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tie  forii.rinite. yennen. 11.o.h st./. wpi 

til :bile 111 il. Tin 	tlfium•p•StIndlrig, 
011.1.er. nntwker, Ilt« ug K leutenaker 

afspærrer fra Brug for uden Arbejde 

at profitere af dem gennem Prisstig-

ningen og saaledes etablere sig 
som en Slags private Skalleopkræ-
vere, der i Ly af Medborgernes 

uklare Relsbegreber leder den sta-
dig voksende Indtægtskilde, der 
burde gas i del offentliges Kasse, 
ind i deres egne Lommer som en 
Frugt al deres saakaldle Ejendoms-
ret, der aldrig har været andel og 

aldrig kan blive andel end en Brugs-
ret, der skulde sikre dem Udbyttet 

af deres eget, ikke al deres Med• 

borgeres Arbejde. 
'For dem, der har indset, hvorle-

des Jordrenten fremkommer, siaar 
med det samme Grundværdibeskat-
ningens Retfærdighed som en selv-
indlysende Sandhed og hele Skatte-

problemet som — løst. Der staar 

kun tilbage at gennemføre denne 

.retfærdige Revolution".  I  Kammer-
herre Schvans Bog af dette Navn 
er der vist Vej til dens praktiske 

Gennemførelse. Og saa mærkeligt 

del lyder, viser det. sig, at ølle 
vil siaa sig derved. Endog de store 

Kapitalister og Grundejere, som ram-
mes ar en Overgangsbestemmelse 
om et procentvis Formueafdrag een 

Gang for alle, vil kunne se deres 

Fremtid tryggere i Møde, end hvis 
Samfundet under den partipoliuske 
Kvaksalverlovgivning faar Lov til at 

rutsje videre ad den paabegyndle 

Vej imod — Bolchevisme og Kaos. 

Marts. 

flyvende Svaner. 
Turvene alting saa skønne 
med Krokus og  Tulipaner. 

med Skyer sum flyvende  

 

Himlen er aldrig saa  bles  
som i Marts,' 

Hjertet es aldrig saa friskt 
som i Marts, 

og Ungdommen kommer tilbage. 
Det er den hellige Maaned, 
da Livet er sødt at smage. 

Marts har forenet os - 
og i dit Blik 

ser jeg det Bias, som er Vaar. 
Elskede — r dine Øjne 
ser jeg de sporløse Aat! 

Kai Hoffmann 

„Nora-Bornholms Ufeblad" 
1,-,4.4e3 1 el Antal a/ mindst 160! 
og forsendes getnetn Rmhtenertel I Allinge. 
fundvig, Lit,..:•r, Ratsk".„ Re ag K telensker. 

„Non-Bornholms UA.eblad" 
har den ste" le Urtbreddse l NPIT re Herred 
b2'ver hest t !taven Hjem og egne • rig (kr-
ål. bedst til Avertering. 

»IVOrt1.-Iloratulims Ugeblad" 
optager gerer Bekendtgrrelser aJ .islaer Art 
3505011 Ket, Salg Foreningsm 'dirk/ser, 
Gifter- eller ,•• Jlrsninger; Auktione' etc. 

„Nora-Bornholms Urt 
adgaar hver Fredag, kan bestil!" paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Fourer og 
koster I Kr, 

Sønderjyllands Kirkeklokker, 
I de gamle Klokkelaarue hang de. 
Over danske Bøndergaarde k•ang de. 
Engens Blomster nikker] hver for sig, 
naar de garde Klokker tog pas Vej; 

Ring, ring, ring I 
Sol gik op og ned til Sorg og Lyst. 
Der var Foraar om den danske Kyst, 

Ring ! 

Men da Kongeaaen skilte Sjæle, 
tik de gamle Klokker andet Mæle. 

- Der blev sukket tit til Klokkers Klang, 
som var Alvorstale, ikke Sang 

Rung, rung, rung! 
Medens Som ren brændte 

ondt og haardl. 
døde Klokkens sidste Tone bort : 

Rung ! 

Der blev Tavshed. 
ingen Klokketoner I 

Klokkeroe var sinelled iil Kanoner, 
Soler' sank hag Bakkedraget hist. 
Mørket kom saa uanmeldt og trist, 

trist, trist, trist ! 
Klokken skilte ikke Nat og Dag. 
Fra del fjerne hørtes dumpe Brag: 

Rung! 

Men sur støber vi de nye Klokker. 
De skel fas es Tonevæld, der rokker 
gamle Kirketaarries Munkemur. 
De skal ringe for et Folk, der dut: 

Ring, ring, -ring! • 
Ja, i Gryets tørste friske Vind 
skal de ulige „Sønderjylland" indl 

Ring ! 

Vilhelm Bergstrem. 

Skatteplyndringen 
(Røverprincippet Dy Retsprincippel). 

Al Dr. phd. Axel Da nr. 

Forfatteren til riedeustaaende 
smil vi emner fra „Vore Her-

rer*, er tir Søn af afd. Folketings-
mand Pli. R. Dam i Aakirkeby. 

Axel Daw var en Tid Lærer ved 
Nexø Realskole, log derfra til Kø-
benhavn, hvin han i 1912 log Dok-
torgraders. Det aktuelle Emne, skre-
vet af en Landsmand, vil sikkert 
interessere mange Bornholmere. 
— — 
Nu, da det vel er gaael op for 

alle Skatteydere, at det eneste Prim-
alp, der er at linde i vor Finanspo-

litik, er det, _at tage fra dem, der 
skriger mindst og give tit dem, der 

skraaler højest", kunde det synes 
en taknemlig Opgave at skrive om 
,Skatteplyndringen". Merl Ulykked 
er, rit Flertallet at tie hylende Skat-

teydere selv er Tilhængere af Røver- 

princi spe'. De ker der sitneellben 

intet andet, og nøjes dericr med 
at protestere mcd den „vOldsamine* 

Plyndring til Fordel for er niere 
maedeliolden P yndring, 

EI virkelig radikelt Forslag om 

at niskalle alle Skalter, saa Staten 
oterhavedet ik ce rime røve eller 

seæle, opfattes som en baroe Spøg 
og helvares gerne med et medliden- 

de overlegent Celle der minder om 

det, Jesper Rillefoeed stiftede op 
overfor den barokle Paastrnd, at 
Jorden er rund. 
• I den - Grad er Folk dem eralise-
Jede og fordummede af Politik, at 
de betragter balde den loen æssige 

Forfalskning af Varernes rette Pris, 

der kaldes indirekte Skalter, og det 
procentvise Røveri a; Borgernes Ind- 
tægter og Formue, der kaldes di-
rette Skalter, som en, fuldt beretii• 

ger Maade for Staten at skr•fle sig 
Indtægter paa. Og jo mere .deuro-
kretisk" Forfatningen bliver, des far- 

ligere bliver denne indgroede „mo-
rel flintrer i Politikere Thi saa-
længe der ikke rokkes ved det Rø-
verprincip for Skattelovgivning, at 

Staten efter-Bekvemmelighedsheneyre• 
ked tage Skat, hvor den finder for 
godt, og der Almisseprincip, hvor- 

efter deri øser Pengene ud eller Rigs- 
dagsmændenes Sympatier for „Sa-
ger'. eller Persont:', er det baade 

uretfærdigt og tillige skæbne- 
svangert for al Foretagsomhed at 
fordele Beviltingsretteri ligeligt paa 

dem, der er de ydende, og dem, 

der er de nydende, dem, der maa 
fylde Stalskasseu, og dem, der har 

det Privilegium at kunne 'ømme 
den. 

En saadari Ordning vil ganske 
simpelt føre tiI en Deling af Bor- 

gerne i to Klasser eller deres „Skat- 

teevne", idet Flertallet, der jo har 

M a g t e n, vil sørge for al sætte 

Grænselinierne Mellem de Indtægter, 

der skal yde nævneværdig Sirat, og 

dem, der skal være skattefri eller 

have Lettelser og Almisser — saa- 

ledes, at de første kommer i Min-

dretal, hvad Stemmer (Magt) angaar, 

men i mægtigt Fredet, hvad de ydede 

Kr. og Øre angaar, medens Flertal-

let af de stemmeberettigede derimod 

slipper mildt fra Byrden, men til 

Gengæld kan b,:sterrinie, efter hvil-

ken Skala den skal fordeles paa de 

andre, hvor meget disse andre skal 

betale, og hvad Pengene skal bru-

ges ml. 

Naar vi Retsstatsmænd, der vil, 

at Politik kuer skal være r e ts k al-

1 e n Forvaltning al Folkets Fælles-

eje, protesterer mod, at Statskassen 

fyldes gennem Mulktering af Flid 

og Arbejdsfortjeneste eller Bøder for 
Indførelse af Varer fra Udlandet, 

faer man al Røveiprincippets 'entreen-
gere gerne det Svar, at naar rime 
nyder Samfundets Goder, maa man 

virkelig ogsaa linde sig i at betale 
Skal til Samfundet! 

Dette Svar lyder jo næsten for-
nuftigt. Noget for noget, Vederlag 
for Ydelse I Men i samme Grad som 
Svaret er fornuftigt er del netop I 
Strid med den Skattepraksis, det 

skal forsvare ; thi med let retfærdige 
Vederlags Princip har disse Skatter 

intet at skalle. 1 retfærdig Handel 

er man nemlig selv med til al be-

stemme Prisen, I hvert Fald for saa 

vidt, som man har Lot til at renon-

cere paa en Vare, naar man linder 

Prisen for høj. Men Stelen afkræver 
mig ikke blot Vederlag for saadanne 

Goder, som den maa forudsætte, 
al jeg og enhver anden sætter Pris 

paa, f. Eks. Retsbeskyllelse overfor 
andre Individers Overgreb mod mit 

Liv, min Ejendom, Navn og Rygte 
osv, Den bestemmer ogsaa paa isfrie 
Vegne, hvem og hvad jeg — gen-
nem min Skat — skal være godgø-

rende imod og støtte, saasoin : Fol-
kekirken, Balletteer, Kaninavlen osv. 
og Rornanlorfaltere, 'Versmagere og 

Spillemænd, i den sidste Tid ogsaa 
Lediggængere (NB. dog kun naar 

de erklærer at høre til H a a ur d ens 
Arbejdere). Skulde jeg personlig 

rande for Anvendelser' af mine Bi-
drag, vilde jeg moraske foretrække 
al støtte de efter min Mening mis-

kendte Genier hellere end de stats-
anerkendte, pas Finansloven autori-
serede Kulturspredere. - • 

Men Staten skal jo bruge Penge; 
,hvori al Verden skal den da fas 
dem fra ? spørges der saa. Svaret 

er ganske airupen. Den skal tage 
de Skatter, sort) deri mr tillader pri-
vate at indkassere, itemlig Lejeren-
ten af delt Del af Fredrelatidets Jord, 
som hver enkelt beslaglægger lit 
eget Brug som en Særret, der bør 

vederlægges. Ifølge den her i Lan-
det anerkendte Religion, er del Gud, 

der har skabt Jorden til Brug 

lur Menneskene. En Lovbestemmelse 

fra 1682 anerkender endnu dette, 

deri lyder saaledes: „De øde Huse, 
Gaarde, Pladser eller Grunde 

skal være forfaldne til Byen eller 
hvo dem vil antage og bebygge, 

naar Ejermanden ikke, inden et halvt 

Aar efter at han lovlig er advaret, 
retter for sig " 

Omme Bestemmelse hviler aahene 

bart paa den rigtige Forudsætning, 
at Retten til el Stykke Jord er en 

Brugsrel, der, for vedblivende at be-

siddes, ogsaa vedblivende maa ud- 

nyttes. Det skal ikke være en Rel 

til uden Arbejde at sikre sig Kapi-

taludbylle (Veerdisligning), som ska-

bes af Naboernes Virksomhed eller 

Sanduirdets Vækst. Den Kendsger-

ning, al der handles med Grunde 

ganske ligesom der handles med 

alle de Produkter, der frembringes 

og stadig kali produceres paa ny, 

har i den almindelige Bevidsthed 

udvisket den priricipielle Forskel, 

der er mellem enhver Handelsvare, 
der frembringes ved menneskelig 
Flid, — og J o r ti e n, som litiet 
Menneske har frembragt. Sjældent 
træder dog Blindheden for deruse 

Forskel saa typisk og aabenlyst frem 
som i en Andrei i „København" for 
21. Dec. 1919, hvor, Jorden 	i di- 

rekte Strid med saavel Iste Mose-
bog som den tørste Trosartikel -
erklæres for „skabt" ai Arbejde og 
Sparsommelighed (1) ligesom ,Penge, 

Varer og Bygninger". 

Dette ejendommelige Grundejer-
synspunkt er dog saa umuligt, at 

Grundejerne instinktmæssigt føler 
dets Ultoldhathed, og der er listet, 
der irriterer 'dem mere, end naar 
man rører ved denne deres ømme 

Byld. Saa opløfter de el Hyl om 

Indgreb i Ejendomsretten og Grund-

lovens Paragraf et eller andet. Grund-

værdiskat paa bebyggede og ube-
byggede Grunde har de en Rædsel 

for som Bonden i „Lille Klavs" har 

det for De ist. De ved nemlig, at 
det er det eneste Middel, der i 

Længden kan bremse deres private 

Beskatning af den arbejdende Be-
folkning — og meget grundigere 

end noget Huslejerevn. Derfor frem-
sætter de deri mærkelige Lære, at 

Samfondets Inddragelse al den af 
Samfundets egen Vækst skabte Jord-
rente er fileteret) i den pr I v a te 

Ejendomsret og Brud paa Grundlo-
ven, medens privat Beskatning af 

Medborgere og offentlig Beskatning 
af Arbejdsindtægt og offentlig Plynd-

ring al Forbrugerne gennem Told 

formening ikke er indgreb i Ejers- 
domsrelten. 	, _. . .. .. 

Hvorledes forholder del sig da 

med .Ejendomsretten til Jorden ? -
Oprindelig har alle haft lige god 

Ret til at opsøge sig en belejlig 

Virkeplads paa Jordens Oveitlade, 
og den eneste Ret til al alspierre 
andre fra det beslaglagte Ormaatte 

er den, at man er kommen tørst 
_og nu vil sikre sig .Udbyttel at og 

Fortsættelsen . af det Arbejde, man 

der har begyndt. Og anden Ret end 
den, man selv sidder inde med, kan 

man selvfølgelig ikke uverdrage til 

andre ved Gave, Arv eller Salg. 

Altsaa kan de nuværende Grund-

ejere' i kke have nogen anden moralsk 

Rel til Jorden end den, der maa 

IndrøMmes de oprindelige Beslag-
læggere af den. Forholdet kan der-

for sammenlignes med den enkeltes 
Brugsret til, hvad der nu er Almen-

eje, i. Eks. til Gader, Torve og Veje. 

Vr har alle lige god Ret lit al fær-

des der og til al sidde paa Bænkene 

I de offentlige Anlæg. Men saasnart 

jeg rejser mig og gaar min Vej 

igen, er Pladsen ledig og kan ind-

tages af hvem der vil; jeg har ikke 
ved at sætte mig der erhvervet mig 

en permanent Ejendomsret til Plad-
sen. 

Skønt vi altsaa alle har lige god 
Ret til at færdes eller start hvor vi 	 —o— 
vil paa offentlig Færdselsvej, bety- 	Kolde, men klare Dage med høj 

der det dog ikke, at vi har Ret til 	Lult og guldgul Sol og hvide, dri- 

al spærre Fzerdseleti. Hvis en Gruppe vende Skyer ? Lad der saa komme 

Mennesker blev enige om at benytte Tilbageslag med Sneregn og Mørke 

deres Rel til olleidlig Vej saaledes, og bidende Vind — Foraaret 
at deres egen Brug af den kun be• er pen Vejt 

stod i al stag i Vejen for andre og 	Atlet ska l vi, , store  og smaa, stæke 

gennem en Slags private Bompenge  og svage, glade og sorgbetyngede, 

gøre sig en Indtægt al de Færdsels- hid rumler den sælsomme Magt, som 
veje, hvor de ikke selv har noget ingen al os Iran unddrage sig og 

at gere, vilde Slimhinder ganske I da son) Regel heller ikke møve' 
sikkert og med fuld Ret skride ind • paa. Vdareri ! Vel nok den stærke-

mod en smulen „Levevej-  som bande.  I ste af alle Aarsedeine, den, der Il yk• 
uhæderlig •og ulovlig. Men hvad i ker Menneskene kraftigst ind til NB-

andel er vel Beslaglæggelse af tube-  turens Bryst, hvad enten de er Kul- 

nyttede Grunde i Spekulationsøje- 	'urfolk eller Vilde. 

med, d. v. s. af Grunde, S0111 man 	Der er et Par Linier i .Aareb; 

ikke benytter (foreløbig) men netop Historie' af H. C. Andersen, jeg al 

De første Spirer. 



og fik Svar 	del Svar, Spørge 
ren ønskeee og tænkte pas; man 
spurgte, h-iike Damer ens Venner I 
spadserede med paa Volden og lig ; 
del al vide. idet man til er al Bord-
benene baddi eu Blyant, lagde et 
Ark hvidt Pap-r pas e' almindeligt 
Bord, satte ,Apparatet -  derpaa, dan-
nede .Kre-le' ved at Deltage:n 
lagde dere:. Lillefingre overkors 
fik sart Sr ar part Speresniardern, 
hvis der hos Spørgeren og den Per-
son, der blev spurgt noget om, var 
,ffliaposilion• Ill Stede. Denne Be-
vægelse eller Mand forplantede si.; 
til de højeste Odder. Bade de, r 
hejlbegavede Biskop Ma r ten ser, 

den litier.cre Smagsdommer Joha n  

Ludvig Her b er g, og den saa højt 
beundrede Skuespillerinde Fru He i-
b er g var dybt interesserede i Fæ. 
nomenet. 1 el Selskab hos Heiberg; 
var Bordet saa galant, da man spurg• 
te, hvem der var den aandrigest.3 
Mand i Danmark, al svare: 1-1 e I-
b e r gl ',Ja, Fru Heiberg opkastede 
det Spørgsmani: „Er den afdøde Bi-

skop Myuster lykkelig og glad pas 
det Sled, hvor ban nu er ?' Og 
Bordel svarede: „Glad'. 

Man kan betragte disse Ting som 
en uskyldig Spøg, man trækker paa 
Skuldrene af. Eller man kan se paa 
Spørgsmaalene som et uberettiget 
Indgreb i de dødes Ro -og Omraa-
der, hvor vi ingensomhelst Ret har 
til al komme, og hvor Spørgelysten 
kun er dikteret af utidig Nysgerrig-
hed. Men saa meget vil man kunrM 

enes om, at som deri Bevægelse 
skabt af ydre Indflydelser — der 
kom frem 150enre i forrige Aar hun,  
drede, etter faldt til Jorden og rut 
kan betragtes som et historisk Ku-
riosum, saaledes vil det ogsaa gat 
med de forvildede Fænomener i vor 
Tid. 	• 	• 

Den Tro, som skal bære Menne-
livet ud over Graven, er ikke bun-
det til ydre Fænomener,. der giver 

..sig til Kende i et Bordheri, men 
en Livsmagt, der lever i den enkelte 
og bærer 'rem og op fra Slægt til 

Slægt. 

En ældre Hoppe 
med Føl ønskes byttet] med en. 
yngre Hest eller Hoppe som gat: 
godt Enspænder. 

P. C. Hofm, 
pr. Tejn. St. 

Et brugt Klarer 
ønskes til Leje eventuelt Ill købs. 
„Bill. mrk. 125 "med Opgivelse a. 
3.eje og Pys hedes indlagt paa Bia • 
dets Kontor. 

.7f7ever og 3faurefialm 
RosenKartofler, Cha 

lotter og en 4 Maanede.s Kyl-
eKalv efter en meget god Ko ok 

.Foreningstyren er til . Salg hos 
Kristian Karlsen. 
Deri-tvang, Telefon Ruts 42. 

ørt eller anden Grund har kunnet 
udenad fra Barnsben. 

— _Vætten!" klang det hen over 
Mark log Eng og gennem de sort-
brune Skove, hvor Mosset skinnede 
frPlct og grønt paa titestatunierrie. 
OK gennem Luften kom de flyvende 
Syd fra, de Farve Storke. Pas Ryg-
gen at hver sad Jer el dejligt Barn, 
en Dreng og eir PiKe, og de kys-
sede Jorden til Hilsen, og hvor de 
satte deres Fødder, voksede hvide 
Blomster frem under Sneen. — 

Den er en anden Lignelse end 
den almindelige, vi ellers " har hen-
ter os fra Sydens Folk i Flora, den 
fagre Boiticelliske Gudinde, der svæ• 
ver hen over Marker!, strøende Blom-
ster paa Urterne og Blomstersne 
over Træerne. 

Mere jeg forslaar den danske Dig-
, ter. Bag hans kønne, jævne Billede 
ligger Mindet om Mermeskeparret 
i vor nOrdiske' Mythelogi,' der eller 
Fimbulvinter og Ragnarok overlever 
alt Levendes Undergang og pari 
den nye, af Havet opdukkende Jord 
skal blive Slamforældre tit nye, kom-
mende Slægter. 

Helt tilbage til de fjerne Aurtu-
sinder, da Homosapiens be-
gyndte at gøre sig Forestillinger 
om Naturen i Forhold til Mennesket, 
har..Sikkert Vaaren og Vinteren væ-
ret de to store Symboler for Godt 
og Ondl. Vinteren, der skulde be-
kæmpes og strides igennem, Vaaren, 
der kom til Hjælp og gjorde, at de 
arme svage Væsener overhovedet 
kunde besejre Kulden og Mørket. 

De tidligste Gudebilleder, vi ken-
der, de plumpe, oprigtige Kvindefi-
gurer, som Sydvest-Europas Hule-
beboere lagde al deres primitive 
Kunsiformasen i, er en Hyldest til 
Fortsættelse af Slægten, til Frugt-

barheden. Og aldrig via snart klin-

ger de første famlende Sirater i 
Menneskenes Ordkunst, før de jævn-

sides med Heltenes Kampe synger 
om Elskov og Frugtbarhed og den 
Stund at Aaret, hvor ikke alene 

Mennesket, men hele Naturen vaag-
tier af Dvale. 

De tidligste religiøse „Fester" har 

uden Tvivl været al to Arier, nogle, 
der havde Sonofre til Vinteren og 

Mørkets Magter til Midtpunkt, og 
nogle, der samlede sig cm, Olier 
og Hyldest til Foisaret og de gode, 
velvillige Guder. 

seriere 	gkilf11.1111■ 11etiCi 5 

kristne Nejoder skimler vi Stamme-
fædrenes. og af. de spredte, stundom 

dunkle Resier uPtlat,,er vi, hvilken 
Fylde r al Fest, Vaaren har beredt 
Sindene. 

Foraarsfe.sten møder os allerede 
i „Fastelavn", lige meget om deri 
ikke saa meget er al hjemlig som 
sydlig Oprindelse; i Februar er der 
jo slet ikke Tale our Nytid i Nor-
deu, niv det var der netop ruod 
Sy& og pas det Tidspunkt bred 
Jubelen tømr i Middelhavslandene. 

Her tænkes paa den sejglivede 
Fastelavnsskik at lave Fastelavnsris 
og piske Folk op i den aarle Mor-
gen. Det, der nu er en blot og har 
13m-releg, var oprindelrg en meget 

alvorlig Pligt for voksne, forstandige 

Mennesker. Det er, hvad der møder 
os ved de romerske 1.upeicalier, 

netop i Februar Maaned, hvor æld. 
gammel Tro mente, at Mennesker, 
Kvinder især, og tillige Dyr og Mar-

ker blev frugtbare, naar de piskedes. 
Risene skulde gas hen over dem 

og give lignende Kraft, som den 

viltre Foraarsblæst gør, mur den 

stryger gennem Naturen og laer 
den til at vokse. 

Ogsaa de andre Skikke, hvor ud-

ødede Legen og Marskeraderne end 
blev, er Udslag af deri vaagnende 
Livsglæde. Og forbi Fastelavnen 
fejredes Vaaren ved Valborglesterne 
og alle Maj-Legene for først al holde 
op hen i Juni og blive til de flam-
mede Sankt-Hans-Boal, der vidnede 
om, at nu havde Foraarels mange  

smal Luer samlet sig Ilt frt.dolm-
ulvens mægtige solhede Fromme 

Hvert Slægtled har sin Form fur 

Fest, og Folket hylder nu Vanten 

pas anderi Via end I gamle Dage. 
Men Hyldesten er lige sne stor som 
for Aarhundreder siden med deres 
Lege, nisar nu for Eksempel den 
stole Bys vinteislappe lundrediu-
sunder vandrer ud og lejrer sig i 
Mark og Skov og med alskens Fryd 
og Lystighed gir er Vaaren, hvad 
Vaarens er. 

Delte er Dage, hvor vi alle bliver 
som Børn igen, tydeligere sagt : 
Foraaret er Haabels 
Hvor lullet og Irrelsk Aarel, kan 
hænde, end har været, hvor livs-
trætte og uden Mast vi end har følt 
os — pludselig er det, som om 
Aarsliden tvinger os til al intabe. 
Kaster Sol over Hjerternes Mørke, 
Varme over deres Is. 

Og er du s a a dybt i Sorgen og 
Trætheden, at du trods Solen og 
Varmen knapt nok føler nogen Let-
telse, saa lænk pas de Byger, der 
i enkelte Timer kan komme og rense 
og vederkvæge. 

Vanten f Det store Unders, Gen-
fødelsens Tid. Den giver ikke alene 
Hash og Tillid til de Tusinde, men 
end ogsaa tindrende, milde Timer 
dl nogle, der har mistet for me-
get. 

M r. I n k. i 	Nytr." 

Kejseren. 

Kejserens Slot er det pure Krystal 
med fjorten hundrede Taarne -
Kejserens Hest er saa højt paa Skan 
og tienaadel med Titlen Højbaarne. 

Kejserens Kone er ren Alabast, 
saa straalende fornem som Solen, 
med sekstenknaps Handsker 

og Stanglorgnet 
og Silkesærk under Kjolen. 

Og selv er han klædt 
i en højrød Habit 

med Perler i alle Kulører; 
han spiser af Guldfad 

og pimper i Smug 
de fineste franske Likører. 

Kejseren staar paa det høje Slot 
og kigger til Godtfolk i Gaden! 
Det blaaner dernede 

med Skorstensrøg 
fra alle smaa !luse i Sladen 

„Gud give, jeg var 
smil en lystig Svend, 

der Hamren og Høvlen naklered', 
— eller sad Som en 

velaglet Borgermand 
med en lille Gechælt i Kvarteret ! 

Gud give, min Krone, 
mit Scepter, mit Hof 

var hundrede Mile borte -
og saa, at jeg havde el lille Hus 
og en rødkindet Viv, 

som hed Dorthe ! 

En rødkindet Viv: 
et Hvergarnsskrud 

med Stejle og Spænde pas Skoen, 
der kaldte mig Basse 

og kogte urin Grød 
og dansede med mig i Kroen 

Min Kjole er Purpur, 
unit Slot af Krystal, 

min Kone Sall skær en Lilje -
Gud give, jeg bare var vel herfra 
og væk Ira den hele Kodilje ! 	• 

Edvard Søderberg. 

Vildskud. 
0 — 

Borddans og Nysgerrighed. 

AI cand. theol. M. Nettende ni. 

Der er et ejendommeligt Træk 
ved Børn, spin 'enhver Opdrager 
kender, hvad enten det nu er For• 
ældre eller Lærere. Det er S 

.
p ø r-

gel y s te n. Og hvad har el Barn 
ikke al spørge om ? Ofte mere, end 
nogen Vis kan svare paa. Men at 
Børn spørger, er der intet mærk- 

værdigt ved. Snarere vilde det mod-
satte være Tilfældet. Hvis de ikke 
spurgte, saa vilde man linde, at 
der var noget sært, u'regavel, j.1 
maaske fortnolieende sygelig) ved 
dem. Thi over for Barneøjet staar 
den ganske Verden, som det skal 
lit at leve sig ind i og forstaa sig 
pas, og saa maa de da spørge sig 
frem, ligesom den vejfarende, der 
spørger om Sti og, Vej for at nas 
sit Maal. 

Og demit Spørgelyst ligger paa 
Bunden af ethvert Menneske. Vi 
søger at forstaa Sammenhængen i 
Livet, Forholdet mellem Aarsag og 
Virkning, vi søger fremad, opad og 
udad, og nem vf drives fremad, er 
det stadig mangen inde f os, der 
vil vide mere, vide Besked med 
det store og sinaa, forklare og for-
staa. Del, der ligger klart for os, 
spørger vi ikke out; men om det, 
vi skimler og blot aner, om del, 
der kommer, og del, der gear. Hvor-
fra — hvorhen? Det er Spergsmaa-
lene — og det er netop selve Livets 
Problem:- 

Og Livets Spørgsmaal bliver 
Spørgsrnaalet om Døden; thi den 
stnar med en vis gaadefuld Uhygge 
for os. Den har vf ofte for eje og 
dens opløsende Virkninger stiller 
sig ofte frem -for vort Blik. Medens 
Llvels Komme hilses med Glæde 
og Ikke vækker os videre dl Efter-
tanke, saa er del anderledes med 
Livsafslutningen. 

Ligger der da i Mennesket en 
dyb Længsel efter Viden, kaldt frem 
ved Spørgsmaal kædet til Speirgs-
mast, sne ligger der en ikke min-
dre Trang til at Ina Svar paa Spores-
mardene og et Haab om, en Tro 
pas, at et samiant Svar kan gives. 

Disse dybe Kræfter i Sjælslivel, 
der vil række ud over, hvad de; 
kan ses og gribes, udryddes aldrig. 
Hindres de. maske end en Tid i 
deres Virksomhed og Udfoldelse, 
sne' vil de' `senere bryde frem med 
ny Kraft og maske bane sig Vej 
frem paa sære Mander. Vi er i vor 
Tid netop Vidne til et saadant Frem-
brud, fordi vi lever i Reaktionens 
Tid efter et overfladisk og gøgler. 
agtigt Tidsafsnit, *som K r i g e 
kom og greb i Nakken med sin 
Jernklo og ruskede ordentlig igen-
nem. Saa kom paa ny de gamle 
Spergsmeal op om Livets Mening 
og Mast, og da navnlig for de 
mange, som havde mistet af de nær-
meste Slæglnurge i Krigen, om der 
endnu var et Liv beskaaret 
og om man kunde opium nogen 
Forbindelse med dem. Denne store 
Bølge er ogsaa ude fra skyllet ind 
over vore hjemlige Kyster, og har 
i Borddansen fundet et popu-
lært, men satire fattigt Udtryk. Vi 
kender alle fra Billeder, Omtale og 
maaske al Selvsyn del Fænomen, 
at et Bord spørges om sit ,;Ja-Ben", 

sit .Nej-Ben" og sit „Tælle-Ben", 

og hvorledes Bordet selv skal løfte 
sine Ben for at vise, hvad der er 
Tivad. Denne .Borddans" 	ingen- 

lunde af ny Dato. Men det er sari 

ejendoMmeligl, at den er kommet 
'rem en Gang tidligere i vort Laud 

under ganske tilsvarende Forhold 
som nu, selv out de ydre Aaraager 

var tilmåle, nemlig i 50erne i for-

rige Aarhundiede. Altsag pas deri 

ene Side som en Eftervirkning al 

Treaarskrigen, svarende til Efiervirit• 
ningen — blot I større Stil — af 

Verdenskrigen nu. Og paa den an-

den Side eller Koleraepidemien -
svarende til den dobbelte „spanske' 

Epidemi, der nu to Gange er, brudt 
ud hos os. 

Hele del københavnske civiliserede 

Bourgeoisi var I deri Grad betaget 

al Fænomenet, idet man anede en 
gaadefuld Personlighed bagved, sant 

kunde .• tale fra en anden Verden, 
og derfor oven kunde beherske 
fremmede Sprog. Man spurgte om, 
hvilke Papirer, man burde spekulere 

AlIiiille 
Søndag den 21. ds Kl. 7-8',/2. 

Det huske Fiperkorps. 
Storsindet Billede over hele den 

Iranske Luldlaade. 

.Rytterstatuen. 
Stort Folkeskuespil i 4 Akter 50 Afd. 

af Nordisk Filitiskomp. 
1 Hovedrollerne Fru Elsa Frallch 

og Vold. ~lander ur. fl. 
Sædvanlige Billetpriser. 
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Overretssagfører 

Refesen 5rofoed, Rønne 
St, Morteumgade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m, m. 

Træffes I Hasle Onsdag Fornid. 

alle Størrelser i Tapestry, Ax- 
minster og Plysch 

rt, _ 	— 	— ir 't  

efir. (3lsen, Allinge. 
Telefrri in° 

Gode Spe- og Læggekartofler 
saml Sætteellarlotter ia.is hos 

Gnier ne r Jensen, AllinKe. 

Formiddagspige. 
En yngre Pige søges fra I. Maj. 

Løn 30 Kr. meariedlig. 
- Lærer Tort, Sandvig. 

Mandagen den 22. Marts Eftm. 
Kl. 5 erholdes ved Skolen i Teln 
Bortfejning at Lerkulerne og Kom-
munens Strandlodder saml Lodden 
ved Byggehøj for de næste 5 Aar 
fra I. April d. A. at regne. 

Sognersailet. 

Stedet 192 
øslergade, Allinge, ønskes solgt. 

Henvendelse paa Stedet eller til 

Kæmner H. Mortensen. 

Salme6eger 
aribelales til billige Priser — Navn 
gratis. — Mange pæne Ting, pas-
sende til Gaver. Kort og Telegram-
mer t stort Udvalg. Ny hjemkomne 

Tapeter anbefales. Nagle Rester 
Ira forrige Aar sælges meget billigt. 
Rullegardiner og Gardinstænger le-
veres gerne. Loftspap sælges til 
billigste Priser. 
Charles Svendsen, Ra,s16. 

Telefon 66. 

Rosenkartofler 
er til Salg paa 

Skovbo I Olsker. 
Telefon Sandvig 34. 

teessens ene- 2ldsalg. 
Sort, grimt. hvidt, brunt og 

blaat 

Gobelinuldgarn 
og Finger ringspind er paa 
ger til billigste Pris. 

&fr. 6Isen, 

Kviekalve 
1 fra 1-4 AMT og Kvier, som har 

eller skal løbe, er til Salg paa 	i 

Dyaddalsgaard i Ri. 	- 

Lødekøer 
og Kvier er til Salg pas 

Pilegaard i Rø. 

En Pige, 
og en Karl, 16 —17 har, kan til 
Isle Maj fat Plads paa 

Lille Vedbygaard, 
Olsker. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

L_ 

Olsker. 



Advarsel! Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Xonfirrnationen 
anbefales 

Sort KJO letøl fra 4 Kr. pt. Meter, 
hvidt «lo. 	3 - 

Sorte strvmper fra I. Kr. pr. Par, 
hvide do. 	1,65 
Stort Lager af Skørter og Linned. 

Konfirrnations-Habitser, 
saavel jaliKesret som Matros-Jltalitter. 

:graver, Flip:)er, Skjorter og K.i.sketter 
i stort Udvalg. 

Nordlandets Handelshus. 

Xaveredskaber 
Gtnrftc Ilbbalg o bitligfte 13tiler .f)(W 

*Hinge Motonint 43ro1uttforretning 
.t.-aclueraserraumNr anist9.-.~ 

g` 
Ard 

I 

L iL 
I 	, 

II,.4:11:1 

Hvide og. kulørte 

Sardintøjer 

fra Messens egen Fabrik 

efir. elsen, 

Allinge. Telefon 100 

ffessens sne-Vidsalg. 
Svær 6Iaa Savndug, gusserundeslof, 

51r6ejds6enkIceder og Jakker. 
Alt til rimelige Priser. 

efir. elsen, 
immes•■•■■  

ritun Zngpa;), friftbreenht (Cement, 
Snitbber, Vanter og Zoistiner 
alt til bitligte Zaw.3pri 

Wilittge Salonlist $roburtførrettling 

ZaghiOner, Ztalbuinhuer, 
glninstljber ucl 911‘te, 	 9Iniftore 

til meget hi(t* 43rifer tm.'4 

»uge g.eionint $ruDnitlørrefiling 

En flink Dreng eller 

fingre Mart 
kan las Plads til Iste Maj paa 

Bondegaard i Rø. 

Roer er til Salg 
rum ?r1unliegaard p,. Allinge 

~111=1~1~111E 

Mink 9ige 
søges snarest til Hotel Stam-
mershalde. 

End‘ idere id Iste eller 15. Maj 
en Stuepige, til 1. Juni en 
KedtKenpige. Ekstra høj Len. 
Ring Allinge 121. 

=1~1 

En Andenkarl 
kan fas Plads til I sic Maj hos 

Jensen, Laarkegaard. 

tn dpisedue 
i Egetræ, bestaaende af 1 engelsk 
Buffet, 1 Anretterbord, 6 Stole, 1 
Spisebord saml 1 brugt nøddelræs-
malet Stillet med Skab i Opsatsen 
og et brugt stort rundt Egetræsbord 
er billig til Salg 

Mortensen, 

En flink Pige 
lit indvendig Gerning søges til Isle 
Maj pas Kjollergaard i Rff. 

Fri for Malkning og Markarbejde. 

Xrqdder sild. 
Et lille Parti Krycldersild,i 1/14 og 
Tdr, af egen Nedlægning udsæl-

ges til 8,50 og 12 Kr. med fri Fu-
stage. Anbefales som Anschiovis, 

a. 

Eo link Jolleo-karl 
kan Isa Plads til Iste Maj paa 

Lille Krashavegaard, 
Klemensker. 

Runkelroer 
er til Salg. hos 

Georg Johansen. Rø. 

En yngre Pige 
kan til Iste Maj fas Plads paa 

flynddalegaard i Re. 

Bagerlærling. 
En rask Dreng antages i Lære 

paa gode Betingelser hos 

Bager M. Christensen;  
Tem. 

9u1v-deafifernis, 
hurtigtørrende og glansfuld, af den 
bekendte gode Kvalitet, anbafales. 

J. B. Larsen. 

Stiftelsesfest. 
Olsher Husmandsfor-

ening afholder sin 16-asrige Stif-
telsestest 

Mandag den 22. Marts Kl. 7. 
Foredrag al Hr. Georg Hansen, 

Rutsker. 
Oplæsning af Hr. Lærer Jørgensen. 
Fælles Kaffebord ni. m. 
Alle indbydes. 

Bestyrelsen. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2. Halv-

aar 1919-20 bedes indbetalt inden 
denne Maaneds Udgang. Derefter 
vil Restancelisten blive skrevet og 
Renter tillagt. 

Sogneraadet. 

En lille SitS tdirig engelske skræddetsy 
ede 

SpoTtsbenkleeder 
af prima  Cover Coat er hjemkommet og sælges til en meget billig Pris. 

Nordlandets liandelshus. 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge kolonial- ou., Produktforretning. womitaimemer~~.~1 
Xvorfor køber alle Xerrer 
deres tegnfrakker hos os? 

fordi vi Par del største .Cager, 

de 6edste Xvalileter 

og de billigste .iriser ! 

giorblaubet 41" anbelo». 
•11~11~1  

Til 

Konfirmationen. 
Frakker fra 50-135 Kr. 
i prima smukke Stoffer, 

efir. Olsen, teessen, 	 .7elf. 700. 

.X4NNGi",47 
kdR1) 	NO11.1) 

Restparti 
af Frakker, Kostumer, Regn-
frakker, Nederdele, Bluseliv og 
Kjoler sælges vedblivende med 

10 pet. Rabat. 

J. P. Sommer, 

dtlkAY‘AS/4, *t4P4M/At 
%RI) kORI) 

Superlogai 	blider, Godoillgskoli 
er undervejs hertil med Skibe som losser først i næste Uge. 

Billigste Dagspriser i 

Nordlandets Handelshus. 

Xlidrnelassefoder 
af Sukkerfabrikkernes prima Produkter er nu paa Lager og ud-
leveres fra Lørdag billigst. 

Nordlandets Handelshus. 

En Ladning Koks, 
prima engelske, ventes til Losning først i kommende Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Kvaliteter i hvidt, 
sort og kulørt anbefales til 
gamle Priser. 

J. P. Sommer, 

Hønseejerne anmodes om al holde 

q deres Hans fra uti&r.egiu- des Ha- 

Telf. Kl. n 13, 	
tier i modsat Fald vil de blive skudt 

L. Pihl.  Bager P. Holm, P. H. Hahn, 
P. Kure, Postbud Dam, S. Madsen, 

Smed C. Pedersen. 

anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smal' Aver. 
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

 j` 
De averterende 

Klemensker Snerlkerforreloin 
Udebliver Bladet 

beder vi Læserne henvende sig pas 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet, I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, al De fæar 
det tilsendt. 

En Pige 
fri for Malkning. kan straks eller 
til I. Maj laa Plads hos Lund, 
Pellegaard, Telefon Rutsker f■5. 



i alle Længder, Meget rimelige Prisar og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har friskbrændt Port land Cement, 
Vægpap i smaa og store Ruller, 

Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller, 
og sælger til laveste Dagspris. 	, 

Nordlandets Handelshus. 

Superfosfat og lialigodning 
udleveres i disse Dage. 

Ægte Chili=Salpeter 
kommer pr. Sejler om cirka 14 Dage. 

Norges-Salpeter er udsolgt. Nørresundby Gødnings-
kalk kommer. 

morallandets Mandelsfius. 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tem 
- Rø 
- Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

1010 230 
10-18 238 

1058  2'18 
1-114 301 

1 133 323 
1145 335 
1205 355 

645 
653 
703 
719 
735 
750 
810 

Tapet og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
KalKfarver 

anbefales fra 

Alliturg Kolonial & Produktforretning 

1303111 Deres Formrsioj i 
Vi har det største trevalg al engelske Klæd.warer til 

rimelige Priser. Klædninger :;yes eher Maal nal fan Dage, 

Nordlandets Handelshus. 

Ma:rlifrø.42' Markfrø. 
Enefor handler 
for Trifolium 

Bestillinger bedes venligst snarest indsendt. 

loitillz an ‘Vroburtjorretning. ?)___. 	 
Dordolms Sari & hanekasses 

----------- A (deling i Allinge 6-'43--- 

Kontortid: 13-12 og 2-4. 
4S,  Modtager Indskud paa alm. SparektiesevIlkaar til en Rente 

af 4 pCt, p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 
	—... 

Urte= og .96msterfrø 
faas hos 

& $rutudtforretutag. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge llogryikeri 
lk4ni:i1,$er, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Svenske pløjede tørre 

fine Panelbrædder 
Toms og 	Toms - alle Længder fra 6--22 Fod. 

	

Ligeledes særdeles tørre og line pløjede og høvlede 111/4" X5" og 	6' 

omtrent helt kvistfri Granbreedder, som er meget egnede til Loft, 
Gulve og lign. - Der er mange af de lange Længder. Disse sælges pr. 
løbende Fod og med stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

 

hlottfistil 	 rur restat 

Fineste dansk Fabrikat 

i Y8 Kg Pakkar. 

 

   

Vi har store Oplag af udmærkede 

9ode 21dsfiuds6rtedder 

rsillinge Xolonial= 
groduktforretning 

anbefaler 

%i, 9iiiitel, 	cicio, ergomel 
Nr5at.Ireavtpt. kartoffelmel. 112ffitliaart)11. 

i 	,..---,emilleqrtpt. '23t)urtpt. ,./31ommer. 
sJiofitter og tbritofer. 

' 	..> 

%)ilt i prima 3arer oa til bittiqe 13rifer. 

2tuilige hroioniat, 
scprourtiorretrtin 

Erindringsliste. 
Tritdknintret 8-12 Form , 1-5 Efrettn, 
Ktermisrkontoret 10- I I oe 2 -4, 
liorgnie,,,rk:rntrrret 2 -4 Eftm. 
1.iane 	Diskontobanken 2--4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-.1 
Brig midir.4.1nreil 	du 
Slempenilial I Sparekassen. 111- i?, 2-4 
narnpskinsespeditionen. »neo red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm , Mandag og 
Torsdag Forir. 

Sognepræsten Tirsdag og Fædag 6-7. 
Distritostregen 8-0  og 2-3. 
Postkontoret: Sel$;nedaQe 9 -12 og 2-6 

Santiag 9-1.1. 
Telegrafstathmen ft Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9-Ill. 
Statsanstallen lur Livsforsikr ng rec Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Err 

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 
°redag 7---8 

je!-111,Inest. er amen for Cir ds 5-12. 2-; 
Hjælpekassen' l'Ormd.. Bageem. P, 1101nt 

Kasserer K P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange 1.2st re 	t4 

paa Land ommerksom paa, a enhver kar 
faa optaget Artikle -  oe indiæ.rom Emner 
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at del skrevne er 
holdt i en sømmelig 'lorm og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Atirwse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gene Meddelelser om saa-
danne Ting og Forbod, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spa ter. 

Dette gælder haade Byen og Linder, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den mrængeste Diskre-
tion med Hensyn til 5 or 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage 

a., el tie — Sitio dvig 
Fra Rumle 	 820 	630 

- Nyker 	 843 6.. 

- Klemensker 	903 713  

- Re 	 923 733 

- Tein 	 941 	751 

- Allinge 	954 8571 
- Sandvig 	10- 810 

8E141411 ig--.1tonne 
Fra Sandvig 	11— 	840 
- Allinge 	1111 851  
- Tein 	 1124 904 
- Rø 	 1142 922 
- Klemensker 	1205 945 
- Nyker 	1220 10— 
- Rønne 	1240 1020 

Søn- og Helligdage. 
Ro troe--Strurt vig 

Fra Rønne 	845 1233 
- Nyker 	90-1 1254 
- Klemensker 921 	1 il 
- Rø 	939 129 

- Tein 	954 144 

Allinge 	1004 	134 
Sandvig 	1010 	2-- 

Sandvig-nonne 

lee.111~11.111MED 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 
ler De en Svend eller Lær 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700  Hjem og læses r,f saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

affirameeem■  
3favefre 

og Nosenkartofler 
saml el mindre Parti Frugttræ'. 
og Bjtergfyr sælges bos 

Gartner N. Jacobsen, Olsker, 
Mit Flavefrø Las °gu:1 bos 

Høker biluren, Allinge. 

Tapeter ! 
- For at skaffe Plads lit de nye 

Tapeter, sælges Restlaget for sidste 

Aar til betydelig nedsalte Priser. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 66, 

4..4 Onholms Milmilietåniks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
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t meget (tort parti amerifanfr 

?Irtielb«iii er 41emfoinmet. 
nfter, Seuftreber og thertnrN=Sentlre'oer. 

Za benne fare er Tabt ror ca. 6 %tune: 
bet fibeit tit betnbetig tatere Sur eiib ben nu= 
beerenbe, fer vi 	ijtanb tit at fcetge ben til 
en meget rimelig 

9torbitutbet 

ilverMr i Nordbornholms ligehid! 

3 frit ,‘--Aalel anes 
Umatilb,,:qrarager. eut)aftvaa. 3atittetager. 

Soroatiger. 031ittenfober. .1.nelagefober. fluid. 

"231m. .rure og 'Initbfmb tit embi)titing. 

.Nmullbfrørager, L'"'ot)artract Dg TIlaj4, 
air i gabe ;hilde tarer til 6fie41tt T9110Prifrr 1106 

'1(11Inge Slofoitiflf- (5s 7roNtfifforrefiling. 

430 
509 
528 
544 

556 
609 
615 


