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Er Bornholmerne biml Ski-Enthusiasler? 
Den vedvarende Snevinter har skabt Mulighed for at dyrke den sunde 
Sport, der ellers er forbeholdt vore nordlige Brødrefolk. Drenge og Piger 
fra 4-Aars Alderen og opefter mødes nu paa Gader og Stræder — mær-
kelig nok mindre ude i den rigtige Sne, der dækker Bakker, Marker og 
Enge, hvor dog det bedste Skiføre er til Stede - paa mere eller mindre 
ski-lignende Brædder. Det er utroligt saa hurtigt det læres, saa beholder 
vi Sneen en Maaned endnu, er der Chancer for en Konkurrence. 

Linoleumssnit af Kunstmaleren Carl Bernhard Svendsen. 

Jiwistarbeldet i 1940 
At det ikke alene er Bornholm, der særlig til denne Sæson 

arbejder stærkt for at trække Truister til sig, vil De se af denne 
Artikel, som er et forkortet Sammendrag af et interessant Foredrag, 

Godsekspeditør L. Engelstoft, Køge, har holdt ved forskellige Amts- 
møder indenfor De samv. Turistforeninger Ost for Storebælt. 
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UGEBLAD FOR NORD-BORNHOLM 
Udkommer i hvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker 
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Ugens Film 
— se under „Fra Uge til Uge". 
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Da svenske og finske 

ISBRYDERE 
var i danske Farvande 

Vinteren fortsættes. Enkelte Da-
ges Mildhed "synes kun at være 
forbigaaende, og Frosten sætter 
ind paa ny. 	 Med Hensyn til 
strenge Vintre er vi allerede ved 
at sætte en Rekord, som man skal 
langt tilbage i Tiden for at finde 
Mage til 

Af gamle Beretninger kan man 
se at Vinteren 1306 var usædvan-
lig streng. Alle Bælter og Far-
vande mellem de danske Øer var 
helt tilfrosset, saa man uhindret 
i flere Uger kunde gaa over Isen 
— ja man kunde uden Risiko gaa 
over Isen fra Lolland og Falster 
til Rostock og Wismar. 1 Aaret 
1460 var alle Lande omkring Øster-
søen forbundet med svære Ismas-
ser. Vi husker Beretninger fra den 
svenske Kong Karl Gustafs March 
over Isen i de danske Farvande, 
og i 1740 forlod Hjortene Dyre-
haven og vandrede over til Syer-
rig, medens Ulveflokke gik Isvejen 
til Danmark. Gaar vi frem til det 
sidste Aarhundrede, er Bælterne 
islagte 1838, og i 8 Uger var der 
daglig Forbindelse over Isen mel-
lem Sverrige og Danmark. — Det 
fremmede hine Dages Studenter-
Skandinavisme, og fra København 
og Lund mødtes man til Fester 
med Taler og Fakkeltog midt paa 
Øresunds islagte Flade. 

Aarhundredet ebbede ud med 
endnu et Par strenge Vintre, nem-
lig 1888 og 1893. 

Den første alvorlige Isvinter i 
dette Aarhundrede noteredes 1922. 
Straks efter Nytaar satte Isvan-
skelighederne ind, Fyrskibene blev 
inddraget og Skibsfarten kom me-
get hurtigt ud for følelige Vanske-
ligheder, fordi Isbryder-Materiel-
let den Gang lod meget tilbage 
at ønske. Den 6. Januar maatte 
Øresundsselskabet indstille Tra-
fikep, og kort efter standsede Fær-
gerne mellem Helsingør og Hel-
singborg. I Øresund sad Snesevis 
af Sejl- og Dampskibe fastfrosne, 
ved Skagen naaede i sidste Øje-
blik en hundredtallig Fiskerflaade 
fra hele Landet i Nødhavn. 

Den 8. Januar rasede en fryg-
telig Snestorm over hele Landet 
med en Hastighed af 12-15 Se-
kunder. Alle danske Smaaøer var 
for længst afskaaret fra al For-
bindelse med Omverdenen fra Sø-
siden, Godsvognene hobede sig 
op ved alle Færgehavne. 

Selv om skiftende Strøm- og 
Vindretninger og forbigaaende Tø-
perioder bragte nogen Lettelse, 
indtraadte en afgjort Vending til 
det bedre først hen i Marts Maa-
ned, og det blev med Rette sagt, 
at Foraaret det Aar kom sent til 
Danmark. 

Syv Aar forløb, og atter satte 
Frosten og Isen sit Kvælertag ind. 
Vinteren kom med en forrygende 
Snestorm, og fra Midten af Januar 
begyndte Trafikvanskelighederne 
for Alvor, baade til Lands og til 
Vands. Hen i Februar blev det  

endnu værre, der var hundekoldt 
overalt i Europa. I Tyskland no-
teredes nye Kulderekorder, i Mel-
lemeuropa var Vejret i lange Ti-
der saa haardt, at selv Ulvene 
nærmede sig de større Byer. Selv 
i Konstantinopels Forstæder traf 
man enkelte forsultne Ulve. 

For Skibsfarten var denne Vin-
ter af katastrofal Virkning. Van-
skelighederne voksede hurtigt selv 
de kraftige Færger og Dampskibe 
over Hovedet. Paa Storebælt sad 
Færgerne fast i flere Dage, saa 
Knaphed paa Mad meldte sig. -
Den gammeldags Transport med 
lsbaade, som tidligere havde væ-
ret benyttet, forsøgtes atter, men 
Færgefarten var indstillet i mere 
end en Uge. Flyvningen havde 
nu naaet en saadan Udvikling og 
Stabilitet, at man for Alvor kunde 
gøre Brug af de militære Flyvere 
til Undsætning af Smaaøer med 
nødvendige Varer og Medikamen-
ter, ligesom en væsentlig Del af 
Posten befordredes af militære og 
civile Flyvere. 

Fra dansk Side mobiliseredes 
alt, hvad der kunde bruges til Is-
brydning. Det samme var Tilfæl-
det med Sverrig, som endda til-
kaldte Isbrydere fra Stockholm og 
Panserskibet „Drottning Victoria"  

sendtes ud fra Gøteborg for at 
bryde Isen. Fra dansk Side char-
trede man som bekendt den fin-
ske Kæmpeisbryder „Sanyo" til at 
rydde op, og danske Redere for-
handlede om Leje af den russiske 
Kæmpeisbryder „Lersin", som se-
nere chartredes af Danmark og 
Sverrig i Forening for at bryde 
Isen i Øresund. 

Den finske Isbryder Sampo kom 
ogsaa til at fungere som Rednings- 

Det er nødvendigst under en Si-
tuation som den nuværende, at 
ikke alt Initiativ gaar istaa, at ikke 
alle Indtægtskilder lægges øde, og 
at Omsætningen holdes oppe. Det 
er nødvendigt i Tider som disse, 
at Folk ligesom før kan finde 
Hvile og Ferie paa de rette Ste-
der, og at der gives en rimelig 
Adgang _til Rekreation —.kort sagt  

baad. Søndag den 3. Marts skete 
ved Frederikshavn en frygtelig 
Skibsulykke, idet den svenske sis 
„Skandia" af Kalmar skruedes ned 
af Ismasserne, der var flere Meter 
tykke. Da Isskruningerne satte ind 
varede det ikke et Kvarter før den 
store svenske Damper var forsvun-
det. Det lykkedes „Sampo" at naa 
frem i Tide og tage den 17 Mand 
store Besætning ombord. 

Ferielivet maa ikke gaa istaa 1 Vi 
maa ikke bestandig tale om og 
tænke paa alt det forfærdelige, 
der sker ude i Verden, vi maa 
tvinge os til at skyde nogle af 
disse Tanker til Side, ellers spræn-
ges vi en skønne Dag. Nerverne 
kan ikke holde til det. 

Jeg hører til dem, der mener, 
at vi hidtil ikke i tilstrækkelig 

Grad indenfor Turistarbejdet har 
kastet os over det tndenlandske 
Turistarbejde og det interskandi-
naviske. Nu er der Tid til det -
nu maa dette Arbejde tages op, 
og med ganske særlig Kraft. 

Vi maa trods alt se at holde 
Humøret oppe og ikke holde os 
inden Døre, som om vi havde 
stadig Mørkelægning, saa bliver 
vi blot aandelig mørkelagte. Lige- 
saa utiltalende som en tøjlesløs 
og overdaadig Fest er i disse Dage, 
ligesaa forkert er det at lukke af 
for alt Foreningsliv. — Adskillige 
Restauranter er allerede haardt 
ramt af de mange Aflysninger. 
Dispositioner, der var truet, er 
kuldkastede, Handlende, der skulde 
levere Varer, har mistet en haardt 
tiltrængt Omsætning osv. 

Man maa bestræbe sig for at 
holde Hjulene i Gang saa vidt 
muligt. Det er klart at Tiden ikke 
er til store Festligheder, men Mø-
der og Sammenkomster, hvor man 
adspreder sig paa en rolig og 
værdig Maade, maa kunne afhol-
des trods Tidens Alvor. 

Her mener jeg, Turistforenin-
gerne har en Opgave. Hjælp et 
sundt og beskedent Forlystelses-
liv paa Benene igen i deres By! 
Gaa selv i Spidsen med at samle 
Medlemmerne til Underholdning. 

Beredskabet er en anden af Vin-
terens Opgaver. Undersøg om De 
i Turistforeningerne er parat til at 
tage imod Sommerens Turister. 

Hvorledes vejleder De en Turist, 
der kommer til Deres By? Har 
De et Bureau, der ogsaa er aa-
bent paa Sommer-Søndage — et 
Bureau med Folk, der virkelig for-
staar at give rigtige Oplysninger 
om Byen, og hvor Turisterne be-
handles godt. 

Et saadant Oplysningsarbejde 
maa ikke overlades til ganske u-
prøvede Folk. 

Et Turistbureau, der er aabent 
hver Dag i Sommertiden, er en 
Nødvendighed for enhver Egn, 
der vil trække Turister til, men 
dette savnes mange Steder. -- Et 
Sommerbureau maa være aabent 
hele Dagen — ogsaa om Sønda-
gen. En Fremmed, der kommer 
til Deres By, er meget følsom over-
for Venlighed. Det kan betyde 
mange Penge for en By, om den 
forstaar at behandleTuristerne med 
Velvilje. Kommer en Fremmed ind 
i en af Byens Forretninger og 
møder Uelskværdighed eller Træg-
hed, vil han bevare dette daarlige 
Indtryk længe. Møder han For-
staaelse, Hjælpsomhed (det kan 
gøres paa mange Maader og ko-
ster ingen Penge), tro mig det 
gode Indtryk vil holde sig og 
gavne Byen ved den Omtale, den 
vil faa, naar Turisten er rejst hjem. 
— -- 
Jeg vil gerne nævne Dem nogle 

Eksempler, som jeg har oplevet : 
En Fremmed gaar paa Køge Bys 
Gader og standser foran Hotel 
„Prinsen"s Bygning, i hvis Væg 
der sidder en Plade, som fortæl-
ler, at „her huserede Køge Hus-
kors 1611-13". Hvad Køge Hus-
kors er, det kan man ikke forlange 
alle skal vide. Turisten ved det 



1- Kul, Cinders 
Briketter 

kan ventes saa snart Trafikforholdene ændres. 

Vi gør gerne Notering! 

liordlaildets Ildrideishlls 
Nordhornh. Turistforening 

afholder ordinær Generalforsamling 
Mandag d. 26. Februar Kl. 19,30 pr. paa Hotel Allinge. 

Dagsorden iflg. Loven. Formanden forelægger Reklameudvalgets 
Indstilling om en kollektiv Reklamekampagne. 

Leverandør ill Vare-
og Landbrugslotteriet 
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Konfirmand-Udst),7r 
Moderne hvide Kjoler 	27,50 23,85 19 1,85 

Uldne Andendagskjoler 2 	7,50 25,50 19 P,85 

Konfirmandfrakker 	39,50 35,50 34 ,50 
Hvide Silkestoffer til Kjoler 6,65 5,50 4,85 

Uldne Kjolestoffer 130 cm br. 7,65 5,75 
Stof-Forbrug til Kjoler Str. 36-38-40 2--21/ 4  m 

Charmeuse Underkjoler 
ekstra lange med Benklæder pr. Sæt 7,85 

Alt i Undertøj i stort Udvalg 

Fritz Reusch 
Telefon s 	Allinge 
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ET UR 
er alle 

Konfirmanders ønske I 

For Piger og Drenge 
har vi alle sidste 

Nyheder i Guld og Staal 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- og 

Guldsmedeforretning Tlf. 140 

All.-Sandvig 
Husmoderforening 

ikke. Han spørger en tilfældig for-
bipasserende, og denne svarer 
gnavent : „Det ved jeg ikke, spørg 
Politiet !" Skønt Vedkommende har 
boet mange Aar i Køge, har han 
ikke Interesse i Byens Historie, og 
hvad der er endnu sørgeligere, 
han gider ikke svare Turisten med 
Venlighed og vise ham ordentlig 
tittene. 

ruristen ved ikke at Pladen for-
tæller om en Sladrehistorie, der 
satte hele Byen, ja hele Landet i 
Ophidselse og gav Anledning til 
flere Hekseprocesser, der for ad-
skillige „Hekse"s Vedkommende 
endte paa Baalet. 

Et andet Eksempel : En af mine 
Venner kørte forgangen Aar Jyl-
land igennem paa Ferieudflugt. 
Han kom bl. a. til en kendt jysk 
By, der i fremragende Grad næv-
nes blandt Turistbyer. Her spurgte 
han om Vej til en Parkeringsplads, 
men fik kun daarlig Vejledning. 
Han fandt sig dog tilrette og gik 
saa ind paa et af Byens bedste 
Hoteller for at faa lidt at spise. 
Her kom efter nogen Ventetid en 
meget gnaven og modvillig Tjener 
tilstede, iført et gammelt, snavset 
Kjolesæt. Da man var blevet enig 
om Menuen, spurgte min Ven, hvor 
langt der var til Vesterhavet, og 
Svaret lød : „Jeg tænker, der er 
ligesaa langt som fra Vesterhavet 
hertil !" Det var den Besked, den 
Mand gav, hvis første Pligt burde 
være at vise Elskværdighed og 
Tjenstvillighed overfor den Frem-
mede. 

Min Ven kørte videre og kom 
til en anden lille By — det var 
Skanderborg. Her var en helt an-
den Indstilling overfor den Frem-
mede. Han mærkede det straks 
ved Indkørslen -- ved de høflige 
og beredvillige Svar, han fik i 
Forretningerne og paa Gaderne. 
Og ikke mindst ved et Besøg i et 
lille Hotel, hvor Værten, saasnart 
han fik Nys om at det var frem-
mede Gæster, hilste paa dem og 
gav dem en lille Brochure over 
Byen, fortalte dem, hvad de burde 
se og førte dem ud i Haven, hvor 
han havde et sjeldent og skønt 
Træ, som han var meget stolt af 
og mente, det var et af Landets 
skønneste Træer. 

Min Ven fortalte mig disse Op-
levelser og tilføjede. Den første By 
var paa sin Vis interessantere og 
mere seværdig end den sidste -
men den uelskværdige Behandling 
gav os et daarligt Indtryk af den, 
og vi tager ikke gerne dertil mere. 
aasil Skanderborg 	hvor var det 

1 1,e By. 
ea.t tredje Eksempel stammer 
. By men en meget seværdig 

lis. Kir hl:: ir gratis aaben 
slag om Ugen, men iøvrigt til-
seigs  hver Dag mod Betaling. 

Dug: er Kirkebetjenten 
u, 	tityr samme, som har 

B.1 suisegt ved til daglig at vise 

Kirken frem for de besøgende. -
En Turist, der er kommet til Byen 
netop den Dag, Kirken er aaben 
uden Betaling, gaar derind, og da 
han under sin Rundgang ser no-
get, som han gerne vil have For-
klaring paa, spørger han Kirke-
betjenten, men her faar han det 
overraskende Svar : „Naar Kirken 
er gratis aaben, besvarer Opsynet 
ikke Spørgsmaal". 

Det bør være saadan, at den, 
der kommer ukendt til Byen, kan 
føle sig velkommen. Det koster 
ikke noget, kun en almindelig For-
staaelse af, at Turisten er en Gæst, 
og vi er jo altid venlige overfor 
den, der kommer som Gæst i vort 
Hjem. Byen er vort Hjem 	 og 
vi skal alle føle os som Værter 
her. Jeg kan forsikre Dem om, at 
det betyder overmaade meget for 
alle Parter, at dette bliver almin-
deligt kendt, og at alle retter sig 
herefter. Alle Borgere maa være 
som en Slags Gesandt for deres 
Egn. 

Hvad der bør rettes indenfor en 
By, hold det frem for dem, der 
har Ansvaret, men tal ikke daar-
ligt om Deres By til fremmede. Tal 
godt om Byen, forklar eller und-
skyld den hvor den angribes. Søg 
at gavne Deres By! 

Lejer Turisten Bil og vil køre 
sig en Tur, saa skal Chaufføren 
bestræbe sig for at være Vejleder 
for den fremmede — fortælle ham 
lidt om, hvad det er, han ser -
give ham gode og rigtige Oplys-
ninger, og selvfølgelig ikke trække 
ham op. Det gælder Vognmæn-
dene, hvis Forretning har stor 
Gavn af et stort Fremmedbesøg, 
og det gælder Hotellernes og Re-
stauranternes Behandling af de 
fremmede. Det er en Selvfølge, at 
disse Branchers Folk, ja alle For-
retningsfolk i en By, bør være 
Medlemmer af den stedlige Turist-
forening og hjælpe de Folk, som 
staar i Spidsen for Turistarbejdet 
ved at være Fortalere for deres By. 

Turistforeningerne maa sørge 
for, at disse Folk har Egnens Bro-
churer til Uddeling. Det er en ringe 
Ulejlighed, og jeg kan forsikre Dem 
om, at det er en Venlighed, som 
paaskønnes. Og lær Deres By at 
kendel Studer dens Historie, dens 
Seværdigheder,og Administration, 
saaledes at De kan besvare Spørgs- 

maal. Derved gavner De ogsaa 
Dem selv og Deres Forretning. 

Ogsaa Hotellernes Pesonale maa 
være Byens Forposter — ved Ven-
lighed og Tjenstvillighed vise den 
fremmede til Rette. Ikke alle Byer 
har Raad til at bygge flotte Ho-
teller eller modernisere de ældre 
— det maa komme efterhaanden, 
men det er ikke noget særligt godt 
Erhverv i øjeblikket at drive Hotel 
i Danmark, saa vi Turistfolk for-
staar, at det tager Tid at moder-
nisere dem, men gode Senge, Ren-
lighed og god Betjening i det hele 
taget, er nu ikke det, der koster 
mest — og det er Ting, som den 
fremmede skønner paa. Og det 
Indtryk, han tager med hjem, med-
deler han til andre, og ve den By, 
der faar et daarligt Skudsmaal -
det gaar ud over Fremmedbesøget. 

Her har Turistforeningerne en 
stor Opgave — at være Byens 
vaagne Samvittighed. Brug Vin-
teren til at undersøge, om Deres 
Bys Beredskab er i Orden. Jeg 
ved, at enkelte Byer, Næstved og 
Kalundborg, allerede har taget et 
Arbejde op paa dette Omraade. 
Jeg foreslaar, at alle Byer nu i 
Vinter sammenkalder Lederne for 
de Virksomheder, som i særlig 
Grad har Nytte af Turisternes Be-
søg, altsaa Hoteller, Restauranter, 
Vognmænd, Forlystelsesetablisse-
menter og Jernbaner, Postvæsen, 
Handelsstandsforening, Erhvervs-
raad o. s. v. for at drøfte denne 
Sag. Tal med dem om det, som 
jeg her har nævnt. 

Jeg tror, den rette Vej vilde 
være at arrangere nogle Kursus 
for Byens faste Tjenere, Chauffø-
rer og andre, hvori der gaves en 
kort Instruktion om Byen og dens 
Seværdigheder, Omegnens skønne 
Stedet m. ni. Og at fremstille en 
nem lille Bog, der kan benyttes 
som en Slags Haandbog af de 
paagældende. Og fremhæv navn-
lig overfor Deres Folk, hvor me-
get de gavner deres eget Erhverv 
ved at være en god Gesandt for 
deres By. 

De kunde ogsaa benytte Vinte-
ren til at undersøge, om Deres By 

I Hvilke Varer 
faar De Brug for til 

Forsars-Avlingen 
Gør endelig Bestilling 1 
god Tid ! 

Nordlandets 
Handelshus 

afholder ord. Generalforsamling 
Tirsdag den 27. Febr. paa Gæst-
givergaarden Kl. 19,30. 

Dagsorden iflg. Lovene. 
Tag Haandarbejde med. 
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OlsKer 
Kontingent og Policer til Born-
holms Brandforsikring modtages 
paa Afholdshotellet »Vigbo« Tej n, 
Tirsd. d. 27. Febr. fra Kl. 14-17 

S. Kofoed 

Lokalforeningen Kajbjerggaard 
under 

D. A. G. 
afholder sin ordin. General-
forsamling Torsdag den 29. 
Februar Kl.14,30 paa Hotel Allinge 
med sædvanlig Dagsorden. 

Bestyrelsen  

og Egn nu ogsaa har alt i Orden 
angaaende Vejledning for Turister 
i Form af Opslag o. 1. Bl. a. hvor-
ledes vi viser Turisterne Vej. Det 
er en meget vigtig Opgave for 
vore Turistforeninger at have et 
vaagent Øje med, at der er gode 
Veje til Seværdigheder, at der er 
Vejvisere, som viser, hvorledes 
man kommer dertil, at der findes 
Opslag om Aabningssteder, hvor 
dette skønnes fornødent. 

Enhver By bør paa et passende 
Sted have en Tavle med et Kort 
over Byen og med tydelige Op-
givelser af, hvorledes man naar 
hen til de forskellige Seværdighe-
der, og hvordan man kommer ind. 

Altsaa, hvis De holder af Deres 
By og Deres Hjemegn, og hvem 

Det mest alituelle: 

Det er paa Mandag Aften at 
Nordbornholms Turistforening af-
holder sin aarlige Generalforsam-
ling paa Hotel Allinge. 

Det maa  blive en stor General-
forsamling. — Vi bor i Turistlivets 
Centrum, det er her, det foregaar! 
Saa maa det ogsaa være her, det 
foregaar, naar Foreningen kalder. 
Spørg Dem selv: „Hvordan med 
Sæsonen?" — er der saa ikke en 
Masse Spørgsmaal, der trænger sig 
paa? Hvad skal vi gøre for at faa 
Turisterne overbevist om, at man 
uden Fare kan rejse paa Ferie til 
Bornholm? Hvordan skal en stor-
stilet Propaganda tilrettelægges? 
Skal vi give Afkald paa en Bro-
chure for Nordbornholm til For-
del for en for hele Øen? o. s. v. 
Det er sandelig store og vigtige 
Spørgsmaal, som alle paa Nord-
bornholm maa være interesserede 
i bliver løst rigtigt. 

Indenfor Bornholms Turistfore-
ning har et Udvalg arbejdet med 
disse Problemer, og paa General-
forsamlingen paa Mandag vil For-
manden forelægge Resultatet her-
af. Der bliver god Lejlighed ti! at 
drøfte Planerne — og det er ikke 
nok, at de interesserede sætter sig 
ned og tænker, at det hele nok 
ordner sig uden dem. Enhver Kri-
tik eller Paavisning af Fejl er lige 
saa vigtig som en god Ide til For-
bedring af Planerne. Alle maa være 
med og alle Medlemmer er lige 
velkomne. 

Vi skal kort redegøre for, hvor-
dan Aftenen vil forløbe. Først af-
sluttes de almindelige Punkter paa 
Dagsordenen, Beretning, Regnskab 
og Valg. Derefter holder Typograf 
K. G. Rønnov Rasmussen et kort 
Foredrag om „Reklamen og dens  

gør ikke det, saa skal De opar-
bejde en velvillig Service overalt, 
paa Banegaarden, paa Posthuset, 
i Forretningerne, paa Hotellerne, 
overalt hvor den fremmede færdes. 
De skal ikke alene gøre det, fordi 
det altid er godt, ikke mindst i 
Tider som disse, at oparbejde en 
Vennekreds, som kan være som 
et Venskabsværn i Tider, hvor 
Ragnarok truer, men De skal og-
saa gøre det for Dem selv, fordi 
De gavner Dem selv ved det. 

Saalænge Danmark endnu har 
den Lykke at være uden for Vild-
skaben — saalænge opgiver vi 
ikke Haabet om, at vi trods alt 
kan oparbejde en Turistsæson til 
Sommer. 

Betydning". I Forbindelse hermed 
forelægger Formanden Resultatet 
af det nedsatte Udvalgs Arbejde. 
1 den følgende Debat om Forenin-
gens Stilling til den kollektive Re-
klame og den mest retfærdige For-
deling af Udgifterne hertil haaber 
Bestyrelsen, at saa mange som 
muligt tager Del, saa Emnet kan 
blive belyst fra alle Sider. 

Vi gør opmærksom paa, at Ge-
neralforsamlingen foregaar i Salen, 
og der skulde saaledes være Plads 
til alle, selvom man venter extra-
ordinær stor Tilslutning. 

Altsaa, paa Mandag gaar vi alle 
-- Hotel- og Pensionatsværter, Køb-
mænd ,Bagere,Slagtere,Vognmænd 
o. s. v. fra hele Nordbornholm -
til Generalforsamling i Nordborn-
holms Turistforening. Der bør være 
stopfyldt Hus. 

Red. 
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Konfirmander 
finder altid et stort Ud-
valg i fikse Sko til rime-
lige Priser hos 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Telf. 104 
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OlsKer 
Resterende Skatter for Aaret 

1939-40 maa indbetales inden 
1. Marts. Derefter skrives Restan-
celisten, og Udpantning vil blive 
foretaget. 	 Sogneraadet 

Generalforsamling 
i Nordb. Turistforening 



Varm 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. 11. 

DINA SØRENSEN 

km01148181 
faas hver Fredag fra Kl. 10 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grethe Kragskov 

.1.1■1 •1■••■■••■., 

Det er en kendt Sag 
at „Nordbornbolmus Annoncer er 
virkningsfuld Reklame. Prøv blot. 

l'Acifrjfri  Ånde- og 
Gaasefjer, Uld 
og renvaskede 

uldne Klude 
købes til højeste Pris 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Neell.1110.11.1111111111 

3111111111~111 

Skal De sælge 
eller vil De købe 
et eller andet -
saa annoncer bare i 

Nordbornholm! 
bladet med den store Udbredelse 

HUS 
med 3 eller 4 Værelser søges til 
Leje, med Have, nær Vand, i 
Allinge-Sandvig Kommune. 

Telefon Allinge 157 

Brænde til Salg 
Kaas, Bridsensgaard 

Ung Pige 
søges fra 15. April eller 1. Maj 

Colberg, Expeditionen, Hasle 

Flink Karl 
søges straks 

Frigaard, Brogaard 

Begravelses Salmer 
i smukt Udstyr og til 

billige Priser 
leveres hurtigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Teleion Allinge '74 

Takkekort 
med Sørgerand og Tryk 

leveres fra Dag til Dag 

1111•1~1~111111111~11~ 

saa ring til os, og vi kommer straks med 
den. De kan da selv overbevise Dem om, 
hvad den er værd. 
137,50 Kr. for en Støvsuger er i Dag næsten 
utroligt, men det er -ikke desto mindre rig-
tigt. Ingen anden Støvsuger kan sælges til 
den Pris, vel at bemærke, naar det er en 
Støvsuger af denne høje Kvalitet. 

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

Mide 
Kr.131,50 

VIL DE PRØVE 
DENNE STØVSUGER 

Hvis Sengelejet 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 
å 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 
do. 	kulørte stribede 4,50 5.65 5,95. 

Nordlandets 
Handelshus 

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

Axel Jensen 
Rensning og Presning samt 
Reparationer udføres godt og billigt. 

F 	 Telefon Allinge 106 v 

Læg venligst 9Therke til 
vor 21dstilling af 

Floneller i Metermaal 
flotte, kraftige Kvaliteter til Natkjoler og Pyjamas, og disse 
ligger til smaa Priser. 

Færdige Natkjoler og Pyjamas til Voksne sæl-
ges til smaa Priser saa længe det gamle Indkøb dækker. 

Nordliodels thlldelshus 
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Il 	
Billeder indrammes 
mange moderne.  Lister. Broncerammer 

i alle Størrelser. 
 

Foto-Apparater m. m. 
Se mine Landskabsbilleder, meget anvendel. som Festgaver. 

Fotograf Alf. Kloner 
Havnen - Telefon 4 
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Fodpleje 
Manicure 
e Ansigtmpleje 

Ojenbrynsfarvning 

gaa til Specialisten J1 agnh ild J7, o toold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra Kl 14 til 18 og efter Aftale 
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Ligkistelager 

	

_ 	Ligtøj 
Ligkister 

	

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning 

~~~0912~~504~ 
Bryggeristræde 
Tlf. All. 77 og 79 

Persil Selva Ilaandsæber og alle Vaskemidler KØB DET I PRODUKTEN 
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PERMANENT gammel Pris • • 

• 3 
• Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler 
• Alt andet Frisorarbejde til gamle Priser 	 kir 
• 
• • 

• 
•  
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Nedsatte Bøger i Februar 
M. Johnson: Over Afrikas Jungler 	Før 675 Nu 3,50 
Madelon Lulofs: Gummi 	 Før 4,75 Nu 2,00 
W. Beran \Volfe: Nervøst Sammenbrud 	 Udsolgt 

Axel Mauritsen Kiosken, Allinge 

Jens Hansens manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima arbejdsnej og de bekendte gode Molskinsbenklgeder, Fisker- 
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. 	Arbejdsskjorter, Manchet- 
skjorter, Hatte og fluer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. Pris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 - Leverandør til Vare- og Landbragslotferiet 

•■■■=1.• 

4.7Cogt "ffad til kolde „gage! 
Fint letsaltet Flæsk til 

Hvidkaal, Gronkaal eller gule Ærter 
Prima Kvalitet Oksekod til Suppen 

W. Rømers Slagterforretning Tit. 118-136 

Nordbornholms Kina 
spiller i denne Uge en spændende 
Underholdningsfilm: „En Gangster 
betaler sin Gæld" med Barbara 
Stanwyck og Joel Mc Chrea i Ho-
vedrollerne. Handlingen er meget 
dramatisk og handler om en ung 
Kvindes fortvivlede Kamp for at 
finde sit Barn, som hendes fra-
skilte Mand, en Bankrøver, for Aar 
tilbage har bortført for at tvinge 
Hustruen til at holde tæt med hans 
mislibige Virksomhed. Manden er 
i Mellemtiden blevet dræbt og kun 
et Medlem af Banden ved endnu, 
hvor Barnet befinder sig. Hun faar 
Hjælp af en ung Hospitalslæge og 
sammen iværksætter de to spæn-
dende Eftersøgninger. 

Filmen er sat op med Rutine 
og Dygtighed, og der er mange 
effektfulde og dramatiske Episoder. 

Vi gør opmærksom paa at Fil-
men kun spilles Lørdag og Søn-
dag. 

„Østbornholm" til Simrishamn. 
Ved Redaktionens Slutning er-

farer vi, at „Det østbornholmske 
Dampskibsselskab' agter at op-
rette en Rute mellem Nexø-Allinge 
og Simrishamn. I øjeblikket er 
„Østbornholm" ved at bryde Isen 
i og udenfor Nexø Havn, ligesom 
man har begyndt at bryde Isen i 
og udenfor Allinge Havn. 

Hvis der ikke indtræffer noget 
uforudset afsejler „Østbornholm" 
fra Nexø Kl. 6 via Allinge til Sim-
rishamn. — Ekspeditionerne giver 
nærmere Oplysninger. 

Er der Haab om Brændsel? 
Efter at vi nu i flere Uger har 

gaaet forgæves til Købmanden og 
Kulhandleren for at faa Brændsel, 
viste der sig i Onsdags „noget", 
der tyder paa en Bedring. 

Dette „noget" var en Meddelelse 
fra Produkten i Allinge om, at der 
ved Indsendelse af en Erklæring 
til Brændseisnævnet kunde faas 
Kul eller Koks, hvis man under-
skrev paa Tro og Love, at man 
ikke havde noget at fyre med. 

Paa vor Forespørgsel oplyser 
Herr Købmand Bech, at det er lyk-
kedes gennem Brændselsnævnet at 
faa tildelt et mindre Parti Kul og 
Koks, og at der kan ventes mere 
i den Udstrækning, Erklæringerne 
indkommer. 

Husmoderforeningen 
afholder Generalforsamling Tirs-
dag d. 27. Kl. 19,30 paa Clæstgi-
vergaarden. Medlemmer opfordres 
til at tage Haandarbejde med. 

Begravelse. 
I Tirsdags blev Eva Truelsen 

begravet fra Kapellet, hvor Provst 
Petersen talte smukt over Afdøde 
udfra Matti,: „Kommer hid til mig 
alle, som lider Møje og ere be-
sværede, og jeg vil give eder Hvile. 
Efter at der var sunget en Salme, 
blev Kisten baaret til Graven, hvor 
Provsten forrettede Jordpaakastel-
sen. Lærer Dam takkede og ind-
bød til Mindesamvær i Frelsens 
Hær, hvor Afdøde var Medlem af 
Syforeningen. 

 

0 gra 2/ge til 21ge 

• 
• 

Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 • • 
• •• • ••• • • • • • • • • • • • • 11, 

CIGARER CIGARETTER OG TOBAKKER - KØB DET I PRODUKTEN 



BRILLER 
moderne og almindelige. 
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer 

EMIL WESTH 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
Lægerecepter expederes 

grlanufaRturfiusets UDSALG 
fortsætter -- 

og vi har endnu Bunker af Varer 
til ekstra billige Priser. 

97anufakturfiuset, Mask 
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Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og Lødekvier, Grise i alle 
Størrelser, Gylle og Søer koben, sælges, byttes 
Ved Køb kontant Afregning 	Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

Øens 6rischande1 G.  TI!.Rutsiler 38 r 

Alle Slags Kreaturer 
købes - byt es - sælges 

En Tyr og flere Kvier staar til Salg 
, g ch.,c)i. Jorigensn, Tit'. Alt. 144 

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

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allingo 	 Telefon *5 

HASLE  og OMEGN  j 
om wow ara 
a •n  ulv 

o• em ara °•o MOU Dna mier" cao a•O DEM MICI MCI Cilia amo om° a o ••• ••• •••■ •ffi Or•IN ••• /••• •••I Gale «1 WHO ••• •••• MIM ro 
po, «n Milan •tal •• ••• • 

MØ 	1:1  •  ae - 
ano •øm • 0» pen IND zum 

aa ••• 

a••  LIND 
ro Dia ciao oaa  •  ao GUD ONICI 	aa ram 	ep MC oala 	la 	mio so ollao2r:71.glia 

0 

MM  Nordbornholms 
10.42 C1•10 

ci•D 

21•11 

i

•» 

ORLI mem MIM 
0•1:1 •• • G 1:1 
••• 11113 ORD 

ORD •• QUO QUO leM D Bridge-Rubriii ORD mi CIM] in SIM COM 
o 

Klor Knæet Ved OMICI 
IZEJ2.  USW 040.• eiti 140tr 	GEO CLIKI OND Gia DEO Cl Cl 01111:1 «D MIO DING 0811:1 ~Mei MIM MOS •mem mem en US. KIM NM, 1•11••• oil•B •••••11.••• POD Dna ONO UND GRD le••••• ila•i•• 	•• «12 Mali ORLI EM» DØD ••• MOP •••• oaa odel 0100E0 alfa Qua ergo • ro QUO Glim ciao 010 aro 010 alt] Oral aalo 0.0010 olla.colc • lgooma MIO alio coi 

15 SALTEKAR 

Honnørstik. 
Es Kg er 2 H.-St. 
Es D er 11/2  
Es x x x er 1 
Kg D B er 11/2  
Kg D er 1 
Kg x og D x er 1 
Kg B 10 er 1 
Kg x x er tis 
D B er 1/2  

D x og D x er 1/2, 
2 Plusværdier er 1/7 

Svarhaanden II. 
Fri Meldinger og 
Semikravmeldinger. 

Naar første Haand har aahnet 
Meldingen med 1 Træk i en Farve, 
forventes det almindeligvis, at 
Svarhaanden holder Meldingen 
aaben, dersom den har nogen 
som helst Undskyldning for at 
gøre det. En saadan Svarmelding 
kan kaldes en Semikravmelding, 
fordi den er foretaget i taktisk 
øjemed for at skaffe Makker 
endnu en Lejlighed til at melde. 
Efter en Aabningsmelding paa 
1 Spar og Pas paa anden Haand, 
kan eksempelvis tredie Haand 
melde 2 Spar paa en Haand saa 
svag som 

B-9-7.6 v 5-1-2 4,  K-8-7-3 	8-4 

Denne Type Meldinger bør 
Makker aldrig misforstaa som vi-
sende nogen større Styrke. 

En fri Støttemelding afgives 
efter en intervenerende Melding 
paa anden Haand. Denne giver 
derfor en bestemt Meddelelse om 
mindst den paakrævede Styrke 
og uden nogen Nuancering deraf. 
I det overfor anførte Eksempel 
skulde tredie Haand saaledes pas-
se, saafremt anden Haand havde 
overmeldt Aabningsmeldingen (1 
Spar) med 2 Klør, og tredie Haand 
skulde kun afgive sekundær Støt-
temelding, saafremt Makker vi-
ser yderligere Styrke ved sin fri 
Genmelding. 

Dette Princip gælder ikke blot 
for Støttemeldinger, men for Mel-
dinger af enhver Art. Meldes der 
saaledes 1 Sans efter en Mod-
spillers Overmelding af Makkers 
Aabningsmelding paa 1 Træk, vi-
ses der faktisk derved næsten 
den Styrke, der vilde fordres til 
at melde 2 Sans uden interve-
nerende Melding. Det gælder og- 

saa for Aabningsrrielderen. Antag 
at han aabner Meldingen med 
1 Hjerter og faar Støttemelding 
til 3 Hjerter fra Makker. Dersom 
saa fjerde Haand pludselig over-
melder med 4 Klør, er Aabnings-
haandens rette Melding Pas, fordi 
Makker derved faar en særdeles 
god Lejlighed til at melde igen. 
Dette vigtige Princip kan fast-
lægges saaledes : Svage eller tvivl-
somme Støtte- og Svarmeldinger 
som Svar paa en Makkers Aab-
ningsmelding paa 1 Træk er rime-
lig sikre, naar som helst det kan 
antages, at saadanne Svarmeldin-
ger er paavirket af Nødvendighe-
den af, at Meldingen holdes aaben, 
altsaa dersom en Modspiller pas-
ser, og fordi Makkers Pasmelding 
derfor kan medføre, at Meldingen 
lukkes. De samme tvivlsomme 
Støtte- og Svarmeldinger fører til 
Ubehageligheder, naar en Modspil-
ler har overmeldt, og en Spiller 
har derfor i sidste Tilfælde lo-
gisk Ret til at forudsætte, at hans 
Makkers Svar viser Styrke — 
hvorfor skulde han ellers melde? 
Og det er i Særdeleshed vigtigt 
at afholde sig fra tvivlsomme Op-
muntringer til Makker, naar Mod-
spillerne melder med Delregn-
skab, fordi han selv allerede er 
særlig ophidset af denne Om-
stændighed. Tvivlsomme Meldin-
ger er kun berettiget, naar det 
er nødvendigt at holde Meldin-
gen aaben paa lavt Meldetrin, 
eller dersom Makker pas umis-
kendelig Maade har vist, at hans 
Haand er stærk. 

Besynderligt nok vendes dette 
Princip altid paa Hovedet selv 
af ret gode Spillere. Skønt Mod-
spillerne ikke melder, passer de 
paa svage Hænder, der dog by-
der paa nogen Støtte til Makker, 
men de støtter øjeblikkelig, der-
som anden Haand overmelder, 
idet de glemmer, at Makker nød-
vendigvis maa opfatte denne Mel-
ding som stærk. Og Resultatet 
bliver, at mange Hænder ikke 
meldes op til det Game, der kunde 
vindes, medens svage Hænder 
voldelig meldes op til ubehage-
lige Straffe. 

Paa Gensyn paa Fredag. 
„Klør Knægt." 

Varm Bindbudding 
hver Fredag Middag 

hungepalse 
hver Torsdag 

A. Lyster, Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Rasle 2 

Slask 
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 
Sliotelsreparation 

Torvet, Hasle 

Skal De sælge 
eller vil De købe 
et eller andet -- 
saa annone& bare i 

Nordbornholm!  
Bladet med drn store Udbredelse 

Gamle Drackenberg 
Fortsat fra forrige Nr. 

Han var jo allerede nu en Slags 
Seværdighed. I denne Tid hændte 
det, at han en Dag paa Viborg 
Torv kom i Slagsmaal med en 
Mand, som lastede Oberstindens 
Oste, og pryglede ham halvt for-
dærvet ; men nu faldt flere af de 
andre Torvegæster over Dracken-
berg og trakterede ham saaledes, 
at han maatte holde Sengen i flere 
Uger. 

Da han var 102 Aar gammel, 
fik han Ophold hos Grev Danne-
skjold-Samsøe, først paa Engels-
holm ved Vejle, senere i Køben-
havn. — 106 Aar gammel foretog 
han en Rejse til Norge for at hente 
sin Daabsattest, da der ved en 
Lejlighed var ytret Tvivl om, at 
han virkelig var saa gammel, som 
han udgav sig for. Han kom og-
saa lykkelig tilbage med Attesten 
Aaret efter. 

Hidtil havde Drackenberg levet 
som Ungkarl; men den 27. Okto-
ber 1737, da han altsaa var 111 
Aar gammel, holdt han Bryllup 
med en 60-aarig Skipperenke, som 
imidlertid døde faa Aar efter. -
Drackenberg rejste fremdeles om 
gaa Gæsteri, snart paa . en Herre-
gaard, snart paa en anden. 1750 
kom han til Allinggaard i Jylland, 
hvor han opholdt sig i længere 
Tid. Iler fik han til sin store For-
bavselse Koldfeber. Drackenberg 
havde kun været syg en Gang før 
i sit Liv, og da havde han ogsaa 
Koldfeber. Det var i Spanien for 
ca. 80 Aar siden, og Lægen, som 
kurerede ham, lovede, at han al-
drig skulde faa Koldfeber mere. 
Drackenberg skældte nu ud over 
Lægen, der havde narret ham — 
men han kom sig ogsaa denne 
Gang. 

Da Drackenberg var 127 Aar 
gammel, friede han til en ung 
Bondepige, men fik en Kurv, hvad 
han blev ikke saa lidt gnaven 
over. Han friede adskillige Gange 
senere til forskellige, men med lige 
saa lidt Held. En Gang var der 
dog en Pige, som tog Fæstens-
gave af ham ; men da en ung 
Mand kort efter friede' til hende, 
lod hun Drackenberg fare og gav 
ham hans Gave igen. Naturligvis 
blev den gamle meget vred. 

Mod Slutningen af Aaret 1772 
blev Drackenberg syg, og nu var 
det klart, at det omsider lakkede 
mod Enden. Han formaaede ikke 
mere at tage Næring til sig, og 
14 Dage efter døde han ganske 
stille. Han var da 146 Aar paa 
nær 40 Dage. Den 16. Oktober 
blev han bisat i Aarhus Domkirke, 
hvor der er ophængt et Billede af 
den mærkelige Gamling. 

I mange Aar kunde besøgende 
faa hans Lig at se. Det hentør-
rede nemlig, saa det kom til åt 
ligne en Mumie. Først i Begyn-
delsen af forrige Aarhundrde luk-
kedes Kisten. 

Del er en kendt Sag 
at „Nordbornholm"s Annoncer er 
virkningsfuld Reklame. Prøv blot. 

t 
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 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Den kraftige Kaffe med den 

i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

CARL J. E. AAKERLU N D 
Hasle Bødkerforretning Telt. 105 	k-.  

GØDNINGSKALK 
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne 

Grønbech Q. Co. Hasle 

KAFFE-Stationeringen er kommet. 
Derfor gælder det om at faa det bedst mulige 
af tildelte Kvantum. 

gode Smag faar De altid hos Einar Nielsen  
Telefon Hasle 142 
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Gaa til Isenkræmmeren 
•• 	 Altid det bedste 

i Køkkenudstyr 
• •d' Fa. ,hindr. Kofod Tlf. Hasle 17 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Glam ente 
når I ska henta Øl å lorlånga 

HASLE-ØL 
tor ded e got å billigt — å Kjømanj hår'ed 


