Nykøbing 1937 – fra Holbæk Amts Venstreblad

Omtale 1/4 (fuldt gengivet)

Mejeribestyrer Iversen valgt til
Borgmester i Nykøbing.
Den radikale og den socialdemokratiske Byraadsgruppe enedes i Aftes om at hidføre et politisk
Systemskifte i Nykøbing Byraad.
Lige siden 1926, da Borgmester Egede døde, har der
over Borgmestervalgene i Nykøbing været ikke saa lidt
Spænding. Det er ingen Hemmelighed, at naar den
konservative Sagfører Jakob Jensen i 1926 blev valgt til
Borgmester efter den radikale Dr. Egede, saa skyldtes
det, at de to demokratiske Grupper ikke kunde enes om
Personspørgsmaalet og derfor spildte Chancen ved at
stemme paa hver sin Kandidat. Valget den Gang var
imødeset med stor Spænding, og Byraadssalen var
propfuld af Tilhørere den Aften Valget fandt Sted. En hel
Del af denne Spænding har holdt sig ved de senere
Borgmestervalg. Borgerskabet vidste altid, at der forud

var
indgaaet
Valggruppefællesskab
mellem
Konservative og Venstre paa den ene Side og Radikale
og Socialdemokrater paa den anden. Det store
Spørgsmaal var da, om de sidstnævnte Partier, der
udgjorde Byraadets Flertal, vilde benytte deres
Flertalsmagt til at besætte Borgmesterpladsen.
Men det skete ikke, hverken i 1929 eller 1933.
Sidstnævnte Aar var Spændingen særlig stor, idet det
var rygtedes, at den socialdemokratiske Gruppe havde
tilbudt at stemme paa den radikale Mejeribestyrer
Iversen. Denne afslog imidlertid med Tak Tilbuddet, dels
af personlige Grunde og dels fordi han fandt, at da den
radikale Gruppe kun talte to Medlemmer, var det
parlamentariske Grundlag for spinkelt til at bære en
Borgmester.
Ved Byraadsvalget d. 5. Marts i Aar blev vort Partis
parlamentariske Styrke øget med 50 Procent, og
dermed fandt han Grundlaget i Orden, og da hans
personlige Betænkeligheder ogsaa var svundet ind,
sagde han ja til at modtage Kandidaturen. I Aftes skete
det saa. Han valgtes i første Omgang med 6 St. Jakob
Jensen fik 4 St. og en Stemmeseddel var blank.
I denne Afgørelse skal ikke ses nogen Underkendelse af
Sagfører Jensens Borgmestergerning. Den har, som vi
for kort Tid siden skrev i Anledning af hans Jubilæum,
været præget af baade Dygtighed, Saglighed og
Loyalitet. Valget i Aftes var af ret og slet politisk
Karakter, men en naturlig Konsekvens af Byraadsvalget,
hvor Vælgerne klart og tydeligt ved at flytte et Mandat
fra den moderat-konservative Gruppe tilkendegav, at
de ønskede ført en demokratisk Kommunalpolitik i
Kontakt med de Tanker og Idéer, der er det radikale
Venstres, og derfor var det ogsaa naturligt, at Byraadet
satte en af disse Idéers Mænd i Spidsen for Kommunens
Administration.
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Da Valget fandt Sted.
I Overensstemmelse med Loven tilkom det den
hidtidige i Borgmester som det først valgte Medlem at
indlede Mødet. Dette gjorde han, idet han bød det nye
Byraad og specielt de mange nyvalgte Medlemmer
velkommen, og han udtalte Haabet om godt
Samarbejde til Gavn for vor By.
Som det Medlem, der havde den største Anciennitet
som Byraadsmedlem, ledede Johs. Olsen Valget af
Borgmester og udbad sig Forslag.
Lading Petersen foreslog Iversen.
H. C. Larsen foreslog at genvælge Sagfører Jakob Jensen.
Han har vist, at han evner at lede Kommunens
Anliggender paa en Maade, som vi alle finder fuldt
forsvarlig.
Gideon sluttede sig hertil. Sagfører Jensen er anerkendt
som en dygtig Kommunalmand, en dygtig
Forhandlingsleder og en helt igennem saglig og loyal
Personlighed.
Stemmesedlerne blev nu delt om, og da de atter blev
indsamlet, viste Afstemningen det ovenfor gengivne
Resultat.
Iversen: Tak for Valget, og idet jeg ligesom den tidligere
Borgmester byder det nye Byraad velkommen, vil jeg
udtale Haabet om, at det samme gode Samarbejde og
den loyalitet, der prægede det afgaaende Byraad, ogsaa
vil præge det nye, saa vi gennem sagligt Arbejde kan øve
vor Gerning til Gavn for vor By og dens Borgere.
En Strid om Viceformandspladserne.
Den nye Borgmesters første Opgave var at lede Valget
af de to Viceformænd. Socialdemokraterne foreslog
Johs. Olsen til Posten som 1. Viceformand.
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Jakob Jensen: Vedtægten hjemler Adgang til, at disse to
Poster besættes efter Forholdstal. Min Gruppe kræver
Pladsen som 1. Viceformand, og hertil er jeg udset.
Borgmesteren: Ja, vel skal der være Forholdstalsvalg,
men netop dette kan dog ikke afskære 7 Mands
Gruppen fra at besætte den første Plads, saa 4 Mands
Gruppen maa tage til Takke med Andenpladsen, men
forøvrigt er dette dog vist ikke saa stort et Spørgsmaal,
at der er Grund til at rejse Strid derom.
Jakob Jensen: Ved Valget af Borgmester har
Flertalsgruppen besat Førstepladsen. Den næste Plads
tilfalder 4 Mands Gruppen.
Johs. Olsen: Den Fortolkning maa jeg protestere imod.
Borgmestervalget er et Valg for sig og er et rent
Flertalsvalg. Kun ved de to Viceformandspladser kan
Forholdstalsmaaden bringes i Anvendelse, og der er det
givet, at den store Gruppe er berettiget til
Førstepladsen.
Borgmesteren: Dette dækker ogsaa min Opfattelse, og i
Overensstemmelse hermed betragter vi Johs. Olsen
som valgt til 1. Viceformand og Jakob Jensen til 2.
Viceformand. Føler Jakob Jensen sig brøstholden over
denne Afgørelse, maa han klage.
Udvalgsbesættelserne.
Kasse- og Regnskabsudvalget:
Borgmesteren, Johs. Olsen, Jakob Jensen og Gideon.
Havneudvalget:
Borgmesteren, Jakob Jensen, Johs. Henriksen og Gideon
samt uden for Byraadet Sygekassekasserer, P. Johs.
Rasmussen.
Socialudvalget:
Johs. Olsen, Herman Petersen, Johs. Henriksen,
Nybjerg, Lading-Petersen, Jakob Jensen og Gideon.

Børneværnsudvalget:
Johs. Olsen, Fr. Petersen og Jakob Jensen samt uden for
Byraadet, Fru Redaktør Petersen, fru Anna Christensen,
Havnevej, og pens. Afdelingssygeplejerske, frk. Johanne
Fenger.
Gas- og Vandværksudvalg:
Johs. Olsen, Nybjerg og H. C. Larsen.
Elektricitetsudvalget:
Lading-Petersen, Paulus Nielsen og Johs. Olsen.
Ejendomsudvalget:
Fr. Petersen, Lading-Petersen og H. C. Larsen.
Gade- og Vejudvalget:
Johs. Henriksen, Nybjerg og H. C. Larsen.
Sundhedsudvalget:
Paulus Nielsen, Johs. Henriksen og Nybjerg.
Skoleudvalget:
Lading-Petersen, Herman Petersen og Paulus Nielsen.
Skolekommissionen:
Borgmesteren, Fr. Petersen, og Johs. Olsen, Jakob
Jensen og Sognepræst Ewaldsen.
Bygningskommissionen:
Borgmesteren, Fr. Petersen og Jakob Jensen og uden for
Byraadet Entreprenør Jens Nielsen og Snedkermester
Oscar Petersen.
Brandinspektøren og Politimesteren er selvskrevne
Medlemmer.
Brandkommissionen:
Herman Petersen, Nybjerg, Jakob Jensen og Gideon,
uden for Byraadet Inkassator P. Frederiksen. Ogsaa her
er Brandinspektør og Politimester Medlemmer.
Sundhedskommissionen:
Fr. Petersen, Nybjerg, Paulus Nielsen, Gideon og
Overdyrlæge Vinding. Her er Kredslægen og
Politimesteren selvskrevne som Medlemmer.
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Bevillingsnævnet:
Borgmesteren, Johs. Henriksen, Jakob Jensen, Gideon,
Politimesteren og P. Frederiksen.
Rotteudvalget:
Paulus Nielsen, Nybjerg og Johs. Henriksen.
Rutebiludvalget:
Herman Petersen, Lading-Petersen og H. C. Larsen.
Giftefoged:
Nybjerg.
Udvalget for Sportspladsen og Skovarealerne ved
Skærby:
Gideon, Lading-Petersen og Fr. Petersen.
Amtssygehusets Bestyrelse:
Fr. Petersen og Paulus Nielsen.
Bestyrelsen for Lærer- og Børnebogsamlingen:
Lading-Petersen.
Raadhusbestyrelsen:
Lærer Bjørnsgaard.
Delegeret til Odsherredsbanen:
Gideon.
Maskintilsynsmand:
Maskinbygger Karl Jensen. Stedfortræder: Maskinmester Børthy Petersen.
Brandinspektør:
Tømrermester C. Andersen.
Sessionsbestyrelsen:
Nybjerg.
Tilsyn med Varetægtsfanger:
Herman Petersen og Gideon.
Bestyrelsen af Administrationsbygningen:
Borgmesteren og Jakob Jensen.
Bestyrelsen for Folkebiblioteket:
Fr. Petersen og Gideon.
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Vurderingsmænd til Ejendomsskyld:
Tømrermester C. Andersen og Proprietær L. P. Hansen,
„Nordgaard”. Stedfortrædere: Tømrermester Laur.
Nielsen og Nybjerg.
Vandsynsmænd:
Avlsbrugerne Niels O. Sørensen (Fmd.) og Erik Nielsen,
Thorsbjerg.
Det kommunale Svinenævn:
Borgmesteren og Avlsbrugerne Sofus Sørensen og Vald.
Andersen.
Sluttelig vedtoges det at afholde de ordinære
Byraadsmøder den anden og fjerde Tirsdag i hver
Maaned Kl. 19.

Omtale 1/4 (fuldt gengivet)

Nykøbings nye Borgmester.
For første Gang valgte Nykøbing i Aftes en „Indfødt" til
Borgmenter. Mejeribestyrer C. C, Iversen fødtes 24.
Novbr. 1883 i Nykøbing, hvor hans Fader var Smed. Da
Iversen var 6 Aar gammel flyttede hans Forældre til
Rørvig. Her levede han sin Barndom i nær Berøring med
denne Bys fattige Fiskerbefolkning, og herfra stammer
den nye Borgmesters dybtgaaende demokratiske
Indstilling.
Som Skoledreng viste han sig at være et særdeles
velbegavet Barn og i Besiddelse af en sjælden Lærelyst,
noget, der for øvrigt aldrig har forladt ham.

Efter Konfirmationen slog han sig paa Mejeribruget. Om
hans Løbebane paa dette Felt fortalte vi ved hans
Jubilæum som Mejeribestyrer paa „Billesborg" for godt
et Par Aar siden, og dette skal ikke gentages her.
En række fortrinlige Egenskaber har præget Iversen
gennem hele Livet. Her skal først og fremmest nævnes
hans fænomenale Arbejdsevne, der tillader ham at
overkomme det utrolige uden nogensinde at jaske
Arbejdet igennem. Enhver Sag, der bliver betroet i hans
Hænder, bliver undersøgt med meget stor Grundighed
og vendt og drejet paa alle Leder og Kanter før han tager
sin Stilling dertil, men saa er hans Syn paa Sagen ogsaa
underbygget med et saadant Fond af saglige
Argumenter, at det er haabløs Gerning at løbe Storm
derimod. I Byraadet har han haft Sæde i 16 Aar. Han blev
straks sat paa Poster, hvor der var betydelige Opgaver
at løse, og han fandt heri udmærket Anvendelse for sine
rige Arbejdsevner. Ledelsen af Byens Gade- og
Vejudvalg var en af Byraadets Uriasposter. Ikke alene et
Sted, der krævede en stor Arbejdsindsats, men ogsaa en
Post, navnlig ved det omfattende Nødhjælpsarbejde,
der knyttedes hertil, hvor han var udsat for Kritik. Men
hvor denne end lod sig høre, faldt den altid død til
Jorden, naar Iversen fremførte den saglige Begrundelse
for sin Opfattelse.
Som Formand for Skoleudvalget har han ligeledes øvet
en betydelig Indsats til Gavn for Skolevæsenets
Udvikling her i Byen. Han var paa dette Punkt en værdig
Arvtager efter sin Forgænger Dr. Egede.
En anden Ting, der kvalificerer Iversen, er hans
udprægede Retfærdssans. Han taaler ikke, at nogen
lider Uret. Retfærdsfølelse, Arbejdsiver og Grundighed
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er en solid Ballast at føre med ind i den nye Stilling. Da
han tilmed kun er 53 Aar gammel og saaledes stadig
staar paa sit Livs Middagshøjde, vil han sikkert faa øvet
en betydelig Indsats til Gavn for sin By. At han ejer en
ærlig Vilje dertil vil ingen drage i Tvivl. At han ogsaa er
en repræsentativ, noterer vi kun for Fuldstændighedens
Skyld.
At man i konservative Kredse er meget misfornøjet med
Sagfører Jakob Jensens Fald fra Borgmesterstolen, er
der vel intet at sige til. Konservatisme er jo nu engang
Konservatisme. Men Ingen - selv de mest misfornøjede
- vil bestride den nye Borgmesters Kvalifikation, og naar
dette erkendes, er der kun al Grund til at lykønske
Nykøbing med det Valg, som Byraadet traf i Aftes.

Omtale 23/4 (fuldt gengivet)

Frk. Schytte, tidl. Ringholm, død.
Den tidligere Ejer af Ringholm, Frk. Henriette Schytte, er
død i København, 63 Aar gammel. Frk. S. vil endnu
mindes her paa Egnen som en meget initiativrig og
særpræget Dame. Hun studerede i sine unge Dage
Landvæsen og stod derfor ved Faderens Død velrustet
til at overtage Driften paa Ringholm, en Gerning, hun gik
fuldstændig op i. Hun færdedes Dagen lang i Mark og
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Stalde og gik ingenlunde af Vejen for at tage et Nap med
selv i det simpleste Arbejde. Hun var den første Kvinde
paa denne Egn, der optraadte i Mandsklæder, hvilket
den Gang vakte meget Anstød, men som ikke rørte
hende en Døjt.
Frk. Schytte havde ogsaa Æren af Oprettelsen af Eksport
firmaet „Odsherreds Ægforretning“, der blev startet
som Aktieselskab med hende som Hovedaktionær og
faktiske Leder.
I 1916 solgte hun Ringholm til senere afdøde Propr. Poul
la Cour. Frk. Schytte købte derefter først en af Vintre
Møllerne, senere en mindre Gaard i Kamstrup ved
Roskilde og tilsidst købte hun og drev Værebro Kro.
En tiltagende Svaghed tvang hende for 3 Aar siden til at
afhænde denne, hvorefter hun flyttede til København.
Her blev den energiske Dames Tilværelse formørket af
idel Sygdom, og Døden kom nu som en Befrielse. Hun
blev plejet af sin mangeaarige Veninde, Frk. Karen
Vedel. Frk. Schytte havde kun én nær Slægtning, en
Søster, der var meget musikalsk. Hun bor i Munchen,
gift med Kunstmaler Kaulbach.

Omtale 3/5 (fuldt gengivet)

Skiftedagen i Nykøbing
De to sidste Dage har Nykøbing staaet i Skiftedagens
Tegn. I Lørdags den 1. Maj var en stor Del af
Ungdommen fra Landet søgt til Bys, og Forretningerne
kunde notere en god Handelsdag. Ogsaa i Gaar, den
første Søndag i Maj, hvor Butikerne maa holdes aabne
om Eftermiddagen, var der kommet en Del, men ikke
saa mange, som man tidligere har set paa den første
Søndag efter Skiftedag. Muligt skyldes det, at Søndagen
laa for nær paa Skiftedagen. Forøvrigt har Skiftedagshandelen ikke nær den Betydning nu, som den
havde for en Del Aar tilbage. For det første er der ikke
saa meget Tyende paa Landet, og for det andet faar de
som Regel Lønnen helt eller delvis udbetalt hver
Maaned, saa der samles ikke saa mange Grunker at slaa
til Side med paa en Skiftedag som i tidligere Tider.
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Arbejdernes Majdemonstration i
Nykøbing
I det fine Foraarsvejr samledes i Gaar ca. 125
Mennesker om „de røde Faner” til det Traditionelle
Demonstrationstog i Nykøbing. Efter en Runde gennem
Gaderne med Hornmusik i Spidsen gik Turen til
„Grønnehavehus”, hvor man samledes i Salen.
Formanden for Fællesorganisationen, Arbmd. Carl
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Hansen
bød
Velkommen,
og
saa
talte
Afdelingsformand, Bager Vilh. Christiansen, København.
Han gav en Oversigt over, hvad Socialdemokratiet
havde naaet siden den mindeværdige Majdag 1872, da
københavnske Arbejdere, forsamlet til Majdemonstration paa Nørre Fælled, splittedes af Rytteri og Politi.
Paa Majdagen samles man for at fremhæve de faglige
og politiske Krav.
Mange af de Krav, der har været stillet: 8 Timers
Arbejdsdagen og en taalelig Løn er i Realiteten naaet,
men der er et stort Misforhold mellem Kapitalen paa de
faa Hænder og de permanente 100,000 Arbejdsløse. Et
af de Krav, der maa stilles i Dag, er Frugtbargørelse af
den bundne Kapital og forøgede Beskæftigelsesmuligheder. Den siddende Regering er bundet af et borgerligt
Parti, der er en Hemsko for de Ønsker og Krav,
Arbejderne stiller.
Det, der er tilbage, er at vaagne op af den Dvaletilstand,
Arbejderne nu er i. Maalet er en ren socialistisk Regering
og rent socialistisk Styre i Kommunerne. Derefter kom
Taleren ind paa en Omtale af de fascistiske Stater. Man
maatte lære af de Fejl, Socialdemokratierne havde gjort
i disse Lande, hvor de ikke har kendt deres
Besøgelsestid.
Et ubrødeligt Sammenhold vil danne en forsvarlig Bom
mod Tendenserne fra Syd.
Til Slut krævede Taleren Fordømmelse over den sorte
Reaktion i Spanien, de klerikale konservative og de
nazistiske og fascistiske Militærmagter, der støttede
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dem. De har ved deres Adfærd sat en Skamplet i
Verdenshistorien, som ikke kan afvaskes.
Derefter oplæste Formanden for Fællesorganisationen
den fra Hovedledelsen udsendte Resolution, der
krævede Arbejdstidsforkortelse, et nøjere Samarbejde
mellem de faglige og politiske Organisationer og
Bekæmpelse af Krig, Fascisme og Nazisme. Denne
vedtoges, og man sang til Slut Internationale.

Omtale 4/5 (fuldt gengivet)

Nykøbing mangler en
Rutebilcentral.
Handelsstandsforeningen iværksætter Aktion for at
tilvejebringe en saadan.

www.nykobingslokalhistoriske.dk

Kalundborg betaler hver Rutebil saaledes 45 Kr. om
Maaneden. Under alle Omstændigheder vil Problemet
nok kunne afgive Arbejdsstof til det ellers ikke særlig
overbebyrdede Udvalg. Muligt er det jo ogsaa, at man
ved Samarbejde med alle de interesserede Parter kan
naa frem til en Ordning af mere beskeden Karakter.

Fra 1. Maj er Nykøbing uden Rutebilcentral. Gennem
flere Aar har Rutebilejerne selv organiseret og
opretholdt Samlingssted for Indlevering og Udlevering
af Pakker, først i Vilh. Nielsens Hotel og nu det sidste Par
Aar hos Rutebilejer Buus.
Denne har nu opsagt Overenskomsten med Kollegerne,
idet han fandt, at det økonomiske Udbytte, han havde
deraf, ikke stod i Forhold til Ulejligheden. Rutebilejerne
gav ham et Gratiale paa ialt 48 Kr. maanedlig, men da
Hr. Buus havde en Udgift paa 30 Kr. månedligt til Bybud,
kan det jo ikke nægtes, at det, der blev til overs til ham
for Lokaler m. v., var saare beskedent.
Men at det er en Mangel i vor Rutebil-Tidsalder, at der
ikke findes et fast Indleveringssted i Byen er jo
aabenbart, og efter hvad vi erfarer paatænker
Handelsstandsforeningen da ogsaa at sætte sig i
Bevægelse for at faa en Ordning, og vil muligvis søge
Assistance hos Byraadets Rutebiludvalg.
Under hvilken Form en saadan Assistance kan ydes er
ikke umiddelbart indlysende. Skal det gøres rationelt,
maa Kommunen jo oprette og drive en Rutebilstation
som man gør det i adskillige Byer, hvor det saa gøres til
en Pligt for Rutebilerne at anløbe disse Stationer og
betale en klækelig Afgift til Centralens Drift. I

Omtale 20/5 (fuldt gengivet)

Borger=Jubilæum.
Paa Lørdag den 22. ds. fejrer fhv. Vægter Ludvig
StaIIkneckt sit 25-Aars Jubilæum som Borger i Nykøbing.
Han startede som Glarmester og drev denne Forretning
i en Aarrække. Men da der blev en Plads ledig som
kommunal Vægter, gled han ind i Ordenshaandhævernes Række, hvor han hurtigt viste sig som en Mand, der
med Dygtighed og Myndighed overvaagede Natteroen
paa Gaderne. Egentlig kunde Stallkneckt godt have
beholdt Pladsen den Dag i Dag. Han er nemlig fremdeles
i fuldt Vigør. Men han faldt for den ubarmhjertige
Aldersgrænse, da han passerede de 70 Aar og maatte
finde sig i at gaa ind i Pensionisternes Indelukke.
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bevilget Nykøbing S. Byraad, der har erklæret sig villig til
at staa som Laantager, et Laan, stort indtil 25,000 Kr., til
Udbedring af Diget ved Ringholm og Afvanding af det
indenfor Diget beliggende Areal.
Omtale 20/5 (fuldt gengivet)

Hæderstegn til
Rutebilchauffører.
I disse Dage har Landsforeningen af Danmarks Bilruter
uddelt en Række Hæderstegn som Paaskønnelse for
dygtig og aldrig svigtende Kørsel.
Mellem de Rutebilchauffører, som har faaet tildelt
denne Udmærkelse, er Christian Andersen, Nykøbing Sj.
og Jens Chr. Nicolaj Jensen, Rørvig, som begge er
belønnet med Hæderstegnet i Sølv for paalidelig og
dygtig Kørsel.

Omtale 27/5 (fuldt gengivet)

Spørgsmaalet om Rutebilcentral i
Nykøbing
er stadig aktuelt. Det er givet, at saavel Byens
Forretningsverden som Rutebilejerne i høj Grad føler
Savnet af en Ind- og Udleveringscentral, og paa en eller
anden Maade maa Spørgsmaalet løses.
I Aftes afholdtes et forberedende Møde om Sagen, hvori
deltog Rutebilejerne og Handelsstandsforeningens
Bestyrelse, der var repræsenteret af Formanden,
Købmand Niels Bentzon og Isenkræmmer Knud Larsen,
og hvortil Byraadets Rutebiludvalg var indbudt.

Omtale 26/5 (fuldt gengivet)

Udbedringen af Ringholm-Diget.
Ministeriet for Landbrug og Fiskeri har meddelt, at der i
Henhold til Lov af 31. Marts 1933 med senere
Tillægslove om Laan og Tilskud til Grundforbedring er

Paa Mødet var der almindelig Enighed om, at en Central
skulde tilvejebringes. Men den Maade, hvorpaa dette
skulde ske, var der adskilige Forslag fremme om.
Fra Rutebiludvalget blev det fremhævet, at det sikkert
var bedst, om Forretningsfolkene og Rutebilejerne selv
løste den Opgave. Skulde den løses ved Byraadets
Foranstaltning, var der næppe Tvivl om, at Ordningen
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vilde blive dyrere, end hvis der blev tilvejebragt en
privat Ordning.
Disse foreløbige Drøftelser endte med, at der blev
nedsat et Udvalg af Købmænd og Rutebilejere til at
arbejde videre med Spørgsmaalets Løsning.
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Omtale 8/6 (fuldt gengivet)

Sommerbeboelserne i Odsherred

Rutebilstationen i Nykøbing
sikret

viser, en stadig glædelig Stigning i Antal Aar for Aar.
Postvæsenet holder Statistik over Bevægelsen paa
dette Omraade, og her angives Sommerhusenes Antal
for indeværende Aar. Til Sammenligning anføres i Parantes Tallene fra 1936.
Nykøbing 215 (176), Lumsaas 66 (41), Asnæs 72 (55),
Faarevejle 179 (168), Højby 40 (37), Rørvig 232 (210),
Vig 136 (133).
Tallet paa Sommer-Beboelseshuse er saaledes steget
med 110 i det sidste Aar, nemlig fra 842 til 952. Derimod
giver det ikke Indblik i, hvor mange Familier, der holder
Sommerferie i Odsherred. En stor Del af disse 952 Huse
er jo i Løbet af Sommeren beboet af flere Familier. Hertil
kommer Beboelserne i de store Teltlejre samt den
Mangfoldighed, der nyder Ferien paa Hoteller og
Pensionater eller som for kortere eller længer Tid lejer
sig ind i private Hjem. Alt i alt drejer det sig om en
overvældende, men særdeles velkommen Invasion.

Den indrettes i Automobilforhandler Anton Hansens
Lokale.
I Aftes holdt Rutebilejerne i Nykøbing og det af
Handelstandsforeningen
nedsatte
Udvalg
et
Fællesmøde til Drøftelse af det brændende Spørgsmaal
om Oprettelse af fast Rutebilcentral. Indbudt var tillige
Byraadets Rutebiludvalg, hvilket forøvrigt var ret
overflødigt, da det viste sig, at Rutebilejerne i
Forbindelse med Handelsstandsforeningen var i Stand
til selv at løse Spørgsmaalet, hvad ogsaa var det mest
naturlige.
Automobilhandler Anton Hansen havde tilbudt at stille
de nødvendige Lokaliteter til Raadighed og passe
Stationen mod et aarligt Vederlag af 1500 Kr. En Del af
Anton Hansens store Udstillingslokale vil blive skilt fra
og møbleret som Venteværelse for Passagererne. Der er
indlagt Centralvarme, saa dette vil jo blive saare
behageligt for de Ventende.
Til Dækning af Udgiften skal Forretningsfolkene betale 5
Øre for hver Pakke, der indleveres, og selvfølgelig er det
saa Meningen, at alle Pakker skal indleveres der. Resten
af Udgiften skal saa Rutebilejerne dække, og det vil man
foreløbig lade sig gøre ved en Afgift af 15 Kr. maanedlig
for hver Rutebil.
Omtale 15/6 (fuldt gengivet)

Rutebil-Stationen
hos Bilforhandler Anton Hansen er taget i Brug fra i Dag,
og der var straks en Del Pakke-Ekspedition. Der kommer
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7-8 Rutebiler, nogle flere Gange om Dagen, saa der
bliver en Snes Ekspeditioner om Dagen.

Omtale 17/6 (fuldt gengivet)

Smaanyt.
Forlystelsesskatten var i Maj 1493 Kr. for Nykøbing By
og Dragsholm Birk.
Frisør Ensted, Grand Salon, Nykøbing, er rejst paa
Studierejse til Berlin efter Indbydelse af Blackhead
Fabrikerne.

Nykøbing 1937 – fra Holbæk Amts Venstreblad
Omtale 24/6 (fuldt gengivet)

Sct. Hans Aften i Odsherred.
Det kæmpemæssige Baal ved Hospitalet var atter i Aar
en stor Oplevelse.
Størst, smukkest og stærkest besøgt af samtlige Baal i
Landet er uden Tvivl det, der blusser for Patienterne paa
S.N. S.
Naar Gartneren Aaret om beskærer Træer og klipper
Hække, er man tilbøjelig til at mene, at det, der skæres
væk, er Affald og værdiløst. Men her ser man, hvilken
Skønhed, hvilken Stemning og Festglæde disse visne
Pinde og Grene skaber Sct. Hans Aften. H. C. Andersen
kunde have skrevet et smukt Eventyr derom ....
Det blev den skønneste Aften, vi længe har haft. Stille
og dog med nogen Lunhed i Luften. Og de regntunge
Skyer var krøbet i Skjul. Op over Fjorden og over en blaa
Dis kikker Maanen. Det kniber for den at tage Kampen
op med Baalets Flammetunger, saa ussel og svag ser
den ud.
Store Menneskeskarer er allerede ved 9-Tiden
strømmet til og fylder den store grønne Plads mellem
Landevejen og Fjorden. Skal man nævne et Tal, bliver
det mindst 2000. Gamle Damer med Klapstol under
Armen og smaabitte Rollinger, der forlængst burde ligge
i deres Visseluller.
„Mor, hvor har de faaet alt det Brænde fra?" spørger en
lille Pige. Aldrig har hun set Mage; hun kom i Gaar med
Far og Mor som Sommergæst til Egnen.
F. D. F.s Drengeorkester spiller en Række af de gode,
kendte Melodier, og ind imellem er Pastor Ewaldsen
Forsanger til en Mængde smukke Sange.
Vi gaar nærmere. Stemningsfuldt og betagende er det
baade at høre og se. Medens Skæret af Baalet giver
Genskin i de mange Menneskeøjne, giver Syge og Sunde

sig hen i Sangene „Der er ingenting, der maner“ „Der er
et yndigt Land“ „I Danmark er jeg født“ „Kongernes
Konge“ og mange flere. I faa, gode Ord motiverer
Præsten et Leve Danmark, der bliver besvaret med 3
rungende Hurraer.
Ude paa Fjorden ligger en enlig Kaproerbaad, og fra
Nakke Strand hilser et Baal os.....
„Dejlig er Jorden, prægtig er Guds Himmel“, Tonerne af
den gamle Melodi bæres ud over Pladsen, og da Sangen
er endt, begynder der at blive Opbrud. Men længe
endnu flokkes Ungdom om Funkerne fra det mægtige
Baal, og det tager Tid, før de mange Funktionærer paa
det store Hospital faar Fyraften.
— Det er en god og smuk Skik, at der holdes Sct.
Hansfest derude, og By og Egn bør være taknemlige,
fordi de ogsaa faar Glæde af Festen.
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