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ALLINGE- GUDHJEM

.'lens branden var pa vit højeste Tilbage stod kun murene

Vandt pokaler
Mange præmier uddelt til
Østerlars-skytt er

Det er ikke alene præmie
skydninger, kredsmesterska
ber og en hel del andre skyd
ninger, skytterne fra 9. kreds i
Osteriars skal koncentrere sig
om i løbet af sommeren. Der
er også de hjemlige pokal
skydninger over såvel 200 me
ter som 50 meter, hvor der

.kæmpes om udsatte bægre og
vandrepokaler. For vandre
pokalernes vedkommende er
de skænket af interesserede
medlemmer eller andre, der
står skyttesagen nær.

For 1977 er bægre og poka
ler over 200 meterdistancen
vundet af følgende.

Børn 1. Kenn Ole Knudsen
295 p. (Ineger)
Junior 1. Michael Jensen 238

p. (bæger)
Klasse 1:1. Vilmer Funch 264

p. (bæger) 2. Jens Inge-
mansen 246 p.
Klasse 2 og 3: 1.Jens Peter Ili
sen 27 p. (vandrepokal udsat
af Knud Larsen). 2. Birger Ol
sen 271 p. 3. Svend Erik Niel
sen 256 p.. 4. Bent Knudsen
254 p. 5. Bent Jensen 240 p. 6.
Thor W. Olsen 240 p.
Klasse 4 og 5. 1. Finn Knud
sen 283 p. (vandrepokal ud
sat af A. Hermansen.). 2.
Knud Larsen 279 p. 3. Ejvind
Dahl 271 p. 4. Jens O. Mae-
gard 266 p. 5. Keld Nielsen
263 p. 6. Erik Nørregård 256
P-
Veteraner: 1. Henning Dahl
275 p. (vandrepokal udsat af

9. kreds). 2. A. Hermansen
270 p.

Pokalskydninger 1977 over
50 meter
Børn: 1. Kenn Ole Knudsen
198 p. (bæger). 2. Jesper Ager I

i 188 p. 3. Thomas Pedersen
I 187 p. 4. Gitte Andersen 186
i p. 5. Jan Dahl 18 p.
|Junior: 1. Bjarne Ipsen 194 p.
1 (bæger). 2. Hans O. Maegard

191 p. 3. Jens V. Ager 189 p.
Klasse 1: 1. Vilmer Funch 190
p. (bæger). 2. Herman Dir-
sen 187 p. 3. Jens lnge-
mansen 181 p.
Klasse 2 og 3: 1. Birger Olsen
182 p. (vandrepokal udsat af
Jens Andersen) 2. Svend Erik
Nielsen 173 p. 3. Torben Ol
sen 161 p.
Klasse 4 og 5: 12. Bent Knud
sen 188 p. (vandrepokal udsat
af N. N.) 2. Jørn Rasmussen
186 p. 3. Jens Peter Ipsen 186

p. 4. Ejvind Dahl 185 p. 5.
Finn Knudsen 185 p. 6. Erik
Nørregård 184 p. 7. Knud Lar
sen 181 p. 8. Keld Nielsen 170
P
Veteraner: 1. Henning Dahl
196 p. (vandrepokal udsat af

9. kreds) 2. A. Hermansen 191
p. ?"g.Det var nu alligevel bedrøveligt

at se Blanchs Hotel i et flammehav Pilot-kritik
af kontrol
i lufthavne

Præsidenten for den inter
nat iønale pilotorganisation
IFALPA, flykaptajn Derry
Pearce. Australien, kritiserer
de danske luftfartsmyndig
heder for ikke at indføre
samme sikkerhedskontrol i
provinslufthavnene som i
Københavns Lufthavn i Kas
trup.

De danske myndigheder
må gøre sig klart, at Dan
mark også kan blive offer for
fly-kapringer, sagde han.

Det gamle fordums så furnemme hotel blev brugt til forskning i brandes udvikling , da det i går
under fuld kontrol af CF blev brændt. Mange fulgte den store brand

Blanchs Hotel nåede ikke
at blive HH) ar nten næsten.
Det er 98 ar siden det store
hotel blev bygget som luksus-
hotel i det mest naturskonne
område pa Bornholm.

Blanchskoven ligger mellem
Hammerknuden og
Hammershusruinen, og det
var det helt rigtige sted at
bygge noget tint og godt.

Hojt over havet med en

pragtfuld udsigt til Hammer
soen, Hammershus,
Hammerhavnen og Hammer
knuden, lå hotellet indtil i
gar. Nu er kun en rogsværtet
>kal tilbage. Alt, hvad der
overhovedet kunne bræmde.
forsvandt i det veltilrette
lagte flammehav i går for- i
middags.

Resten bliver væltet og kort
væk og brandtomten bliver
dækket over med et lag muld.
sa ingen kan se. at her har lig
get et stort hotel, stedet byg
ges nu en moderne ferieby i
skoven, og i sommeren 1979
kan de forste feriegæster fra
Dansk Folkeferie rykke ind i
det nye feriecenter og nyde
den bornholmske sommer.

Blanchs Hotel var blevet
kasseret af brand-
myndighederne. fordi det var
for brandfarligt - og af Dansk
Folkeferie dels af samme
grund og dels fordi hotellet
ikke længere var tids
svarende.

Derfor var det nu alligevel
helt bedroveligt at se det store
hotel ga op i flammer i går.

Andersen, satte han ild på fire
bildæk iet af hotellets værel
ser pa 1. sal for at iagttage,
hvorledes den tykke rog ville
fordele sig ihotellets gange og
etager. Denne forste brand
blev slukket, og sa blev der
sat ild i halm og tort græs i et
par andre hotelværelser pa
samme etage.

Vi kunne have ønsket at
møblere nogle værelser og så
studere ildens fremtrængen.
Det kunne ikke lade sig gøre,
idet f. eks. gulvene ietagerne
var fjernet, og det ville ikke
være muligt at tå den rigtige
situation frem pa denne
måde.

Alligevel fik De altså no
get med hjem? I høj grad.
Lad os gentage, at en af de
allervigtigste regler ved
brande er at døre holdes luk
ket. Det cr sa ganske oplagt
den bedste regel at leve med.
Vi kan alle komme ud for en
brand og så gadder det om

at holde hovedet koldt og
holde døre og vinduer luk- I
kede.

Medens det brændte i væ
relserne pa 1. sal og ilden brød
gennem til anden og tredje
sal, opholdt vi os på gangen
ud for det brændende værelse,

og først efter en halv time
brød ilden gennem døren. Det
viser noget om, hvor meget
denne enkle regel virker.

Brandeksperterne satte ild
på hotellet klokken 9,40, og 20
minutter senere brod ilden j

gennem taget, og klokken
10,30 stod hele hotellet fak
tisk i flammer. Efter yderli
gere en time kunne man kon
statere. at hotellet var ud
brændt. Hele eftermiddagen
brændte det naturligvisen del
steder i den store bygning,
men storbrand var det ikke.

1 flere år har det gamle ho
tel stået tomt for gæster. I gar
blev en epoke i turist livet fra
århundredskiftet for stedse
fjernet .

De radikale skal
nok komme igen

Det v ar denne brand, som i
løbet af et par timer lagde ho
tellet i ruiner.

Luk
doren I dnævnelser i

( ?F- korpset

HOLD MED OS!

Nu var det et hotel, som
var ribbet for alt af værdi,
sagde de to forskere efter
branden, og derfor kan man
naturligvis ikke sammenlig
ne denne brand med en virke
lig hotelbrand. Pa den anden
side var det nogle gode og vel
lykkede forsøg, vi fik gen
nemført, og det var helt be
stemt rejsen værd.

Hvad havde De kunnet
ønske Dem mere?

Indenrigsministeriet har ud- j
nævnt korpsmestrene af 3. I
grad C. tjuvang Jørgensen og i
Willy Frederiksen ved Born- |
holmske ( T -sektion og Ricard :
Sørensen ved (?F-regionen til
korpsmestre af 2. grad, samt ,
mester at 1. grad Bruno Thø- |
gersen. Bornholmske sektion
til korpsmester af 3. grad.

I 'dnævnelserne er gæl
dende fra idag. den 1. decem
ber.

DAFA's
tætningslister

køber man
selvfølgelig hos

A/s P. BERG Byggemarked
RØNNE: Borgmaatar Niælaæna Vaj 14 - T«l«fon 95 Ol 37
NEXØ: Induatrivæj 3 - Talafon 99 20 50

Folketingsmedlem Svend Haugaard
talte pa mode i Ostermarie

I)en radikale tolketings
mand Sv. Haugaard sagde
ved et mode arrangeret af Det
radikale Venstre i Allinge-
Gudhjem kommune i aftes i
Fritidshuset i Ostermarie. at
der ikke kan ventes valg nu.
Kommunevalgene skal forst
overstås, og de store proble
mer vil ikke dukke op ifolke
tinget for til august .

leg mener det forlig, der
blev indgået, mellem de fire
gamle part ier. forpligter, og
der er også inden for partierne
en moral til stede, som bevir
ker. at man ikke for tiden le
ver under en daglig trussel om
valg. Disse partier har for
vist. at de kan stole pa hin
anden. Der vil nok være roligt
til efter kommunevalget og
maske forst uroligt i august.

Sv. Haugaard beklagede, at
man ikke kunne bygge på

C entrum-Demokraterne. som
der var lavet en aftale med.
medens Krhard Jacobsen var
bortrejst. Da han kom tilbage,
væltede han det hele.

Haugaard sagde, at det
kraftcenter, som Hartling
stod for. talte 42 mandater,
men hvem skal slutte sig til
dem? Måske Fremskridts
partiet og Kristeligt Folke
parti. men der bliver alligevel
kun 79 mandater ud af det, og

at der skulle kunne skaffes
yderligere 11. fandt taleren
var en utopi. Derfor er det
eneste alternativ til den nu
værende regering en flertals
regering. som Socialdemokra
tiet er medlem af. De radikale 1
vil udnytte deres seks manda
ter til et samarbejde med S. j
og det bor Venstre og Konser
vative også gore. Der findes i
næppe andre muligheder

bverne. idet de «mn samfund
ellers vil forsvinde.

Der er nu fremsat forslag til
landbrugslove i folketinget.
Der foreslås en skærpelse af
sammenlægningsreglerne for
1(H) til 75 ha. men de radikale
foreslår 50 ha. Desuden vil
man ikke nedlægge bære
dygtigt landbrug. De værste
konkurrenter til de unge land
mænds ejendomskob er na
boerne, der kuber op til
sammenlægning.

Radikale v il også have for
mindsket drift saf standen.
Der foreslås iloven, at der tna
være 15 km mellem de sam-
drevne ejendomme, men de
radikale vil ned pa 5 km.

De radikale havde forelagt
imiljøministeriet nogle af de

mange urimelige skrive-
bordsafgorelser. der træffes
vedrorende navnlig mindre
erhvervsdrivendes forhold.
Mange ma af urimelige
grunde nedhegge virk-
;somheder. som ellers kan

klare sig. således som det også
'er velkendt på Bornholm.

Taleren sluttede med at
fortielle om forholdet til EF.

Medlemmerne af R står frit
imed hensyn til deres opfat

telse af medlemskab, men
partiet accepterer naturligvis,

at Danmark er medlem. Der
kan siges ja til meget af det.
der sker i EF. Sammenslut
ningen ma være aben mod an-
;dre lande og prove at få ulan

dene ind isamhandel. Man er
enig i fælles plan om energien
«>g også i arbejdet inden for
miljøområdet.

Radikale onsker de natio
nale stotteordninger til land
bruget ophievet, og man vil gå
iimod indgreb i sociale og !

undervisningsmæssige for
hold og mod en militær- t
union.

Der var en modedeltagelse |
pa ca 25 ved arrangementet,
(hr blev indledt med vel
komst af formanden Ernst Er-
landsen, og Prebens musik
trio Ira Heslegård (Olsker)
underholdt.

Efter foredraget var der en
droftelse Ernst Erlandsen
sagde bl. a.. at kapitalvin
dingsskatten forhindrer
generationsskiftet i landbru
get. Han ønskede en nedsæt
telse i hvert fald for land
bruget. men fandt det ikke
nodvendigt ved spekula-
tionsavancer.

Han mente, at regionpla
nen kunne medvirke til
spekulationer, men sagde
samtidig, at spurgsmålet er
vanskeligt, da enhver forret
ningsmand og også en land
mand vil prove at få det bedst
mulige ud af betingelserne, og
hvornår er det så spektila-
tion .? y Kr

Bran d forsøg
Ansvaret for hotelbranden

blev lagt ihænderne på Born
holmske CF-sektion, som
brugte branden som en
ovelse. hvor samtlige værne
pligtige og belalingsmænd
ved sektionen var til stede.
Tilskuere på brandstedet var
desuden repræsentanter fra
flyvevåbnet og hæren ligesom
brandinspektoren i Allinge
også overværede branden.

Den store hotelbrand blev
desuden brugt til forskning.
To eksperter. Erik Petersen
fra Akademiet for Teknisk Vi
denskab og konsulent Jorgen
Maack, Dansk Brandværns
komite, var kommet til Born
holm for at foretage forsøg og |
malinger i forbindelse med
branden.

Erik Petersen er sekretær
for en brandgruppe i ATV,
som har forskning som spe
ciale, og sammen med -Jørgen
Maack og lederen af CFs
brandgruppe, mester Jorgen

f JEt: KtMyE OODT TÆNKE MiG EN
rL0RTVNi) NEDRINGET NATKJOLE

MED LETTE KNIPLINGER
Elfenbens
jagt truer
elefanterne

Halvdelen af Afrikas ele
fanter vil være dræbt inden de
nærmeste ti år af elfenbens
jægere. sagde den kenyanske
økolog lan Doughlas-
Hamilton på en international
naturkonference for nylig.

I 1976 måtte ikke mindre
end 400.000 elefanter lade li
vet for elfenbensjægernes kug
ler. Efterspørgslen efter elfen
ben er især stor i Det fjerne
Osten. Indien, Mellemøsten
og Europa.

Nogle elefanter dræbes med
raketter afskudt fra flyvema
skiner. En anden makaber
fremgangsmåde i elefant
jagten er at afbrænde busk
steppen rundt om store ele
fant flokke og på den måde
tage livet af dyrene.

En lulegavc, der vil glæde i mange år
Timcx er ikke verdens mest købte ur for ingen- ftp '
ting Kvaliteten er høj, udvalget er bredt, og ?Lffiy
priserne er fornuftige

Den store produktion giver lavere frem-
stilhngspnser. Og den fordel giver Timex
videre til forbrugerne

Derfor kan De £læde en af 1Jeres nærmeste
med noget stort l 'den al det tynger budgettet
helt unmeligt

L

o o

o o
c ? 1

Det er ingen hemmelighed, nt DAFA forstår
at holde tæt...

DANSK TÆTNINGSLISTE FABRIK

DFFÉs
8220 Brabrand. Telefon 06-263322

Radikale
planer

Haugaard var overbevist
om. at de radikale v ille vinde
frem ved et kommende valg.
Han mente, at der er mange
tegn at spore herpå, hvilket
han kunne mærke pa de lo
kale moder, han deltager i De
radikale kan markere sig ved
at prove at lose de politiske
opgaver.

I folketinget er der vundet
gehor for flere af de radikales
forslag om en beskæft igelses-
plan og en energiplan samt for

et skatteforslag, der kommer i
januar, hvori man onsker fra
dragsændringer iskat. så fra
dragene bliver ens for alle.
Det vil ga ud over de store
indtægter, men så bor melle
mindtægterne fores længere
op.

Partiet gar ind for. at der
kommer udstykning i lands Ikke alle Brugaer er lige store Dertor fores disse varer måske Ikke idin Brugs

-v v 3$; \ :
1 W Ua&Z . -

... for DAFA har, hvad De skal bruge til tætning af vinduer og døre,
tætning mellem karm og mur, til indsætning af termoruder og til mange
andre tætnings-opgaver. DAFA?s produkter fås ibyggemarkeder,
hos tømmerhandlere, isenkræmmere og værktøjs-magasiner.
DAFA har de tætte løsninger!


