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FRA UTLANDET

uten å Øde1egge dyrkningsmullgneter kan avtorves til brensel i
større stil.
ne lforskjellige kommuner rundt orm i landet begynner å se sig
om efter brenntorvanlegg for nærmest å skarre nødsarbeide og anvende torven til eget bruk i skoler og offentlige bygninger. Disse
tåltak tror jeg vil fØ;re frem og i.gjen .få brenntorvindustrien velsett
i vårb land.
Men hvad vi enn skal gjøre med myrene, må der en grundig
forundersøkelse finne sted. Jeg våger å påstå at Ingen myrdyrkning
nu behøver å mislykkes, hvis, man undersøker myr-en nøie på forhånd med de nødvendige analyser og så får sakkyndig veiledning i
hvordan man skal gå frem.
La så myrene få den plass i vår Økonomiske husholdning som
de tortjener, og la o& ikke syte over att vi er et faititigt land, fØir
vi har utnyttet våre egne muligheter. La utnyttelsen av våre myrer
bli et av die midler hvorved vi skal glenopbygge vårt land, og måtte
hver eneste nordmann få einene op for at dette er en viktig sak.

FRA UTLANDET.
Den tyske myrforening <<Verein zur Foråerutu; der Moorkultur
im Deutschen Reiche»
feiret i år sitt 50 års jubileum.
Det Norske Myrselskap sendte lykkønskningstelegram og mottok
takkesvar sålydende:
<<,E s war uns eine besondere Freude die iiberaus herzlichen Glticlrwiinsehe unseres Brudervereins in Norwegen zur Feier unseres 50
[åhrigen Bestebens entgegennehmen zu konnen. Wir gedanken heute
gern jener gluckliohen Zeiten, wo dank einer besseren wirtschartliclhen Lage ortmals Vertreter zu den oeiderseitdgen Veranstaltamgen
entsandt werden korinten, wir erinnern uns aucn dankbaern Herzens
jener gastliehen Autnarnne, die un.s noen vor wenigen Jahren durch
Ihre Vorstandsmttglieder in Ihrem Vaterlande zu teil wurde.
· Megen die kommenden Zeiten es gestatten, dass die guten Bezie'lmngen wieder wie friiher durch personliche Ftihlungsnahrne gestarkt und getordert werden zum Seg.en der Moorwlrtschatt und
darnit zum Segen unserer Lånder.»
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