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Paaske. 
Det skal tone over Tage 
Fra en gammel Kirkeklokke, 
Dette Bud fra svundne Dage 
Om de sprængte Klippeblokke. 

Det skal stige mod det Høje, 
Som et mægtigt Allegretto. 
Over Slottets gyldne Fløje, 
Over Fattiggydens Ghetto. 

Det skal naa ud til de arme, 
Som blev hulslid) gennem Aare. 
Ud, hvor Strøg og Stræder larme, 
Ud, til stille Kirkegaarde. 

Det skal klinge fra hver Klokke, 
Dette Bud om løste Lænker 
Til de tankeløse Flokke, 
Til den altfor dybe Tænker. 

Del skal klemte for de glemte, 
Ind til Fangecellens Briks. 
Til den knælende lorgræmte 
Ved Kapellets Krucifiks. 

Det skal ntla med Kraft og Klange, 
Ud til den, som misled Model : 
Der er Haab for Dig, Du bange ; 
— Ej for intet randt vel Blodet. 

— Det skal hviskes gennem Byen 
Mildt som af en Ven i Neden; 
Hvad Du ikke ser for Skyen, 
Skal Du skue klart bag Døden. 

Julius Bangert. 

Kullene 
og vore hjemlige Brændselssorter. 

—§- 
,Dansk Brændsels- og Kontrol-

forening" har udsendt el Cirkulære, 
hvori er udregnet, hvornaar Fortje-

nesten ved at bruge dansk Brænd-

sel ophører. P. Si etting knytter 

hertil følgende Bemærkninger : 

Vi staar overfor en ny Tld, som 

er meget alvorlig for vor Industri, 

idet vi fra Udlandet kun faar f æ r-
di ge Varer og ingen Raa stof-
f er, og det kan desværre formodes, 
at jo mere Verden kommer i Lave, 

desmindre Udsigt er der til en an-
den Politik. 

Vi staar altsaa overfor muligvis 

helt at omlægge  vor Ind ustri. 
Vi kan ikke blive ved med at ud-

betale kolossale Beløb i Understøt-

telser til ledige Arbejdere, vi maa 

anvende disse Beløb til at skabe 

ny Industri, som kan give vort Land 

Mulighed for Indtægter. Alt andet 

er daarlig Politik. 

Naar der tales om hjemligt Brænd- 

sel kontra udenlandsk, saa tænkes 

der ikke pas, at f det ene Til-

fælde bliver Pengene I Lam. 
d e t, i det andel gaar de allerfleste 
ud af Landet, for aldrig at kom-

me tilbage. Spargsmaalet er, om 
det for Darum'. Ir ikke er bedre, 

som Forholdeue tru er, at give 200 
Kr. for 1 Ton Tørv, end 100 Kr. 

for 1 Ton Kul, skønt de sidste vel 
har omtrent den dobbelte Brænd-
værdi, alene ud fra det Synspunkt 

al vi intet har at give Udlandet til 
Gengæld for det, vi maa købe. 

Af denne Grund støtter Regerin-
gerne i Norge og Sverige deri hjem-

lige Brændselsindustri paa enhver 

Maade, medens man her i Landet  

snarere modarbejder denne Industri. 

Vore Ledende tænker tilsyneladende 
ikke paa, at det, at der her i Lan-

det sidste Aar blev fremstillet over 

2 Millioner Totis Tørv, foruden store 

Mængder Brunkul, har sparet Lan-

det i det forløbne Aar for en Ud-

gift til Udlandet af mindst 2 0 0 

Mi IIIoner Kr., foruden at denne 

Industri har formindsket Udgiften 

til Arbejdsløshed med mindst 40-
50 Millioner, og foruden at Staten 
I Skatter, direkte og Indirekte, har 

faaet mange Millioner ind. 

Siger ikke den sunde Fonuft, at 
en saadan Industri bør støttes, og 

at man i en Række af Aar, til man 

kan se Verdensudviklingen, bør Tor-

ø  g e og forøge dens Ydeevne, 

saa Pengene forbliver i vort Land, 
til Støtte for den Industri, der man 

bygges op fra ny ? 

Det er selvfølgelig heller ikke til 
Gavn for den danske Tørveindustri, 

at de indenlandske Fragter er ble-

vet forhøjede hvorved det indenland-
ske Brændsel gøres dyrere for For-
brugerne, samtidig med, at Frag-

terne for udenlandsk Brændsel er 
stærkt faldende, og at fastsætte Mak-

simalpriser og Bestemmelser uden 

Hensyn til, at kun de ældste Tørve-

brug, eller de særlig godt beliggende, 

kan arbejde under disse Vilkaar. 
Følgen er, at Avisernes Annonce-

spalter iaar er fulde al _Terve-Ma-
teriel til Salg", og at Tørveproduk-

tionen iaar gaar betydeligt ned. 
Tænker ingen paa, at vort Brænd-

selsforbrug inden Krigen var 31/, 

Million Tons Kul, d. e. med 

de nu 	- ende Priser en Udgift for 

Landet af mindst 400 Millioner Kr., 

og lænker ingen paa, at medens 

vi inden Krigen havde Varer at 
sælge til Gengæld, saa har vi nu 

saa godt som ingen ? 
Tænker ingen paa, naar man læ-

ser i Aviserne, at nu kan vi faa 
det og det af alle de Ting, vi har 

savnet, at saa er det altsammen 
noget, der gør Landet fattigere, fordi 
vi intet har at kunne give igen? 

Naar Finansministeren udtaler, at 

Danmark har tjent 1-2 Milliarder, 

saa er dette jo paa Bekostning af, 

at meget er realiseret, som Svin, 

Kvæg, Heste m. m., og det er jo 
ikke mere, end at vi om et Par 

Aar vil staa endnu fattigere end før 
Krigen, saafremt vi ikke lægger vor 

Kurs om, og finder de Indtægter, 
som vi absolut maa have. 

Som det ser ud for mig I min 
Branche, ser det sikkert ud for 

mange andre Virksomheder, som 

ser sig truede, fordi det nu en 

Gang er lettere at følge de banede 

Veje, fremfor at bryde nye, selv 

om disse nye Veje er fuldstæ n- 

d i g nødvendige. 
Hvor er de 150 Millioner, som 

nu skaffer Regeringen saa mange 

Bekymringer, ikke Smaating mod 
de Tal, der her er nævnede, og 
vilde det derfor ikke være rigtigst, 

nu at sadle om, og interessere os 
for, hvad vi kan lave herhjemme, 
udfra den Politik, at det Land er 

stærkes!, der er sig selv nok ? 

Naar Klokkerne ringe. 

Naar Klokkerne ringe, 
de bringe dig Bud 
fra Hjemmet der borte 
hos Herren, din Gud. 

Naar Klokkerne ringe 
for store og smaa, 
dit Navn er i Klangen 
dig kalder de paa. 

Naar Klokkerne ringe, 
han aabner sin Favn, 
den Herre, som gav dig 
i Dagben sit Navn. 

Naar Klokkerne ringe 
for Graven en Gang, 
skal Tonerne klinge 
som Livshanbets Sang, 

Naar Klokkerne ringe 
en Gime over Sky, 
de kalder al Graven 
til Herren pasny. 

Og der skal du frydes 
ved Himmerigs Bord, 
saa sandt som du hørte 
hans Klokker paa Jord. 

(I. C. Christensen 
i hans nylig udkomne Bog.) 

Kroolorhold og Kroalurprisor 
for 200 Aar siden. 
{_Holbæk Anitstidende"). 

—0— 

I Marts 1719 var Rettens Folk 
en Dag mødt op paa .Aaskovgaard" 

ved Nyborg for at foretage Skifte 

Anledning at, at Manden i Gaarden, 

Rasmus Pedersen hed han, var _sa-

lig hensovet udi Herren". Naar 

man nu 200 Aar eller blader i det 

gamle, gule Hefte, som gør Rede 

for Skiftelorrelningen, undrer man 

sig over at se, hvor stor en Besæt-

ning en saadan Gaard paa ca. 100 

Trd. Land havde den Gang, og 

hvor lave Priserne var i Forhold 
til Nutidens. Se en Gang, hvad der 

var af Heste paa Gaarden 

„Bæster". 
1 gull hæst 	9 Aar 6 Rdl. Mk. 

1 Kull sort hæst 7 — 6 — „ 

1 sort hæst 	5 — 5 — 2 — 

1 sort hæst 	4 — 4 — „ - 

I brun Hoppe 8 —12 — , -
1 graa hoppe 6 —16 — „ -

1 brun horsklod 2 — 8 — , -

1 brun horsklod 2 — 6 — -

1 sort hestklod 2 — 4 — , - 
I sort horsklod 4 — 4 — - 

I sorte brun hoppe 8 — 4 — -

1 brun Hoppe 9 — 4 -- -

1 liden brun hoppe 5 — 3 — 2 - 
1 brun hestføl 
	 - 4— 

1 sort bestiet 
	

— • 
1 brun liorsføl 
	

2 

I sort ditto 
	

4 — • — 

Altsna i alt 14 Heste og 4 Føl. 
En af Grundene til det store Heste-

hold maa naturligvis søges deri, at 
man til Jordens Dyrkning brugte 
mange Heste ; der pløjedes jo f. 

Eks. ofte med 6 Heste for Hjul-
ploven. 

Men ogsaa Kvægbestanden paa 
den Tids Gaarde var almindeligvis 

stor. Her nævnes først 3 blakkede 

Køer, 2 „kul sorte dik)" og .1 sort 
stierne! dito', alle 6 Aar gamle og 

vurderede til 6 Rdl. Stykket. Der-
efter følger af 

„Queg“ : 
I Rød koe 	4 Aar 5 Rdl. . Mk. 
1 dito 	 7 — 5 — . — 
I Sort huet 	6 — 6 — . - 

1 Sort huet qwie 4 — 4 — 2 — 
I dito 4 — 4 — 2 — 

1 Rød owie 3 — I — 4 --•  
I blacket 	3 — 2 —  - 

4 aarings Kalfwe 'alt 6 — 4 - 

1 dito 	 I — 2 - 
4 Meiche Kalfwe talt 3 	- 

2 sorte Stude 	12 - 

1 dito 	 6 

1 blacket do. og 1 sort do. 8 

Det giver i alt 9 Køer, 4 Kvier, 

9 Kalve og 5 Stude. Endvidere at 

Faar: 
18 Støcker faar 	 15 Rdl. 
3 gimmer lam a 	 3 Mk. 
2 Wæderlam a . 	3 Mk. 

Svin .  
7 Svin a 
	

15 Mk. 

11 Griise a 
	

2 Mk. 

Og endelig: 
4 giæs og en gasse 

	
5 Mk. 

7 Støcker bistader 
	

7  Rdl. 

At man den Gang kunde købe 

en særdeles god Hest for ca. 8 Rdl., 
en Malkeko for 6 Rdl., et Faar for 
1 Rdl. og et Svin for 15 Mk. lyder 

underligt i en Tid som vor, da Pri-
serne er saa ualmindelig høje. Men 

Pengene havde jo i det hele taget 

en betydelig større Købeevne i 1719, 

end de har nu i 1919. 

Klæder af Papir, 
Glas, Sten. Kalk og Ja3rn? 

—o— 

Første Gang man anvendte Papi-

ret til Klædningsstoffer, var under 
den russisk-japanske Krig, da Japa-

nerne iførte deres Soldater Papirklæ-
der. Ideen hertil tog Japanerne fra 

deres Slægtninge, Kineserne, som 
allerede i lange Tider har anvendt 
Papiret til at fremstille Klæder af, 

og en stor Fordel har dette Beklæd-

ningsmateriale — det er knusende 

billigt ! 
Men der er andre og mærkeligere 

Ting, man kan lave Klæder af. 
Saaledes var det for en halv 

Snes Aar siden højeste Damemode 
i Amerika at bære Selskabstoiletter, 

fabrikeret af spundet Glas. Stoffer, 

fremstille' al delte Materiale, havde 

en ganske særegen Glans, og de 

var bløde som Silke. I Rusland frem-

stiller man imidlertid endnu i vor 

Tid Klæder af et endnu mærkeligere 

Materiale, nemlig af en Stenart Ira 

Sibiriens Bjærgværker. Disse .Sten-
klæder" er bogstavelig talt uforgæn-

gelige. Materialet er blødt og let 
at forarbejde, og Dragten renses 

paa en lige sari grundig som enkelt 
Maade, idet man blot lægger den 

ind i Ilden og lader den gennem-
gløde. Naar den tages ud igen, er 
den aldeles ubeskadiget, og alle 

Pletter er borte. 

Ogsan"af Jærn kan man lave Be-
klædningsstoffer. Næsten enhver 

Skrreder benytter nemlig nu et Stof, 

fremstillet af .Staaluld', og som 
ser ud, SOM om det var fremstillet 
af Heatehaar, kil Indlæg i Krøyer 
og lignende. Men men har ogsea 

undre .Uldstoffer", som ikke har 
det fjerneste med Uld at gøre, san-
ledes del sankaldte 

der bestaar af pulveriseret Kniksten, 

som i elektriske Ovne pnavirkem ad 
kemisk Vej, og som etter denne 

Behandling ganske kommer til at 
ligne hvid Fanreuld. Denne. Kalkuld 
farves derefter og forarbejdes til Tøj, 

og dette har igen den Fordel, at 
det hverken kan brænde eller bliver 

ledlet ! 
Gammelt Sejlgarn er ogsaa et 

Materiale, hvoraf der kan fremstilles 
Klæder. I England forarbejder man 

saaledes pas en hidtil for andre 
ukendt Maade gammelt Sejlgarn til 

Klædningsstof, og dette har vist 
sig overordentlig holdbart og prak-

tisk og er i ret stort Omfang blevet 
afsat i de britiske Kolonier. 

ilyaeinter. 
I.  

[dag er min Have et Mylder 
af ny Hyacinter. 

De h vide staar bly og fanger 
hvert Glimt al Solen 

og synes at sittre af Kulde 
bag Vinterkjolen, 

der bærer et Skær af den 
snekolde hvide Vinter. 

Men kækt og med blussende 
Foraarstrods staar de rød  e. 

Blandt søgrønne Blade 
voxer de som Koraller. 

Som dryppende Draaber af Blod 
de mod Jorden falder; 

et svulmende Liv, der kun 
længes mod et: at forbløde. 

Jeg gaar dem forbi, 
og jeg plukker i andre Bede 

de b I a ai Hyacinter, hvis Farve 
i al sin Svimien 

er dyb som de evige Have 
og høj som Himlen. 

Jeg elsker de Blomster. 
Jeg føler min Længsel brede 

sin Vinge til videre Flugt 
og mærker mig haaren 

langt ud i et Blaa, der er blaat 
som mit Sind og som Vaaren. 

II.  
Tilegnet Z en ia Willsen. 

Den første kuldskære Foraarstime 
hørte jeg Blomsterklokkerne kime. 

Der stod Hyacinter I Glas 
bag min Rude 

og ringled, og duftet 
mod Solen derude. 

De vakte, .de hvide 
og blaa Hyacinter 

en Grand af Tø 
i mit Hjærtes Vinter. 

Du dirrende Solskin - 
hvem har tændt dig ? 

Mon Blomsten, som min 
Veninde har sendt mug? 

En Blomst af en hvid Hyacint 
et Brev 

fyldte med Duft 
hvert Ord hun skrev. 



Da groed der Foraar 
at mørke Mulde, 

op al min Tvivl 
og mit Vresens Kulde, 

Jeg tror pas Vaaren, 
jeg tror — tror blindt 

— fordi hun er selv 
som en hvid Hyacint, 

Chr. Stub-Jørgensen. 

Argoolillsko Forhold for Tilloo. 
—— 

Dansk Foretagso
.
mhed der ovre. 

Den danske Charge d'Affaires og 
Generalkonsul for Argentina, Wr11- 
ding, har hor nylig sendt Udenrigs-
iropisn riet en interessant Be' etning 

om Folli.idene der ovre under Krigs-

perioden .og hans Syn paa Udsig-
terne. Af den meget omfangsrige 
Beretning skal vi gøre el Uddrag, 
som formentlig kan paaregne en 

Del Interesse, ikke mindst fordi der 
bor mange Danske i Argentina. 

Da man maatte brænde Majsen. 
Det har for Argentina som tor 

den øvrige Verden været trange og 
vanskelige Aar. Man forstod det 

ganske særlig, da det i Sommer, 
netop som vi og Europa i det hele 

taget led Savn og manne paa knappe 
Rationer, fordi der ikke var Foder-

stoffer nok, meddeltes, at i Argen-
tina brændte de vældige Masser af 

Majs, fordi det ikke kunde blive 
udført. Hvor meget det drejede sig 

om, bliver nu oplyst i denne Beret-

ning. I Argentina kom man paa 
Grund af de store Tilførselsvanske-
ligheder til at lide i høj Grad un-

der Kulmangel. Jærvbanerne har, 

hedder del I Beretningen, der er 

udarbejdet i Slutningen af 1918, 
længe fyret med Brænde (Quebra-

chotræ), Flodbaadene kender heller 
intet andet Brændselsmiddel, den 
menige Mand knap heller. Men 

Jærnbanefragterne er stegne, og 

Brændet kommer højt fra Nord-Nord-
vest, saa ogsaa det er blevet meget 

kostbart. I flere Virksomheder er 

man derfor begyndt at fyre med 

Korn og Majs, „saa at dette sidste 
Ikke gaar til Spilde'. Majs fyres 

direkte som Kul, og dets Varmeen-

heder er Halvdelen at Petroleum, 
og skulde man have anvendt dette 

Brændselsmateriale, maatte Fyrene 

de fleste Steder have været lavet 

om. Majsen er billigere end Petro-

leum. For Vandværket i Buenos 

Aires, hvor man fyrede med Majs, 
betød dette en daglig Besparelse i 

Forhold til Petroleum al ca. 8000 
Pesos, 

De sociale Forhold, 
i Argentina har lige som andre Ste-

der i Verden været stærkt paavir-
kede af Krigsforholdene, .saa der 
har været Dyrtid, og der har været 

etableret et stort Antal Strejker til 
Opriaaelse af højere Arbejdslønnin-

ger. Der er nu over 8 Mill. Indbyg-
gere i Argentina, det største Antal, 

der nogensinde har været. Stignin-
gen har naturligvis været noget 
mindre de sidste Aar end tidligere, 
fordi Indvandringen er saa godt 

som ophørt. Af Dart  ske er kun 
yderst faa, næppe en halv Snes, 

kommet til Argentina i Indvandrings-
hensigt de sidste Par Aar. 

Nogle las yngre Danske er rejst 
derfra til De forenede Stater, men 

straks vendt tilbage igen, „for der 

var ikke rart for en fremmed for 
Tiden.' 

Fra den danske Kolonis Liv 
er der Grund til al anføre, at Ung-

domsskolen ved Cascallares, der ar-
bejder. som Fortsættelses-, Høj- og 
Landbrugsskole, har haft Fornøjelse 
af sit første Skoleaar, og at man 
har lagt Grunden til en Børneskole 
i Forbindelse med Højskolen. Del 
er næsten udelukkende de mange 

særdeles velatillude Landmænd i Pro- 

vinsen Buenos Aires' sydlige Del, 

hvem Æren tor disse nyttige Insti-

tutioner tilkommer. 

Den økonomiske Situation 

i Argentina har altid bevæget sig i 
en Bølgelinie, hvilket maaske bun-
der i en letsindig Trang til Over-

spekulation i enhver opadgaaende 
Konjunktur. Selv om Lavpunktet i 
Kurven passeredes tor el Par Adr 
siden, og Konjunkturerne for Tiden 
synes opadgaaeude, er dog Aktivite-
ten ikke vendt tilbage. Indvandrinas-

spørgsmaalet er naturligvis ikke uden 

Indflydelse her paa. Thi om end 
Emigranterne kommer for at opmas 
Penge og Velstand, kommer de, da 

Inøget Betolkning betyder forøget 
Vir ksom hed, indirekte til al !meute-

dige nyt Arbejde og Vinding ogsaa 

for andre. 

Landbruget — det stahtleste Erhverv! 

Landbruget har, hedder det i Be-

retningen, vist sig at være det sta-

bileste Erhverv under Krigen. Inter-
essen for Jord er derfor i stærk 

Stigning og Priserne med den. Hvad 

enten Talen er om Kornarealer eller 
Græsning til Opfedning at Kvæg, 

er Købelysten steget betydeligt, men 
Priserne er for det meget udstrakte 
Land selvfølgelig meget forskellige. 

For en „estacia` med god Jord, 
god Indhegning og gode Bygninger 

betales f. Eks. inden for 12 Timers 
Afstand fra Buenos Aires ca. 300 

Pesos pr. Hektar, men for Ejen-
domme i særlig god Kondition be-
tales dog endnu højere Priser. Imid-

lertid har de ganske særlige Forhold 

— som f. 'Eks. med Majsen, der 

sidste Høstaar kun fik Værdi som 
Brændsel — selvfølgelig skabt me-

gen Usikkerhed, og de argentinske 

Landmænd har derfor nu for Alvor 

taget Tanken om kooperative Sam-
menslutninger op til Overvejelse. 

Mejeridriften faar Vind i Sejlene. 

Interessen for Mejeridrift er vok-

set meget betydeligt i Argentina i 

Krigsaarene. Man har eksporteret 
det meste af det fremstillede Smør 

til England og Osten til de forenede 
Stater. Tilførslen til Landet al de 

gammelkendte Ostesorter som 

Rocguefort, Gruyere, Clieddar osv. 

hørte selvfølgelig op til Argentina 

lige saavel som til Danmark, men 
der som her forsøgte man — for 

de flestes Vedkommende med be-
tydeligt Held — at efterligne samt-

lige udeblevne Sorter. Mejeridriften 

har derfor haft stærk Vind I Sejlene 

I de sidste Aar, og i Samklang her-

med er Interessen for ntælkegivende 
Kvægracer steget pan de store Dyr-

skuer, 

Om Handelen med Danmark 

handler et Afsnit i Beretningen. I 

Krigsaarene har saa godt som ikke 

været handlet mellem de to Lande 

— fra Danmark er kun indført lidt 

Osteløbe — men de danske Inter-

esser i Argentina er voksende. Der 

er startet danske Forretningen, som 

fremtidig vil kunne forsyne Hjem-

memarkedet. Og disse ny Foretagen-

der er ikke alene baseret paa Op-

køb al Majs, Uld og Huder, men 

har med deres omspændende Orga-

nisationer i andre Dele af Verden 

Anledning og særlige Forudsætnin-
ger for at kunne blive af Betydning 

for hele Argentinas Verdensomsæt-

ning. Der er endvidere anbragt 
dansk Kapital i forskellige argentin-

ske Landbrugsforetagender, og i In-
geniør- og Assurancevirksomhed gør 
dansk Foretagsomhed sig nu gæl-

dende. Der er, slutter Beretningen 

herom, Grund til at spaa de danske 
Virksomheder en god Fremtid, og-
saa.  til Gavn for Danmarks Industri 
og Eksport. 

En Protestskrivelse. 
Vi har i Anledning af Hr. Chri-

stensens Artikel i forrige Nr. af d. 
Blad modtaget en Protestskrivelse 
fra samtlige Hotelejere i Allinge-
Sandvig. Denne er imidlertid kom-
men os saa sent i Hænde, at vi 
ikke kan faa Plads for nogen læn-
gere Redegørelse. Da vi modtog 
Artiklen, saa vi ikke i den noget 
specielt Angreb paa Hotelværterne 
her i Kommunen og tror heller ikke 
at det var Hr. Christensens Mening 
— betragtede den som et Indlæg 
i Spnrgsmaalet ,Forbud eller Ikke. 
Forbud". 

Forbudsbevægelsen er jo særlig 
aktuel for Tiden. Overalt i Dan-
mark har der rejst sig Protester 
og Foreningen „Den personlige 
Friheds Værn" har vundet mægtig 

ogsaa her i Kommunen. 
Antog derfor, at der her var en 
kærkommen Anledning for Forind. 
for den lokale Forening til at vinde 
sine første Sporer, særlig da Ar-
tiklen, som Protestskrivelsen anfø-
rer, er skreven af en fanatisk Af-
holdsmand, og derfor let angribe-
lig. 

Selv er vi desværre afskaaret 
derfra og maa være fuldstændig 
upartisk, hvilket vi ogsaa haaber 
at have været ved Optagelsen af 
Hr. C.s Artikel, der er Redaktionen 
uvedkommende og optaget med 
Navns Underskrift under Rubrikep 
„Frit Ordskifte", hvortil enhver har 
Adgang, naar det skrevne er holdt 
i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser. 	 Red. 

En postal Historie, 
der kan hænde enhver af os, 

_0_ 

Jeg var forleden Dag kommet I 
den Situation, at jeg skulde nfsende 
et mindre Beløb til min Skrader ; 
det drejede sig kun om en 4-5 
Kr. for en lille Reparation ; han 
havde syet en løs Knap fast i mine 
Bukser. Del er jo Prisen herpaa i 
vore Tider. Men nu havde jeg alt-
saa faaet Regningen, og glad og 
bevæget over den moderate Pris gik 
jeg nynnende henad Gaden, altsaa 
styrende mine Skridt mod det nær-
meste Posthus. Jeg kan ikke fordrage 
at skylde nogen noget; i den Ret-
ning er jeg ligefrem pinlig pertent-
lig, saa jeg vilde have Beløbet af-
sendt straks. 

Jeg traadte ind paa Posthuset og 
nærmede mig Glasruden, bag hvil-
ken der sad en tavs og stille Post-
mand, der san lige ned for sig paa 
et grønt Skriveunderlag. 

— Goddag! sagde jeg. 
Han strøg sig om Hagen og drej-

ede langsomt Hovedet, gantedes at 
han korn til at vende Nakken til 
mig og Ansigtet ind mod Væggen, 
idet han formodentlig troede, at Ly-
den kom derinde fra. 

— Jeg vilde gerne afsende en 
Postanvisning I sagde jeg — og jeg 
gjorde det stilfærdigt, 1111 Omgivel-
serne stemte mig højtidelig. Henne 
bag en Disk med en Vægt paa 
stod et fuldskægget Postbud og saa 
misbilligende paa mig over sine 
Briller. 

— Jeg vilde gerne afsende en 
Postanvisning I gentog jeg spagfær-
dig. 

Postmanden drejede langsomt Ho-
vedet i Retning af Skriveunderlaget, 
saa greb han i Blinde frem for sig, 
fik heldigvis fat i en Postanvisning 
og rakte mig den, uden at se paa 
mig. 

Skælvende tog jeg imod den, gik 
hen og udfyldte den og vendte til-
bage til Glasruden. 

— Værsartig! hviskede jeg, 
En lang, mager Hanred nied Blæk 

paa Pegefingeren kom til Syne og 
tog Anvisningen og Pengene til sig. 

Postmanden saa grundende paa 
den. Jeg sagde stilfærdig: 

— Jeg vilde meget gerne have 
en Kvittering ? 

Han svarede ikke, men Postbudet 
henne ved Vægten begyndte at rum-
stere truende med en Pakke. 

Endelig oplod PostassIstenten sin 
Røst, men stadig uden at se paa 
mig. 

Han sagde : 
— H a r De fjorten øre? 
Jeg svarede, at det havde jeg 

ikke, hvilket var sandt, idet jeg 
kun havde to Tikronesedler paa 
mig og en Check paa Fjorten Tu-
sind Kroner for en Opfindelse, jeg 
havde gjort (en ny Mande at lægge 
Bind om Bøger paa). 

Nu saa han endelig op paa mig,  

Postmennesket, og hvilket Blik' 
Hvor var det dug huldt al Foragt_ 
Aldrig i mine Dage har jeg følt 
mig i dr-rr Grad til Besvær som 
i del Øjeblik. Sagen er, at Manden 
skulde nu give Skillemønt igen pas 
mit Beløb : havde jeg haft de fjor-
ten øre, kunde han have givet et 
større afrundet Beløb igen. Jo, 
jeg var til Besvær. 

Jeg var meget ked af Situationen. 
Men heldigvis aabnedes nu en Der 
i Baggrunden, og en anden Post-
mand traadte ind med et lille Blad 
i Haanden. Der stod noget I Bladet, 
som han viste ni i n Postmand. 

— Ha, ha! sagde denne, den er 
go' Ludvigsen ikke ? 

Nu udviklede der sig en Samtale 
mellem de to Postmænd. Højlydt 
og venskabelig og I al Ro og Mag. 
Del drejede sig om Hønseavl. Saa 
vidt jeg kunde forsten — thi de 
Herrer vendte Ryggen til mig -
havde den ene Postmand Høns. 
Og de var nu sno smalt I begyndt 
at lægge Æg. Osv., osv,, alt hvad 
man nu kan sige om Høns. 

Jeg stod laalmodig og ventede 
paa min Kvittering. Engang imellem 
rømmede jeg mig, eller jeg forsøgte 
at se sIrreng ud. Men det havde 
kun til Følge, at Postbudet henne 
ved Vægten blev endnu mere tru-
ende end før. 

Jeg stod og spekulerede pan, om 
jeg skulde grin uden Kvittering. De 
Penge, jeg skulde have tilbage, v a r 
overantvortet mig af den lange, 
aandeagtige Haand. Jeg manglede 
kun Kvitteringen. Jeg flyttede det 
ene Ben og sigt det andet Ben -
og nu lagde Jeg Mærke til, al der 
var foregaaet en Forandring med 
Postbudet henne bag Disken, Hnn 
gik og gren. 

San endelig, lang( om længe 
vendte Postassistenten sig om og 
sen paa mig. Spørgende, forbavset. 
Ogsaa jeg saa spørgende pan ham.  
Han satte sig, greb et lille Stykke 
Papir og skrev en vældig Krusedulle 
paa det. Det betød hans Navn og 
skulde gaa og gælde for en Kvitte-
ring. 

Da jeg havde faaet den, sneg jeg 
mig ud, og aandede helt lettet op, 
da jeg stod paa Gaden. Saadan 
kan det gaa, naar man skal have 
en Kvittering paa et Posthus, der 
er til alene for Publikums Skyld. 

H. I ,V. H. 

Fodermester 
flink og paalidelig, søges til 1. Maj 
paa Vtevergaard i Olsker. 

1 Par brune Heste 
4-5 Aar, 10 Kv. 4-5 Tm., er til 
Salg. 

Slagter Aug. Hansen 
Allinge. 

En flink Karl 
kan faa Plads straks hos 

Slagler Hansen, 
Allinge. 

J. B. Larsen 
anbefaler 

Rødvin 
Portvin 

Scherry 
Madaira 

Cognac 
Whisky 

Rom 
nye hjemkomne prima Kvaliteter 

til betydelig nedsatte Primer 

Sommerlejligied. 
En møbl. 2-Værelsers Lejlighed 

med Køkken ønskes til Leje Ira 1. 
Juli til 15. August i eller ved Allinge. 
Billet med billigste Pris modtager 
Bladets Kontor. 

Kfulconserves 
Kødboller store og smaa 

Bajerske Folmer 
Forloren Skildpadde 

Beufcarbonade 
Boller I Seleri 

Lobescoves 
Fricadeller i Skysaume 

Kødfars med Brunkaal 
i 1/1  og Vi  kg Daaser 

anbefales i nye hjemkomne Varer 
til betydelig nedsatte Priser 

J.' B. Larsen. 

liojgrsiro og Chalollor 
er til salg a 5(1 1-4,e p,. ke. 

J em§ Hansen, 
Linde:.;kok en 

6,■ de 

Spisekartofler 
og el mindre Parti 'Bomenhartof 
ler er til Salg 1105 

Emanuel Madsen, 
13. Sign., Olsker. 

Porkinstiklinger 
Rosenkartofler og Sættecha-
lotter tilbydes. 

Gartner N. Jacobsen, 
Olsker. 

En pæn ung Pige 
kan faa Plads til Isle Maj. 

Valdemar Jørgensen. 

Vi ekspederer alene 

/gie ungarsk lucernelru 
ined særlig gode Arialyeetal. 

Italiensk Kællingetand 
ekstra ridset og renset, sælges i 

Nordloodols Handelshus 

Markfrø. 
Alle Sorter er nu paa Lager 

og anbefales 
til billigste Dagspriser. 

Vi har rigelig Lager al 

særlig smukke Glænøærter 
do. 	Soloærter 

til Blanding i Udsæden til Grønt-
foder. Vær saa god at give Bestil-
ling snarest I 

Nordloodois Handelshas. 

itriefrø, 
Blomsterfrø, 

Sættechalotter 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Røgtobak 
fin og grovskaaren 

Cigarer miss Cigarer 
Cigaretter 
rigeligt Lager. 

3. g>. 
Vi har rigelig Lager af 

20 pCt. Kalipdning 
Den bestilte 

Superfosfat og Chilisalpeler 
ekspederes gerne i de første Dage. 

Nordlandets Handelshus 
Prima dansk og engelsk 

Mariette

• 

-Sæbe 
Blod Sæbe 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Nye Flækærter 
Brune Bønner 

cre hjemkomne. 

J. B. Larsen. 



Foraaret 

Chr. Kjoiler, 
Sandkaas, Olsker. 

Samme Sted sælges en firkantet 
Kakkelovn. 

samt en Kvie, 2 Aar, — en stor 
Kviekalv og en Ko. som har 
kælvet for en Maaned siden, er til 
Salg. 

R6. 	Evangelisk Mode 	Rø. 
hos Peder Hansen i Solbakken Paaskedag Kl. 3 Eftm. 

M. Hagstrøm og A. Løvsted taler. 

Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa 

bedste Sort amk. Høstbindegarn 
til kommende Host. Vi skal skaffe bedste Kvalitet til den 
laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Konfertion. 
sorte Serge Zattiefrafter 
D1arine Sergef3 Zamefratter 
kulørte ulbite Zamefrafrer 

flariiteblaa af)elliot4 43igefioler 

feber hele 
Sorte og blaa Serge Weberbele 

Sorte wipacca Weberbele 
kulørte ulbue Weberbele 

3arbiner 
Sjbibe 13arbintøier i ]1;lletermaal 

øibe (kirbiner i afpaøjebe gag 
kulørte @arbiner i afpaleDe gag 

3011111U)StOI 
kjole= og gortleebempurtre 

Muser 
klonet og 3oniiilb 

Ubbalget i bife ?Irtifier er meget omfat= 
teabe og til birtelig rimelige Vrifer. 

gffi'W 

Messen. Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100 

Prima Kjolefløjl. 
Sort, marine, brun og graa sælges ekstra billigt. 

Nordlandets liandelshus. 

Barbermaskiner 
og ægte Giletteblade anbefales fra 

Allinge kolonial Sti Produktforretning 

? Bornholms Spare- & laillloliasses 
,------- Afdeling i Allinge 6-"")---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
4S5  Modtager Indskud pas alm. Sparekassevilkaar til en 

al 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCt. p a. 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel, Majsmel, 
Abrikoser, Blommer. 

smaa og store Rosiner.  

Allinge Kolonial-
Prod uktforretni ne 

Overrelssagi, Nem-Koefod 
Sct. Mortensgade I?, Renne, Telf. 22 
MIL Fuldm. ved Byfogedltontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsda g  Ell. 

Riis og BiRmit 
uded Kort 

fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Nye Sendinger af 

amk. Reb og Tov 
ekstra stærkt, passende til Hammel-
reb, Tømmer og  lign. sælges i 

Nordlallilels Handelshus 

Xafje, ie, 
Chokolde og Cacao 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Nye Sendinger al 

Melassefoder til Hestene 
Soyaskraa til homo 

udleveres efter Kornnævnets Anvis-
ning i 

Nordlandets Handelshus 
Bonevoks 

Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

Al logo Koloolal og Prodoldforroloiog, 

Ligkister og  Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Snedkerforretning 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

Koste 
af Rvling og Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Uden Bredkort sælges: 

Kiks og Kaffebrød 
friske gode Blandinger. 

Nordlaodets lladeishus 
Prima 

Bord margarine 
mod Aflevering af Kort 

do. uden 	„ 

Prima ren amerikansk Fedt 
uden Aflevering af Kort 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

llomuldsirobger 

Store Husholdnings-Log 
40 øre 	kg 

Sætte-Chalotter 
Urte- og  Blomsterfrø 

anbefales. 

Hasle 118[1kulorreliliug, 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
Pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

VI har staaende fra i Fjor: 
I svensk Fjederharve 

9 Tænder 
I amerikanak do. 7 Tænder 

I stor Frande-Plov 
i mindre do. 

Som sælges til gammel Pris. 
Teleton Allinge Nr. 7. 

Nordlandets Handelshus, 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Et lille Parti ekstra gode 

Transportspande 
og Malkespande er endnu paa 
Lager til rimelige Priser. En stor 
Del andre Varer sælges med 10 a 
15 pCt. Rabat. 

Reparationssager bedes afhentede 
inden 27. April. 

Harald Pedersen. 

Rosenkartofler 
til Salgs hos Karlsen, 
Telf. 72. 	.Damvang• Rutsker. 

ile Damplærslievrk. 
De, som endnu staar i Skyld til 

Rø Tærskeværk bedes betale samme 
til fhv. Sandemand Fnnch, Store 
Myregaard. 

Ejerne. 

En stor brun 

I aars Plag 

Malkerøgter 
søges til Iste Maj pas 

Breddegaard i Re. 

Muslingeskaller 
pr, 50 kg Kr, 3,50. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

I den kommende Uge sælges nye 
Sendinger al; 

Gode Japan Rie. 
Bedste Rismel 

Ekstra Sagogryn 
Ekstra Sagomel 

Bedste Illessina.Appelsiner 
Nye store Citroner 

12 øre pr Stk. 

Norilludels Handelshus. 

Andeæg 
er til Salgs pas 

Dynddalegaard i Re. 

Foderkartofler 
Roer og Halm er til Salg  pas 

Lundegaard. Allinge. 
Telefon 77. 

By- og Herredsffildmregtig 

Johannes blod, Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allin g e 
hver Mandag efter KI. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Prima 

amerikansk Flæsk 
er stadig paa Lager 

Jlart-,en. 

Taglai3riola Tagijre 
samt Tjierekosle anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 	• 
Produktforretning. 

Amerikansk Soda 
Krystalsoda 

Engelsk Vaakepalver 
30 øre pr. Pk. 

Leselve Ladpulver 
60 øre pr. Pk. 

Ren dansk Martfelllearebe 
Engelsk Perfektiormatebe 
Blod Sæbe af god kvalitet 

Ægte Zebra Ovnsværte 
Da. a 20 og  50 øre 

Brager), Amor, Ililaanebte 
NalmlakapIrittts Blegvand 

Nedlad* Handelshus, 

Humledal Mejeri 
ønsker Tilbud paa Opførelse af en 
Tilbygning til Bestyrerboligen efter 
to forskellige Planer. 

Tegninger og Beskrivelse ligger 
til Eftersyn paa Mejeriet Ira 22de 
April og Tilbudene indgives til Gdr. 
Hansen, Hullegaard, Rø, inden 
den 29, April Kl. 12 Middag. 

Bestyrelsen. 

Andeæg 
er til Salg paa Kaggaard i Rul-
sker. Telefon Ruts 62. 

Prima Kogeærter 
Klipfisk 

Amager-Hvidkaal 
anbefaler 

Allinge Kolonial 
og Produktforretning. 

Aljetønderne 
leveres gerne frit til nærmeste Sta-
tion fra 

Snedker, L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker. 

Ekstra stærke danske 

Decimalvægte 
med Skydelod — 500 Pds. — er 
paa Lager. 	Vi har gjort en god 
Handel og  kan derfor ogsaa sælge 
disse særlig billig pr. kontant. 

Nedladt Handelshus. 
gode Spisekarloler 

og sorterede Læggekartofler er 
til Salg hos 

H. Krak, Egelykke. 

En yngre Pige 
kan faa Plads til Iste Maj pas 

Smedegnard I Ro. 
Telefon Gudhjem '32. 

Til Salgs. 
En god Skibsbaad, lidt ha-

varere'. Teleion 106. 
Kr. Blogeneen, Tein. 

hjertelig Tak 
ventes 

for udvist Opmærksomhed ved min 
K om 8 Dage. 	 Konfirmation. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 	Thorvald Holm Kofoed. 



Stort Udvalg. Billige Priser 

Værktø 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Undertegnede har begyndt en 

Malerforretning 
i afdøde Malermester Pederseum Ejendom i Allinge og anbefaler sig 

ni de ærede By- og Landboere med alt til Faget henhørende, 

Specialitet: Alt finere Vognarbejde. 

. A. Thorngreen. 

Høstbindegarn. 
Vær saa venlig at indsende Bestillinger snarest til 

Allinge Kolonial- og Produktforretning r5-- Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

1......9 Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har mange 2" Ailepumper 
af den rigtige Slags og sælger disse kontant til omtrent halv Pris — 
Forhold til Dagsprisen. 

Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres færdige, 
naar vi faar Højden opgivet, 

Nordlandets Handelshus 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

Vi har meget pæne 

pløjede og høvlede Brædder. 
Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre -
egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle 
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod. 

Fine oortilondske lorre fyrrehr?dder, 1114". 
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign. 

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder 
5/4k og 1" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev for-
højet ved sidste Prisforandring. 

Ved kontant Handel gives stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager I,  Allinge Bogtrykkeri 

Smedens Flugt over 
Plankeværket. 

En at Karlene paa Gyilingires 
skulde forleden bringe en Hest til 
Smeden, fortæller .Odder Daghlad•. 
Dette morede imidlertid ikke Rosi-
nanten, der pludselig bed sig fast 
i Karlens ene Arm og ruskede ham, 
saa han kunde se 14 Dage ind i 
næste Uge. 

Men ikke nok hermed ; da Sme-
den ilede Karlen til Hjælp, fik han 
ogsaa erfineget daarlig Behandling. 
Hingsten hed ham i del ene Laar 
og løftede ham op i Vejret. og da 
Bukserne var stærke nok og Hesten 
i Krigshumor, gav den sig til at 
lege Himmelspræt med ham og 
sendte barn i en elegant Bue over 
en liØj Tjørnehæk. 

Hjulmanden, der var blevet al-
lammet, kom til og viste sig Situa-
tionen voksen; han gav den rasende 
Hingst et ordentligt Slag med sin 
Hammer i Hovedet. 

Dette gav Hingsten noget andet 
at tænke over, hvorpaa den slukøret 
luskede ind i Stalden, 'medens Sme-
den lidt efter lidt fandt sig selv paa 
den anden Side af Tjørnehækken. 

Fra Livets Kringelgang 

— Hvor prægtigt krøllet Haar De 
dog har, Frøken Else! 

— Det er en Arv. Min Fader 
var Skuespiller som ung, og De 
ved nok, at den Slags Herrer altid 
krøller deres Haar hver eneste Dag. 

Enkefru Davidsen, der aldrig lutr 
været i Norge før, er forpustet kom-
met op pari en Sæler, synker ned 
og nyder gIcedestraalende en Skrud 
Mælk, smil en Jente har rakt hende. 

Da Fruen er halvvejs færdig, smi-
ler hun henrykt og siger : 
søde Barn, sikket Besvær det maa 
være at fas Mælken slæbt helt 
her op." 

Manden: Du viser altid, højst 
ubehageligt, dit slette Humør om 
Morgenen. 

Konen: Hvornaar ellers? Om Af-
tenen er du jo aldrig hjemme. 

Kandidat Meyer er oppe til juri-
disk Embedseksamen. Han sveder, 
lian stammer, han kan ingen Ting, 
men han siger flere Gange : Pro-
-professoren vil maaske give ulig 
en lille Betænkningstid. 

Da lian gentaget del tredie, fjerde 
Gang, nikker Professoren venligt 
og siger : San gerne, Hr. Meyer, 
Skal vi sige — et Aar. 

VCIIIICH: Du er paa Hjeingimende! 
Spiller du ingen Rolle I Aften? 

Skuespilleren : Nej. 
Vennen : Naa, sandt" du skal 

altsaa være sammen med din Kone 
i Aften. 

— Er du losset, Dreng. Hvad 
tror du Fa'er og Mo'er vil sige, 
hvis de ser, at du gaar saa nær til 
Skrænten med Frokostkurven? 

Petrine (i Zoologisk Have): Hvor-
for spiser Dyrene ikke Kage? 

Hans: Vist gør de saa. 
Petrine: Nej, jeg gav Isbjørnen 

el stort Stykke af min Sandkage. 
Hans: Det sku' naturligvis ha' 

været Iskage, dit Fjols. 

Isle Kontorchef : Vil De tænke 
Dem, hvor præcis min gamle Fuld-
mægtig er. I samme øjeblik, Klok-
ken slaar 4, lægger lian Pennen fra 
sig, om det saa er midt I en Sæt- 

ning. do.; Ingenting mod min. 
Han standser midt i et Ord og gi-
ver sig til at radere den Halvdel af 
Ordet ud, han har skrevet 

Tanten: Det var en Gang en ung 
Mand, der nær havde skudt sig for 
ruin Skyld. 

Niecen: Havde du sagt Ja til 
hans Frieri ? 

Faderen-, Jeg har nu alligevel 
paa Fornemmelsen, at De holder 
niere af mille Penge end af min 
Datter. 

Frieren : Hr. Direktør! De skal 
se, at jeg ikke skiller mig af med 
Aurora, tør jeg har skilt mig af med 
Pengene. 

Al billige Fråder, I, Eks, iii Ende og Ellersonning 
har vi Blandingsfre al Grarsarter, let 

do. 	al Ktøverp,ter, tungt. 
Hjemmeas let Rajg. 	bor.lholinsk Avl 

og ganske ligeligt at 

engelsk og italiensk Raigræs, 
.s ,m sælges betydelig billigere end Maksimalpris. 

Nordlandets Handelshus. 

Konfirmationsgaver 
smukt Udvalg til rimelige Priser. Fine Lommeure med Garanti 

Telefon 93. 

Allinge Ur: og Guldsmedeforretning. 
A. M. Lindberg. 

Alle Sorter Ifinoriro, Gr7esira og holm 
er nu paa Lager og udleveres gerne. 

Hvem der har passende Poser og Sække hertil, bedes sende os 
disse til Afvejningen. 

Nordlandets Handelshus. 

Chili-Salpeter 
er hjemkommen. Beatilte Partier bedes afhentet.  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nye Tiog hjemkommet I Modemer og Broderler, 
Hellærred i Meterninal, dobbeltbredt 9 Kr. m. 
Ekstrafint Halvlærred, dohbeltbredt, 6 Kr. m. 
Indisk Mol! 250-335 øre in. Lyseduge, Kaffeduge, Løbere 

Komodetæpper, Pyntehaandklieder, Servietter, Pynteforklæder, Puder m.m. 
Alt nyt lifenikommen til meget nedsalte Priser. Lyseduge fra 2,00, 3,50, 
4,50 Kr. pr. Stk. Paategttede Lommetørklæder 60 øre- Ali t Bøj og 
Klæde. Børsteholdere, Avisbaand, Pibetæpper, Sybordstæpper og Sofa-
puder. 

Ca. 200 nye Hatte hjemkommen. KonfIrmationshatte meget 
billigt. Hatte fra sidste Aar til smaa Priser — fra 485-550-685 Øre. 

En Del Hatte udsælges til Spotpris. 
Ærbødigst 

JfuQa 	XavnecjaPe. 

Bord-Voksdug 
samt sort Voksdug. Et mindre Parti hjemkommen. 

Nordlandets Handelshus. 

Klemeilsker 41(leirelning, iClemellshr. 
Nye Cykler hjemkommen. 
Sælges til billigste Priser pr. Kontant. 

Engelske Dæk og Slanger paa Lager til billigste Pris. 
Alle Cykledele haves og Reparationer udføres hurtigt og billigt, 

gt. e. X11. 1,11., &ff. Xfinien n. 21 	 0,  

Prima Kjoleflonel. 
Sort, marine, brun og graa sælges ekstra billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Store gode 

Kornsække og Kodækkener 
hjemkommer om faa Dage og sælges billigt. 

Bestillinger modtages. 

Nordlandets Handelshus. 

Brune Sejldugs-Sko 
med Gummisaaler haves paa Lager i alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 

gorietter i !løbe `actitict• 
og ftwrfe etoffer 	 biffigt 

9iorMa0etf; 4`,)ataielajw:;. 


