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Gennembrud.
1.
For de danske Borgere, især
paa Landet, som følger med i,
hvad der foregaar rundt omkring
os i alle Lande, bliver det mere
og mere gaadefuldt saa langsomt
disse Begivenheder vinder Forstaaelse i Danmark. At dette skyldes
en bundkonservativ Dagspresse er
hævet over Tvivl. Man 'behøver
kun at læse den danske Hovedstadspresse, saa forstaar man, hvad
det vil sige at have Monopoler,
især naar Monopolet har til Formaal at holde en Nation i Uvidenhed. Men ogsaa den danske Fagpresse, især den, der hører til
Landbruget, synes ganske blottet
for Begreb om, hvad der foregaar
derude. Man synes at mene, at
blot der henvises til det, som blev
gjort for os fur ca. 50 Aar siden,
fagligt Slid og Dygtiggørelse, saa
er Opgavens faglige Side løst.
Man glemmer at fortælle, at Kaarene i Datidens Samfund var den
„frie" Prisdannelse i alle Fag og
for alle Varer. Nu derimod er der
ikke fri Prisdannelse for de store,
betydende Verdensartikler, uden
i de, soen vedrører Landbruget, og
ganske faa Raastoffer til Industri
og Haandværk.
End ikke Pengene er underkastet nogen Grad af fri Værdsættelse. Nej, Sammenspillet og det
internationale er saa gennemført,
at Kreditor har fuldkommen Hals
og Haandsret over Debitor. Denne
er en lille Mand, en „svigagtig"
Mand, en uværdig.
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3.
Lige det modsatte, hvorledes?
Der er kun en Vej, den af Landbrugernes Sammenslutning anviste. Omvendelse til Forstaaelse af,
at vi kan lave mange Gange mere,
end vi kan forbruge, naar vi kan
faa Lov til det. For at forhindre
Prisfald maa vi saa reguler e
Produktion og Pris.
Hovedgrunden til, at dette ikke
maa ske, ligger i Pengemagtens
fuldkomne Uvidenhed om tysiolo,
giske og tekniske Fremskridt. Dertil i deres Lederes mere end naive
og forbenede Vaner.
Hjælp Forbruget frem og løs
Priserne paa Varerne, saa at Produktionen bliver rentabel. Men
dette kan kun ske, naar en sandelig Omvendelse finder Sted. Det
er et psykologisk Gennembrud,
vi savner. Mentaliteten skal ændres. Det kommer, men begynd i
Sognet, ikke i Geneve. Disse overkultiverede Genevepolitikere har
troet i deres Hovmod, eller maaske snarere i deres Hjerters Enfold, at man kan udsaa Klassehad
i Hjemmene — bevare en Atmosfære af partipoitisk Ondskab i
Hjemlandet og dog vente Samarbejde og Fred mellem Nationerne.
Her møder vi det andet store
Gennembrud, som tiltrænges og dette maa endda blive det første. Hjemligt Samarbejde mellem
Erhvervene. Dette bliver Prøvestenen paa Sandheden i de nye Læresætninger for Vesteuropas Folk.
Dette er Formaalet i L. S.. Vi vil
lære vore Kolleger Sammenholdets
Betydning — thi saa vidt er Kollektivismen naaet frem i det moderne Samfund, at Individet intet
betyder, medmindre det i Kraft af
sin store Personlighed som Folkets ophøjede Tjener har nogle
Snese Tusinde Individer bag sig.
Naar denne Lære annammes ogsaa i Landbruget, saa overføres
den som en Magtfaktor til vore
Medborgere i Hjemlandet — og
saa er Kredsen sluttet til fuldkomment gensidigt Samarbejde.
Slut derfor op i Rækkerne om
Kødordningen, som den nu agtes udført over hele Landet fra
1. Maj.

2.
Hvad enten disse Tilstande i
Danmark nu skyldes egen Uvidenhed eller bevidst Fortielse for derved at opnaa Fordummelse i Folket, saa er Tistanden lige usømmelig for en Nation, der med megen Ret hidtil har troet sig værende blandt de fremmeligste. Al
Belæring i det menige Folk bygger paa Teorier, som for Aartier
siden er dødt. Det er Dampmaskinens Tid, man aander og tænker i.
Siden 1922 er vi Verden over
gaaet ind i Elektricitetens og Lufttrafikens Tidsalder, en dynamisk
4
Tid med umaadelige Produktionskræfter. I Fortiden udførte en ArLæs om, hør efter i Radioen,
bejder fysisk ca. 1/10 Hestekraft hvad der foregaar i Tyskland. Først
pr. Dag og i nue; nu er en Mand ødelæggelse af de iorlejede Vili Stand til at arbejde og frembringe kaar, hvorunder en barnagtig og
Værdier paa Grundlag af ( n eller falsk Parlamentarisme har ført dem.
flere Millioner Hestekræfter. iniar Dernæst en Genfødelse, Fornyelblot han kan faa Lov til det.
se og Genopbyggen af et nyt Rige,
Desuagtet sidder endnu til Høj- hvor de Milliarder af menneskebords i de ledende politiske og skri- ' lige Hestekræfter, der nu kendes
vende Kredse, endog otte i Er- — vil finde Arbejdsplads.
hvervskredse i DellUldl k den ForDen hensynsløse Udbytning af
tidslevning i Tankegang, at vi skal graadig, international Pengemagt
„faste", „afi. cle' materielt, snøre vil være forbi. Dette er ForklarinLivremmen ind ; medens Sandhe- gen til, at man i Tyskland vil genden er, at vi skal lige det mod- nemføre en Isolering, en Selvforsalte
syning. Uden en saadan bliver en

i

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

1933

Debitornation aldrig fri for det fra ligvis maa Arbejdsløsheden over- kasser forsvarer den høje Rente.
en fjern, men uddød Fortid ned- vindes ved at gaa den følgerigtige Og endnu værre at se Købmænd
arvede Udbytningssystem af inter- Vej — Landbrugets Rentabilitet og Brugsforeningsfolk tage op til
først, og dermed Kundens Købe- 7 pCt. i Rente af de Smaabeløb,
national Kapital.
som de ifølge Høstpantebreve skal
Selv om denne Overgang ram- kraft genvundet.
Imidlertid maa det paapeges, at lade henstaa sikrede foran førmer ogsaa Danmark haardt, saa
tag dette med Fatning, thi ogsaa Landbrugerne i Danmark allerede ste Prioritet, altsaa fineste Sikkervi kan frigøre os for Pengenes behandles strengt efter Undtagel- hed. Disse to Brutaliteter viser os,
Misbrug af deres Magt. 7-8 pCt. seslovgivning af nedværdigende og hvor ringe Respekt for udtalte
Krav hos Lovgivningsmagten d a ni Rente — det er „Blodpenge«. farlig Art.
Regering og tre Rigsdagspartier skeGuldrnænd lægger for Dagen.
Dette er den rene Sandhed. SelvPengenes Købekraft er tredobsagt lægger Handelstanden de dyre vedtog et Forlig, hvorved blev
let
overfor Landbrugsvarer siden
fastslaaet,
at
de
herskende
Priser
Penge paa deres Omkostningskonto og derfor paa Vareprisen. En paa Varer og de gældende Løn- 1925. — Man er saaledes i Besidselvfølgdlig Overvæltning, der ef- satser, der ikke har været ændret delse af en Dristighed, som i gamterhaanden er mulig for alle, kun siden 1929 — ikke maatte ændres le Dage kaldtes Frækhed — at
ikke for de taalmodige Landmænd. i et Aar. Muligvis var dette rigtigt, ville have Varemængder, der svaDisse faar til Slut alle de dyre og der blev tilføjet, at der ikke rer til 21 pCt.s Ydelse i 1925. Og
Renter, ligesom de har faaet det vil blive taalt nogen Vareprisstig- dog kan disse Udbyttere vedblivende bilde mange danske Bønallermeste af den — dyre Benzin, ning.
og de mange private VirksomheMen dette gjaldt Byerhvervs der ind, at de er sagkyndige, Samder altfor store Lønninger og Tan- Varer og Løn. — Prisernes For- fundets Bevarere m. m., medens
. bliven, som de var i 1929, førend det er dem, som er Samfundets
tiemer, især i Banken.
Tyskland vil blive genrejst i Lø- Verdensprisfaldet lammede det Omstyrtere.
Disse Grupper af ledende Mænd
bet af faa Aar. Om den Hestekur, danske økonomiske Liv.
Hvad siges om den andet Part burde læse en klog og sand ArFolket skal gennemløbe, bliver
værre end den, som danske Bøn- i Forliget? Dette fremgaar til Fuld- tikel i Berlinske Tidende for 13.
der sidder midt i paa fjerde Aar kommenhed af den nye Kø dlov. Marts 1933 om Krisen set med en
Ifølge den skal ogsaa de gamle Amerikaners øjne og Forstaaelse.
— er mere tvivlsomt.
Men Amerika, vil vore Fortids- Priser opretholdes, men ikke de Magiske Skamreden kunde farve
levninger sige, især de krænkede gamle fra 1929, der iøvrigt var deres Kinder! Og danske Bønder
Landmænd, der er bevidste Mod- meget smaa i Sammenligning med skal ruste sig til Tænderne med
standere af L.S. Modstandere sæd- Byerhverhvervspriser den Gang. Taalmod, sejg Udholdenhed og
vanlig fordi de intet har lært og Nej, saadan Tanke kan ikke næ- Beslutsomhed.
T.
de intet vil lære, men ogsaa ofte res i den danske Rigsdag — foraf den rene Forfængelighed. Lad øvrigt heller ikke i den selvbestalos kun afvente Følgerne af Præ- tede danske landøkonomiske Re.971 vore Vælgere.
sidentskiftet De bliver næppe ret præsentation Landbo- og Hus—ostore, thi i U. S. A, har Befolk- mandsforeningers Førere sagde
den
10.
Januar,
at
dette
betød
inningen endnu tilbage at gennemPaa Borgerforeningens Vegne,
løbe flere Stadier, førend den læ- tet, Nej, for dem, der kalder sig skal jeg gennem disse Linier bringe
rer at værdsætte, tænke i og handle Landmænd, men som tjener deres Vælgerne en hjertelig Tak for ValgBrød paa anden Maade, maaske dagen; vi tabte Slaget, dette kunde
efter den nye Tidsaand.
Det er ubestrideligt, at god e intet: men for alle dem, som de ikke være andet denne Gang,
Kræfter faar Magt og Indflydelse paagældende Førererepræsenterer,
Mange af vore Vælgere
meget,
om
en
betyder
det
uhyre
nu. Men det gamle Regime var
er slaaet ud af Krisen, og Loven
saa fordærvet og udbytterisk, at Udsætterko koster 260 Kr. eller om Forlængelse af Skatterestanen Ordning der til det bedre og- blot 60 Kr.
cerne gjorde Resten; men vi har
retfærdigt
Vilde
det
ikke
være
saa maa kræve Grutidighed ligeingen Grund til Utilfredshed, vi
som i Tyskland, og det er mere og klogt, om Kød lov en havde be- holdt vore 4 Pladser i Byraadet,
end tvivlsomt, at Nationen endnu stemt, at ogsaa de Varer, som og vi gjorde det uden at benytte
er modnet til Selvbetvingelser og Landbruget fremtidig sælger i os af den samme elendige SkriveGennembrud paa disse Omraader. Danmark, skulde sælges til de maade, der fra anden Side blev
Den Forventning, man med nee samme Priser, som i 1929. Dette brugt mod os.
gen Ret kan knytte til Udviklingen vilde betyde meget i Realiteten Vi tager fat paa de næste 4 Aar
i Amerika, maa sættes paa de aan
i Penge, og lige saa meget eller med usvækket Energi, og Borgerdelige Kræfter, som spredt over- mere, som et Vidnesbyrd om, at ne har Ret til at vente meget af
alt gør et vældigt Oplysningsar- Forstaaelse af den nye Tids Krav det nye Byraad, Flertallet af det
bejde. Der er Uge- og Fagskrifter var i stigende Grad tilstede hos nye Byraad har jo før Valget i
derovre, som forkynder Sandhe- de styrende.
I deres Blad betegner det, vi har
dens Lære, men til Gengæld er
Hvorfor skal Arbejdere i Byerne udrettet, som intet; der skal altsaa
Nationens Dagspresse mere i Guld- og Fabriksdrivende og Haandvær- nu ske noget mere. Lad os glæde
mændenes Sold end i de europæi- kere ved Lov bevare Løn og Pris os ved Tanken, Naar der bare udske Lande.
fra 1929; men Jordens Dyrker, den rettes noget til Gavn for hele BeFor lidende Venner og Kolleger første Producent i Danmark, han folkningen, kan det være ret ligei dansk Landbrug kan henvises skal have Priser fra 1929 ha 1 v e- gyldigt, hvem der gør Arbejdet.
en liden Trøst og Opmuntring i r e t, naar han sælger til dem af
Paa egne Vegne Tak for den
at læse om Jødefolkets Lidelsine Landsmænd, hvis Indtægter Tillid Vælgerne har vist mig igenseshistorie; det berettes i det er og ved Lov skal blive uforan- nem den forløbne Valgperiode, og
gamle Testamente.
; Tak for det store Antal personlige
dret.
Er dette Retsind? Er det lige Stemmer paa Valgdagen; jeg ser
11.
for Loven? Er det ikke af den Art heri et Bevis for, at mit Arbejde
Langsomt, men forhaabentligt Bestemmelser, som fører lige over ikke er gjort uden Paaskønnelse,
sikkert, sker Omvendelsen til mo- i :Nationalsocialisme — ogsaa i og jeg afgiver ved Tanken herom
med Glæde Borgmesterstfflingen
derne akonomisk Tænkning i Dan- vort lille Land?
Om Rentenedsættelse er det gri- Paa en Mand i min Alder og med
mark. Vi omtalte forleden, hvorledes Medlemmer af Regering og bende kynisk at læse om, hvorle- mine begrænsede Evner har ArRigsdag forsigtigt ytre, at natur- des Bondens Talsmænd i Spare- bejdet som Borgmester slidthaardt;

desuden har min Forretning i disse daarlige Tider Brug for min
Arbejdskraft, ogsaa af disse Grunde afgiver jeg gerne mit Arbejde
til friske og bedre Kræfter og haaber, at Systemskiftet maa blive til
Lykke for vor Kommune.

N. Bloch.

Fakirens Hævn.
Isortælling af KAJ BRUSEN.
er Emner, jeg helst und„Der er
gaar", sagde Algren, og brød saaledes med sin bløde, kultiverede
Stemme den dybe Stilhed, der
havde lagt sig i Værelset efter den
lange Diskussion, vi havde ført,
og som havde drejet sig om saa
mystiske Ting som Hypnose, Tankeoverføring og hvad andre skjulte
Kræfter, visse Mennesker mener
at være i Besiddelse af.
Vi havde hver især, der den
Aften var Algrens Gæster, givet
vort Besyv med — nogle havde
endda med en let Gysen svoret
til disse Kræfters Eksistens, medens andre i overlegen Foragt
havde forklaret enhver Tanke i den
Retning som Tegn paa Overspændthed og Nervøsitet.
Kun Algren havde siddet tavs,
indtil han nu tog Ordet. „Navnlig
paa det Omraade lader jeg min
Hjerne hvile", forklarede han, medens han tankefuldt stirrede paa
et Fotografi i en forgyldt Ramme,
der var den eneste Prydelse paa
Væggen over hans Skrivebord.
Det forestillede et yndigt smilende
Pigeansigt med sjælfulde klare
øjne og et lyst bølget Haar. „Jeg
tror ikke, den har godt af at beskæftige med den Slags Ting, og
i alle Tilfælde er jeg forlængst
ophørt med at drive Spot med det.
Lad enhver danne sig sin Mening.
. . tro eller ikke tro . . . for
mit eget Vedkommende . . . ja,
saa har jeg som sagt frigjort min
Hjerne for enhver Tanke i den
Retning".
Vi saa allesammen afventende
paa ham, og uden at lade sig nøde
fortsatte han igen.
Han havde tilbragt sine fleste
Aar med at rejse, og var ladet
med sælsommeOplevelser og Evert,
tyr — og blandt de mange andre
gode Sider, vi fandst hos ham, og
som drog os til ham, var den, at
han aldrig gjorde sig kostbar, naar
det gjalt om at fortælle.
s lien første Gang jeg var i
Ægypten", begyndte han, medens
han omhyggelig undersøgte en Cigar og tændte den, »— var i Anledning af nogle Handelsinteresser . . . hvilke husker jeg ikke
mere, og de har i Grunden heller
ikke noget med Fortællingen her
at gøre.
Jeg ankom til Kairo, og da jeg
indsaa, at mit Ærinde vilde trække i Langdrag, meldte jeg mig ind
i Par af de dærværende europæiske Klubber, som Kairo forøvrigt
er saa rig paa . . tog Del i de
almindelige Adspredelser, spillede
Billard og Polo, gik i Teatrene og
samledes med Europæerne ved
Selskaber og Baller.
En Aften vandrer jeg alene
hjemad til mit Hotel. Det var en
brændende hed ægyptisk Aftenjeg følte mig uoplagt til Arbejde Selskabet i Klubben havde kedet
mig, og jeg havde besluttet at gaa
tidligt til Ro, men pludselig ombestemte jeg mig, kaprede en Vogn
og lod den føre mig hen til en lille
morsom Variete.
Der optraadte den Aften en indisk Fakir, som for Resten gjorde
stor Lykke. Jeg har saa ofte set
din Slags Troldmænd optræde,
set dem sluge brændende Fakler,
lade deres Legeme og Lemmer

gennembore af spidse Naale og
set dem danse paa gløde ide Jernplader. Det hele har s
smaat
tabt sin Tiltrækningskraft for mig,
men denne her . . . det maa indrømmes, 'virkede nu særlig mystisk
og dog var det hverker Inderen
selv eller hans Kunster, der den
Aften fangede min Irtere. se og fik
mig til at blive siddende, lige til
Varieteen lukt. ede. Det v, r en ung
Pige, flom assisterede ha m under
hans forskellis e Præstatic ner, Hun
kunde vel knapt være nitten tyve Somre gammel; men det, der
i Særdeleshed bandt min Opmærksomhed, var hendes sarte hvide
Skønhed og et ejendommeligt sørgmodigt længselsfuldt Udtryk i hendes øjne. At hun maatte være
Europæer konstaterede jeg straks
ved mig selv, og det fyldte mig
derfor med Undren, at hun optraadte her som den farvede Troldmands Hjælperske.
En næsten ubetvingelig Lyst til
at erfare, hvilken forunderligSkæbne, der havde ført disse to Mennesker sammen — den lille blonde
Pige og hendes brune Partner betog mig mere og mere, eftersom
Aftenen skred frem, og denne Lyst
førte mig ikke alene den næste,
men ogsaa de følgende Aftener tilbage til den lille Variete.
Utallige var de Forsøg, jeg gjorde for at faa den lille Dame i Tale.
-- Utallige Blomsterdekorationer
sendte jeg op til hende, ledsaget
af mit Kort, hvorpaa jeg mere og
mere indtrængende bad hende
soupere med mig efter Forestillingen, men stadig var mine Anstrengelser uden Held — forgæves ven•
tede jeg Aften efter Aften i Restauranten, hvortil jeg bad hende
komme — forgæves søgte jeg Adgang til hendes Omklædningsværelse. Men en Aften lykkedes det
alligevel.
Hun kom mig i Møde, netop
som jeg traadte ud gennem Hotellets Svingdør, og med en Haandbevægelse betydede mig at gaa i
Forvejen tilbage igen.
Der skulde ingen Forestilling
være den Aften i Varieteen, forklarede hun mig, da vi lidt senere
sad over for hinanden ved et afsides Bord i Hotellets Restaurant,
og jeg havde bedt Tjeneren servere Te. Hvorfor forklarede hun
mig ikke lige straks . . senere
saa jeg Mærkerne paa hendes Arni,
Mærker, som brutale Hænder havde sat — Inderens Hænder. I det
florlette Gevandt, hun plejede at
opl.' æde i, vilde disse 'Værker kunde ses, og derfor var Forestillingen blevet aflyst. Men det fortalte
hun mig først, da hun senere paa
Aftenen havde fulgt mig op paa
mit Værelse . . da hun var blevet mere rolig, og det Udtryk af
Ængstelse, der hvilede over hendes Ansigt, var blevet afløst af et
Drag af Tryghed og Tillidsfuldhed.
Da fortalte hun mig ikke alene,
hvorfor Inderen havde sat disse
Mærker paa hendes hvide Arme,
men hele sin Historie fortalte hun
mig. Og en efter europæiske Forhold ganske besynderlig Historie
var det.
Sammenkrøben og med de slari
ke velformede Ben trukket op under sig sad hun i en Krog i Sofaen og fortalte, medens jeg stille
lyttede til, og medens jeg i ærlig
Beundring betragtede hendes klare
lyse Pigeansigt — det krusede lysblonde Haar, der bølgede i lette
Kærtegn om hendes sarte, bløde
Kinder, og medens jeg faldt i Staver over to store udtrysfulde Øjne, hvis Pupiller af og til udvidede sig i Ængstelse.
Hun var fra Norge — en lille
Jente fra Guldbrandsdalen — og
var seksten Somre gammel den

Gang Inderen med sin Trup paa
en Verdmsturne havde slat et sig
ned i tændes By. Bare seksten
Somre . . . og des var det, at hun
trods din Racestolthed og Foragt,
hvide Mennesker iu ellers engang
plejer at nære cver for Falk af
kulørt A fstamning, at hun allerede
den førate Aften, at hun havde
overværet en Fore! tilling, var kommet til nt kigge lar dybt i IndeYens fantastisk spillende øjne. Og
Resultat 4, ja, det var blevet det,
at hun trods Familiens Pastest,
Faderen ; Forbancelser og Moderens Graad, alligevel fulgte Inderen, cia han drog videre . . . draget af disse spillende øjnes lokkende Glans, der nu to Aar etter
ikke mere kunde lokke, kun true
og indgyde Foragt og Rædsel.
Alt imedens hun fortalte, følte
jeg min Nysgerrighed svinde bort
— tilfredsstillet, men i dens Sted
arbejdede sig samtidig en dybere
Følelse frem i mit Bryst, . . . Følelsen at Medlidenhed, . ... som i
de følgende Dage, da jeg atter saa
hende optræde sammen med Fakiren, for hvem hun øjensynlig nu
kun var et viljeløst, men nyttigt,
og ogsaa i Særdeleshed et i høj
Grad tiltrækkendeRedskab, — blev
til den dybeste og sentirnentaleste
Kærlighed.

Kammerat er dygtigere end den
anden. Nej, tværtimod har jeg ufte set Øjnene tindre af Glæde paa
el hold Gymnaster, paa en af
vore store amtsopvisninger, naar
esi af deres Kammerater var werli g heldig og naaecle at udfore
e velserne bedre og smukkere, end
h m eller h an ellers ;jorde.
Jeg var i min Ungdom saa held g at komme til at tjene i et Segn
i Jylland, heor Gymn2 stikken sa niIrde de fleE te Unge og nogle ældre
is ed, og liv )r Kirken samlede næs. en alle haade und e og gan le.
Men der kunde heller ikke tænkes
en Gymnastikfest, uden at Præsten og hans Familie var med fra
først til sidst.
Og vore Fester er der vist ingen Grund til at lægge Sten i Vejen for. At vore unge samles til en
Opvisning, for at vise hvad de
har lært i Gymnastiksalen i Vinterens Løb, er jo kun til Glæde
for Folk, der kommer og ser paa
det, og at de saa samles til Fest
om Aftenen med deres Kammerater og Forældre, til en Svingom,
til et fælles Kaffebord med Taler
og Sang eller Oplæsning, og hvor
vi saa kan slutte af med en Aftensang, det nedbryder ikke.

Aug. Olsen.

Fortsættes.

Ogionlik og Kirkepog.
Mange har endnu i frisk Minde
at Pastor Petersen ifjor i Kirken
rettede et Angreb paa Gymnastikken. Ved en personlig Henvendelse
til Præsten, rettede Pastor Petersen sine Udtalelser derhen, at det
ikke saa meget var Gymnastikken,
som de offentlige Baller, han vilde
til Livs.
Da vi deri var enige, haabede
vi iaar paa Forstaaelse af vor Gerning og vort Arbejde. 14. Skytteog Gymnastikkreds averterede derfor i god Tid deres Gymnastikopvisning, og valgte dertil en Søndag Eline, hvor man efter al menneskelig Beregning kunde gaa ud
fra, at der var Gudstjeneste i Kirken om Formiddagen.
Det var derfor med Sorg, at
vore Gymnaster sidste Søndag Eftermiddag hørte Præsten tillyse
til Eftermiddagsgudstjeneste igen
paa Søndag, paa samme Tid som
vi har Gymnastikopvisning.
Da vi paa Grund af Konfirmation, og flere andre Ting, ikke godt
kunde lægge vor Opvisning om,
rettede vi igen igaar en personlig
Forespørgsel til Pastor Petersen,
om der var særlig tvingende Grunde for denne Omlægning af Gudstjenesten; men det havde Præsten
ikke.
Dette Forhold ser mærkeligt ud
for mange. Hvorfor skal der sondres mellem Sognets Beboere, der
er jo mange, som paa Søndag
gerne vilde have været begge Steder.
Vort Formaal er jo ikke dit ensidige, at skabe en Akrobat, og
saa lade Vedkommende sejle sin
egen Sø. Nej, vort Formaal er at
skabe en dygtig og god Ungdom
med en sund Sjæl i et sundt Legeme, og Gymnastikken er et af
de Midler, vi bruger dertil.
Den skaber det sunde og kraftige Legeme, og den stiller alle
unge paa lige Fod, vi spørger ikke
paa Gymnastiksalen, hvem er han
eller hun Søn eller Datter af, nej
alle er lige velkomne her, kun Mod
til at gaa paa og Energi er forskellig. Vi søger at vække den enkeltes Energi og Vilje til at dygtiggøre sig, ikke paa sine Kammeraters Bekostning, eller at der udsaaes Misundelse over, at den ene

Danmark; men Forholdene her er
mere abnorme. Kommunen er unmaaske vader Administration
rer c'et ikke længe før Flertallet
af B argerne ogsaa maa give Afkald paa deres Selvstændighed.
Med et socialdemokratisk Flertal i Kommunen bliver der næppe
forel abig Brug for et lokalt Blad;
det private Initiativ skal slaas ned.
„Vi zar jo vare Brugsforeninger
og gort Partiblad", siger L. P.,
hvad behøver vi mere."
Fremtiden vil vise det; men for
at undgaa økonomiske Tab ved
en fortsat Udgivelse af „Nordbornholm", ophører Bladet at udkomme
fra og med April Kvartal.
Annoncer ti! sidste Nr., Fredag
den 30. ds. bedes sendt mig senest Onsdag.

Otto Gornitzka.

Yed K,F.U.Ms og K.s Udsalg
blev følgende Numre udtrukne:
Blomsterbord hvid Seddel Nr. 98
87
Billede
graa
4
Thedug rød —
115
Kaffedug blaa
Genstandene kan afhentes hos
Skomager Madsen, Sandvig.

Bornholms
Spare- og Laanekasses
Afdeling i Allinge.

Fra Uge til Uge.
--oByraadsvalget
den 15. Marts gav atter Socialdemokratiet Herta! i AllingeSandvig Byraad, og de Anstrengelser, som Borgerpartierne og
Borgm. Bloch havde gjort, for at
tilvejebringe en bedre økonomi,
synes spildte.
Med en Ligningsprocent af 27,5
plus Skat til Kirke og Stat ligger
Fremtiden haabløs for dem, der
endnu har bevaret en Smule Selvstændighed og Trang til at svare
enhver sit.
Da „Nordbornholm" for 20 Aar
siden startede, for at samle fælles
Interesser i By og Opland og
hjælpe Handlende og Haandværkere med at faa afsat deres Varer, vakte dette de bornholmske
Dagblades Modstand.
De ønskede ingen Konkurrenter,
der kunde formindske Annonceindtægten, og i rørende Enighed
sendte de Cirkulærer rundt til alle
Handlende og Institutioner med
Anmodning om Støtte.
At det var mere økonomisk at
avertere i et lokalt Blad end i tre
Partiblade, var saa indlysende, at
de fleste alligevel foretrak at avertere i sNordbornholm",
Foruden Annoncer modtog Bladet Artikler og lokalt Stof, der
mentes at have Læsernes Interesse. Særlig forud for kommunale
Valg benyttedes Bladet meget i
Agitationsøjemed, og Dagbladene
var meget forargede over at vi og ikke de — havde faaet Stoffet.
„Nordbornholm" fik Skyld for at
blande sig i Partipolitik! — i de
senere Aar skulde det være Organ
for Borgerforeningen.
At „Ordet er frit" for alle Partier, blev der ikke taget Hensyn
til.
Særlig Socialens Referent, L. P.,
har gennem Aarene søgt at mistænkeliggøre „Nordbornholm" og
efter Evne skadet mig og min
Virksomhed. — Under sidste Byraadsperiode fik jeg dog Lejlighed til at udføre en Del af Kommunens Tryksager, nu vil disse
maaske atter gaa til Partiets Trykked i Rønne.
Under normale Forhold skulde
et lokalt Blad som Nordbornholm"
have Eksistensmuligheder her i
Kommunen, som lignende Blade
har det i næsten hver Landsby i

Kontortid 9-12 og 2— 4.'
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs O K igelse
Alm. Sparekassevilkaar

4,5 p Ct. p. a
4
-

Boxer udlejes.

Averterende,
der endnu ikke har indløst de af
os udsendte Indbetalingskort paa
skyldige Beløb fra sidste Regnskabsaar, bedes indbetale dette
paa vor Postkonto Nr. 14146 inden 8 Dage. Vi har store Udbetalinger og vil gerne spare Dem
for de med 'mass° forøgede Udgifter.

Otto Gornitzka.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt Kontant.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.
A 111» g e Bogtrykkeri

Hu Kløver og Græs,
Iste Aars, henstaaencle ved Rø St.
er til Salg.

Isenkræmmer Kofoed,
Telefon Hasle 17.

En Ko
der kælver 3. Gang om 14 Dage,
er til Salg.

A. Andersen, Sovang,
Rutsker.

Ryg
14

„Blaa Shag

(2oo Gram I Kr.)

til Hverdag og
1f

Blaa Nøgle"
(5 il G rata 5o Øre)

om Søndagen.
Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere

gest

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest.— En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De i
Allinge Bogtrykkeri.

anbefales: 4. Sig. Pci., Rø,
Yngre flink Pige Til—Konfirmationen
Salmebøger — Bibler — Testamenter.
-

søges 1. Maj.

Hammersholm pr. Sandv.

Yngre Karl
søges til April eller Maj.
Holm, Klippely. Rutsker.

En lille fiks Miniaturbibel er udkommet.
Se vort Udvalg i Konfirmationsgaver og køb hos os.
Største Udvalg og altid det nyeste i Telegrammer,
De nye Tapeter er nu paa Lager.
Fionas Tapetklister ,,FONDIN" er det bedste.

Pige eller Enke Allinge-Sandv.GymnastiKopvisning
Gymnastikforening

kan faa en let Plads.
Blikkenslager Hansen, Hasle.

~ALLINGE"~
Plastik for unge Piger
begynder Torsdag den 6 April Kl.
730-8,30 paa Hotel Allinge.
Moderne Dans samme Dag fra
Kl. 9-10.
Honorar 3 Kr. pr. Maaned.
Moderation for Deltagere paa
begge Hold.

Asta Holm.

Sylelossers
Synepideloreuill

afholder offentlig
Søndag d. 26. ds. Kl. 7,30 paa Christensens Sal.
Der deltager 1 Dame- og 1 Herrehuld under Ledelse af
Chr. Jensen og Edmund Forslund.
Underholdning af Allinge-Sandvig 10 Mands Hornorkester.
Entre: Voksne 75 Øre, Børn 25 Øre. Derefter Bal for Foren. Medl.

Bestyrelsen.

liestyrelmen.

„Smutten", Xilinge

Selv om De kun er Ejer af et eller to Frugttræer,
bør De have det fulde Udbytte af dem.
„Triumf" er den eneste dobbeltvirkende Vintersprøjtevædske, der gennem flere Aar er anerkendt af Statens
plantepatologiske Forsøg.
Den virker som den bedste Frugttrækarbolineum og dræber samtidig Æg af „RØDT SPIND".

Brug den! Den er god, — og den er dansk!
Vi giver Dem gerne alle Oplysninger ang. Blanding osv.

firodukten.

Hegntraad og Piggetraad
faar De bedst og billigst hos os.
Special-Tilbud ved Aftagning af større Partier.

søger pæn ung Pige til Stuepigegerning og Servering. Henvendelse
førstk. Mandag.
Marie Larsen. Nygade,

Mig Skolkisrepratioll
anbefales.

Skom. Emil Pedersen,
Allinge.
NB. 2 brugte Skomagersymaskiner

sælges a 40 Kr. pr. Stk. og et
Bornholmerur sælges for 80 Kr.

Kartofler
er til Salg a 5 Kr. pr. Td.

ffrodukten.

Trifoliums Markfrø
har de fineste Analym og dog er Frøet ikke dyrere end hvad der tilbydes fra andre Firmaer.
Alt Fie er underkastet Statsfrøkontrollens Regler og er af allerfineste spiredygtige og velrensede Kvalitet, der kan fremskaffes.
Forlang udtrykkelig Trifolium saa er De sikker.
Eneforhandling for Allinge-Sandvig.

rfrodukten.

Hammersholm pr.Sandvig

Yngre Medhjælper,

MALERVARER.

som kan malke, søges 1. Maj.

Avl:br. Chr. Holm,
Allinge.

Nu

modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

Sagaard Nielsen,
Vejmand.
Fine sorterede

Cykler

af Rosen og Kejserkrone sælges.

repareres
bedst og
billigst..

C. C. Andersen, Dammen,
Tif. Allinge 124 v.

pr. Allinge.

Rugeæg

Allinge Cykleimport.
HENRY NIELSEN, Havnegade.

af sorte Minorka a 10 Øre samt
en ung Hane til Salg.

Varm Blodpølse

Ruts Kirkeskole.

Sprøjt nu med „Triumf" Køb
Konfirmationsgaven

afholder sin ordinære Generalforsamling paa Forsamlingsh. Hammershus Tirsdag Arten den 28de
Marts Kl. 7,30 Aften.
Dagsorden:
Beretning, Regnskab, Valg, Event.

Hasle Bank

3 Tdl. Avlsjord er billigt til Salg.
Henvendelse

Læggekartofler

Papirhandelen, Kirkepladsen,

En lidt æld-e paalidelig

Aktieselskabet

i Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning

faas hver Fredag.

Johanne Hansen, Lindepi.

Regninger,

Meddelelser.

Stort Udvalg. -- Billige Priser,

Conrad Hansen.

Konvolutter,

Telefon 140.

Olsker liesmodsloreoill
Aarsfest
afholdes i Forsamlingshuset Lørdag den 25. Marts, hvortil Medlemmer med Husstand indbydes.
Kl. 7,30 Foredrag af Samvirksomhedens Formand Poul Ipsen.
Derefter Bortsalg og Bortlodring af de af Syforeningen dertil
skænkede Ting.
Bestyrelsen

Stor

Gymnastikopvisning
Søndag den 26. de. Kl. 14,30

afholder 14. Kreds Gymnastikopvisning i Olsker Forsamlingshus.

og

iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Forretningskonvolutter
sælges med Firma for ku n 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge BogtrylUieri,

Niels V.Grooss
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

4 Hold Gymnaster.
Entree: Voksne 50. Børn 25 Ø.

Bestyrelsen.

Den fikse KonfirmandSko faas hos

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg
Tilbud og Overslag gratis.

Dynamit.
Sprængkrudt, Fænghætter,"_Traad.

C. barsen, Vestergade. J. R. Hammer, Gudhjem.

til Foraaret er der altid et eller andet der trænger til Maling,
og vi tillader os at anbefale:

En yngre Karl
og en Dreng kan faa Plads
til 1. Maj Na

Mortingegaard, Rø.

En yngre Karl
kan 1 Maj Let Plads paa

Smedegaard pr. Allinge.

Strygefærdig Oliefarve i 24 smukke Farver.
Olierevet Zink- Titan- og Blyhvidt i 1, 2,/,, 5 og 121 /, kg. Spande.

Limfarven „Calsolit" i mange Farver, skal kun udrøres i koldt Vand
og er saa færdig til Brug.
Skal Automobilen have en Omgang, kan vi anbefale „Durogloss",
der er uhyre holdbar og glansfuld. 33 forsk. moderne Farver.
Kokkenemallielak i mange smukke Farver.
Hvid og kulørt Emallielak ,,Sadolin".
Alt i Lakker, Fernis, Terpentin, Tørrelse o. lign.
Det store Udvalg har

PRODUKTEN.

En Gylte
af ren La n d rz- ce, Slagtekreaturer,
sa int gode Spisekartofler er til Salg.

Munkegaard pr. Allinge.
Felf. 124 y

Sættedroje Læggekartofler

MEY-FLIPPEN!

taget i Nordbornholm, maa

Bog- og Bladhandel

indleveres senest Tirsdag.

modtager

Annoncer og Tryksager

Kød, Flæsk, Pølser
modtages fremdeles til Røgning.
Hentes og bringes overalt.
Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19.

Pris pr. Dusin

fra Hasle og Omegn til

Nordbornholms Bogtrykkeri.
Trykprøver forefindes.
Priser opgives.

Gornitzka, Allinge.

DER

Kr. 3,20 • 3,50

aller rer.

Dat firlv.vrrs mod E Ilerligninger

En flink Pige

LH. Chr. Dam, Allinge.

lVlarckmanns

Det er hygiejnisk. Det er tidssvarende.

med stor Have og Hønsegaard er
billigtil Salgsved Henvendelse til

Reparationer og Billedindramning
udføres solidt og billigt.

Artikler, der ønskes op-

Allinge Bogtrykkeri,

bortkastes, naar den er smudsig.

Et 5 Fags Ilos i Tejn

Alt Møbel - og Polerearbejde,

rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg (ca. 300), sælges for 7542:tre

Dem for al Ulejlighed med Vask, da den

Tlf. All. 124 v.

Brogaard, pr. Allinge.

leveres hurtigt og billigt.
Ring til Allinge 46 eller 68 x
Lindgreen.

Underlag er korrekt og elegant og sparer

C. C. Andersen, Dammen.

(ikke for ung) søges 1. Maj.

Avismakulatur,

Kranse og Dekorationer

Lærredsflippen med det præparerede

af saavel tidlige som sildige Sorter.
Sunde Varer bringes eller forsendes overalt.

Bager Christensen, Tejn.

Brevpapir
Kvitteringer.

Hovedudsalg for AllingeSandvig

Magasin du Nords Udvalg
Victor Ylanck,
Telefon 5.

noI
ben der seler,l'idelci
alf s' it foupps orh
sig bedst; Aar e
er billig I rl
kg rød

ti %
Fads-

.%
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Solskinssangen.
—0
Nu rinder Solen op i Østerlide
og farver Himlen med sit
Ru rp u rskær.
Den kaster gylden Glans paa
Skyer hvide
og bringer Lys og Varme
fjernt og nær.
Vær hilset, Sol! Med dig en
Dag oprinder!
En Dag med Jubelsang
i Kærlighed Skin i vort Hjerte ind,
bring glade Minder
og værn os til i Aften,
du gaar ned.
Du klare Sol, som bringer
Lys og Varme
og lokker Spirer frem af
Jordens Skød,
du favner os med dine Straalearme
og varmer Verden til din
sidste Glød.
Du jager rask paa Flugt de
tunge Drømme,
som Nattens Aande lagde
i vort Sind,
og bringer os i Stedet
Tanker ømme,
som fostres af dit milde,
klare Skin.

Konfirmations-Ur Mere yderige
laar De bedst og billigst i
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning Græsmarker.
Det fikse og gode

Telefon 140. CONRAD HANSEN. Telefon 140.

18 pel. Superfosfat, 40 pels hligodn.
Jysk Gødningskalk kan udleveres straks.
Hvor megen Salretergednii.g skal der bruges til Foraaret?

Nordlandets Yeanitelsfims.

Iste Klasses I-16nsefoder
Gode hjemmeavlede Sorter af

Havre, Blandsædkorn, Hvede og Byg.
Endvidere Smaa Majs, Soyaskraa , Solsikkekager, Hvedeklid, Skaller
samt grove Rugklid til Hestene. - Billige kontante Priser i

Nordlandets Handelshus.
Vi har modtaget nedenstaaende humoristiske Tegning og Tekst
med Anmodning om Optagelse.

Du kære Sol, som fra din
høje Himmel
smukt lyser paa vor usle
Verden ned,
du straaler Liv i Skovens
Fuglevrimmel,
der under Vintrens strenge
Favntag led.
Du aabner varsomt Skovens
spæde Knopper,
som bristefærdige i Vaarens Gry
staar rede til at aabne sine
Kopper
for dine Straalers Varmedis paany.

Græsmarkerne ms.a have en
3t
sikker Kloverbestand
kunne opfylde deres
Mission.
Efterhaanden som dansk Landbrugseksport generes mere '3g
mere, tvinges man naturligvis til
i samme Maalestok at nedskære
Vareimporten, og Landbruget
maa under saadanne Forhold
ogsaa se at indrette sig paa en
saa lille Indførsel af Raavarer
som muligt.
Danmarks Import af Foderstoffer er tvedelt, ogsaa med Hensyn
til Formaalet. 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
nu Eksporten (Flæsk) skal beskæres, vil denne Del af Foderstofimporten formindskes af sig selv.
Importen af ca. 720 Mill. kg æggehvideholdigt Kraftfoder i 1931 til
en Værdi af 87 Mill. Kr. er derimod Udtryk for, at vi ikke i tilstrækkeligt Omfang selv kan
frembringe det specielle Foder,
som en højtudviklet Smørproduktion kræver. Men det synes jo,
som vi heller ikke i den kommende Tid vil kunne afsætte saa
stor en Smørmængde, som den
nutidige Produktion er indstillet
paa, og derfor maa Kraftfoderimporten ogsaa bringes ned. Men
for at ikke Forholdet mellem
æggehviderigt og forholdsvis æggehvidefattigt Foder skal forskydes fra det, som Smorprodukdonen kræver, man og skal vi
in d paa Frembi ingelse at
mere æggehvidcrigt Foder
tier i Landet.

Erik J. Andersen Re.
— Hr. Erik J. Andersen Rø har
i den senere Tid sendt os flere
smukke Digte til Optagelse i Bladet. — Mange vil endnu mindes
den unge Digter og Skribent, der
for Aar tilbage tjente paa Offergaard i Rø og derfra sendte os
,ine lyriske Digte. Han var med
til at stifte Rø Ungdomsforening,
!nen blev fordrevet af den radikale Fløj og forlod Bornholm.
Ovre paa Roskildeegnen er han
nu en kendt Skribent, der for Tiden har en ny Bog i Trykken.
Ønsker nogle af hans gamle
Venner at sende ham en Hilsen,
er Adressen Bramsnæs pr. Kirke
Hyllinge.

bh pal OMS ellen Ego,
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
G rundbetingelserne for et Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle 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 behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistens-

betingelse.

Del ny Byraads første Konference.
Alfred P.: Vi maa au hausa paa Skattayderna, som maa betala. Særli de stora ska sparas!
Edvin A.: Hvor Fanden bli'r de mange Penge a'? - Der maa kunne
laves meget mere for dem!
Laur. M.: Ja — gonn !
Edv.Holm: Menighedinj har min Tak!
M. Bloch: De æ, som æ haa saa. — Partipolitik dryvver Borgerforeningen it !
Herre Jemini, nu hå vi Flertal ijæn. — Ja saagu!
L. P.:
Vald. 0.: Nu e vi snart monga om Bormesterplåsinj !
Kr. Lind : Ja, ja har au tæjnt saa smaat paanj, men der bier kansje
et anjed Ben!
Alfr. P. S.: Nu maa vi au hausa å Hjælpekassaijn ska ammistreres aa
Byraad.
Aksel H.: Hee, va monne ja ska lava ?
Otto Nels.: Ja—a, Skolesaken bør ordnes tilfredsstillende!

MALERVARER!!!
Af de sædvanlige prima Kvaliteter fra de mest anerkendte Fa brikker kan jeg til samme billige Priser som tidligere anbefale

alt til Malerfaget hørende:
Strygefærdige Oliefarver i Daaser, alle Kulører.
Kinalin er særlig beregnet til udvendig Brug paa Vinduer og Døre
samt velegnet til Skibsbrug, da det taaler Søvand og Afvaskning. Det staar som Emaljelak, men er billigere.
Emaljelak, hvid og kulørt, af fineste Kvalitet.
Automobillak „Duroglos" i mange Farver, er anerkendt som det holdbareste som faas.
Maskinglasur til Motorer og Maskiner.

Alluminiums Galvanfarve, Broncer.
Terpentin, fransk og mineralsk, Tørrelse, Tinktur, Schellak, tør og flydende, Perlelim, Pladelim, Moss, Gibs, Pimpsten, Pibeler, Kridt,
alle tørre Farver godt egnede til Kalk i holdbare Kvaliteter.
Calsolit-Vægfarve er godt kendt og meget anvendt til Paastrygning
af Vægge, det kan paastryges Træ, Pap, Kalkpuds o. 1. føres i
1 /2 kg. og 1 kg. Pakker i 25 Farver og udrøres i Vand.
Olierevne Farver. Zinkhvidt, Blyhvidt, Titan og Lithopone føres i bedste Kvaliteter og bliver billigst i Brug, haves i Spande af forskellig Størrelse. Spartelfarve i Daaser, Malerfernis god, lagret
Kvalitet.
Lakker til alt forefaldende Arbejde i fineste Kvaliteter. Pensler største
Udvalg bedste danske.
Til Gulvene, min gennem mange Aar førte extra gode Lakfernis i
Dunke og løs Vægt. Gulvlak meget slidstærkt og glansfuld.
Factorfernis er specielt fremstillet til afslidte Gulve og trænger godt
ned i Træet ogiderfor at anbefale til første Paastrygning.

P. C. Holm, Allinge.

kil Deres Trjhaver i

Elogrykl(eri

En Stakrytter. den ideelle Hobiergningsmetode. især naar det drejer
sig om en kløverrig Græsblanding.
Billedet er fra Syilsiii.11an& Landbrugsskole.

Og den eneste Maade, hvorpaa
vi kan højne Produktoinen af
æggelivideiigt Foder, saa det batter noget, er ved Dyrkning at Lucerne og de forskel ige K tø v e ra r te r. Det vil i Virkeligheden
sige: Ikke alene en passende Udvidelse at Græsmarkerne paa sine
Steder, men navnlig en rationel
Forbedring af Græsmarkerne og
ved Indførelse af en betydelig større Kløverpro cent i Bestanden, saavel i de Marker, der udelukkende benyttes til Afgræsning,
som især I. 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
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tiklRgt Øft teg
Græsbestand; og man tør jo nok'
antyde, at det er billigere Produktion, Landbruget trænger til.
I Henhold til den sidste Beretning fra Landøkonomisk Driftsbureau er for Aaret 1930-31 i
Gennemsnit for de Landbrug,
hvis Regnskaber er behandlet, en
FE frembragt for 13,6 Øre i
Kornmarken, for 11,5 Øre i Roemarken og for 7,7 Øre i Græsmarken. Roerrarken plejer sædvanligt at være dyrest med sine
Foderenheder, men vi ved jo nok;
at Roemarken fortjener en Godtgørelse paa Konto af Jordens
Renholdelse, der ogsaa kommer
den efterfølgende Kornmark tilgode, Boerne er en bedre Forfrugt end Korn og en Nødvendighed i Sædskiftet, men en Kløver-Græsatgrøde er den bedste
Forfrugt, man har, ikke mindst
under Hensyn til den Kvælstofmængde, Bælgplanterne tilfører
Jorden

Engbund. hvis Plantebestand er blottet for Kløver. er en yppig Kløvermarks Modsætning. Her forsluger
Køerne sig ikke i Æggehvide, og
naar Køerne staar paa Kløvermark
om Formiddagen er Engen en god
Plads om Eftermiddagen — eller omvendt. For at faa en saadan EngGræsmark udnyttet er det i Grunden en Betingelse at have en god
Kløvermark ved Siden af — med
mindre man køber Kraftfoder- for
Halvdelen af Malkepengene.

Mere Kløver i Sommergræsset, og mere Kløver- og Lucernehø til Vinterfodring, det er den
slagne Vej til en billigere Sniørproduktion, som vi bliver • nødt
til at lægge os efter. Til tidehikkende Afgræsning kan en
Græsmark naturligvis blive f o
rig paa Kløver, saalterni Køerne
skal gaa. paa den hele Tiden. det
er det Sporgsmaal, der i den
senere Tid ved forskellige .Lejligheder er blevet diskuteret, men
det har som Regel mindre interesse, fordi der de fleste Steder altid vil kunne skilles til an,
dre Græsarealer f. Eks. den halve
Dag. Derimod er man enige om,
at en Mark til Hølæl ikke godt
kan være for kløverrig.
Det er ogsaa et Forhold af stor
Vigtighed. at Kløverne kan forsyne sig selv med Kvælstof og
tilmed afgive et betyde:igi Kvantum af dette dyreste Plantenæringsstof til senere Afgrøder.
Kløveren forlanger en Jordbund,
der ikke er vand.iicnde, og hvor
Kalksporgsmaalet er i Orden; og
den forlanger Ti!forsel af Superfosfat og Kali — til Udlægshavren for Sædskiftets Græsmarker
og som Overgodning paa de varige Græsmarker. Især er del meget vigtigt, at Kali 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 Kløverbestand, det har de senere Aars Undersøgelser og Forsøg inden for
Græsma. kstoreningerne godtgjort
med stor Tydelighed.

Skal De afsvampe ?
Saa forlange det danske AfsvampningsmIddel
det egner sig lige saa godt til Tørsom Vaxaellafavampning.
Kan faas
overalt.

Det
Gødnings-

danske
Kompagni

