nationaldragt, vise
alle i Danmark Bornholms Herligheder i skiftende Annoncer. I
disse henvises der stadig til en
Hotel- og Pensionatsliste under
Rubrikken „Landophold", og her
medtages naturligvis kun de, der
er med i den kollektive Reklame.
Der var udarbejdet en Tarif, der
tager Hensyn til Antal Senge og
Pensionspriser, saaledes at det
skulde blive en retfærdig Fordeling af Udgifterne.
Nordbornh. Turistforening udgiver saa ved Siden af en lille
Fold med Billeder og Tekst til
Brug i Bureauerne.
Efter Formandens Redegørelse
var Ordet frit i en
Diskussion
om Planerne.
Boghdl. Sørensen var glad for
Beretningen og støttede kraftigt
Tanken om den kollektive Reklame.
Taleren havde først været imod et
stryge Brochuren for Nordbornholm, men Turistforeningen vilde
jo udgive en Fold. Anbefalede
Samarbejde mellem Østersøbadet
og Nordb. Turistf. paa dette Punkt.
Rowold, Turistbureauet omtalte
Rejsebureauerne, som i Aar var
ivrige efter at gøre noget for Indlands-Turisterne, da Udlandet jo
er lukket. Taleren Opfordrede alle
at slutte op om Bureauet og lade
alt Billetkøb foregaa gennem Bureauet, ligesom han henstillede til
Hoteller og Pensionater at sende
en Del af deres Brochurer til Bureauet. Til Slut omtalte Rowold
Betydningen af at faa opstillet en
Byplan paa Havnen.
Købm. Bech mente, at hvis vi
skal gaa ind for den kollektive
Reklame, saa kan man ikke bryde
Aftalerne og udgive Brochure. En Fold skulde der imidlertid til.
Med Hensyn til Samarbejde med
Østersøbadet mente Taleren, at
dette ved Bureauets Drift gav et
stort Tilskud til Turistsagen.
Rønnow Rasmussen gav nogle
Eksempler paa, hvor meget man
kunde faa i Annoncer for 20,000
Kr.
Funch, Offergaard, anbefalede
kraftigt det samlede Fremstød. —
Vi vil alle faa Gavn af det.
Form. oplyste, at der var sket
Henvendelse til Byernes Havneudvalg og henstillede til de tilstedeværende Byraadsmedlemmer
at støtte Sagen.
Alvin Møller, Sandkaas, havde
forstaaet Planerne som noget ganske ekstraordinært ud over den
private Avertering. — „Hvordan
med Kaffen til Pensionaterne. Kan
vi faa samme Rettigheder her som
Hotellerne ?"

Dynebetræk t

godeKvalitebt.elirs
lgreirservi stadig
.geæp
til de gamle

. Vi har fuldt op af det gode Arbetdstøl
og Undertal - og Priserne er end nu meget smaa.

I

Wanufakturfiuset, Yfaste

Hasle og OmegnsTuristforening
afholder ordinær Generalforsamling Tirsdag d. 5. Marts
Kl. 19,30 paa Herolds Hotel. Dagsorden iflg. Loven.
Reklameudvalgets Indstilling om en kollektiv Reklamekampagne kommer til Behandling.
Efter Generalforsamlingen selskabeligt Samvær. Der forevises en
Farvefilm optaget af Hasle og Omegn.
Medlemmer med Husstand har Adgang.
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Fa. Andr. Kofod
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Ligkistelager

Hasle Snedker og Byggeforretning
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BRILLER

moderne og almindelige.
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116

Lægerecepter expederes

15 SALTEKAR
i forskellige Størrelser
sælges til billige Priser

CARL J. E. AAKERLU N D

Hasle Bødkerforretning Telf. 105

E
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Form. skulde gerne gøre, hvad
der kunde gøres herfor, bl. a. ved
Henvendelse til Ernæringsraadet.
Kjøller, Skovly; ,,Hvordan med
Benzinen — faar vi noget at køre
med ?"
Form. haabede paa en Bedring
paa dette Omraade og kunde oplyse at Kommunebogholderen mener, at Sommerpensionaterne har
samme Rettigheder som Hotellerne m. H. til Kaffen. Spørgsmaalet
vil blive grundigt undersøgt, og
der vil tilgaa alle Hoteller og Pensionater nærmere Meddelelse herom.
Bogtr. A. Gornitzka svarede Alvin Møller med at paapege, hvad
man opnaaede ved at være med
i den kollektive Reklame. Privat
Annoncering er altsaa ikke strengt
n ødvendigt.
Kebm. P. Kure støttede Tanken
om kollektiv Reklame og henledte
Opmærksomheden paa Allinges
„Fluepapir", Badestranden i Løsebæk, som baade Befolkningen og
Badegæsterne var glade for. Henstillede til Bestyrelsen at et Billede
herfra ogsaa fik Plads i den omtalte Folder og anmodede Byraadet om at gøre noget for en Forbedring at Badestranden.
Der var nu ikke flere, der øn-

skede Ordet, og Form. kunde derfor slutte Generalforsamlingen med
en Tak til den store Forsamling
for den Interesse, der var vist Turistsagen.
Man kan vist roligt gaa ud fra
at Stemningen paa Generalforsamlingen var for den kollektive Reklame-Kampagne, hvilket skulde
give gode Udsigter for Arbejdet
med at føre Ideen ud i Livet.
Løbet af faa Dage paabegyndes Tegningen af Bidrag til Dækning af Udgifterne.

Skal De sælge
eller vil De købe
et eller andet -

e

saa annonc r bare i

Nordbornholm!
Bladet 'ned den store Udbredelse

