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„Ofrene paa Reklamens 
Alter". 

Af „Mamon". 

Det, at Reklamen er bleven aner-
kendt som Videnskab af det mo-
derne Samfund, betyder ikke, at 
dermed er alle Reklamens Udar-
ter blevet slagtet. Endnu i Dag 
kræver Reklamen Menneskeliv, 
ofte ofret ganske meningsløst. Det 
er ikke længe siden, at den be-
rømte svenske Faldskærmsud-
springer dræbtes. Han var et af 
Reklamens Ofre. Under en Flyve-
maskine skulde lian hænge i en 
spinkel Læderrem, der var limet 
sammen med et helt nyt Lime-
materiale. Under en Reklameflyv-
ning i Norge for dette Materiale, 
styrtede Waldau ned. Hans Fald-
skærm foldede sig ikke ud, og 
han dræbtes paa Stedet. 

I Efteraaret 1932 skulde en ame-
rikansk Flyver lave Røgskrift over 
New York som Reklame for et 
Tandpasta, I flere Tusind Meters 
Højde gik Motoren i Staa. Maski-
nen gik i spinn og styrtede til 
Jorden. 

Et særligt grelt Filfælde af Re-
klamens Udart, fik vi ogsaa i Slut-
ningen af 1932, da det meddeltes, 
at den svenske Digter Ericson, der 
netop havde fuldført en Roman 
fra Londons Fattigkvarterer, var 
død. Kort efter viste det sig som 
bekendt, at Dødsfaldet kun var la-
vet af Reklamehensyn. Ericson le-
vede i bedste Velgaaende i Paris. 
Trick'et var kun gjort for at styrke 
hans Bog. Der kan naturligvis 
nævnes Tusinder at Eksempler paa 
uheldig Reklame, men disse Til-
fælde er, selvom de er talrige, dog 
kun en ganske ringe Del af hele 
Reklamekunstens samfundsgavn-
lige Virksomhed. Det kan ikke 
skjules, at Reklamen bruges paa 
mange lidet tiltalende Maader, men 
ser man bort herfra, finder man 
Vej til den legaliserede Reklame, 
som den moderne Handelsungdom 
nu oplæres i. Den danske Rekla-
meliteratur er yderst mangelfuldt 
Det er kun faa Haand- og Fag-
bøger, der i Dag foreligger udar-
bejdede af danske Eksperter. De 
vigtigste er Doktor Max Kjær Han-
sens, Direktør Norvilles og den 
unge Nationaløkonom Strøm Tej-

sens Haand- og Lærebøger i Re-
klame, Avertering og Salgsteknik. 
Overalt i Udlandet har man der-
imod en yderst repræsentativ Re-
klam elite rat ur. 

I sit interessante Værk ,Salg og 
Reklame" omtaler Dr. Max Kjær 
Hansen indgaaende Reklamens 
Funktioner, og erklærer, at der 
fra et samfundsøkonomisk Syns-
punkt -gøres to specielle Indven-
dinger gældende mod Reklamen. 
Den ene gaar ud paa, at Reklamen 
fremelsker et overflødigt Forbrug,  

niedens den anden hævder, at Re-
klamen leder Forbruget fra en 
Virksomhed til en anden, eller fra 
en Vare til en anden. Dr. Kjær 
Hansen hævder selv, at den for-
øgede Købelyst, som Reklamen 
har skabt, ikke har været uden 
Indflydelse paa den forøgede Ar-
bejdsintisitet og den dermed føl-
gende Købeevne, der er opstaaet 
Verden over i de sidste 20 Aar. 
Hvad Reklamen egentlig betyder 
i det moderne Forretningsliv, faar 
man først et Indtryk af gennem de 
Tal, som tyske og amerikanske 
Sagkyndige har udarbejdet. Rekla-
ineudgifterne er blevet et Led i 
Produktionsomkostningerne. saa 
stort et Led, at man f. Eks. for 
Juveler regner Reklamen til 11 pCt. 
at Produktionsomkostningerne. For 
Bøger er den beregnet til omkring 
10,75 pCt. og Biler til 2,16 pCt, 
medens den for Møllerier kun er 
paa 1,75 pCt. af  de samlede Pro-
duktionsomkostninger. 

Men tager man I,. Eks. Toilet-
artikler er Reklamebudgettet helt 
oppe paa over 12 pCt. Det stør-
ste Reklamebudget har Postordre-
forretningerne med 15,30 pCt. 

Man forstaar, hvorfor Reklamen 
i det moderne Samfund er blevet 
en Videnskab, naar man hører det 
Grundlag, hvorpaa Salgsreklamen 
bygges op. Først organiseres og 
planlægges en Storvirksomheds 
Reklame: Budgettets Størrelse og 
Fordelingen af Midlerne. Saa fore-
tages en Undersøgelse af den ge-
ografiske Fordeling, dernæst den 
tillidsmæssige Fordeling, og ende-
lig naar man frem til Reklamens 
Gennemførelse. Saa bliver der talt 
om Friluftsreklame, Lysreklamer, 
Annoncer osv. og endelig skal der 
føres en teknisk og økonomisk 
Kontrol med Reklamekampagnen. 
Det scykologiske Moment i en Re-
klamekampagne er ikke af mindst 
Vigtighed. Det gælder om at finde 
de rigtige Befolkningslag for den 
bestemte Vare og faa undersøgt 
den paatænkte Kundekreds Købe-
evne. 

Meget interessant og lærerigt har 
Dr. Max Kjær Hansen givet en po-
pulær Skildring af Reklamemid-
lerne og Reklamens Anvendelse i 
det hele taget, og den Forretnings-
mand, der har læst disse Haand-
bøger, vil hverken mangle Oplys-
ninger om Skrifttyper, Farvetryk, 
Bladoplag eller andre væsentlige 
Faktorer for en Reklamekampagne. 

Det er jo saaledes, at Forret-
ningslivet i 1933, uanset Virksom-
hedernes Størrelse, har indset Re-
klamens betydningsfulde Virksom-
hed, og de „Ofre", der lægges paa 
Reklamens Alter i Dag, maa der-
for ses ud fra en bedriltsøkono-
misk Baggrund og ikke ud Ira 
den Synsvinkel, der tidligere har 
været gjort gældende, naar Øret 
har opfanget Reklamebasunernes 
Toner. 

De Problemer, der drøftes paa  

Dansk Reklameforenings Møder, 
viser ogsaa, at Reklamens Indflyz 
delse paa Erhvervslivet, ja paa 
Samfundet i det hele taget, bliver 
større og større. Og de bekræfter 
en træffende Linie, der engang er 
skrevet af en Reklamemands kvik-
ke Pen: — „Reklamens Magt er 
underfuld . . . " 

Hvad der er udrettet. 
Gade- og Vejudvalget. 

—0— 
Der fortælles, at da Provst So-

lomon engang for mange Aar si- 
den visiterede Allinge Borgerskole, 
ønskede han ogsaa at se Pigernes 
Haandarbejder. Paa Lærerindens 
spørgende Blik ytrede han; „Ja, 
naar man skal have Forstand paa 
en Ting, saa har man Forstand 
paa den. 

Da Hr. Avlsbruger Alfr. Peder-
sen for 4 Aar siden fik den Ære 
at være Formand for Gade- og 
Vejudvalget, var der vel en og an-
den, som mente, at den ne Sti 11 i ng laa 
hans haandværksmæssige Uddan-
nelse noget fjernt; men hvad siger 
Borgmesteren i sidste Byraadsmø-
de under Budgetbehandlingen : 
„Vore Gader og Veje er nu i en 
saa ypperlig Stand, at det meget 
godt kan forsvares at spare . . " 
Denne Udtalelse viser, at Hr. Pe-
dersen har løst sin Opgave paa 
fyldestgørende Maade. Dog skal 
Hr. Pedersen naturligvis dele 
Æren. for det vel udførte Arbejde 
med sine Kollegaer i Udvalget: 
D'hrr. Murermester Edv. Holm, 
Stenhug. Valdemar Olsen, Sned- 
kermester Th. Jørgensen og Byg-
mester Chr. Lind, for ikke at 
glemme Gade- og Vejmanden. 

Enhver Haandens Arbejder ved, 
at det er nødvendigt for at udføre 
et ordentlig Stykke Arbejde at 
have godt og tidssvarende Værk-
tøj Noget af det første Udvalget 
gik i Gang med var derfor at faa 
anskaffet Feje- og Tjæremaskiner. 
De kostede Penge; men det kom-
mer igen, som han sagde Bonden, 
han gav sin So Flæsk. 

Vejmanden, Hr. Pt ter Clausen, 
opsagde sin Stilling til Fratræden 
den 1. Oktober 1930 efter at have 
udført et langvarigt og trofast Ar-
bejde i Kommunens Tjeneste. 
Kræfterne vilde ikke længere slaa 
til. Alder og Svagel;ghed gjorde 
sig gældende. Clausen fik sin Af- 
sked i Naade; men uden Pension. 
Den aldrende Vejmand blev hen-
vist til at søge Aldersrente. Dog 
blev det foreløbig ordnet saa ledes, 
at Clausen mod en lille Ugeløn 
skulde assistere den ny Vejmand 
indtil denne kom grundigt ind i 
Sagerne. 

Pladsen blev opslaaet ledig, og 
der meldte sig 15 Ansøgere. Ud- 
valget indstillede 3, og af disse 
blev Julius Hald den heldige. Stil-
lingen lønnes med Kr. 2700 aarlig 

og er nu pensionsberettiget. 
Gade- og Vejudvalgets Gerning 

er mangfoldig. Blandt andet driver 
det en betydelig Forretning med 
at lade slaa og sælge Skærver til 
Amtet. Som Forretning betragtet 
vilde en Privatmand betakke sig 
for at have nied den Slags at gøre; 
thi Kommunen sætter omkr. 1 Kr. 
til paa hver Kubikmeter Skærver, 
den omsætter; men for Kommunen 
og Skærveslagerne er Forholdet 
ikke saa ueffent endda. Skærve-
slagerne kan tjene en rimelig Uge-
løn. I den senere Tid Kr. 33,75. 
De Folk, der antages, vilde ellers 
være henvist til at leve ved offent-
lig Understøttelse. Det vilde give 
ringere i Børsen, og det er nu en-
gang anderledes tilfredsstillende 
at tjene sine Penge end at tigge 
dem. 

Kommunen slipper naturligvis 
billigere ved at yde Forskellen 
mellem den indkomne og udbe-
talte Sum end ved at give Under-
støttelse. 

Det var fra først af min Agt at 
slutte denne Artikel med en Om-
tale af Renovationsvæsenet; men 
da dette er et noget parfumeret 
Væsen, vil jeg behandle det her, 
for at det ikke til Slut skal sidde 
ærede Læsere „som Senop udi 
Næsen". 

Byraadet henstillede til Udval-
get at søge gennemført en Dag-
og Natrenovation. Hr. Avlsbruger 
Jens Jensen tilbød at rense Kom-
munens Kloakbrønde samt foretage 
al Renholdning, hvor Kommunen 
har Rengøringspligt, for Kr, 650,00 
aarlig, foreløbig for 1 Aar. 

Fisker Janus Nielsen fremkom 
med et lign. Tilbud, og Resultatet 
blev, at Byraadet fordelte Arbej-
det mellem dem. Avlsbr Jens Jen-
sen tik Renholdelsen i Allinge over-
draget for Kr. 400 aarlig, og Ja-
nus Nielsen fik den i Sandvig for 
Kr. 300. 

Endvidere kan enhver Beboer 
faa tømt sin Skarnkasse for 25 
Øre pr. Tømning og Latrinspan-
den for 25 Øre. Det er en heldig 
og næsten nødvendig Ordning, da 
der ved adskillige Ejendomme ikke 
findes saa megen Have, at den 
kan optage de forskellige Affalds-
stoffer. 

Med den brede Pensel vil jeg i 
lange Drag optrække Hovedlini-
erne i det betydningsfuldeste Ar-
bejde, Gade,  og Vejudvalget har 
udført: Kloakering, Grundforbed-
ring og Overfladebehandling af Ga-
der og Veje. 

Et betydeligt Stykke Arbejde er 
udført paa Tejnevejen fra Syge-
husvejen til Olsker Sognegrænse. 
Det drejer sig om 650 løbende Me-
ter. Vejen udvides til 9 Meter, 
d v. s. omkr. det dobbelte af, hvad 
den var tidligere. Bakkerne er gen-
nemskaaret, og Krumningerne ret-
tede ud, saa Vejen, som den nu 
fremtræder, er bamle behagelig og 
let at befærde. 

Bekostning: Kr. 16.950. Staten 
har ydet et rundeligt Tilskud, 
(Vejmillionerne.) 

Sygehusvejen er makadamiseret 
og behandlet med Tjære, hvilket 
i høj Grad var tiltrængt. 

Det var et Par Landevejs-Arbej-
der. 

Byraadet har ladet udarbejde en 
Kloakplan for Byerne, og der er 
i den her omhandlede 4 aars Pe-
riode udført store Kloakeringsar-
bejder. De har kostet mange Penge, 
og Udvalgets Budget er sprængt 
Gang paa Gang; men paa Grund 
af de arbejdsfattige Tider, vi lever 
i, har det sikkert betalt sig godt 
at ofre, hvad ofret er. 

Der er lagt Kloak af 9" Cement-
rør fra Produktens Port forbi Ka-
retm. Pedersens Ejendom og ned 
ad Brøndstræde: 72 Meter. 

Vandkisterne ved Produkten og 
Karetm. Pedersens Ejendom blev 
fjernede og Rendestenen omsat i 
70 Meters Længde. 

Bekostning; Kr. 587,05. 
Kloak fra Borgerskolen til Ha-

vet (nye W. C i Skolen.) 
Bekostning; Kr. 2710,00. 
Kloak fra Højers Hotel ad Kir-

kegade til Centralpladsen, tværs 
over denne ad Pilegade til Sko-
mager Larsens Ejendom: 260 m. 

Bekostning; Kr. 2000,00. 
Kloak i Østergade i en Længde 

af 60 Meter. 
Bekostning: 240,00. 
Kloak forbi „Messen" ad Sko-

magerstræde, over Lindeplads og 
videre ad Vestergade: 172 Meter. 

Bekostning: Kr. 1200,00 
Kloak i Havnegade fra Cigar-

handler Joh. Madsens til Bager 
Jørgensens Ejendom. Vandkisten 
og den store Samlerbrønd ud for 
Lavendelstræde blev fjernede, og 
ny Rendesten lagt foran Gartner 
Jensens og Bager Jørgensens Ejen-
domme: 60 Meter. 

Bekostning: Kr. 540,00. 
Kloak i Vinkelstræde fra Joh. 

Madsens Ejendom ad Nørregade 
til Træskomager Larsens Ejendom 
med Tværledning ad Teaterstræde 
(megen Stensprængning): 118 m. 

Bekostning: Kr. 1271,15 
Kloak ved Viggo Staffensens 

Ejendom 110 Meter. 
Bekostning: Kr. 556,00.  
Kloak i Sandvig fra Alexander-

sens Hotel til Bækken. Hr. Alex-
andersen bekostede selv en Del 
af Opgravningen 100 Meter. 

Bekostning; 400,00 Kr. 
Kloak i Sandvig fra Langelinies 

vestre Ende til Havet. Herved blev 
„Blodbækken" optaget paa Led-
ningen og denne Kloak muliggør 
Kloakering af en stor Del af Byen. 

Strandpromenaden skabtes, og 
Muligheden for Afhentning af Grus 
frembragtes. 

Bekostning for Kommunen ;  
Kr. 10,000,00. 

Østersøbadet deltog i Udgifterne 
med Kr. 800,00, der blev brugs 
til Anskaffelse af Materialer. 



Kloak i Sandvig fra den øver-
ste Gade til Hovedgaden 72 Meter. 

Bekostning: 420,00 
Vestergade makadaniseret og 

tjæret fra Gudbergsens Ejendom 
til Nymølle. 

Makadanisering og Tjærebeh. 
af  Pilegade fra Vestergade til Jern-
baneoverskæringen ovenfor Kirke-
gaarden. 

Havnegaden makadamiseret og 
tjærebeh. fra Højers Hotel til Ba-
ger Jørgensens Ejendom. 

Hovedgaden i Sandvig makada-
miseret og tjærebeh. fra Anton 
Grønbeks Ejendom til Hotel Ham-
mersø. 

Det ærede Gade- og Vejudvalg 
for Allinge-Sandvig har, som man 
ser, udført et stort og uegennyt-
tigt Arbejde i den snart forløbne 
Valgperiode. 

For en Fuldstændigheds Skyld 
kan tilføjes, at Tilsynet med Ar-
bejdets Udførelse ikke har kostet 
Allinge-Sandvig Kommune en rød 
øre. 

H. P. 
NB. Tænk ogsaa paa os, der 

bor i den nordlige Del af Allinge. 

De ny Rndelssedler. 
Aabent Brev til det danske Folk. 

Statsmagten har for ca. 11/4  Aar 
siden tilsikret de hidtil brugte An-
delssedler lovbeskyttet Retsværn 
ved at afkræve Stempelafgift af 
disse. 

Nu har Regeringen imidlertid 
ignoreret denne Restværnforplig-
telse ved — saa selvmodsigende 
det lyder — at andrage de gen-
nem Stempelafgift statsautorisere-
de Andelssedler under den ny 
Straffelov. 

Det er vistnok første Gang i vor 
Tids Historie, at det danske Folks 
Retsløshed er naaet til den Yder-
lighed, at Magthaverne tilintetgør 
de Dokumenters retsgyldige Brug, 
som Staten selv har tilsikret Rets,  
værn ved Stempelpligt. 

I Anledning heraf henvendte vi 
os den 17. Decbr. skriftlig til alle 
Regeringens og Rigsdagens Med-
lemmer med Henstilling om før 
Rigsdagens Juleferie at gennemføre 
en Ordning, saa vort samfunds-
nyttige Arbejde uhindret kunde 
fortsættes. 

Desuden har vi ført mange 
mundtlige Forhandlinger om 
Spørgsmaalet med Rigsdagsmænd 
af politiske Afskygninger, som næ-
sten alle paa Tornandshaand ind-
rømmer det urimelige og menings-
løse i, at Lovgivningsmagten læg-
ger Hindringer i Vejen for vort 
selvhjulpne samfundsopbyggende 
Arbejde, hvorved vi alle kan sæt-
tes i Stand til at betale vor Gæld 
uden anden Hjælp fra Statsmag-
tens Side end det Retsværn, den 
har Grundlovsmæssig Forpligtelse 
til at yde os. Mange indrømmer 
desuden det konsekvente i, at Rigs-
dagen i Stedet for straks at lov-
give til Værn for denne Sag samme 
Dag benyttede Tiden til efter Øn-
ske fra et stort Aktiespekulations-
Firma at gennemjaske en Undta-
gelseslov til tvivlsom Hjælp for 
Arbejderne, til øjensynlig Betryg-
gelse for Aktionær,  og Spekulati-
ons-Interesser. 

Og dette til Trods for, at ad-
skillige Rigsdagsmænd dog delvis 
forstaar Betydningen af Andels-
sedlernes Indsats overfor Speku-
lationskapitalens Udbytning af Fol-
ket. 

Den Skæbne, der blev vor høf-
lige, indtrængende skriftlige Hen-
vendelse til Del i Rigsdagen, har 
imidlertid afgivet et klart Bevis 
for, at til Trods for den Velvilje, 
mange Rigsdagsmænd enkeltvis 
nærer overfor Andelssedlerne, saa  

tindes der ikke i deri danske Rigs-
dag noget Medlem, der indtil i Dag 
har turdet tale Andelssedlernes 
Sag fra Rigsdagens Talerstole. 

Det indrømmes endogsaa fra 
enkelte Sider, at det i Virkelighe-
den er den private Finansmagt, 
repræsenteret ved den monopol-
beskyttede Spekulationskapital, 
der dirigerer Rigsdagens Beslut-
ninger i disse vigtige økonomiske 
Spørgsmaal. 

Under disse sørgelige Forhold 
maa vi gøre os klart, at vi er svig-
tet af Regering og Rigsdag i vort 
Krav om lovbeskyttet Retsværn 
overfor Spekulationskapitalens Ud-
bytning af det arbejdende, produ-
cerende og forbrugende Folk. 

I et saa afgørende øjeblik maa 
Folket da selv rejse sig og gen-
nemføre de Reformer, som er en 
nødvendig Forudsætning for, at 
Samfundets Økonomi kan genrej-
ses. 

Vor Sag er i nøje Overensstem-
melse med Livets høje, uomstøde-
lige Morallove, som man ikke 
ustraffet kan lade uænset, og de 
Vanskeligheder, som Regering og 
Rigsdag skaber for vor samfunds-
nyttige Sag, vil kun yderligere 
styrke vort Sammenhold om fort-
sat Arbejde for Folkets Frigørelse 
fra det nuværende Udbytningssy-
stem. 

Det vil derfor ogsaa vise sig, 
at netop de Hindringer, hvorved 
Lovgivningsmagten har regnet med 
at kunne standse Sagen, i Stedet 
for vil virke som et gungrende 
Signal til et nyt landsomspæn-
dende og sikkert Fremstød for vor 
Sag, for hvilket vi nedenfor antyd-
ningsvis skal skitsere. 

I. Ifølge Justitsministerens Be-
dømmelse maa de hidtil brugte 
Andelssedler ikke mern anvendes. 
Justitsministeren ønsker dem helst 
ud af Landet, og dermed er de 
formentlig sat udenfor den dan-
ske Statsmagts Oniraade. — Der-
for bevarer de imidlertid ligefuldt 
deres Paalydendes fulde Værdi 
for Ejeren. En virkelig reel Værdi 
er faktisk betydelig mere værdi-
fuld, naar Statsmagten sætter den 
udenfor sit Skattekonfiskations-
Omraade. — Konsekvensen af Ju-
stitsministerens Bedømmelse af 
.de hidtil brugte Andelssedler maa 
saaledes vært, at Ejerne af disse 
er fritaget for Skattepligt af deres 
Andelssedler, og da der sikkert 
snart kan ventes ny Skattekonfi-
skation af de ved Flid og Nøjsom-
hed erhvervede Nationalbank-Pen-
ge, synes de hidtil brugte Andels-
sedler saaledes at være det ene-
ste virkelige Fristed overfor Magt. 
havernes Skattekonfiskation af ar-
bejdsskabte private Værdier, idet 
Justitsministerens Bedømmelse af 
Andelssedlerne formentlig afskæ-
rer Myndighederne fra at kunne 
gøre Udlæg eller foretage Tvangs-
realisation hos den, der kun ejer 
Andelssedler. 

11. Vejen frem ligger klar, idet 
vi til Brug i Omsætningen udsen-
der nye Sedler med ændret Tekst, 
saaledes at disse ikke falder ind 
under den ny Lov. De nye Sedler 
fremtræder i samme Udstyr som 
de gamle, men er Anvisninger, der 
ikke er Forskrivninger paa Ihæn-
dehaveren og saaledes ikke er un-
derkastet Lovens § 170. 

De er ligesom de gamle Sedler 
fuldt sikrede i Grundfonden, der 
dels bestaar i gode, velfunderede 
1, Prioriteter og dels i den for-
nødne kontante Kassebeholdning 
til Sedlernes Omveksling. De nye 
Sedler bliver som sædvanlig ho-
noreret i Amternes Andelskasser. 

Disse nye Andelssedler er des-
uden ikke stempelpligtige, hvilket 
giver os en værdifuld Hjælp til 
straks i stor Udstrækning at kunne 
udbygge Arbejdet og Omsætnin- 

gen i mange nye Kredse. 
Vi udsender allerede i Dag de 

nye Andelssedler, og i Tillid til 
den Forstaaelse, Sagen har vundet 
overalt, hvor man har sat sig ind 
i Fremgangsmaaden, forventer vi, 
at der straks af interesserede Mænd 
i alle Kommuner tages Initiativ til 
Dannelse at nye Kredse og til for-
øget Tilslutning til de bestaaende, 
— — saaledes at vi hurtigt kan 

faa gennemført baade Prioritets-
afløsning, virkningsfuld Rentebe-
sparelse og aaben Adgang til fuldt 
Arbejdsudbytte for alle ledige 
Hænder. 

Skulde vi atter udsættes for en 
efter vor Formening uretfærdig 
Fortolkning, maa vi kræve vor 
grundlovsmaessige Foreningsfrihed 
respekteret. 

Vi forventer iøvrigt, at Regering 
og Rigsdag optager Forhandling 
til Løsning af denne Sag. 

De i disse Dage af Dagbladene 
refererede Nytaarsfester paa de 
mondæne Hovedstads- Restaurati-
oner giver Folket et lille typisk 
— om end forholdsvis svagt — 
Indblik i den Luksus, som den 
monopolbeskyttede Spekulations-
kapital kan udfylde for de Penge, 
man under vort nuværende for-
ældede Pengesystem aftvinger hele 
det arbejde, producerende og for-
brugende Folk. — Under dette 
svingende Pengesystem kan ingen 
regne med at beholde sine arbejds-
indtjente Værdier ubeskaaret, og 
under dette usikre Pengesystem 
kan ingen Banker eller Sparekas-
ser fremskaffe en Rentenedsættelse 
af saadan Betydning, at det kan 
redde nogen Laantager fra økono- 
misk Ruin. Men begge Dele kan 
opnaas ved, at Folket selv indfø-
rer Andelssedlerne i den daglige 
Omsætning. 

Derfor alle Mand af Hus — til 
aaben Kamp for Folkets grund-
lovsikrede Ret til Selvstyre af dets 
egne økonomiske Værdier. 

Alle Oplysninger faas hos un-
dertegnede. 

Andelsselskabet Jord, Arbejde c»; 
Kapital, den 4. Januar 1933. 

For Landsstyrelsen: 

Ingeniør 0. Byrge Sørensen, 
Brande. 

Landinspektør K. E. Kristiansen, 
Haslev. 

Installatør Otto Rybak, 
Slagelse. 

Gdr. Bernh. Lund-Larsen, 
Elisagaard, Roskilde. 

Gaardb. N. Fr. Nielsen, 
I lelvigsmagle, Lejre. 

Smilet. 
-0- 

Glæden er Livets Solskin. Smil 
er som Blomster, vi strør paa hin-
andens Vej. 

„Det man kalder paa hos Men-
nesker, faar man frem", siger et 
gammelt Ord, og det taler sandt. 

Der er som bekendt en Konge 
og en Stodder i ethvert Menneske. 
Kalder man paa Kongen — det 
ædle, det kongelige 	 kommer 
han frem. Og kalder man paa 
Stodderen — det pjaltede, det usle 
— ja, saa kommer han frem. — 
Som man kalder, faar man Svar. 
— Smil skaber Smil. - 

Naar det spæde Barn første 
Gang smiler til sin Mor, da frem-
kaldes i Moderens Øjne, paa hen-
des Ansigt, et vidunderligt skønt 
Smil, skabt ved Smilet fra det lille 
Barn — hendes Barn — forklaret 
af Moderglæde og Moderlykke. 

Jo, Smil skaber Smil, og Smi-
let kan varme helt ind i et Men- 
neskehjerte 	i Sjæl og Sind. - 
Smil til din Næste — smil til 
Verden! Og Du faar Smil igen. 
— Det er en Livslov. 

Naar en dansk Digter syn- 

ger „Vort Hjem, Du danske Jord, 
hvor Livets lyse Sønner bor," da 
leder det Tanken hen paa Folket, 
der kan smile, for Smilet er Lu-
nets Følge, og de for saa mange 
og paa saa mange Omraader tran-
ge Tider, skulde ikke gerne berø-
ve os Evnen til at smile Vi bliver 
fattigere derved. Vi har ikke Raad 
til at undvære Smilet Og Smilets 
Gave er vel givet os, for at vi skal 
bruge den. Den er en af vore Ta-
lenter. 

Smilet er baade et Vaaben og 
et Værn. 

Paa vidunderlig Vis og i en be-
stemt Forbindelse taler vor store 
Salmedigter Grundtvig om Smilet. 
I et Vers om Guds Fred hedder 
det: 

„Det er den Fred med Liv og Aand, 
som Hjertet finder i Guds Haand, 
saa føler det end Dødens Pil, 
det værger sig kun med et Smil". 

— Smilet værger, og vi kan 
sprede Glæde om os ved at smile. 
Vilde vi blot vise det og ikke være 
karrige med Smil. Vi har godt af 
lytte til og tænke paa Ordene i en 
kendt Sang: 

„Hvis Du kan smile varmt og lyst, 
saa vis, saa vis det nu, 
lad dine Venner ganske tyst 
før de forlader Livets Kyst 
fornemme Varmen i dit Bryst." 

A. P. 

Uheld i Bjergene. 
Af Chr., H. Dam. 

—o— 

Der var kun en Gæst med Bi-
len fra Banen op til Kurhotellet, 
en middelaldreude ret svær Herre. 

Mit Navn er Horn, sagde han, 
da han kom ind i Forhallen. Min 
Hustru har i nogle Uger boet her 
paa Hotellet, er hun hjemme. 

— Javel, Javel. Deres Frue har 
boet her i nogen Tid, hun bor 
paa Nr. 22. Men desværre er hun 
ikke hjemme, svarede Portieren. 

— Det var mærkeligt, brumme-
de Herren.  

— Deres Frue tog ud paa en 
Udflugt i Gaar til Gemsebjerget. 
Hun kan først være tilbage i Ef-
termiddag igen. 

— Det var mærkeligt. Jeg tele-
graferede allerede i Gaar Morges. 

— Der er ogsaa kommet et Tele-
gram, svarede Portieren og tog det 
frem, men det korn først efter at 
Fruen var taget bort. Men, tilføj-
ede han, da han saa den andens 
mørke Mine, Udflugten til Gemse-
bjerget er ikke farlig. Vejen er kun 
lidt lang. Derfor kan Deres Frue 
ikke komme før i Eftermiddag igen. 

— Naa, giv mig i alle Tilfælde 
et Værelse. 

— Ja, saa gerne, Hr. Horn. De 
kan faa Nr. 23, Værelset ved Si-
den af Deres Frue, som der er 
Forbindelsesdør ind til. Portieren 
tog Kufferten og ledsagede Hr 
Horn op paa Værelse Nr. 23, hvor 
han gav ham Nøglen til Forbin-
delsesdøren mellem Værelserne. 
Saa gik han ned 

Holellets Chef var kommet ind 
i Hallen og spurgte hvem Gæsten 
var. 

— Det var Hr. Horn. De ved 
Fru Horn har boet her nogle Uger. 
Nu er hun uheldigvis taget til Gem-
sebjerget sammen med Ritmester 
Hald. Det er ogsaa Pokkers, at det 
skulde være netop i Dag. 

— Ja. det maa De sige. Hvad 
skal vi nu gøre. 

— Man kan jo sende Fru Horn 
Besked. Det er vist det bedst. Ho-
tellet maa jo hjælpe Gæsterne saa 
godt som muligt. 

— Ja, sagde Chefen, send hel-
lere et Bud til Fru Horn, saaledes 
at hun er klar over Situationen. 

En halv Time efter var et Bud 
undervejs til Gemsebjerget med 
Besked om at bringe Fru Horn 

Brevet inden hun kom tilbage. 
— Det gaar forhaabentlig alt 

godt, sagde Hotelchefen til Portiren. 
-- Vi maa for enhver Pris und-

gaa en Skandale. 
Der gik nogle Timer og der gik 

fem. Hr. Horn lod sig ikke se. 
Efter Middagstid kom Fru Horn, 
Ritmesteren og Ledsageren tilbage 
fra Bjerget. 

— Deres Hr Genial er kommet 
Frue, sagde han, det var derfor 
vi sendte Bud. Der kom først et 
Telegram i Gaar Eftermiddags ef-
ter at De var taget bort. Hr. Horn 
er nu paa sit Værelse ved Siden 
af Deres. 

Fru Horn ilede op paa Værel-
set og lidt efter hørte man et Skrig 
deroppe fra. 

Hotelchefen og Portieren ilede 
derop og fandt Fru Horn grædende 
paa Divanen. 

— Alle mine Smykker er borte, 
raabte hun, og pegede paa de op-
brudte Skabe og Kufferter og den 
vidtaabne Dør mellem Værelserne. 

To Dage senere kom Hr. Horn, 
den rigtige Hr. Horn, en lille vis-
sen Mand med Briller. Han forsøgte 
at gøre Hotellet ansvarlig for Ta-
bet, men Hotelchefen og Portieren 
bedyrede, at de havde gjort, hvad 
de kunde og mere til — — og Fru 
Horn gav dem Ret. 

Fra Uge til Uge. 
0 

Den kommunale Vælgerf. 
holdt Onsdag Aften sin aarlige 

Generalforsamling paa Forsam-
lingshuset Hammershus. 

Efter at Formanden, Bager Holm 
havde budt velkommen og oplæst 
Beretningen om Foreningens Virk-
somhed i de forløbne Aar siden 
sidste Byraadsvalg, fremlagde Kas-
sereren Regnskabet, der udviste et 
Overskud paa 212 Kr. Godkendtes. 

Da flere af Bestyrelsen ønskede 
at fratræde, gik man over til nyt 
Valg. 

Den ny Bestyrelse fik følgende 
Sammensætning: 

Bager P. Holm, Stnedem. Carl 
Petersen, Avlsbr. Sejer Kofoed, 
Købro. Planck, Avlsbr. G. Holm, 
Kbm. P. C. Holm, Politibetjent 
Larsen, Rentier Jørgen Grønbech 
og Karetm. Larsen. 

Til Revisorer genvalgtes Kbm. 
P. Kure og M. C. Funch. 

Under Eventuelt drøftedes det 
forestaaende Byraads- og Hjælpe,  
kassevalg og foresloges et Liste-
forbund mellem den kommunale 
og Borgerforeningen. 

Købm. P. Kure ønskede ikke 
Genvalg. 

Karetmager Larsen mindede om, 
det i Aar var 25 Aar siden den 
kommunale Vælgerforening blev 
stiftet. 

Et Foreslag vedtoges om i den 
Anledning at afholde en lille Fest-
lighed med fælles Kaffebord sam-
tidig med at der foretages Opstil-
ling af Kandidater til de forestaa-
ende Valg. 

Det overlodes til den nye Be-
styrelse at arrangere Festen og 
fastlægge Tid og Mødested. 

Selskabelig Forening 
agter ogsaa i Aar at afholde 

Karneval paa Hotel Allinge Lørdag 
di n 18 Februar. 

Bestyrelsen er ved at udarbejde 
Programmet, det festlige Arrange-
ment kommer sikkert ogsaa i Aar 
op paa samme Højde som de tid-
ligere afholdte. Der venter derfor 
Medlemmerne en fornøjelig Aften. 

Mere Fest! 
Allinge-Sandvig Haandværker-

og Industriforening kan i kar fejre 
50 Aars Jubilæum. Der vil vistnok 
i denne Anledning blive planlagt 
en lille Festlighed. 
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gom meddelt 
paa anden Maade sælges hele Lageret af 

Manufakturvarer 
— alt uden Undtagelse — fra Onsdag den 

Iste Februar og til Fastelavn 1933 - til meget smaa 
Priser pr. Kontant. 
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Ekstra søde og saftige Jaffa-Appelsiner 
og spanske do. (Bjergfrugt) er hjemkommen. 

Dem skulde De smage. lVlarckmann, Hasle. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takke'...ort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

En Del Trikotage 
sælges under Udsalget til meget smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Udsalget iorisættcs ca. 14 Dage endnu. 
I3enyt Lejligheden til at købe godt og billigt. 

Et Parti Lama Kroluldstæpper 125 x 180 cm ni. smukt 
blomstret Betræk sælges for Kr. 9,45 —s aalænge Forraad 
haves. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI di MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Var mtvands.Anlieg, 

e ili)erterence 
anmodes høfligst om at hidsende 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 -j- 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 
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Vort aarlige Udsalg er begyndt. 
Masser af Skotøj og Overtræksstøvler 

sælges til langt under Værdien. 

ce. 9i1. 53jorklund 
Skotøjsforretning, faste. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i Nordboruholm 

Bestil derfor 9fa6itten nu. 
Ca 30 Stk. Stof er fremlagt til Me-
get nedsatte Priser. 

• 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 
Allinge Bogtrykkeri. 

NielsV.Grooss 
Blikkenslager. 

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

Tilbud og Overslag gratis. 

Ryg 

Blaa Shag" 
(200 Gram i Kr.) 

til Hverdag og 

„Blaa Nøgle" 
(5oGram 5o øre) 

om Søndagen. 

Faas hos alle 
Købmænd og Cigarhandlere 

I 

lillarckmanns 
Bog- og Bladhandel 

modtager 
Annoncer og Tryksager 

fra Hasle og Omegn til 

Nordbornholms Bogtrykkeri. 
Trykprøver forefindes. 

Priser opgives. 

Gornitzka, Allinge. 

Kranse og Dekorationer 
leveres hurtigt og billigt. 

Ring til Allinge 46 eller 68 x 

Lindgreen. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Et Parti 

Dame- overtræksstøvler 
udsælges til ca. halv Pris. 

C. barsen, Vestergade. 

Klemensker. 
Flere Sæt Træskostøvler og Træ-
bunde-Støvler, tørre gode Elle-
Træsko og en Del Skaftestøvler 
(brugte) er til Salg. Nye Bunde i 
Træsko. Reparationer udføres me-
get billigt. 
Jens E. Schou ved Klemens Kirke. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs Opsigelse 	 4,5 pCt. p. a 

Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Boxer udlejes. 

Borgerforeningen 
holder Generalforsamling og 

opstiller Kandidater til de fore-
staaende kommunale Valg Fredag 
Aften d. 10. Februar Kl. 8. 

Se Annoncen. 

Til Aktieselskabsregistret 
er anmeldt, at Vedtægterne for 

„Aktieselskabet Allinge Kolonial-
& Produktforretning" af Allinge 
er ændrede. hvorefter bl. a. Sel-
skabets Formaal er at drive al-
mindelig Købmandshandel, Foder-
stofhandel samt Opkøb og Eksport 
af Landbrugsprodukter. Forret-
ningsbestyreren benævnes fremti-
dig Direktør. K M. Kofod er ud-
traadt af, og Avlsbruger Emanuel 
Engelius Madsen, Olsker, er ind-
traadt i Bestyrelsen. 

Varelotteriel. 
Nu er det paa høje Tid at sikre 

sig et Lod til Varelotteriet. Endnu 
i 5. Trækning kan det faas til For-
nyelsespris; til 6. Trækning maa 
der betales Købelodspris. 

Trækningen finder Sted den 8. 
9. og 10. Februar, Fornyelsen slut-
ter den 6. Februar, og Salget op-
hører den 7. Februar. 

En Ko, 
der kælver anden Gang i Foraaret, 
er til Salg eller Bytte 

med 6-ugers Grise. 
Maegaard, Olsker 

NB. Et Parti Brosten sælges billigt. 

En pæn graaskimlet 

3-Aars Hoppe 
9 Kv. 3 T. til Salg eller Bytte 

med en ældre af samme Størrelse, 
eller mindre. Reel i alle Henseender. 

Anders Olsen, Lykkeborg, 
Klemensker. 

Allinge=Sandvig 
Borgerforening 

afholder sin aarlige Generalfor-
samling paa _Forsamlingshuset 
Hammershus" Fredag Aften den 
10. Februar Kl. 8. 

Regnskabet fremlæggns. 
Valg af Bestyrelse. 
Eventuelt. — (Herunder Opstil-

ling af Kandidater til de forestaa-
ende Valg.) 

Medlemmerne bedes møde tal-
rigt. 

Bestyrelsen. 

Missionsuge i Olsker. 
Søndag d. 5. Febr. Kl. 7,30 
Altergudstjeneste, Pastor Johansen 
Mandag d. 6. Kl. 7,30 i Missions- 

huset, Thinggaard. 
Tirsdag do. 	Missionær Bach. 
Onsdag d. 8. Kl. 3,30 i Kirken. 
Missionær Bach og Sognepræsten. 
Torsdag d. 9. Kl. 3.30 i Kirken, 

Pastor Viggo Nielsen. 
Fredag d. 10. Kl. 7,30 i Missions-

huset, Miss. Tscherning Møller. 
Lørdag d. 11. do. 	J. Dam. 

Alle hjertelig velkommen. 

Smaa Grise 
ønskes byttet med en Malkeko. 

E. Jacobsen, Tein. 
Telefon Allinge 88 y. 

Blaa Vinterfrakke, 
lidt brugt, sælges billigt. 

Skrædder L. Kruse, Hasle. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag. 

Johanne Hansen, Lindepi. 

Dynamit. 
Sprængkrudt, Fænghætter, Traad. 

J. R. Hammer, Gudhjem, 

spar gerige! L. 5. i Olsker. 
- Generalforsamling i Forsam-

lingshuset ONSDAG den 8. Febr. 
Kl. 7 Foredrag af Fr. BRANDT. 
Fælles Kaffebord og Diskussion. 

Bestyrelsen. 

Under Udsalget 
udsælges fikse 

Herre-, Dame- og Børnesko 
til nedsat Pris. 

Allinge ,Fmilaismagasin 

repareres 
bedst og 

• billigst.. 

Allinge Cykleimport. 
HENRY NIELSEN, Havnegade. 
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Lodsedler til Vare- og 
bandhrugslotteriet 

faas hos aut. Kollektør 
Bryde Rasmussen, Kiosken, Allinge 

Kgh p88 lieres ep Ego. 
—o— 

Denne Opfordring lyser ud a 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 

rundbetingeIserne 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. 

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 Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De i 
Allinge Bogtrykkeri. 

Regninger, 
Meddelelser. 

Konvolutter, 
Brevpapir 
Kvitteringer. 

og løvrigt alle Tryksager til For- 

retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

c  

• 

.fest 



Aktieselskabet 

Hasle Batik 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

i 

Ifiernelaboratoriet 
Som bekendt kan man allerede 
levende Live sælge sit døde Le-

geme til et eller andet Uni,,ersi-
tets kirurgiske Klinik, for at Stu-
denterne kan drive anatomiske 
Studier paa Kadaveret. Nu er man 
ogsaa begyndt at dissekere Hjer-
ner, menneskelige Hjerner, at un-
dersøge deres Beskaffenhed, og 
haaber ved de derved indvundne 
:Trfaringer at kunne bedømme den 
menneskelige Intelligens. Men 
sælge sin Hjerne til dette Formaal, 
kan man foreløbig ikke. Tvært-
imod! Fornøjelsen ved at lade sin 
Hjernemasse undersøge efter Dø-
den koster op imod 6000 Mark. 
Ved Undersøgelsen vilde det maa-
ske vise sig, hvorfor De aldrig kun-
de skelne mellem F-Dur og Fis-
Dur, hvorfor virkelig store Forret-
ninger altid glippede for Dem i det 
afgørende Øjeblik eller hvorfor De 
altid forvekslede „mir" og „mich" 
i den tyske Grammatik. Det kan 
man nemlig læse sig til i Hjerne-
vindingerne, dvs. man finder, at 
der f. Eks. mangler et Par Vindin-
ger, der er absolut nødvendige for 
Forstaaelsen af Musik eller for 
Evnen at kunne afslutte store For-
retninger osv. De Herrer Viden-
skabsmænd og Forskeres Maal er 
nu en skønne Dag at opfinde nogle 
velsmagende Piller, der allerede i 
levende Live kan forandre Hjerne-
massens Vindinger efter ønske. — 
Maa jeg bede om for 25 øre For- 
retningstalent-Piller 	 

Nyt Forskningsinstitut 
i Berlin. 

Disse Problemer vil blive ud-
forsket i et Hjerneforskningsinsti 
tut, der for nogen Tid siden blev 
aabnet i Berlin. Lederen af In-
stituttet er Prof. Oscar Vogt, 
Overhoved for en „videnskabelig 
Familie", idet baade hans Hustru 
og deres to Døtre har taget deres 
Doktorgrad, og nu er beskæftigede 
med at hjælpe deres Fader at un-
dersøge Hjernemasser. I Hjerne-
forskningsinstituttet er foruden Di-
ektørfamilien Vogt 25 Viden-

s'<absmænd beskæftigede med at 
udforske den menneskelige Hjernes 
Mysterier. Instituttet har tre Afde-
linger: Laboratorierne, hvor selve 
Undersøgelserne foregaar, Hjerne-
„Kartoteket” hvor de udforskede 
Hjerner opbevares, og en Klinik 
for Patienter, der lider af Hjerne-
sygdomme. For Besøgende er La-
boratorierne den mest interessante 
Afdeling. Her fjernes den tynde 
Hinde, der omslutter Hjernemas-
sen, og nu er det de utallige Vin-
dinger, det kommer an paa at un-
dersøge. Jo mere komplicerede 
Vindingerne er, destornere udvik-
let har Ejerens Forstand og Aand 
været. Den store Hjerne er Sæde 
for alle særlige Evner, der kende-
tegner Mennesket i det gode eller 
onde. Man ved allerede 	i 
hvilken Del af Hjernen de forskel-
lige Evnecentrer findes. De for-
skellige Nerveceller er nemlig kon-
centrerede i forskellige Dele af 
Hjernen. Nervecellerne har ogsaa 
en særlig Bygning, alt efter deres 
Funktion. 

En Menneskehjerne bliver sønder-
delt i 30,000 Skiver. 

For at kunne udforske de for-
skellige Dele af Hjernen, maa den 
selvfølgelig skæres i Stykker. Det-
te sker, efter at Hjernen er ble-
vet fuldstændig indesluttet i Para-
fin, i yderst fine Skæremaskiner, 
der er i Stand tiI at skære Skiver 
af 'hm Del mm Tykkelse. En nor-
mal Hjerne kan paa denne Maade 
deles i over 30,000 hindeagtige 
Skiver. For at gøre Nerveceller 
og -faser bedre synlige for For-
skeren, bliver de forskelligt farve-
de. Hele Undersøgelsen af en Hjer-
ne i de forskellige Afdelinger va-
rer flere Maaneder, til Trods for, 
at hele Personalet arbejder med 
den samme Hjerne, men i forskel-
lige Afdelinger og under forskel-
lige Synsvinkler. Der kan saa-
ledes kun undersøges tre å fire 
Iljerner om Aaret, og Omkostnin-
gerne ved at udforske een Hjerne 
::.Fiber sig til omkring 6000 Mark. 

I Hjerne-Arkivet eller Hjerne-
„Biblioteket”, hvor der i 36,00:; 
maa Kasser opbevares ca. 144,00-  

Hjerneskiver, hver mellem to tv,  
de Glasplader, bliver kun de Inc. I 
i tiere eante Snit opl.evarede. 

Læder, tt:zrli patrial tiSoenl e - 

er meget billigt til Salg, 

Allinge Fodtajsmagasin 

Averter i Nordbornholm 
læses i alle Hjem. 

Et „Hjerne-1-iantheon". 
Professor Vogt har sat sig en 

stor Opgave for. Han arbejder 
meget nøje"filknytning til russi-
ske Lærde fra Hjerneforskningsin_ 
stinettet i Moskva. Dette Institut 
er ligeledes organiseret af Prof. 
Vogt og ejer som bekendt det før-
ste „Hjerne-Pantheon" i Verden, 
med Lenins Hjerne som Pragtstyk-
ke. Hjerne-Forskerne vil ikke nøj-
es med at slaa op i Hjerne-Karto-
teket eller „Biblioteket", men af 
de indvundne Resultater af den 
menneskelige Hjernes Egenskaber 
vil de skaffe virksomme Vaaben 
til Oindannelse og Beherskning 
Hjernen. De vil paa kunstig Maa 
de indvirke paa Hjernen, og -
hvis det er nødvendigt — søge at 
tvinge den ind i en bestemt Udvik-
ling, for paa denne Maade at „op-
drætte" Personligheder af en be-
stemt Art og med særlige Evner. 
Man vil prøve paa at fremskaffe 
særlige Næringsstoffer eller Hem-
ningssubstancer, der vil blive til-
ført de Dele at Hjernen, der skal 
udvikles eller bringes tilbage i Ud-
vikling. Saa haaber man med Ti-
den at kunne hemine eller fuld-
stændig ødelægge alle daarlige 
Egenskaber hos Mennesket og 
fremmane de gode og fremragende. 
Det er Fremtidsmuslk, der her 
klinger mod vort øre, men man 
føler sig overbevist om, at kom-
mende Generationer engang vil 
mestre det Instrument, som vi kal-
der Hjernen, og hvis Muligheder 
det ikke er vor Generation muligt 
at gøre sig en fuldendt Forestil-
ling om. 

~10~■~111.1~ 	 

Vil det skive Taarn 
i Pisa synke i Jorden? 
Ingenlør,'r og Fagmænd mener, al 
(.1:1 berømte Bygningsværks Skæb-

ne er beseglet. 
. 

De fleste Mennesker har hør: 
eller læst om det skæve Taarn i 
Pisa; nogle af Læserne har mulig-
.is ogsaa set det med egne øjne 
paa en Rejse i Italien, dette pragt-
fulde og enestaaende historiske 
Bygningsværk, hvis mærkelige 
Karakter har gjort det berømt og 
skaffet Italien en af Verdens stør-
ste Turistattraktioner. 

Som bekendt er det Taarnets 
Skævhed, dets stærkt hældende 
Struktur, som har skabt dets ce-
lebre Renorne. Det er Grunden 
under Taarnet, som i Tidens Løb 
har svigtet, og nu truer denne 
Hældning det ærværdige Bymær-
kes Eksistens. 

Taarnet blev paabegyndt i Aa- 
ret 1174, men Opførelsen blev me-
get forsinket, dels grundet paa 
økonomiske og tekniske Vanske-
ligheder samt af Kontraverser 
blandt Datidens kirkelige og poli-
tiske Ledere. Først i 1350 stod 
Taarnet rejst i at sin Pragt som 
et Mindesmærke over italiensk 
Aand, Kultur og Arkitektur. 

Taarnets Højde er ca. 200 Fod, 
og det har, som bekendt, en rund 
Form, bygget med Gallerier over 
hinanden og smykket med skønne 
Billedhuggerværker og Mosaik. 
Taarnets Indre er ogsaa udsmyk-
ket paa en overmaade smuk Maa-
de, og de dekorative Trapper, som 
fører helt til Tops, er udført med 
mesterlig Kunst og Smag. 

Allerede en Del Aar efter Taar- 
nets Fuldførelse opdagede man, at 
Bygningsværket slog Revner og fik 
en skæv Stilling, men Myndighe-
derne foretog sig ikke noget for at 
rette paa Forholdet. I Tidernes 
Løb er Skævheden stadig blevet 
større og større. Selv om den selv-
følgelig ikke øges mange Centi-
meter aarlig, staar det nu saadan 
til, at en yderligere ubetydelig 
Hælcin'eg, kan blive skæbnesvan-
ger for Taarnet. I Dag har Taar-
net en Hældning paa 16 Fod fra 
den lodrette Linie, og det er da 

ogsaa forstaaeligt, at ingeniører 
og andre Eksperter med Bekym-
ring ser paa Fremtiden og mener, 
at en omfattende og hurtig Indgri-
ben kan redde Taarnet fra Ned-
styrtning og total 'ødelæggelse. 

En sagkyndig Kommission, som 
har været i Arbejde i den senere 
Tid for at konstatere Forholdet og 
fremkomme med Forslag til en Ud-
bedring, har udtalt," at Taarncl 
skal stives af eller rejses, idet det 
nu blot drejer sig om en Tomme el-
ler saa i Hældningen, og Taarnet 
vil synke i Grus. 

Der er ganske vist fra Tid til 
anden gjort Boringer i Grunden, 
foretaget Afstivninger og forskelli-
ge Reparationer, men intet har 
kunnet forhindre den gradvise, 
uhyggelige Synkning, som altsaa 
nu er naaet til et overordentligt 
kritisk Punkt. En Række Forslag 
til at løse Problemet om Taarnets 
Redning er selvfølgelig fremkom-
met, og saavel de italienske Myn-
digheder som Pressen har udsat 
Præmier til Ingeniører og andre 
Eksperter, som kan give den bed-
ste Anvisning paa at sikre det hi-
storiske Bygningsværk fra Ned-
styrtning. En italiensk Ingeniør 
har tænkt sig en uhyre cementeret 
Brønd, i hvilken det saa er hans 
Mening at anbringe Taarnet, men 
ingen af de indkomne Forslag har 
vist sig at være gennemførlige og 
har ikke mødt rette Vedkommen-
des Sympati. 

De Sagkyndige paastaar, at den 
eneste Redning er simpelthen at 
demolere Taarnet og derefter paa-
ny opføre det paa en sikker Grund, 
selvfølgelig i nøjagtig samme Skik-
kelse. Det vil blive et kæmpemæs-
sigt Arbejde og ogsaa megt kost-
bart, men alligevel vil det være 
Udgifterne værd. 

En engelsk Ingeniør, som ogsaa 
har interesseret sig stærkt for det 
berømte Taarns Skæbne, har i et 
teknisk Tidsskrift behandlet Pro-
blemet med Hensyn til Bevaringen. 
Han mener, at en Katastrofe kan 
ske naarsomhelst, og at det er et 
Under, at Taarnet staar endnu i 
Dag. 

De italienske Autoriteter er op-
mærksomme paa den overhængen-
de Fare, som Taarnet er stedt i, og 
arbejder under Højtryk paa at fin-
de en Løsning. 

Det vil blive interessant at se, 
hvilken Metode man vil følge, og 
om vor Tids tekniske Viden og 
menneskelige Snille i den l i. Time 
alligevel klarer Opgaven. 

Det skæve Taarn i Pisa bør jo 
leve videre som det ærværdige og 
mærkelige Monument, det er. Uden 
Taarnet vil Pisa jo ikke være noget 
i Verdens øjne, derimod kan Byen 
med det skæve Taarn leve i Glo-
rien af at eje et af Verdens besyn-
derligste Bygningsværker, hvis Be-
skuelse har trukket Millioner af 
Turister til Byen i Aarenes Løb og 
er blevet en Slags „Industriu til 
stor Glæde for Byens Finanser. 

P. F. 	P. S. 
REJSEBUREAU 

Billetter for Reje. med Skib og 
Tog overalt i Indland og Udland. 

Rejseplaner tilrettelægges. 
Hotelophold reservere& 
Billige Ferierejser. 
Billetter til D. F. D. S.% 
indenrigs-Ruter. 

Alle Oplysninger meddelers 

Bogtrykker Otto Gornitzka 
ALLINGE 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

Rejselysten 
maa fremmes. 

Turisttidende den 29. Decem-
ber omtalte Politiken, hvorledes 
Tjekoslovakerne og Ungarerne kø-
rer ,,Kompensationstog". Tjekoslo-
vakerne kører Billigtog til Buda-
pest med et Par Dages Ophold der, 
og Ungarerne gør Gengæld med 
billige Tog til Prag. Bladet fore-
slog noget lignende for Tyskere og 
Danskere. De skulde køre Udflugts-
tog til halv Pris herop til Køben-
havn, vi ned til Berlin. Og Bladet 
skildrede, hvorledes det ikke blot 
skulde være selve Rejsen, men til-
lige omfatte Hotel, Kost, Udflugter, 
Museer, Teatre m. m. Kollektivt 
kunde det ordnes langt billigere, 
end Enkeltmand kunde gøre det 
for. Der er ingen Tvivl om, at slige 
billige Ture vilde kunne samle 
Deltagere i stort Tal baade i Tysk-
land og Danmark. 

Tilbagegangen paa 
Gedserruten. 

Siden da er den tyske Statistik 
over Benyttelsen af Gedserruten i 
1932 blevet offentliggjort. Den vi-
ser en Nedgang mod 1931 baade 
for Personerne og Godset paa godt 
33 pCt , en Tredjedel, en uhyre 
Nedgang Ina et enkelt Aar. Hvad 
Godset angaar tror jeg, at Ned-
gangen hænger saa nøje sammen 
med den desperate Afspæringspo-
litik, at der ikke er videre at gøre 
der. Men Nedgangen i Persontra-
fiken kunde man sikkert standse, 
man kunde endog sandsynligvis 
fremkalde en Opgang. For Passa-
gerer er Mennesker, der kan lok-
kes. 

Hvordan man overalt 
lokkes med Rabat. 

Og man lokker og frister jo i 
Forvejen alle Vegne. Jeg behøver 
blot at minde om Italien, der lok-
ker Fremmede til Primavera Sici 
liana ved at give 50 pCt. paa de 
italienske Baner i Tiden fra I. Ja-
nuar til 30. Juni. En endnu højere 
Rabat giver Italien til dem, der 
rejser til Rom for at se Fac;smens 
10 Aars Udstilling, 70 pCt Og de 
Nygifte faar 70 pCt. til deres Bryl-
lupsrejse. Ja, de der gifter sig i 
Provinsen Rom, faar, uanset hvil-
ken Stat de tilhører, endog 80 pCt. 
paa Rejsen til Florens, Venedig, 
Neapel eller Capri. Jugoslavien gi-
ver Rabat, naar man besøger dets 
Badesteder, Østrig og Tjtkoslova-
k let gør det samme. De Iranske 
og schweiziske Baner giver Rabat 
under en Mængde Former, saale-
ledes til Familier, der rejser sam-
men. Ogsaa Tyskland giver Rabat. 
Vi minder blot om det sidste, de 
billige Julebilletter med 33'/2  pCt. 
Rabat og med Gyldighed af 3 Uger. 
Og der var i Sommer billige Fe-
riebi fletter. 

".De kombinerede 
'dansk-tyske Billetten! 
Og det er der, vi gerne vil sætte 

ind, Hvad om vi skabte en kom-
bineret dansk-tysk Returbillet med 
33'4 pCt. Rabat og gyldig i 3 Uger 
helst en Maaned. men 3 Uger kun-
de ogsaa gaa. Ikke blot Returbil-
letter inden for det enkelte Land, 
men ud over Grænserne. De 
skulde naturligvis kunne udstedes 
fra enhver dansk og tysk Station 
til enhver Station i det andet Land. 
Men utvivlsomt vilde de allerfleste 
Rejser gaa over Gedser. For Tiden 
maa Tyskerne kun tage 200 Mk. 
med sig ud af Landet. Schweiz og 
Tjekoslovakiet har dog samlet sig 
til, at Summen er sat op til 700 
Lk. Vi kunde maaske ogsaa handle. 
Men selv om det blev ved de 200 
Mk , vilde meget være vundet, om 
Tyskeren kunde købe sin Tur- og 
og &tul billet i Tyskland og have  

de 200 Mk. ubeskaaret til Ophol-
det i Danmark. Tyskerne, der har 
et svimlende Underskud paa deres 
Rigsbaner, er sikkert til at faa 
Tale. Jeg synes derfor, de danske 
Statsbaner burde banke paa. 

Lad D. S. B. gøre, hvad 
ingen Bane endnu har gjort. 

Men endnu bedre vilde det være, 
om man kunde realisere en Ide, 
der sikkert ved første Øjekast vil 
synes de fleste fuldko.nmen vild. 
Jeg fik den i Sommer, da jeg en 
Tid boede nede ved Bodensøen og 
der daglig var Vidne til det stærke 
Rejsesamkvem mellem de tre der 
sammenstødende Lande: Tyskla nd  
Schweiz, Østrig. Og da jeg i dan-
ske Blade samtidig læste om, at 
der kun var faa Rejsende over 
Gedser, -og at de københavnske 
Hoteller havde mange tomme Vae-
relser. Jeg talte, da jeg kom hjem, 
løseligt med Generaldirektør Knut-
zen om Ideen, men jeg har indtil 
nu ikke villet bringe den offentlig 
frem, fordi jeg var bange for at 
den skulde forekomme Folk for 
dristig. 

Nu giver Statistiken fra Gedser-
ruten mig Mod. 

Ideen er denne: Transportere i 
For- og Eftersæsonen Rejsende 
over Varnerniinde— Gedser gratis 
hen og hjem paa den danske Stræk-
ning fra Midten af Østersøen, naar 
de køber mindst 5 Dages Hotel-
kuponer. 

Det med Hotelkuponerne er 
Iaant fra Norge og Sverige i Vin-
tertiden. De giVer dog kun 50 pCt. 
Men Italien er jo som nævnt oppe 
paa baade 70 og 80 pCt, Og vore 
Tog skal køre bl. a. af Hensyn til 
den lokale Trafik og Posten. Og 
vore Færger skal sejle. Lad dem 
da køre og sejle fyldte i Stedet 
for tomme. Og Landet vil tjene 
paa Hotelkuponerne og andel 

En Verdensreklame for 
Gedserruten. 

Og vilken enestaaende Reklame 
vilde det ikke være for Gedserru-
tul. Der er talt saa meget om, at 
den glider ud. Men hvis man kørte 
denne Gratiskørsel, vilde der ikke 
være en Avislæser i Tyskland, der 
ikke vilde faa denne Rute blanket 
ind gennem dette mærkelige og 
dristige Forsøg. Og det vilde brede 
sig ud over Tyskland. Det vil blive 
en Reklame i Verdensformat. Og 
ganske gratis. 

Ogsaa over Esbjerg, naar 
Lillebæltsbroen kommer. 

For Ligelight dens Skyld skulde 
man ogsaa tage vor anden store 
Udenlandsrute, Esbjerg— Køben-
havn med ind under Gratiskørslen 
mod Hotelkuponer. Det kan gøres 
allerede til Sommer, hvor vi faar 
den nye Færge paa store Bælt og 
kan føre gennemgaaende Vogne 
over til Strib. Men maaske var det 
bedst at vente, indtil vi havde 
faaet Lille Bæltsbroen færdig og 
saa netop benyttede denne Gratis-
kørsel som en Kæmpereklame for 
den i England og de angelsaksi- 
ske Lande. 	 Tres. 

Oa, 10 Xr. daglig 
kan tjenes ved Salg af paategnede 
Broderier og Hjemmearbejde. 

Prøvearbejde. 	Prisliste sendes 
overalt. 

liaaodgerningshuset, Aalborg. 


