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Allinge=Sandvig Elaandværker: og 	Landstingsmand  Kaptajn Jensen, 
  Folketingsmand  Markus Blem, 

Borgm. Løjtn. Joh. C.  Koefoed o. 

Industriforenings 50 Aars Jubilæum.    	Indvielsestalen  holdtes  af 
Sognepræst  J ul.   Friis  Hansen.   Ef- 

Teknisk Skole 

Den 24. Febr. 1883 samentraadte 
efter Opfordring  af Malerm. Chr. 
Pedersen en Del Mænd af Allinge-
Sandvig til et Møde paa Raadhu-
set for at drøfte, hvorvidt det 
skulde være ønskeligt og  muligt 
at faa dannet en Haandværker- og  
Industriforening. 

o 

Det vedtoges at danne en saa-
dan Forening, og  samtlige de mød-
te, ialt 21 Mand, tegnede sig  som 
Medlemmer. Der blev nedsat et 
Udvalg  til at arbejde videre for 
Sagen. Udvalget kom til at bestaa 
af d'Hrr. Borgmester W. Marck-
mann, Skibsbygger J. Pedersen, 
Malerm. Chr. Pedersen, Rebslager 
Carl Hansen og  Stenværksbesty-
rer K. A. Petersen. 
Foreningens Formaal var følgende: 
a. at drive en Aftenskole, hvor der 
ydes Undervisning  i Dansk, Skriv-
ning, Regning  og  Tegning. 

b. at afholde Foredrag  og  Oplæs-
ning  af dannende og  belærende 
Art. 

c. at oprette en Bogsamling  inde-
holdende saavel tekniske Skrifter 
som Bøger af almendannende 
Natur. 

d. at udstille Frembringelser fra
ærk og  Industri. 

e. at afholde Møder til Drøftelse 
af Spørgsmaal, der berører 
Haandværkerstanden. 

Den første Bestyrelse bestod af 
følgende 

	Ma- 
lerm. 	

Herrer- Stenværksbesty- 
rer K. A. Petersen, Formand,  
lerm. Chr. Pedersen, Kasserer, 
Skibsbygger J Pedersen, Rebsla-
ger C. Hansen og  Værkfører S.M. 
Mohr. 

Revisorer blev Dr. E. Danckell 
og  Lærer 0. Christensen, Sandvig. 

1. Oktober 1883 begyndte Af-
tenskolen sin Undervisning  med 
27. Elever. Byraadet afgav gratis 
Lokale, Lys og  Varme og  ydede 
50 Kr. til Undervisningen. 

Til at lede Undervisningen an-
sattes Lærer L. Pedersen og In-
geniør H. Olsen. Hvis det skulde 
ønskes, kunde der yderligere op-
rettes en Klasse i Bogføring med 
Lærer Christensen i Sandvig  som 
Leder. 

Det første Foredrag i Foreningen 
blev holdt af Hr. Ludvig Bøgeskov, 
Østermarie. Det næste af Dr. Carl-
sen, Hasle. Af og  til holdt Lærer, 
senere Inspektør, L. Petersen, der 
var en meget kundskabsrig  Mand, 
stærkt besøgte Foredrag  paa Sko-
len. 

Klagerne indenfor den tekniske 
Aar Skoleverden lød for 50 A siden, 

som de lyder den Dag i Dag: 
Mangel paa Interesse hos Eleverne, 
Vanskelighed ved at holde Dici-
plin og  for mange Forsømmelser. 

Skolen, som begyndte saa smukt  

med 27 Elever, maatte allerede 
Aaret efter nøjes med 10. Af dem 

som Regel kun 6-7 Styk-
ker. Følgen af disse elendige For-
hold blev, at Foreningen standsede 
Undervisningen i 3 Aar, fra 
1884-1887. 

Hr. K. A. Petersen, denne be-
gavede og  kundskabsrige Mand, 
trak sig  tilbage som Formand og  
gaar dermed ud af Sagaen. Godt 
var det, at man ved Starten havde 
en saa betydelig  Formand, thi der 
var meget at ordne og  navnlig  af 
skriftlig  Art, og  Hr. K. A. Peter-
sen var allerede den Gang  en 
Mester i at behandle vort Moders-
rn a al. 

I 4-5 Aar vantrivedes det hele, 
s og  der skiftedes stadig  Formand. 

Endelig  i 1892 fik Foreningen paa-
ny en Leder, der tog  sig  kraftigt 
af Sagerne og fik bragt Orden til 
Ve je. Det var Hr. Emil Bohn. Med-
lemstallet steg  betydeligt, Skolen 
fik 40 Elever, og  Fagenes Antal 
øgedes. 

Hr. Bohn lagde sig  navnlig  i Se-
len for at faa rejst Foreningen en 
Teknisk Skole og  faa skaffet den 
Andel i Varelotteriets Overskud. 
Ingen af Delene lykkedes for ham, 
men Forarbejderne fik han gjort, 
og  det skal man ikke kimse ad. 

Ret umotiveret trak Hr. Emil 
Bohn sig  tilbage efter 2 Aars Virke 
og  afløstes af Hr. Avlsbruger, se-
nere Bankbestyrer, M. P. Ipsen, 
der holdt ud i Stillingen i 26 Aar 
til stor Gavn for Foreningen og  
Skolen. Denne joviale Mand med 
det store, lyse Smil og den brede, 
kraftige Skikkelse havde en forun-
derlig  Evne til at vinde alle for 
sig. Hvad han kunde tillade sig  
at bruge af ramsaltedeUdtryk over-
for sine Medarbejdere uden "nogen-
sinde at støde an, var ganske ene-
staaende. Den Slags kan ikke læ-
res, men er medfødt. Det er ikke 
for meget sagt, at ethvert Møde 
sammen med Hr. Ipsen var som 
at deltage i et festligt Lag  Da han 
trak sig  tilbage, kan man med Sand-
hedsige, at han blev savnet ved 
Skolen. 

Hr. Ipsen arbejdede videre for 
at faa rejst Skolebygningen, og 
den 24. Juli 1895 var man naaet 
saa vidt, at Formanden kunde 
nedlægge Grundstenen. Over Ho- 
veddøren skulde staa Ordene: 
„Dag har Herren skabt til Daad". 
Det nedlagte Dokument slutter 
med følgende Bøn: „Herre! Gud 
Fader! Giv dette Værk Fremgang  
og  din Velsignelse." 

Den 28. December 1895 midt i 
Vinterens Hjerte indviedes Skolen. 
Til Stede var de fleste af Øens 
Autoriteter Vi nævner: Amtmand 
Grothoff, Byfoged Nørgaard,  

ter Indvielsen 	man til 
Fællesspisning paa Hotel Allinge, 
hvor m hv 	Stemningen var fortræffelig. 

I Aaret 1899 afgav Skolen Lo-
kaler til en nyoprettet Realskole, 
der i adskillige Aar lededes af 
Hr. Cand. Mortensen. Den havde 
i sin Tid stor Betydning  for Korn-
munen, da ikke saa faa unge Men-
nesker udgik fra den med Præli-
minæreksamen. 

Der 	nu gik n D 	en Del rolige Aar, 
hvor Skolen administreredes paa 
det bedste, uden at der skete no-
get bemærkelsesværdigt. De for-
skellige Tilskud til Skolens Virk-
somhed var ret ens fra Aar til Aar. 
Elevantallet var jævnt stigende og 
raaede Højdepunktet i 1909 med 
92 Elever. 

Blandt Eleverne var gerne en 
Snes Drenge, som det kneb svært 
med at sysselsætte, da det var li-
det tillokkende fo- disse at arbejde 
med de samme Fag  ein Aftenen 
paa Teknisk Skole, sort de havde 
slidt med om Dagen i Barneskolen 

Da indgav Lærer H. P. Koefoed 

enAnsøgning  til Bestyrelsen om 
at maatte oprette en Sløjdskole i 
Foreningens Teatersal, der sjelden 
benyttedes som saadan, men var 
i høj  Grad t jenlig  som Sløjdskole. 
Denne Tilladelse gaves paa Be-
tingelse af, at vedkommende Læ-
rer selv afholdt alle Udgifter. Der 
anskaffedes Værktøj  for 700 Kr. 
— 20 Høvlbænke med dertil hø-
rende Smaaværktøj. — Pengene 
blev i Tidens Løb indtjent ved 
Opvisning i Gymnastik, Rundlege 
og  Folkedans, og  derefter skæn-
kedes hele Indventaret til Skolen. 
Sløjden indførtes i Aaret 1907 og  
drives fremdeles. 

Som tidlig ere nævnt i nærvæ-
rende Artikel var Lønnen pr. læst 

e 50 Øre. Senere 
naaede den 1 Kr., men under Ver-
denskrigen, da alt steg  foruroli-
gende i Pris, indgav Lærerne An-
søgning  til Bestyrelsen om en Ti- 

meløn af 1,50, hvilket efter lang-
varig  Forhandling  bevilgedes. Aa-
ret efter fremsatte Lærerne Krav 
om 2 Kr. Paa Formandens ind-
stændige Henstilling  tog  dog  Læ-
rerne deres Krav tilbage, men kun 
af Pietetshensyn overfor Forman-
den personlig. I de senere Aar 
har Timelønnen efter 15 Aars Tje-
neste naaet en Højde af 3,50. 

Hr. Emil Bohn arbejdede, som 
allerede sagt, stærkt paa at faa et 
Tilskud til Skolen fra Varelotteriet. 
Dette lykkedes ikke for ham, men 
kom dog  snart i Orden. I mange 
Aar dannede d'Hrr. P. Jul. San-
dersen, I. B. Larsen, og  P. C. 
Holm Lotteriudvalget og gjorde 
sig  megen Flid for at skaffe Pen-
ge ad denne Vej til Foreningen. 
Hvert Aar har denne modtaget 
nogle Hundrede Kr. til sin Kasse 
gennem nævnte Udvalg. 

Hr. Gasværksbest. Kofoed kom 
ind i Bestyrelsen i 1917. Han er 
for Tiden Foreningens Kasserer. 
Den første Kasserer var Malerm. 
Pedersen. I mange Aar virkede 
Hr. Malerm. Carl Nielsen som saa-
dan, og  han var en meget spar-
sommelig  Mand i denne Egenskab; 
men Gasværksbestyreren sidder 
om muligt lige saa fast paa Kas• 

I Allinge. 

sens Laag som Malermesteren — 
heldigvis. 

Hr. Bankbest. M. P. Ipsen blev 
valgt til Formand den 13. Novbr. 
(Stormflodsdagen)  1894 og  havde, 
da vi naaede den 13. Novbr. 1919, 
virket som Formand i 25 Aar. øn-

skede 
At Foreningens Medlemmer n-

skede at hædre deres gamle, af-
holdte Formand nævnte Dag  kan 

som en Selvføl vel betragtes so ge, og  
om Aftenen den 13. Novbr. sam-
ledes da ogsaa Jubilaren med en 
festklædt Skare fra Allinge-Sand. 
vig  og  Omegn — saa mange som 

m Hotel Allinges Sal med tilstødende 
Lokaler paa nogen Maade kunde 

---rumme 	til en meget animeret 
Fællesspisning  med diverse Vine 
og  god Musik. 

m 
m 
Malerm. Joh. Hansen bød vel-

komen til Bords. Der blev holdt 
Festtaler af flere ærede Medbor-
gere og  fremdraget smaa Episoder  

som viste Jubilaren som den 
bramfri, jævne og  fremfor alt elsk-
værdige Mand han var. En i Da-
gens Anledning  forfattet Haand-
værkervise gjorde stormende Lyk-
ke og  maatte synges Gang  paa 
Gang. 

At den fornøjelige Formand selv 
ved sine muntre Smaataler forhøj-
ede Feststemningen i høj Grad 
siger sig  selv. 

Under Festmaaltidet overraktes 
der Jubilaren et pragtfuldt Sølv-
bæger samt en smukt udstyret 
Adresse med Givernes Navne, dvs. 
med Navne paa saa godt som alle 
Borgere i Allinge-Sandvig. 

Festen sluttede sent og  var me-
get vellykket. 

Hr. Malerm. Johs. Hansen af-
løste Hr. Ipsen som Formand i 

som Be 
Aaret 1920. Hr.Hansen havde den-
gang  arbejdet sstyrelses-
medlem i længere Tid og  som Læ-
rer ved Skolen i adskillige Aar. 
Han tog  kraftig  fat paa Reparation 
af Skolebygningen baade ind- og  
udvendig. Under den stadige Pen-
gemangel, Skolen havde lidt un-
der, var den efterhaanden bleven 

	

Del 	
ar

el forsømt. Nu blev der r ud- 
ført Reparationsarbejder for om-
kring 1400 Kr., bl. a. blev den 

ræ gasle Træport, der var raadden, 
afløst af en Jernport, et smukt 
Stykke Smedejerisarbejde udført 
af Smedem. Carlsen. 

	

le 	

to 

Malermesteren havde en glim-
rende Evne til at pumpe de for-
skellige Autoriteter for Penge til 
Fordel for Skolen. Eksempelvis 
kan anføres, at Statens Tilskud, 
der Aar efter Aar figurerede med 
omkring  350 Kr., blev drevet op 
til omkring  2500 Kr.

m  Efter 10 Aars Formandsarbejde 
flyttede Hr. Hansen til Rønne og 
afløstes som Lærer af Bygmester 
Chr Lind, Sandvig, og  som For-
mand af Bankbestyrer Johs Pe-
dersen. 

Da Hr. Bankbestyrer Johs. Pe-
dersen endnu har virket saa kort 

Formand, vil det vær som For e for-
hastet at karakterisere ham som 
saadan. Kun vil vi nævne, at han 
sammen med Hr. Malerm. Johs. 
Hansen og  Lærer H. P. Koefoed 
har undervist i over 20 Aar ved 
Skolen. 

Det er givet, at mange andre 
Mænd end de i denne Artikel 
nævnte, har fra Tid til.anden ud-
rettet et Arbejde for Skolen; men 
det lader sig  ikke gøre at omtale 
alle. 	Kun skal til Slut anføres, 

Hr. at H Stenværksbest Chr. Peter. 
i Aar har sen 	virket som Revisor 

i 45 Aar og  er, hvis jeg  husker 
Ret, Foreningens eneste Æres-

medlem. nuværende uværende Bestyrelse be-
staar af d'Hrr. Bankbest. Johs. Pe-
dersen, Gasværksbest. A. Kofoed, 
Snedkerm. Th. Jørgensen, Malerm. 
Ludvig Nielsen og  Lærer H. P. 
Koefoed. 

H P. 



I konservative Blade kan man 
læse om „Regeringens og Venstres 
Knæfald for L. S." 

Vi tror, at de politiske Partier 
kan spare sig indbyrdes Spydig-
heder ved dette Kronefald ; thi det 
kom simpelthen fordi de laante 
Reserver var ved at slippe op. Og 
lad os nu se, om de høje Magt-
havere kan laane nok Sterling i 
Hambros Bank i London til at 
holde den nuværende Kurs med. 

L. S. krævede for 2 Aar siden 
24 Kr. for et Pund Sterling. 

Ikke en af Magthaverne vilde 
høre derpaa. Dernæst krævede L. 
S. Kapitalstaksten indført. Eks-
portens Værdi som Maalestok for 
Lønninger, Renter, Skatter, Afgif-
ter osv. 

Ogsaa dette Krav gik de Herrer 
Magthaveres øren forbi. 

Tiden 	den aldrig hvilende— 
har givet L. S. Ret, og selv om 
en Kurs af 22,50 ikke —forresten 
i Dag saa lidt som 24 — opfyl-
der L. S.-Kravene om en Sammen-
føjning af Pristallet, saa er der 
her skabt en Mulighed for et Pu-
sterum — men naturligvis kun 
under Forudsætning dels af en 
Sænkning af Renten (ogsaa Obli-
gationsrenten), der kommer alle 
Erhverv til Gode, og dels af en 
Fredning under Arbejdet. 

I nogle Blade ser man det ind-
gaaede Forlig betegnet som et 
Forræderi overfor Kronen. 

Nej, Forræderiet mod Kronen 
begyndte, da man politisk og er-
hvervsmæssigt fjernede Pristallene 
fra hinanden og ikke vilde røre 
en Finger for atter at føie dem 
sammern. 

Med koldt Blod saa de magt-
havende Politikere paa, at Land-
brugets Pristal var 80, Byernes 
160 og Skattens næsten 300. 

Forræderi var det, da man ved-
tog Valuta- og Importregulerings-
lovene — og dernæst publicerede, 
at nu fik vi en — lav Krone. 
Lige indtil Arbejdsgiverne bekend-
te Kulør fortalte man vidt og bredt 
om den lave Krone, der bragte 
Landbruget en Foræring paa andre 
Erhvervs Bekostning. — Først nu 
— ved Lockoutvarslet blev det 
klart, at Kronen endog pr. 1. Ja-
nuar 1933 havde en større Købe-
evne for den store Befolkning end 
i Januar 1932. Og som et Punk-
tum kom det officielle Pristal med 
en Nedgang paa 1 Point. Vi hen-
viser iøvrigt til omstaaende Over-
sigt, der tydeligere end mange Ord 
beviser dette. Huslejerne er — os 
bekendt — ikke steget, somme Ste-
der faldet. Enhver, der vil studere 
Udsalgsannoncerne, vil konstatere 
at aldrig har Manufakturvarerne 
været saa billige som nu. 

— — — 
Nej, dette Forlig afslører i end-

nu tydeligere Grad end de tidli-
gere Forlig det Forræderi, der af 
de fire store politiske Partier er 
begaaet mod det arbejdende Land-
brug, der som intet andet gennem 
sin Produktion — sin Valuta — 
har bidraget til at holde Kronen 
oppe. 

Det danske Landbrug kan i Dag 
skrive den 2, Regning til de kære 
politiske Partier. 

Nu — maaske — begynder det 
at gaa op for dem, der hidtil har 
gaaet med Partibriller, hvad den 
Kærlighed har kostet. 

VINTERDAG I SKOV 

øjner vi en Løftestang med store 
Muligheder. 
. En ny Tid staar for — en Tid, 
hvor Partipolitik en er ved at glide 
noget tilbage, og hvor Erhvervs-
interesserne begynder at finde sine 
naturlige Samlingssteder overfor 
de Forræderiattentater, der nu 
næsten daglig begaas af Rigets 
viseste Mænd mod Folkets dyre- 
ste Eje -- Friheden. 

C. C. 

.1■11.1■■••. 

sig, bygget op af Svej sejern ssvell er. 
Taarnet hviler paa fire „Ben". 

og hvert Ben bestaar igen af fire 
svære Staalsøjler. 

Paa Taarnet er der indrettet 3 
Platforme. Den første i 57 Meters 
Højde, den anden i 115 Meters 
Højde og den tredie i 276 Meters 
Højde. I de to underste „Afsatser" 
findes Restaurationer. 

Foruden Trapper med ialt 1792 
Trin, fører elektriske Elevatorer 
Publikum op i Taarnet, og fra 
Toppen har man en Udsigt, der 
strækker sig over et Areal paa 
60-70 Kilometer i Vidden. Paa 
meget solklare Dage har man end-
og kunnet se 80 Kilometer bort 
fra Eiffeltaarnet. Der er naturlig-
vis taget alle mulige Hensyn baade 
hvad angaar selve Byggegrunden 
og Vejrliget. Kolossen svinger i 
Stomvejr ca. 22 Centimeter i Top-
pen. Dersom Grunden skulde sæn-
ke sig, kan man ad hydraulisk 
Vej presse Benene i Vejret, saa-
ledes at Eiffeltaarnet aldrig vil faa 
den Stilling som Taarnet i Pisa. 

Hele Taarnets Vægt er iøvrigt 
9 Millioner Kilogram, saa det er 
forstaaeligt, at Fundamentet maa 
være af en ganske særlig Art. 

Foruden at virke som Kuriosum, 
har Eiffeltaarnet den praktiske Op-
gave at tjene som Observations-
taarn for Astronomer, samt som 
Luftfyr. Under Verdenskrigen hav-
de man fra Eiffeltaarnet en glim-
rende Vagttjeneste. 

Det Aktieselskab, der lod Taar-
net opføre til Verdensudstillingen, 
lod i 1900 Taarnet overgaa i of-
fentligt Eje. Det har staaet Byg-
herrerne i 51/2  Million Francs. 
Hvad man har faaet for dette Be-
løb er et uforgængeligt Minde om 
et af Ingeniørvidenskabens store 
Navne samt en udødelig Pariser-
sensation. 

Vi var i Januar tilbøjelige til at 
tro, at vi slet ikke skulde have 
Vinter i Aar; Roserne paa Kirke-
pladsen blomstrede, og Vintergæk-
kerne saa sig forundrede om i alt 
det grønne. Skøjterne hang og 
rustede paa Hanebjælken, og de 
gamle Slæder var hugget til Pinde-
brænde eller solgt som Musæums-
genstande som Minde om svundne 
Tider, da der virkelig fandtes Vin-
ter paa Bornholm. 

Saa begyndte Meteriologisk at 
tale om Snekorn I og der viste sig 
virkelig noget hvidt den næste 
Morgen; men det svandt væk som 
Dug for Solen. 

Man skal nu ikke kimse af Vejr-
profeterne; en skønne Dag kom 
virkelig Sneen dryssende, først i 
smaa beskedne Portioner, og nu 
fyger den os om ørene og dæk-
ker alt med sit skinnende hvide 
Lagen. Der ligger Driver paa 

Fra Uge til Uge. 

Fhv. Sygehuslæge Dr. Borch 
døde i Fredags i sit Hjem i 

Sandvig, 83 Aar gammel. Født i 
København, tog han 1874 lægevi-
denskabelig Eksamen med laud, 
og virkede nogle Aar som Distrikt-
læge paa Fejø, derefter Kandidat-
tjeneste paa Kommunehospitalet, 
og ansattes her som Reservelæge. 
Deltog i 1882 som Læge og Bota-
niker i Hougaards arktiske Eks-
pedition og modtog derefter Stil-
lingen som Prosektor paa Kom-
m unehospitalet. 

I 12 Aar ledede Dr. Borch de 
anatomiske Arbejder og modtog i 
Aaret 1898 Embedet som Distrikts-
læge, senere Sygehuslæge i Allin-
ge, hvorfra han efter 30 Aars Virk-
somhed trak sig tilbage 1926 og 
overlod sin Praksis til Sønnen. 

Ved en sjelden smuk og højti-
delig Afskedsfest fik Befolkningen 
Lejlighed til at vise den gamle af-
holdte Læge sin Taknemlighed. 

Dr. Borch, hvis store Praksis 
i mange Aar havde lagt Beslag 
paa hele hans Arbejdsevne, trak 
sig nu tilbage til Direktørboligen 
ved Hammersøen, hvor han med 
sin Hustru endnu i 7 Aar nød 
den velfortjente Hvile.  

Begravelsen fandt Sted i Ons-
dags under stor Deltagelse. Kirken 
var smukt pyntet, og et Væld af 
Kranse og Blomster, dækkede Ki-
sten. 

Pastor Petersen talte, og Læger 
fra hele Øen viste deres gamle 
Kollega den sidste Ære inden Ki-
sten sænkedes i Graven,'.  hvorover 
Sneen.  bredte:sit hvide Tæppe. 

Et langt og virksomt Liv er af-
sluttet. 

flere Meters Højde, Vejene er næ-
sten ufremkommelige, og Jernba- 
nen har maattet give op 	 kort 
sagt, vi har virkelig atter faaet 
hvid Vinter i Danmark. De gamle 
Kaner er kommen til Ære og Vær-
dighed, og Skisportens Udøvere 
behøver ikke at rejse til Sverige. 

Ungdommen er henrykt, Alder-
dommen skutter sig i Kakkelovns-
krogen og tænker paa det dyre 
Brændsel, der kunde være sparet. 
Men er du ung og har Sans for 
Naturens Skønhed, træk da Støv-
lerne paa, slaa Kraven op over 
ørene og begiv dig ud i det Fri, 
se hvor Klipper og Skov, Mark 
og Eng ligger overpudset med 
Milliarder af funklende Snekrystal-
ler. Særlig Skoven er vidunder-
lig, hvert Træ, hver Busk er som 
skaaret ud af Eventyret, og de 
knudrede Grene tegner sig skarpt 
mod Sneens bløde Konturer. 

70 Aar 
fylder Snedker Jens Chr. Lind, 

Sandvig, Søndag d. 26. Februar. 
Den raske gamle Mand var i 

sine yngre Dage Sømand og gik 
paa Langfas t til Kina og Japan, 
var en Periode Byraadsmedlem og 
røgter endnu sit Arbejde ved 
Sandvig Jernbanestation. 

Til Lykke! 

Ved Byraadsmodet 
i Mandags indstilledes Lærer 

Carl Edv. Andersen, Rønne, som 
Nr. 1 til det ledige Overlærerem-
bede ved Allinge Skole. Der var 
ialt 10 Ansøgere. 

Derefter i Nummerorden: Lærer 
Bjerregaard, Rønne, P. A. Klein, 
Vordingborg, L. P. A. Knudsen, 
Christiansfeld og S. P. Simonsen, 
Klemensker. 

Paa Kæmnerkontoret 
udleveres Skemaer til Ansøg-

ning af Driftslaan til mindre Er-
hvervsdrivende indenfor Handel, 
Haandværk og Industri. 

Karneval i Arkivet. 
I historisk Museum i Diisseldorf 

er der fornylig blevet indrettet et 
Værelse, der specielt er helliget 
rhinlandske og dOsseldorfske Kar-
nevalsdragter. Den kendte tyske 
Grundighed fornægter sig heller 
ikke her, idet det er lykkedes Mu-
seumsledelsen at skabe en krono-
logisk Oversigt, uden Huller, over 
Karnevalsdragternes Udvikling 
gennem de sidste hundrede Aar. 
Det er en uhyre broget Samling 
afi Dragter, Tegninger:og Malerier, 
Ordner, Pokaler, Hellebarder etc., 
der uvilkaarlig fører Tilskueren ud 
i Eventyrets Verden. 

NO 
Benyt Lejligheden, mens den er 

der, Snedronningen er lunefuld, 
maaske viser allerede Søndagen 
sig med Tø, Snesjap og ufrem-
kommelige Veje, og der kan atter 
gaa Aar, inden du oplever Even-
tyret. 

Særlig Hammershus og Finne-
dalen byder paa uanede Herlig-
heder, og har du set dig mæt paa 
Underet, er du bleven træt af den 
uvante Færden, da har Fru Schou 
Kaffekanden parat — og du kan 
hvile ud til Hjemturen. 

Sneplovene har nu atter gjort 
Vejene farbare, Jernbane-Trafikep 
fungerer atter normalt, saa man 
kan godt Foretage længere Ud-
flugter; men man finder næppe 
skønnere Natur end Nordlandets 
kuperede Terrain, dets Klippedrag, 
Kløfter og Dale; det være sig i 
Vintersne som Sommergrøde. 

Forræderi NOM I= Ts,  

Manden, der byggede 
Verdens berømteste Taarn. 

—o— 
Det er et Taarn, der har gjort 

den franske Ingeniør Alexandre 
Gustave Eiffels Navn udødeligt. 
Eiffeltaarnet er for Paris, hvad 
„Liberty" er for New York og 
Brandenburger-Tor eller Funkturm 
er for Berlin. 

Dette kæmpemæssige Svejse-
jernstaarn er blevet Vartegnet for 
Seinestaden. 

Den 15. December var det 100 
Aar siden, at dets Bygmester fød-
tes i Dijon. Der er Grund til at 
mindes ham, ikke alene for dette 
berømmelige Taarn, men ogsaa 
for hans store ingeniørvidenska-
belige Indsats. 

I Dijon, hvor Alexandre Eiffel i 
1832 saa Dagens Lys, levede han 
i 20 Aar, 

11852 kom han til „Ecole cen-
trale", hvor han i tre Aar stude-
rede Teknik. Han fattede hurtigt 
Interesse for Jernkonstruktioner, 
og i 1858 fuldførte den kun 26- 
aarige unge Mand sit første Bro-
bygningsarbejde. 

Eiffel blev Opfinderen af en ny 
Funderingsmetode, der ogsaa an-
vendes til voreDages Brobygnings-
arbejder, nemlig Fundering ved 
Hjælp af komprimeret Luft. 

Han byggede en Bro over Ga-
ronne, og han byggede en elegant 
Buebro over Douro ved Oporto, 
og i 1865 grundlagde han sin be-
rømte Maskinfabrik i Lavallois-
Perre. 

Med denne Fabrik som Udgangs-
punkt byggede Eiffel Banegaarde, 
Havne, Broer og Sluser. Han var 
bl. a. med til at indgive et stort 
Projekt til Panamakanalen. 

Men det Arbejde, der har gjort 
Eiffels Navn verdensberømt og 
udødeligt, er Bygningen af Eiffsl-
taarnet. Der er næppe et Taarn i 
Verden, der er saa fotograferet, 
saa filmatiseret og dramatiseret 
som Eiffeltaarnet. Det er enhver 
Pariserturists Pligt at fotografere 
Eiffels Taarn, det er selvfølgeligt 
for en Pariserfilm, at den viser et 
Glimt at Eiffeltaarnet. Ja, man kan 
sige, at dersom Eiffeltaarnet ikke 
eksisterede, vilde det være Mont-
matre og Montmatre, der var Pa-
ris udenfor Frankrig. End ikke 
det skæve Taarn i Pisa kan maale 
sig med Eiffeltaarnet i Berømmelse. 

Fra 'dette Taarn er mangen 
Menneskeskæbne blevet brat af-
sluttet En Overgang var det lige-
frem Epidemi at kaste sig ud fra 
Taarnet. Idag, straaler farverige 
Reklamer paa Kolossens Sider, og 
i Toppen kaster en Kæmpeprojek-
tør sit hvide Lys ud over Byernes 
By, som en Vejleder for Flyverne, 
der bringer Natluftposten til Paris. 

Det var i Aarene før den store 
Verdensudstilling i 1889 i Paris, 
at Ingeniør Eiffel fik Ideen til at 
bygge dette Kæmpetaarn. Et Ak-
tieselskab besluttede af finansiere 
ham, og Ingeniøren og hans Med-
arbejdere gik igang med at udføre 
den sensationelle Opgave, dar paa 
det Tidspunkt vakte Opsigt hele 

Landbruget er begyndt at gaa Verden over. 
sine egne Veje — forresten kun 	Paa Marsmarken blev der af- 
gamle kendte Veje, der har været stukket et Areal paa 676 ml, hvor-
forsømte. I det...nye Samarbejde paa Taarnet skulde opføres. Her 
mellem Slagterier, Mejerier og L.S. rejste nu det 300 Meter høje Taarn 



Kvinder - Ægtefolk 
Vi sender DØ/11 gratis Bogen 
om. hvorledes 
Børnefødsler kan begrænses, 
rigt illustr.. odarh. at Isege 
med Svar pas alle fortrol. 

Sporgamaal om Fødselskontrol samt vort 
illustr. Ktlog. over hyg- Artikler. Vedl. 50 
Øre. Frim. t. Eksn.omk. og skriv til Syge- 
plaiesnagesin 	S.B.,Vesterg. 3, Kblivn.K. 

Flink Karl 
kan faa Plads 1. Marts. 

Myrendal. Tlf. Ruts 44 y. 

man vil bevare Kløveren og 
have det fulde Udbytte af 

Græsmarker og Enge. 

aøet-~ 
i~den ab 

.4pae paa 
40 pc1 

119rddfiifiq 

åersom 

Roer og Halm til Salg. 
Emil Nielsen, Lærkehej, 

Allinge. 

Bornholms 
Spare- og baanehasses 

Afdeling i 

Kontortid 9---12 og 2- 4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Boxer ndlejes. 

Dynamit. 

Ekstra søde og saftige Jaffa-Appelsiner 
og spanske do. (Bjergfrugt) er hjemkommen. 

Dem skulde De smage. 	Marckmann, Hasle. 

13. Kreds, flulsker 	Gymoilstik- og  IfIrlsioreomg. 
Dilettantkomedien „EM Gorahandel", Revy m. m. 

opføres i Forsamlingshuset Mandag den 27. ds. Kl. 7, 
hvortil tillige Foredragsforeningens Medlemmer indbydes. 

Medlemskort til 13. Kreds faas senest den 25. ds. ved Tlf. Ruts 18 og 
Hasle 87. 

Bestyrelsen. 

Husk 

Selskabelig 
Forenings 
Karneval 

Lørdag den 4. Marts. 

Nye Medlemmer optages ved Henv. til Bestyrelsen. 

Alle Tryksager 
saasom 

Rt-gninger, Yhddeielser, Kon‘olatter, 
Dags-Dato, i ekseiblanketter, 

Vilødtkort og Takkekort, 
Love og Regurskaber, 

Sange og Salmer, 
Medie in %kort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERN.kTOBERI & 31149kKINIVAFtitIK 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Ankeg, 

Ønsker De en virk-
ningsfuld og samti-

dig planmæssig Til-

rettelæggelse af De-

res Annoncering 

C:irisker De uden For-

bindende Udkast til 

Clicheer, Forslag til 

Blade og Oversigt 

over Udgifterne a el,veiN 
tleu, Vil 

on( 
TELEFON 7 

C 3$Q84 

Olsker Sygekuse Bortsa 
afholder ordinær Generalfoisam-
ling i Forsamlingshuset Lord tg d. 
25. Februar Kl. 6,30 med 

Dasorden: 
1. Beretning og Regnskabet. 
2. Forhandling om Kontingentet. 
3. Valg. 
4. Godkendelse af en Bestyrelses-

beslutning. 
5. Eventuelt. 

Derefter Generalforsamling 
Begravelseskassen. 

1. Regnskabet. 
2, Ændring af Kassens Vedtægt. 

Regnskaberne ligger til Eftersyn 
hos Kassereren 5 Dage før Gene-
ralforsamlingen. 

Bestyrelsen. 
De i 1932 benyttede Sygekon-

trolbøger skal indleveres til Best. 
til Revision inden 22. Februar. 

Olsker 
Husmandsforening 

Generalforsamling med sædvan-
lig Dagsorden afholdes Fastelavns-
mandag den 27. Febr. Kl. 4 Eftm. 

Derefter festlig Sammenkomst 
for Medl. med Husstand Kl. 7. 

Konsulent Nielsen foreviser Lys-
billeder. — Entree 50 Øre. 

Medlemskort fornyes. 
Bestyrelsen. 

Ekstra gode 

Fastelavnsboller 
faas Søndag og Mandag. 

Ung Lødeko 
er til Salg eller Bytte med ung 
Slagte so. 

Kæmpegaard, Klemensker. 

Flink Karl 
søges ttl 1. Marts. 

Valdnoddegaard. 

Sprængkrudt, Fænghætter, Traad. 

J. R. Hammer, Gudhlem. 

g. 
Mandag den 27. ds. Kl. 4 Eftm. 

afholder Allinge-Sandvig Sømands-
forening Bortsalg paa Christensens 
Sal. Gratis Adgang. 

Der bortloddes 1 Spisestuesæt, 
1 Skib, 1 Laber og I Sengetæppe. 

Kl. 8: Bal for Forenin-
gens Medlemmer. 

Festudvalget. 

NielsV.Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. 
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg 

Tilbud og Overslag gratis. 

Marckmanns 
Bog- og Bladhandel 

modtager 
Annoncer og Tryksager 

fra Hasle og Omegn til 

Nordbornholms Bogtrykkeri. 
Trykprøver forefindes. 

Priser opgives. 

Gornitzka, Allinge. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg (ca. 300), sælges for 75:Øre 

Allinge Bogtrykkeri. 

Sager Ile 011 lasiedmerske, 
gal ben gamle CSytfe feelgeL anger De 
Vlbganq ober Dere 	jenbani forbutt, 

De fanbet et 13ar ffialokber, 
bet' ørete politifif Unde efter !Bal, fint-

Ze greaturer til C.ntel eller Dit D' 

tube faabnime, 4nr /)e fanet Itv 93n-
rer hjem, pnatager Øe Denu Reparati- 
otter,f)ar, 	De ftartet en tin orrettinta — 
huorbait Ral bolt jan fan bet at pibe, 

De ilfe averterer i bet Q3lab, fom 

birtelig tija. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for ku n 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge BogtryliKeri. 

—■•ffiffie 

5est uden Sange er ikke 
nogen rigtig Fest ! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humor frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket, En saadan Festsang faar De i 
Allinge Bogtrykkeri. 

Yi sender Dom Nordliorphod 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andet at avertere. 

Annoncer kan indleveres 
og betales til vor Repr. i 
Hasle: Bog- og Bladhandler 
Marckmann. 

Kød, Flæsk, Pølser 
modtages fremdeles til Røgning. 

Hentes og bringes overalt. 
Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. 

Frugttræer 
ønskes byttet med Foderroer og 
Halm. 

Hallelyst. Allinge. 
Telefon Sandvig 6. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag. 

Johanne Hansen, Lindepi. 

Et Parti 

Dame-overtræksstøvler 
udsælges til ca. halv Pris, 

C. Larsen, Vestergade. 

Cykler 
repareres 

bedst og 
billigst.. 

Allinge Cykleimport. 
HENRY NIELSEN, Havnegade. 

(*00 Gram Kr.) 
til Hverdag og 

„Blaa Nøgle"  
(5°G ram 5o øre) 

om Søndagen. 
Faas hos alle 
Købmænd og Cigarhandlere 
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Ca. 10 Xr. dag lig 
kan tjenes ved Salg af paategnede 
Broderier og Hjemmearbejde. 

Prøvearbejde. 	Prisliste sendes 
overalt. 

Haandgerningshuset, Aalborg. 

Kapital, som gav Rente. 
Kurfyrsten af Sachsen og Kong 

August af Polen spurgte engang 
en Vejarbejder: „Hvormeget tje-
ner Du om Dagen?' 

„Fire Droschen". 
„Kan Du leve af det?" 
„Leve —Ja, hvis det kun drej-

ede sig om at leve, min Herre, 
men jeg betaler ogsaa Rente af 
Driftskapital, og saa samler jeg 
mig ny Kapital". 

„Det lydee noget mærkeligt og 
det trænger til en nøjere Forkla-
ring". 

„Vel, saa følg med mig hjem". 
Og saa fulgtes de ad til en lille 

Hytte. Udenfor Døren ved Sol-
væggen sad to gamle Mennesker. 

„Se", sagde Arbejdsmanden, 
„det er min gamle Far og Mor. 
Nu kan de ikke arbejde mere, og 
saa faar de deres Ophold her hos 
mig. De opdrog mig i Herrens 
Frygt, gav mig Skoleundervisning 
og sled for mig til jeg selv kun-
de tjene mit Brød. Det er deres 
Kapital, den jeg nu betale Rente 
af — —" 

Saa tog han de fremmede Her-
rer med ind i Stuen og viste dem 
dem 6 friske Børn fra 4 til 12 Aars 
Alderen, der sad paa Gulvet rundt 
omkring deres Mor, hun spandt 
paa sin Rok og holdt samtidig 
Skole med Børnene, — nogle 

skrev, nogle læste og andre strik-
kede. 

„Og disse," sagde Arbejdsman-
den, ,prøver jeg at opdrage lige-
som mine Forældre gjorde ved 
mig, og saaledes samler jeg mig 
Kapital, som visselig engang skal 
komme til at bære Renter." 

Kongen var blevet varm om 
Hjertet. Han ønskede de gamle 
Forældre til Lykke med Sønnen, 
gav Arbejdsmanden en Gave, som 
var en Konge værdig, og bød saa 
Guds Fred og Farvel. 

Ær din Fader og din Moder! 

Averterende, 
der endnu ikke har indløst de af 
os udsendte Indbetalingskort paa 
skyldige Beløb fra sidste Regn-
skabsaar, bedes indbetale dette 
paa vor Postkonto Nr. 14146 -
inden 8 Dage. Vi har store Ud-
betalinger og vil gerne spare Dem 
for de' med Incasso forøgede Ud-
gifter. 

Otto Gornitzka. 
Smaa Annoncer bedes saavids 

muligt betalt Kontant. 

P. Holms Bageri. HUSK ENDELIG 
6. TRÆKNING 

Det vilde dog være Synd, om De gik Glip af Seriens største 
Gevinstchance. Køb et Lod og vær med i de 16 Dages Spæn-
ding. Salget slutter d. 6. Marts. Købelodspris 9.90. Træknin-
gen varer fra d. 7.-24, Marts, og Fornyelsen, der slutter d. 
3. Marts, koster 

Kr. 5,60, VARELOTTERIET 

Ryg 

„Blaa Shag 



Med de højere Priser paa alle 
Landbrugsprodukter betaler 
r:et sig at forøge egen Avl. 

Brug Kunstgødning 
Fosforsyre • Kvælstof • Kali. 

Noderne 
Underuisningsmetoder. 
Reklametegning pr. Kerrespon- 

dance. 

Undevisning pr. , Kerrespen-
j,anee er billigst og bedst. 

Edison. 
Det har aldrig været saa nød-

vendigt for Ungdommen som nu 
at dygtiggøre sig, at blive en af 
de dygtigste indenfor sit Fag. Li-
gegyldigt hvilket Fag den unge 
Mand eller Kvinde vælger. Og 
der er i disse.  Tider særlig et 
Tag_ som aabner enhver, der mø-
' • med aabne øjne og vaagent 

en større Mulighed end de 
fleste andre: Reklainebranclient 
Reklamen er i alleregentagste 
Forstand i Pagt med Tiden. Den 
har aldrig været saa højt uchik-
let som den er nu; enhver der 
forstaar sig paa Reklamens Til-
rettelæggelse, hvad enten han selv 
er Ejer af den Forretning, som 
tager Reklamen i sin Tjeneste,- 
eller lian har som Opgave at til-
rettelægge en Reklamekampagne 
for en anden; enhVer som paa 
Reklamens Omraacle forslaur at 
finde de rigtige Udtryk, at fange 
Offentlighedens Opmærksomhed, 
er Dagens Mand. Reklamen er 
blevet en lige saa betydningsfuld 
Faktor i Omsætningen, som Ind-
købet og Produktionen. Rekla-
men er nødvendig for enhver, 
som har noget at sælge, og den 
rigtige Reklame kan selv i Ti-
der som disse trække Overskud-
det i Land. 

Derfor er det sprunget lige ud 
af Hverdagens Krav til hele Han-
delsstanden, ja. til enhver, som 
beskæftiger sig med Omsætning, 
dette Ord taget i videste Betyd-
ning, naar De Forenede Annonce-
bureauer i København i disse 
Dage har startet et Kursus i Re-
klametegning pr. Korrespondan-
ce. Det lyder lidt af „Amerika", 
i Staterne gives Undervisning i 
alt muligt pr. Korrespondance, 
men ikke alt hvad der kommer 
vestfra, behøver jo at være ubru-
geligt, og i :hvert Fald lader det 
sig meget vel gøre, at tilegne sig 
de Kundskaber og Færdigheder, 
som Reklamen kræver, paa denne 
nye og interessante Maade. Re-
klame forstaar Amerikanerne sig 
jo paa, og den Kunst har en stor 
Mængde• Mennesker ogsaa her-
hjemme i det daglige Liv Brug 
for at kende det mest mulige til. 

Hvorledes foregaar nu saadan 
et Reklamekursus pr. Brev? Det 
kan ikke saadan udførligt forkla-
res her, og det er heller ikke 
vor Sag at kommentere Frem-
gangsmaaden. Undervisningen le-
des af den kendte Kunstner, Ma-
leren A lb ert N a ur, som har 
tilrettelagt Systemet efter danske 
Forhold, og det er Hensigten at 
selv Elever, der ikke fra Begyn-
delsen har vist mærkbare Anlæg 
for Tegning, Skridt for Skridt kan 
ledes frem til at udføre saadanne 
Reklametegninger, som der er 
Brug for, ligesom de faar et Ind-
blik I Typografiens Grundregler, 
saaledes at de efterhaanden kan 
tilegne sig den Kunnen og Viden, 
som den moderne Forretnings-
mænd' har Brug for, eller som 
han forlanger, at den Medarbej. 
der, han antager i sin Virksom 
hed, skal være fortrolig med. 

I øvrigt kan enhver, som skri-
ver til D. F. A. faa gratis tilsendt 
alle nærmere Oplysninger om 
Tegnekursuset og hvorledes Un-
dervisningen foregaar. 

1•11■■••■■ 

Maskinskrivning i Skolen. 
1 Amerika, Skrivemaskinens Fæ-

dreland, har man foretaget et stor-
stilet Forsøg med Anvendelse af 
Skrivemaskiner i Skoleundervisnin-
gen. Forsøgene har strakt sig over 
to Aar og 400 Lærere og 14,000 Sko-
lebørn og 2000 Skrivemaskiner har 
deltaget. 

Meningen var at faa undersøgt, 
om Skrivemaskinen har Værdi ved 
Skoleuddannelsen. Og det Resultat, 
man er kommet til, ved Brugen af 
Skrivemaskiner, er ikke blot et Gode 
i sig selv, men tillige medfIrer det 
en bedre Haandskrift og gør Under-
visningen lettere og hurtigere. 

Blandt amerikanske Pædagoger er 
der nu Stemning for at indføre Skri-
vemaskiner i alle Skoler allerede i 
de første Klasser. Senere kan Un-
dervisningen saa suppleres med Ste-
nografi. 

Mere ydergige 
Græsmarker. 

Græsmarkerne maa have en 
sikker Kløverbestand for at 

kunne opfylde deres 
Mission. 

Efterhaanden som dansk Land-
brugseksport generes mere og 
mere, tvinges man naturligvis til 
i samme Maalestok at nedskære 
Vareimporten, og Landbruget 
maa under saadanne Forhold 
ogsaa se at indrette sig pas en 
saa lille Indførsel af Raavarer 
som muligt. 

Danmarks Import af Foderstof-
fer er tvedelt, ogsaa med Hensyn 
til Forrnaalet. Importen af Korn 
(væsentligst Majs), der kostede 
over 150 Mill. Kroner i 1931, er 
Udtryk for, at vi avler for lidt 
til den Husdyrbrugsproduktion, 
vi har stillet paa Benene. Naar 
uu Eksporten (Flæsk) skal beskæ-
res, vil denne Del af Foderstof-
importen formindskes af sig selv. 
Importen af ea. 720 Mill. kg ægge-
hvideholdigt Kraftfoder i 1931 til 
en Værdi af 87 Mill. Kr. er der-
imod Udtryk for, at vi ikke i til-
strækkeligt Omfang selv kan 
frembringe det specielle. Foder, 
som en højtudviklet Smørproduk-
tion kræver. Men det synes jo, 
som vi heller ikke i den kom-
mende Tid vil kunne afsætte saa 
stor en Smørinængde, som den 
nutidige Produktion er indstillet 
paa, og derfor maa Kraftfoder-
importen ogsaa biinges ned. Men 
for at ikke Forholdet mellem 
æggehviderigt og forholdsvis æg-
gehvidefattigt Foder skal forsky-
des fra det, som Smorproduk-
klonen kræver, maa og skal vi 
in d paa Frembringelse af 
mere æggehviderigt Foder 
her i Landet. 

En Stakrytter. den ideelle Hobjerg-
ninzsmetode. især naar det drejer 
si, om en kløverrig Grtesbading. 
Billedet er fra Sydsizrliands Land- 

brugsskole. 

Og den eneste Mande, hvorpaa 
vi kan højne Produktvinen af 
æggehviderigt Foder, saa det bat-
ter noget, er ved Dyrkning af Lu-
cerne og de forskeLige Kløve re 
arte r. Det vil i Virkeligheden 
sige: Ikke alene en passende Ud-
videlse af Græsmarkerne paa case 
Steder, men navnlig en rationel 
Forbedring af Græsmarkerne og 
ved Indførelse af en be-
tydelig større Kløver-
pro cent i Bestanden, saa-
vel i de Marker, der udeluk-
kende benyttes til Afgræsning, 
som især 1. Aars Kløver- og 
GræSmarker, der ogsaa benyttes 
til Høslæt. Og med Hensyn til 
denne paakrævede Forandring er 
vi i Grunden særdeles heldigt 
stillede, fordi vi intetsteds kan 
frembringe en Foderenhed saa 

MWgt som f en vel kleverbi andet 
Græsbestand;. og man tør jo nok 
antyde, at det er billigere Pro-
duktion, Landbruget trænger til. 

I Henhold til den sidste Beret-
ning fra Landøkonomisk Drifts-
bureau er for Aaret 1030-31 
Gennemsnit for de Landbrug, 
hvis Regnskaber er behandlet, en 
FE frembragt for 13,6 Øre i 
Kornmarken, for 11,5 Øre i Roe-
marken, og for 7,7 Øre i Græs-
marken. Roemarken plejer sæd-
vanligt at være dyrest med sine 
Foderenheder, men vi ved jo nok, 
at Roemarken fortjener en Godt-
gørelse paa Konto af Jordens 
Renholdelse, der ogsaa kommer 
den efterfølgende Kornmark til-
gode. Roerne er en bedre For-
frugt end Korn og en Nødvendig-
hed i Sædskiftet, men en Klø-
ver-Græsafgrøde er den bedste 
Fortrug t, man har, ikke mindst 
under 'Hensyn til den Kvælstof-
mængde, Bælgplanterne tilfører 
Jorden. 

Engbund. hvis Plantebestand er blot-
tet for Klaver. er en yppig Kløver-
marks Modsætning. Her forsluger 
Køerne sig ikke i Æggehvide, og 
naar Køerne staser paa Kløvermark 
om Formiddagen er Engen en god 
Plads om Eftermiddagen — eller om-
vendt. For at faa en saadan Eng-
Græsmark udnyttet er det i Grun-
den en Betingelse at have en god 
Kløvermark ved Siden af — med 
nrindre man køber Kraftfoder for 

Halvdelen af Nlaffizepengene. 

Mere Kløver i Sommergræs-
set, og mere Kløver- og Lucerne-
hø til Vinterfodring, det er, den 
slagne Vej til en billigere Smør-
produktion, som vi bliver nødt 
til at Lægge os efter. Til ude-
lukkende Afgræsning kan en 
Græsmark nalurligvis blive to r 
rig paa Kløver, saa:remt Køerne 
skal gaa paa den hele Tiden. det 
er det Spørgsrnaal, der i den 
senere Tid ved forskellige Lejlig-
heder er blevet di;ktiteret. men 
det har som Regel mindre In-
teresse, fordi der de fleste Ste-
der altid vi: ktfinie skiftes til an-
dre Græsarealer f. Eks. den halve 
Dag. Derimod er man enige om, 
at en Mark til Høslæt i'd:e godt 
kan være for kløverrig. 

Det er ogsaa et Forhold af stor 
Vigtighed. al  Kløverne kaa for-
syne sig selv med Kvielstol og 
tilmed afgive r•t betydeligt Kvan-
tum af dette dyreste Plaetertæ-
ringsstof til .  senere Afgrøder. 
Kløveren forlange:-  en Jordbund, 
der ikke er vand i lende, og hvor 
Kalkspørgsmaa:e1 er i Orden. og 
den forlanger TEfersel af Super-
fosfat og Kali -- tE Udlægshav-
ren for Sædskiftets Græsmarker 
og som Overgradning paa de va-
rige Græsmarker. Især er del me-
get vigtigt, at Kari ikke mangler, 
og selv paa Lerjorder maa man 
regne med, at Kalitilførsel er 
nødvendig for Kløverens gode 
Trivsel. Græsmarker uden Kali 
og Superfosfat er Græsmarker 
med utilfredsstillende Kløverbe-
stand, del har de sene:e Aars Un-
dersøgelser og Forsøg inden For 
Græsma:.kstoreningerne godtgjort 
med stor Tydelighed. 

KLODEN RUNDT. 
Er den europæiske Bison ved at 

uddø? 
Ved den sidste »Folketælling« af 

den ægte europæiske Bison viste. 
det sig, at Bestanden den 31. Dec. 
1932 kun var 73 Fulcli.lodsrlyr i hele 
Europa. De fleste' — 22 Stykker 
— findesi Tyskland. Derefter føl-
ger England med 20, Polen med 
15, Sverige med 7, Holland med 4, 
Rusland med 3 og Østrig og Un-
garn med hver 1. Den største Bi-
sonhjord findes i England og ejes 
af Hertugen af Bedford. Hjorden 
hestaar af 20 fuldblods Bisonokser 
og -køer og 19 Bastarder. 

»Internationalt Selskab til Beva-
relse af den europæiske Bison« i 
Frankfurt a. M. vil nu gøre alt for 
at faa dette Europas største Patte-
dyr reddet fra Undergang og gøre 
et Forsøg med at udsætte en Del i 
store Skovegne, saaledes at de stol-
te Dyr atter kan leve deres natur-
lige Liv. 

* * * 
Turistbesøget i Hovedstaden ned-

adgaaende. 
En Opgørelse over Turistbesøget 

i København i 1932 viser, at det 
udenlandske Turistbesog er 16 pCt. 
lavere end i 1931, og det inden-
landske 9 pCt. mindre. Det samlede 
Antal Turister har t 1932 været 
godt 257,000. 

• * * 
Et Bismarek-Nationalminclumær-

ke ved Bingen. 

Allerede før Verdenskrigen plan-
lagde man Rejsningen at et Natio-
nalmindesmærke over Bismarck 
paa et Højdedrag ved Bingen. Det-
te bliver nu til Virkelighed og For-
arbejderne er allerede begyndt. Fo-
reløbig er der ikke taget Bestem-
melse om, hvorledes Mindesmærket 
skal se ud, men det er Meningen, 
at Æresmonumentet over Bismarck 
samtidig skal være et Monument 
over de i Krigen faldne tyske Sol-
dater. 

* * 
Den allersidste. 

Dommeren: — Hvordan I Alver-
den faldt det Dem ind at lave fal-
ske Sedler? 

Den Anklagede: — Det laa lige 
for. Jeg kunde nemlig ikke lavs de 
ægte. 

spar 9enge! 

11811 paa Deres Kjell Ego. 
Denne Opfordring lyser ud af 

alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Orundbetingelserne foret Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes. 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
en By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Kranse og Dekorationer 
leveres hurtigt og billigt. 

Ring til Allinge 46 eller 68 x 

Lindgreen. 

Artikler, der ønskes op-

taget i Nordbornholm,rmaa 

indleveres senest Tirsdag. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 
Allinge Bogtrykkeri. 

oaa en ringere Vare, og sælger denne paa 
Efterkrav og uden Garanti. 

9ornitzkas SogtryRkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir,Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

Xvorfor Robe (Tryksager 
9ndpakningspapir og roser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa  beregne større Avance 

2eslil derfor Yfa6ilten nu. 
Cu 30 Stk. Stof er fremlagt til nr e 
get nedsatte Priser. 

,,oåefien3 åkroedderi. 

ars n Sem nu 
under Udsalget med et godt og varmt Uldtæppe. 

Graa Uldtæpper fra 4 Kr. 
Lyse, svære do. i ekstra store Størrelser. 
Svære Flonelstæpper fra 2 Kr. 

Udsalget fortsættes endnu i 14 Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

:De Merterende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 


