
Kampeløkke Aa. 

Fjærnt fra alle støvede og hovbetraadle Veje 
rinder du, min Barndoms Aa, din egen, tyste Vej ; 
under grønne Brinker, der har gemt dit stille Leje, 
synger du den gamle Sang, du ofte sang for mig, 

risler blidt og skært, 
nynner kendt og kært 

gør de store Ting saa smaa og an det fjærne nært. 
Mellem Breddens Straa 
kunde jeg forstaa 

Livets Sang om Sorg og Fryd fra Kampeløkke As. 

Aldrig dufted Græs saa sødt som opad dine Skrænter, 
aldrig bølged Græs saa blødt som langs din smalle Strøm. 
Smaa Insekter stemte deres spinkle Instrumenter, 
Himlen blaaned over dig langt borte som en Drøm. 

Mellem Breddens Træer 
drog du Himlen nær, 

i dit Vandspejl mødte jeg dens blegblaa Perleskær, 
mens du stille gled 
gennem Dalen ned, 

Bølge efter Bølge i en sorgløs Evighed. 

Længe siden er del jeg har lyttet til din Stemme, 
andre blide Sange i det Fjerne har jeg hørt, 
men din blide Nynnen har jeg aldrig kunnet glemme, 
ingen Kildestemme har som den mIt Hjerte rørt. 

Efter lange Aar 
paa din Bred jeg staar, 

og den gamle. kendte Sang igen mit Øre naar. 
Græssets blide Sus, 
blanke Hvirvlers Brus 

og den lette Rislen af det blanke Kiselgrus. 

Klokkeblomster ryster deres store, dunkle Bjælder 
og Ranunkelklynger slam med gyldne Kroners Brand. 
Sol i brede Stimer mellem Skræntens Kroner vælder, 
strejfer i et gyldent Kys det skyggemørke Vand. 

Og mens Hjertet tyst 
banker i mit Bryst 

ved det skønne Møde med min svundne Barndoms Lyst, 
op fra Strømmens Drag 
toner der en svag 

hastig lille Rytme ! det er Aaens Hjærleslag. 

Dagen gear mod Aften, og de. hvide Timer hasler 
bort mod andre Lande i del nierne, i det Blaa. 
I den stille Solfaldstime Brinkens Grene kaster 
sorte Skyggebroer over Kampeløkke Aa. 

Langsomt Lyset dør - 
blege Taageslør 

sænker sig om Aaen og dens Hvirvler og 
Natten falder paa, 
Himmelhvælvets Bias 

sænker sine Sljetnesmil i Kampeløkke At. 

Snart, naar dybt i Søvnens Mulm den nære By forstummer, 
og naar Maanen vaager over Byen, stor og gul, 
høres dulgt og stille bag de dybe Drag af Slummer 
Aaens blide Gurgler] ved det gamle Møllehjul. 

Langs med Byens Rand 
mod den mørke Strand 

strømmer med el sagte Nynn det maanehvide Vand. 
I den sene Stund 
stiger fra dens Grund 

skælvende en Vuggesang, der signer Byens Blund. 

Alle mine Veje skal den tyste Rytme følge, 
fylde mine Drømme med sit søde, klingre Skælv, 
synge, som del synger op Ira Aaens blanke Beige, 
dirre, som det dirrer under Sommerhimlens Hvælv. 

Som er',Iønlig Klang 
pas min Pilgrimsgang 

allerdybest inde I mit Sind og i min Sang 
Kampeløkke Aa, 
vil dit Hjerte sten 

tonende og hastigt til mit eget gaar i Slaa, 

Chr. Stub-Jørgensen. 
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Imellem to høje Græsstraa har en 
graadig Korsedderkop spændt sit 

Fangne) ud. ; Det hænger der og 
svajer i Takt med Straaene og 
glimter som var det oversaaet med 
Diamantstøv, Et stort klodset Mel 

surrer frem fra el Blad, hvor del 
har siddet i Skjul for Dagen og So-

len. Som ejed det hele Verden bis-
ser det al Sted, tumler imod Blade 

og Blomster og — — — Straaene 
bøjer sig næsten helt ned mod Jor-

den, men Nette( holder. Ud Ira Fan-

geboligen kommer et sort Gespenst 
farende paa nogle lange, tynde Ben. 
En kort Kamp, — og den dumme 
Menuet er kun et rangleode Skelet. 
Nej, Mutter Korsedderkop spøger 
man ikke med, hun ræddes ikke 
engang for at dræbe Gemalen, hvis 
det skulde knibe med Føde til hende 
selv og Ungerne — 

Ka'e Dut'te smide den dumme 
Pibe fra dig, mens vi snakker, 

— Jeg ryger paa Myggerne, 'Fie. 
— Hvor manne Penge har Du 

for Resten paa din Bog, Fræ'rik ? 
1-lun spytter Grasestraaet ud og 

vender sig om paa Siden. 

— Dikke... dikke ... Puttehøne. 
Det ved jeg :itae. Pibespidsen er 

Igen i Aktivitet helt - henne under 

hendes Hage. — Det ved vi it'le, 

men liell nøgne behøver vi da hel-
ler irre at komme til al gaa, og 

Huset faer vi s'inen nok. 

--- Lette Frie'rili, Hun nærmer sit 
Ansigt tæt til hans. — Ska'e vi saa 

lægge Pibet', Skat. -,,Den snorker 
tilt geveller. 

Saa er'et vel fordi, al den er 

søvnig. 
— Hi . 	... hi 	lide. En hel 

Masse gurglende Lyde baner sig 

Vej op Igennem hans Strube. 

— Du ka'e vel sige det, saa man 

kan le a'et Fræ'rik. 

— Hre . , hæ... hæhæ — hæ. Sø-

de 'Fie. Han lægger Piben fra sig 

og stryger hende kærtegnende hen 

over Ryggen, som ban er vant til 

det med sine Plovheste. 
Slikker Myggene dig, min Tøs. 

Væk med Jer Asener, ellers skal 

Fræ'rik, Sørendanse mig — 	Han 

slaar bredt ud med Haanden. — 
Husjh ...Huser, kan I humme Jer. 

— Uh, hvor de slikker over hele 

Kroppen, Free'rik. De sidder ligesaa 

tykke som Sand. 
Hendes Ansigt er nu ganske tæt 

ved hans, og hans Arm hviler fast 

om hendes Midje. Som en hed 

Strøm mærker hen hendes Aende 

paa Hals og Kinder. Næppe hør-

ligt hvidstier han : 

— Ska'e jeg jave dem væk, 

'Fie 
?Jeg tror Du er tovlig Fræ'rik. 

Jeg ska'e nok selv flytte, hvad der 
skal flyttes. Vi er dan'te giv'te. 

— Vi har i attentats Ringen, Fre. 
Han gør et krampagtigt Forsøg 
paa al holde hende last og linde  

hendes Mund, men hun smutter ud 

af lians Arm. Ærgerligt giver han 

sig til at lede eller sin Pibe — - 

Ganske stille bøjes Grenene Ildl 
til Side, og en Ræv stikker sit spidse 
Hoved frem for at .sikre". øjnene 
lyser som Foslor i Tusmørket, og 

Læberne er trukket lidt III Side, sne 
de hvide, graadige Tænder skimtes. 

En Solsort, som har siddet i Bus-
ken lige over den, gnevrer op. En 
anden svarer forskrækket ligesom I 

Søvne, og snart er hele Tykningen 
et eneste gnevrende Kor. Arrigt dre-
jer den Hovedet om efter dem, sæt 
trækker den sig tilbage lige saa 

forsigtig som den er kommet — - 
— Der var bestemt nov'el, som 

rørte sig, Frte'rik ! 
— Det var en Myg der summede, 

Fi'e. 

— Du med dine Mygger, hun 
dunker barn overgivent i Siden og 
kravler ind i hans Favn igen. — 
Det ka'e Du lee hvad ! 

'Fie, jeg har køv's Huset, saa 
der ka'e lyses, hvad Søndag, det 
ska'e være. 

— Er det sandt, Fræ'rik ? Kys 
mig, hvis del er rigtig virkeligt. 

— Lelle go'e Engel. Han tørrer 
omhyggeligt Munden af med sit Trø-
jeærme. 

Midt under Kysseue, som bliver 
længere og længere, holder hun 
ham pludselig et øjeblik for Munden 
og siger : 

— Du spejer dan'te Frisuren, Fræ'-
rik. 

Hun slipper ham et øjeblik, saa 

er hun der igen med Haanden. 
— Fræ'rik, det er vel rigtigt be-

slemt, det med Huset og Lysnin-
gen. 

Hun trækker Hovedet langt til-

bage og slipper, for at han kan 

komme til al svare. 

Tre røde Fingrer hæver sig i 

Vejret. 

— Naar løj Fræ'rik, spe'r jeg 'Fie 

Jensen. 
Hun ser ham stivl ind i øjnene. 

Baade Fingrene og sidstnævnte be-
staar Prøven. 

— Ja, en faer tro dig. Karlfolket 

er nu ellers ilte saa'n — i vores 

Da've. Og idet hun atter nærmer 
sit Ansigt tæt til hans, tier hun et 

Øjeblik, som for at bringe sine Tan-

ker i Orden, før hun føjer til. — 

Det er allsaa paa næste Søndag, 

al der lyses første Gang, og til No-
vember er vi givne. 

— — — Uh, Du kan ilte tænke 
dig, hvor de lov'llge Mygger dog 

oase ka'e bide — - 
En Rae kommer langsomt vand-

rende hen over Engen. Som en Sil-
huet tegner dens Billede sig mod 
de lyse Bøgepurrer. Uroligt virrer 

den med Ørene og kaster Hovedet 
frem og tilbage, mens den piber, 
lange, kaldende, Ilejtelignende Lyde, 

som bliver borte mellem Stammerne. 
Ud fra en lille Holm med Brænde-

nælder kommer I det samme el Par 
løjerlige smaa Skikkelser til Syne. 
Spændte etaer de og lytter, Gear 
forsigtigt, ligesom prøvende et Par 

Skridt frem, lytter igen og giver sig 
pludselig til at springe nisted med 
korte, kluntede Hop. Hej, der snub-

lede den ene over en Gren, og der 

tumlede den anden over en Tue, 
Benene er nok ikke tilstrækkeligt 

stærke endnu til at barre solidt, og 
øjet for svagt til al beregne et 
Spring. Men Længslen eller Mor 
— 	— Nu borer In ivrige, fløjls- 

bløde Snuder sig Vej til Dellet, og 

den varme Mælk faer Muskelspillet 

paa to slanke, fine Halse til at virke 
som Stempler. — Med højt hævet 

Hoved og hver Sans spændt til del 
yderste holder hun Vagt, Merls de 

drikker. 
— liren . . hren. Hun gear et 

Skridt frem og hugger Klovene 
haardt i Jorden. De tørstige Munde 

søger forgæves at holde last. 

- Hren . . hren. Der var no- 

get, som rørte sig el Sted Inde i 
Tykningen. 1 lange Spring forsvin-

der hun henimod Holmen. De smile 
tumler efter. Snart har Brændenæl-
dernes haarede Blade skjult dem 
Igen og Græssernes Hvisken og 

Tisken dysset dem i Søvn. Selv 
lister hun som en Skygge omkring 

i Nærheden og vogter paa sen Skat 

— Huh, Fræ'rik, alt er levende 
om vos. 

— Stille, Fiemor, det er kues 

Dyrene og saa Natten — - 
Det er nu helt markt. Sam Silke 

rasler Træernes Løv for Nattevinden, 
og en hed, tørstig Em stiger op fra 
Jorden. En Ugle svæver pas lyd-

løse Vinge'r fra Træ til Træ. Den 
skriger og klager sig som et Men-
neske i Nød. Højt over Grantop-

pene kommer Maanen frem. Dens 
gulhvide Fjæs er stivnet i en ko-

misk Grimace, og Stjernerne ler pas 
dens gyldenblanke Vej. Et Sted 
langt inde i Mørket knager eu tu• 

sindaarig Eg sine Eventyr for .,Pus-
Ungerne'', som frækt skyder op om 

dens Fod, og ud og ind mellem 

dens krogede Grene svirrer Flager-
musene i en evigt hvirvlende Dans. 

I en Tveje har en Maar lagt sig 
paa Lur. Dens grønne Katleejne 

følger som et Par Projektører de 

flagrende Dansere — — - 
Der steg Nattergalens Trille saa 

højt, at den brast. Dog hør, Nøk-

ken hulker sin vemodige Vise gemt 
bort mellem de gule Kabbelejer. — 

Fra Uge til Uge 
_0- 

.7roncert. 
Lørdag den 3. December Kl. 9 

vil der pas Christensens Sal blive 

en udmærket Koncert af kgl. Opera-

sanger Lars Boe, Violinisten kgl. 
Kapelmusikus Peder Lynged og Vi-

oloncellisten kgl. Kapelmusikus Hol-
ger Prehn. Billetter a I og 2 Kr. -{-

Skat laas i Boghandlen. 
Lars Boe vil mange mindes Ira 

den Tid, han var Lærer I Allinge ; 
det var før Stemmen blev „opdager, 



En nem Tændstikholder. 
Denne lille Tingest er lel lavet, 

men kan alligevel gøre sin Nytte. 

Den er jo ikke salt pynlefig, arden 
kan anbringes i den pæne Stue, 

men ude i Køkkenet og andre Ste-
der, hvor det gælder om at kunne 
lam fat i en Tændstik I en snæver 
Vending, der kan den med Fordel 

anbringes. 

Ørele By- og Landboere, 
Opmærksomheden henledes pas, 

ar jeg sælger hele mit Lager al 
Træskostøvler, Jyder og Kap-
sko til meget nedsatte Priser. 

Et stort Parti Klædesko til smaa 
Priser 

M. Lunds Træskoforretning 
— Allinge — 

Pundet. 
Et blaat Silke-Halstorkiæde 

er fundet og kan mod Betaling af 
denne Annonce afhentes bos 

Transen•Holm. 

har jeg købt et Parti L,eeder-
varer samt Dame- og Herre-
Portemorernseer og fine Da-
melasker sand liere Forskellige pæne 
Ting I Dukker og mange andre 
Ting, som er gode Julegaver og 
sælges meget billigl, da det er købt 
nu til den billige Pris, 

XanJen 
Humlebi Godiliogsloreuing, 

Bestillinger pin, Kunsigødmirg til 
Faaraarsbrug modtages til Tirsdag 
d. 6. Dechr. Husk Købepligten. 

August Olsen 

Et Parti Puder 
til Kurvemøbler er hjemkom-
men og sælges til Kr. 5,25 pr. 

Sæt. 

Nordkedels Handelshus, 
Taghalm 

er 111 Salg paa 
Holleendergaard. 

Uldne Fingervanter 
haves paa Lager i alle Stør-

relser fra 50 Øre. 
Børnevanter 25 øre. 

Nordlandets Handelshus 

den Stemme, der skulde føre ham 
ind paa Kunstens blomstersmykkede, 
men ofte tornefulde Vej. Kun en 
Gang tidligere har Lars Boe sunget 

I Allinge 	saa vidt vi husker var 

Foredragsforeningen Indbyder — 
Nu vil han ved en egen Koncert 
synge noget af det bedste af hans 
Operareperloire, bl. a. Rodolf f Op. 

,Bolleale°, af hvilken han synger 
den berømte Arie i I. Akl. 

Violinisten, Kapelmusikus Peder 
Lynged er en af del kgl. Kapels 

bedste Violinister, der for nylig blev 
tilbudt Koncertmesterpledaen i Stock-
holmer Opera. Ogsaa lian har sin 

bedste Træder paa Programmel, og 

sammen med Violoncellisten, kgl. 
Kapelmusikus Holger Prehn 	vor 
gode Kending fra Somrnerens Bade-
liv — udfører han Hilndel-Halvor-

sens Passacaglia for Cello og Violin 
— en Komposition, der altid inter-

esserer ved sine mange morsomme 
Indfald. 

— Vi skal ikke røbe mere af del 

righoldige Programs mange Over-
raskelser. Der vil sikkert blive fuldt 

Hus paa Lørdag, og de lave Billet-
priser forudsætter at alle kan være 
med, saa det bliver en Folkekoncert 
i Ordets bedste Betydning. 

Sigfred Borch, 
San af Distriktslæge S. Borch, har 

nu afsluttet sine Studier og tiltraadt 

Stillingen som Reservelæge ved Vejle 
Amtssygehus. 

Ligningsvalget 
i Tirsdags blev en Sejr for det lo-

kale Socialdemokrati. Det vil nu 
vise sig om det formaar a! skaffe 

Dækning for det kommunale Bud-
get — ogsaa naar Slatslilskuddel 

glipper —; thi selv om det er sali-

gere at give end at lage, er der dog 

Grænser for, hvor meget man kan 

give — i Skal. 

— Skueriget vil vide, al Liste WB 
Sejr skyldtes Valgbestyrelsens man-
gellulde og ensidige Averlering, idet 

Valget kun var bekendtgjort i Born-
holms Socialdemokrat. Mange Væl-

gere, der ikke læser delte Blad, var 
derfor afskaaret fra al lægge deres 

Stemme i Valgurner], og det er jo 

næppe troligt, at alle de ca.,300 Væl-
gere, der- ikke -var unødt, vilde have 
udlyldt deres Stemmeseddel som 

den Sandvig-Borger, der skrev : 

,Stenymer jeg,-paa Liste A 
kere jeg resikere 
de non halve Indtægt tur 
eller .  maaske mere. — 
Dartur rænker du maaske, 
leg paa B vil stemme? 
Skudt forbi, thi A og B 
de er lige slemme. 

Kejtethed. 
Faren ved at tvinge kejthaan- 
dede Børn til at bruge højre 

Herind. 

,,Fyens Stiftstidende skriver: 

Hvis Deres Børn er født kejthaan-
dede, saa lad dem vedblive at være 
det. 

Prøv ikke at forandre Barnets 
naturlige Tendens til at bruge ven-
stre .Haand ved at tvinge det til at 
bruge højre. 

Videnskaben her bevist, at For-
søget paa at faa et kejthaandel Barn 
til at bruge højre Haand er forbun-

det med lorskellige Farer for Bar-

net. Det er blevet sagt, at Halvde-
len af de Mennesker, der stammer, 
skylder delte Forsøget paa al faa 
dem til at bruge den „rigtige' 
Haand, skønt de var kejthaan• 

dede. 

Ovenstaaende Oplysninger skyl-

des en amerikansk Professor, Dr. 
Franklin Jolles, som paastaar, at 
„a, ar. ..J.e,I er føde,  med en „rigtig' 

erg err inindre rigtig Haand, og i de 
96 pCt. er den ,rigtige, Haand den  

højre. Som de fleste Mennesker ved, 
skyldes den ene Side af Legemets 
Bevægelser den modsatte Side af 
Hjernen. I normale Tilfælde vil der-
tor venstre Side al Hjernen kontrol-
lere frojre Haands Bevægelser. Skriv-

ning, Lreaning og Tale _kontrolleres' 
al der] samme Del af Hjernen, og 

hvis man er født kejthaandet, er der 

anser] deri højre Del af Hjernen, der 

fungerer I deri daglige Omgang. Og 

det er lier Faren ligger. 	Det lille 
Barn strækker maaske venstre Haand 

ud lor at gribe sin Flaske, — den. 

tie Bevægelse dirigeres fra højre 

Side al Hjernen. Lidt senere lærer 

del de første Ord, og dels Tale di-

rigeres ligeledes fra højre Side al 

Hjernen med det Resultat, at disse 

Hjerneceller særlig udvikles. Dette 

fortsættes de første 5-6 Aar, indtil 

Forældrene mener, at nu er det paa 

Tide, al Barnet lærer al bruge den 
,rigtige" Haand. Og nu er det, a1 

Skaden sker. Forbindelsen kommer 

i Uorden, Signalerne !il Hjernen 
bliver harkede, Barnets Tale bliver 

usikker, og det kommer til at 
stamme. 

Dr. Franklin Jones udtaler saale-

des, at de Ulykker, der væltede ind 

over Kong Charles I. skyldes, at 
hans medfødte Kejihaandethed blev 
rettet. Man ved, -al han slat-rimede, 

og skønt han brugte Sværd og Stok 

venstre Haand, underskrev han 
dog altid med højre Haand, fordi 
del ikke ansaas for kongeligt at sig-

nere med deri forkerte Haand. Her-

ved opstod der Konfusion i Hjernen, 
og de forskellige Ulykker, der senere 

væltede ind over ham, paastaar Dok-

toren skyldes, al hans Kejthaandel-

hed blev rettet. 

Paa den anden Side kan Kejl. 

haandethed være forbundet med den 
højeste Intelligens, saaledes var Leo-
riardo da Vinci kephaandet, lian 

baade malede og skrev med venstre 
Haand. • 	 • — 

Af Nutidens kendte Mænd kan 

blandt kejthaandede nævnes Mar. 
skal Foch og — —Charles Chaplin. 

Ønskesedlen. 

Faderen, der finder Sønnen pas 
Toilettet: „Hvad bestiller du der ?" 
„Jeg skriver bare ønskeseddel, Far". 

Rirfie6rtende 
En Ladning prima Birkebrænde 

forventes daglig og sælges billig! 
fra lossende Skib. 

Bestillinger modtages gerne. 

Emil Holm, 
Allinge. 

Christensens Sal, 
Lørdag den 3. December Kl. 9 

Koncert. 
Kgl. Operasanger Lars Boe. 
- Kapelmusikus Peder Lyngod 

- 	Holger Prehn 

Billetter a 2 og I Kr.+ Skat Inas i 
Allinge Boghandel samt ved Ind-
gangen. 

issions6ortsalg 
i 

afholdes r Baptisternes Mødesal 
Mandag der] 5. December Kl. 714. 

Gaver modtages med Tak. 
Alle indbydes. 

Julelysene 
er i Aar kun halvt saa dyre som ifjor, 
Stort Udvalg i fnIskellige Størrelser. 

Kulørte Pyritelys, 
Kronelys, 

anbefales 

J. B. Larsen. 

Ost. 
Vil De have et Stykke god Ost, 

da gas til J. B. Larsen, der er 
store Udvalg og billige Priser. 

Nye 

Hasselnødder, 
Valnødder, 
Paranødder, 

Kokosnødder, 
Korifect Rosiner, 
og Krakmandler. 

Konfecl, Figen, Appelsiner og Dadler 

Priserne er I Aar ualmindelig billige. 

5. A. Larsen, Ailinge. 

Gulv-Lakfernis 
urtigt ørr ende, glansfuld. 

Gentrilienarea 
Solvbron cr 

'Kobber brol1C4. 
Itroneetintser 
Brositepesus ler 

Kulørte Emaille Lakker 

i Daaser 135 Øre, anvendelige til 
bande Træ, Blik og Jern. 

'Hurtigtørrende og glansfuld, lette 
al paastryge. 

J. B. Larsen. 

Et Klædeskab 
er til Salg hos  

Andrea Olsen, 
syd for Tein, Olsker. 

Fodvin 
Specielle Bordvine: 

Kr. 1,50-3,00 —3,50 '/-t  Fl. 
Ren Portviet: Kr. 3,75-5-6-7 

Fineste Simlerne, 
Fin ~em, Sherry, 

Mad-Sherry, '/, og Vi  Fl. 
Mnwrodnplione, græsk Portvin, 

Pilsen nedsat til 6 Kr, 
Rom, Cognac, Wrilsky, Genever, 

og Arrak i ih og VI  Fl. 
Likører 1 orginale Varer, 

Nina Geminelvin og Kirsebær vin, 
Faaborg Madeira, Sherry, 

Portvin, Tokayer, 
Faaborg Dom.  

Ægte Cederlunds Caloric 
Dansk Caloric 

Alkoholfri Caloric, Alholdsdrik, 
asibefales I prima vellagrede Varer. 

Ø. 	£Cat•tett, 

Telefon Allinge 12. 

Fin-fin Kryddersild 
1h, og 1/32 Td. haves paa Lager 

og sælges allerbilligst. 

Brødr. Henriksen, 
Allinge. 

Ell !klons Klædning, 
kun lidt brugt, er billig ril Salg, 
Størrelse 100 cm Brystvidde. 

Chr. Kofoeds Skrædderforretning, 
Allinge. 

Grulvmaatter. 
Nye hjemkomne Varer 111 sm a a 

Priser. 

3. %. Carelt. 
en fijærfelig Yak 

for Opmærksomheden ved vort 
Sølvbryllup. 

A Jensen og Hustru 
Ri sen' und, Olsker. 

Sengeudstyr. 
Er smukt Udvalg i Dynesatin 

Bolster og Nankin i mange 

Farver saml L,agerslaerred i 
liere Kvaliteter. Stort Lager a! Fjer 

samt Vaffelteepper og Uld- 
tæpper ba 7 Kr.  

— Ali sælges hos 

mig 	meget 

 
billige Priser og alt i bedste Kval. 

dens Xansen. 
Jeg har sagt det saa tidl 
og du ved det saa godt: 

J, B, 121'30118 hile 
er altid bedst. 

Priserne er igen nedsalte. 

Allinge Biograf, 
Scondag d. 4. Dechr. Kl. 71 /, 

Stort alsidigt Program, 

Z1e olympiske Lege 
i Xntverpen. 

Dyrene paa fiskereslooreul, 
Interessante Billeder 
fra Zoologisk Have. 

Rejsen til Jaanen. 
Lystspil Ira Nord. Films Camp. 

I Hovedrollen F r. B u c h. 
samt 

Charlie Chaplin 
i sin ide Millionfilm 

gn,Dags Yornejelse. 
Uhyre morsomt Lystspil„ som 

er spillet og iscenesat af denne ver• 
densberamle Komiker som hvert 
Barn kender paa hele Jordkloden. 

De, der ønsker 

Billeder til Sulen 
bedes snarest gøre Deres Bestillin-
ger. 

I December Maaned fotograferes 
kun Ira 10 —2. 

Udvalg i store ovale Rammer. 

Fotograf Alf r Møller. 

Nogle nye Plove og Noeskrere 
eaml ID brugte Plove og en lidt 
brugt Roeskærer. 

Sælges til langt under Dagspris. 

Smed L. Grønval! 
Tlf. Klemens n 78. 	Vedby. 

Halm og Roer 
tilsalg paa Lyngholt. 

Kaalaffald 
Ill Høns og Kaniner. 

Faas hos Gartner Jensen. 

ALLINGE. 

Et Parti Roer 
er ril Salg. 

V Sørensen, Borre 
T11. Sandvig 32 

mt&NGDIuNsik 
NORS 

har et stort Lager af 
Sengeudstyr 

til billigste Priser. 

Bolster, Nankin, Dynesatin, 
enkelt og dobbelt bredt. 

Fjer fra 3,75 pr. kg. 
Uldtæpper 

Stem 125 x 190 fra 7.70. 
Senge med Spiralbund 

fra 18 Kr. 
Ilessiansmadrasser. Ima Kv. 

pr. Sæt 18 Kr. 

Mogosiu du lord, 
ved Victor Planck. 

Smaa Japan Ris, 
Nye Byggryn 
— aldeles fortræffelig Kvalitet — 

billige Priser. 

Nordloodels Handelshus 

Husk Auktionen 
paa Bolsterbjerg. 
Mandag den 5. Decbr. Kl.  i,  

hvor der bl. a bliver solgt 400 Per 
godt Skotøj. 



I 

	<,A, 

Alle Slags 	.‘te 

••• :3% 
Værktøj 	 

og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

9111inge go(onini & 1;roburtforretning 

.9e n'te åkattelovforslag 
omfatter bl. andet Koge-Chokolade, Cacao, 
Sukkervarer, Kager samt Røgtobak og 
Skraatobak, Snustobak og Cigarer. 

Vi har ekstragode Kvaliteter og sælger disse til meget 

rimelige Priser, 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler vore Kunder at forsyne sig med 

Flormel, liqsiøelliel, 
Varerne er ganske fortræffelig Kvalitet, og Priserne er 

rigtige nok i Forhold til Kornprisen. - Husk at vi tager alle 
Slags gode Sædvarer i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Varer 
til Slagtning,. Bagning og Bryg! 

Meget smukke bornholmske Byggryn — mellem og fine. 
Ægte Japan-Ris. Smaa og store nye blaa Rosiner, 
Alle Stage kraftige Krydderier, hele og stødte. 
Oralt spansk Salt. hvidt Køkkensalt, Kali, Salpeter 
Ny brændt og frisk malet Malt, Humle og Gær. 
Alt er nye Sendinger, som sælges til de nye lave Priser, 

Nordlandets Handelshus. 

Ny Sending prima forniklede 

Vognlygter! 
runde og firkantede - ogsaa med isat Bagglas. 

Vognlys, Lygtelys, Cyklelys. 
Billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi beder om Bestillinger paa 

1$ pCt. Superfosfat. 
37 pCt. Kaligødning 

Norges Salpeter, Chile Sahaeter. 
Nørre-Sundby Gødningskalk. 

Priserne bliver lavere til næste Aar. 

kfititbe100. 

Sirlig lldskildshrdderne er nedsal i Prisen. 
1 Tylt Brædder, som ved Nytaar 1921 kostede 13 
20 Ore, sælges nu for 5 Kr. 40 Ore - og 
Brædder, Lægtere og Sparrer i Forhold hertil, - 

Alle Længder, mange Kvaliteter, alt sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Darup Staldhore. 
Herborg Roeskearer. 

Her borg Roeraspere 
og Raspeplader til disse. 

Nordlandets liandelshos, 
Overretssagfører 

2ojesen .7Cofoed, Rønne 
rit. TIorten•gnl1.. 17. 

Inkessatioo, ilokurotatzkrivaing ta. ID. 

Ttæfles Hasle Onsdag Forind 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

oq 
43robuttforretiting. 

Sardiner I Olie og Tomt, 
Sild t Tomat, 

Refer i ft, og t./.2  Daaser. 
Kogt Laks i Daaser. 

Muslinger. 
Anchlovis, benfri Sild. 
Gallelbidder i Tomat. 

Priserne er aller nedsalte 3. 1;. 2fir«it 

MROBill do Nord, Allinge, 
ved Victor Planck 

er Leverandør til Vare- og 

Landbrugslotteriet, 

Klemensker Skolkislorrelning 
udsælger godt Skotøj lit billige 

Priser. 
Ridestøvler, Plovstøvler, Træsko-

støvler, Treebundsstøvler haves altid 
paa Lager. 
Reparationer udføres solidt og godt. 

Første Klasses Materiel. 
Særlig billig pr. Kontant. 

A. Munch. 

Honningglas. 
3,25 Øre pr. Dusin, 

Et Parti udmærket 

THE  
„Sumatra Picods 

sælges for kun 2,50 pr. i/2  kg. 

altlige Kolonial-  og Prodtildforelliilg 

Nyt islandsk Lammekod 
meget smukt og velsmagende 

115 Øre pr. Halvkilo. 
Prima nye Kogeterter med Skal 

do. Fleekterter. 
Sælges billigt. 

P. C. Holm, Allinge. 

El Parti 

TAPETER 
udsælges for 40 Øre Rullen. 

%Hinge Shinstini,  ug 
13r1D$uttfurretutug. 

Et Føl 
samt et Moderfaar er til Salg eller 
Bytte med Lødeko. 
Andersen,Puggegaard, Rutsker. 

Prima Læderolie. 
I 	og 1/2  Flasker. 

Prisen er betydelig nedsat, 

J. B. Larsen. 

Sktereriet 
og Waskinsnedfteriet 

anbelales. 

ffelemensker. 
Teleton n, 13. 

Al Slags Sokker III nedsCie priser, ag rore iriser 
er altid de billigste. 

Det Flormel. som vi ~alger. er en smuk og krat. 
rig Kn alder, fordi det er en sammensat Blanding at Memlotwlivede og 
svær dansk Hvede. - 

Priserne paa Mel er nedsat i sidste Uge. 

NOrbilltibtt4 k)tlitbei4,ft.b1W. 

Lavere Pris paa de gode 

Derbyshire OVN KUL. 
Fra Lørdag den 5. November sælges disse pr. Kon. 

saaledes: 

Store harpede 
Uharpede 
Alharpningskul 
Eng. Gaskoks 

Kørsel ekstra. Bestillinger modtages. 

Nordlandets liandelshus. 

Hvem har Brug for god Saasæd? 
Vi har nogle Partier al bornholmsk Avl til rimelig Pris. 

Svalesf Segerhavre, smuk og kraftig. 
Tystofte Prersticebyg, 2-1c1., sorlsrent. 
Abed Prenticebyg, 	do. 	do. 
Meget smukke Glænø Ærter, 

Levering Marts—April efter Forbrug. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi noterer gerne Bestillinger paa 

Kløver, Græs- og Roefrø.  
Vi har Prislister, som kan tjene til Rettesnor,. men hvis 

Priserne bliver lavere, saa følges Nedgangen. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Skæreri. 
En Ladning prima kantskaarne Brædder og Plankeender er 

i disse Dage hjemkommen fra Sundsvald — og sælges langt under alm. 
Dags Pris, Brædderne er 1" lykke og 4"-41/,'-5° brede og fra 6-
24 Fod lange. Plankerne fra 2-6 Fod lange, indtil 12' brede og 1-4 
Tom tykke. 

Al Skterning og Høvining udføres godt og billigt. Lister og Ge-
rigter haves pas Lager. 

Vi sælger Arbejdsbenklæder 
til 5 Kr, pr. Par og blaa Jakker til 5 Kr. Stk. 

Nordlandets Handelshus. 

"i■WINW"," 

skal .9e have åengetidatir 
bør De i egen Interesse se vort store Lager af Bolster og 
Nankin. 

Prima Nankin 	2,40 pr. m. 
do. Satin, dobb. bred 6,00 - 

God fyldig Fjer 3,50 pr. kg. 
Dyner syes og stoppes gratis. 

91arbleitilett3 kuntbelouft;. 
arra",,/~~~./10~^•~~1.1"11.11~  

Kr. 
andre 

tant 
a 4,90 pr. hl a 70 kg 
a 4,50 pr, hl a 75 kg 
d 2,50 pr. hl a 75 hg 
a 4,00 pr. hl a 50 kg 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

%niv %Notat= ug $rtihrtforretiting. 
	J 

CatTirxi  

#C1' 	iCa0 

Fineste dansk Fabrikat 
I ›f3 Kg Pakker. 

• 



b 

kker 	Qcao 
MøttICIR 	 ..rum 

finesie dansk Fabrikat 

i >tKg Pakker. 
L 

LO .1",TA- 

ALEiA 
S 	—Chalcola er 

Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa 
Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbe-
fale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos os. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

V&-s =Aw)Aw~A{ 
9rirna Xolonialvarer 

Bedst og Billigst flos 

'MV 

,Skofoliiiif- ås Z!'robtififforrettliticl. 

9as,goreelicen, ,S)senkram 
alle Slags. 

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

11.1111111~1.1~1111~11•11~ 

Prisen paa Cement 
i Sække er nedsat med 2 Kr, pr. Td. 

Store Cement-Vandtruge. 
Nye Gement Mufferør til nedsatte Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

llorllholffis Vegetabil Norparioo 
frernst,iI1, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-

tider, - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Nye Sendinger, nye Priser paa 

Jagtgeværer, Salonbøsser 
og øvrige Jagtartikler. 

Husk at medbringe Købekort. 

Nordlandets Handelshus. 

knos 

ccerdigsqede filceder 
og metervarer. 

Jeg sælger den fineste OverfraKKe til 85 Kr, 
Stortreler med -heluldent Foer Hil:  voksne 45-55 Kr. Fine bias 
Cheviots og  Kulørte Klædninger 75 Kr., mindre Størrelser bill. 
Motorjakker og Regnkapper. alle Størrelser 35 Kr. 

DrengeKhedninger Ira 21 Kr. til 32 Kr. Stortrøjer 
fra 8,50 til 35 Kr. Prima MolsKindsbenlilseder til voksne Ira 

11 Kr. og  Masser af OvertreeKsbenKlseder, Skjorter 
Bluser og  Sluserunder. — Stort Lager i Klæde, Buchakind. 
Cheviot og  Serges Ira 8 Kr. pr. m. 	Stort Lager af Uldtæpper al 
prima Uld fra 9,50. EsKimo i 5 forskellige Farver til Damefrakker 

og Koaber af allerfineste Vare til 15,50 pr. nr. Et pænt Udvalg  i Kjjo 
letøjer. Største La ger at Bomuldstøj og  Lærreder til 

billigste Pris. 
Vil De købe reelle, gode Varer til billige Priser, saa køb hos mig. 

De bliver ikke skuffet. 

ens Xansen, 
011 

Fra Tyskland 
har vi modtaget en Sending Kurvemøbler, der paa 

Grund af den gunstige Kurs sælges til meget billig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Pulveriseret Svovlblorrame til Hønserederne. 

do, 	raa Potaske til Vask. 

Ny Naftalin. Tra"ders Insektpulver 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Isenkram. 

Julegaverne. 
Ved Ordet „Jul' sætter saa mange 

Tanker i Bevægelse. Det gode Barn 

lænker paa at give en lille Gave til 

sine Forældre; del egenkærlige Barn 
lænker kun paa sig  selv, og  de 
fleste lænker vel paa lidt al begge 
Dele. .Men jeg  har ingen Penge, 
jeg  kan ikke give nogen Gave•, 
klager mange. Dog  in gen er saa 
fattig, at der ikke kan skaffes en 
Julegave, og  her har jeg  samler 
nogle smaa Opgaver. 

En Papirluilder. 
Forstirrer du at harnidtere et Styk-

ke Værktø j, sari vil det være en let 
Sag  for dig  al lave en pæn Ting 
til Skrivebordet. Det beslaar af 3 

Stykker Træ, som naturligvis helst 
maa svare til det Bord, Papirholde-
ren skat pryde. Mellem de to Styk-
ker Træ kan sten Papir, Konvulut-

ter og  Breve. Gaven er værdiløs, 

hvis den ikke er smukt udført, saa 

hvis du ikke har lavet et Stykke 

Snedkerarbejde før, saa skal du slet 

ikke begynde paa den. 

Til Klædeskabet. 

Betydeligt lettere er det jo at lave 

denne Benklædeholder. Den bestaar 

af 2 Stykker stærkt og  pænt afpud-

set Træ. Gennem begge Stykker er 

der, som du ser, trukket en Snor. 

Brug  et Stykke af en rigtig  solid 

Fiskesnøre. I hver Ende al Snoren 

slims en Knude saa stor, at den 

ikke kan gad gennen,;Hullet. Hængt 

op I denne Klemme bevarer Ben-
klæderne deres skarpe Fold, som 

store Bror er saa stolt at. Intet mo-

rer lille Bror eller lille Søster saa 

meget som at plaske i Vandet. Man 

kan købe smaa Fisk og  Svømme-

fugle,' som kan svømme rundt i et 

Vandfad, men de er ret dyre. 

Dyr, som kan svømme. 

Men du kan selv lave en Flotille 
af udklippede Fisk, Ænder, Gæs og  

smart &ede o. s. v. Tegn dem paa 
Karton, sæt dem pen en Skive Kork 
nyed  et Snit og  kolorer dem med 

nogle livlige Farver. De er ikke 

meget holdbare, men kan dog  al-

tid skalle I det mindste nogle glade 

Timer. 

Denne Mølle er jo Ikke nogen 

stor Gave men den kan alligevel 

more baade den, der laver deri, og  

den, der modtager deri. 

Hvorledes Værket er indrettet 
Her ser du hvordan Værket ser 

ud. 	Del er blot en Akse med en 
Traad om. t1r1 end en stærk Sytraad, 

en lille Sten eller anden Vægt i den 
ene Ende. Sørg  for at Aksen gal'. 

lel, saa det hele kan snurre rundt 

pas en fornøjelig  Maade til Glæde 

for dig  og  dine smaa Søskende. 

_ 	 _ 
Brug nu de faa Dage, som er i-

gen, til al forberede dirre smaa 

Overraskelser til dine Kære. ønsk 

ikke for meget til dig  selv ; Husk 

Far og  Mor har sari mange mange 

Udgifter, al de umuligt kan give 

dig  all, hvad din Fantasi kan ud-

pønse og  bliv ikke 3010 denne Fyr 
her nedenfor som kun tænker pari 

sig  selv. 

Isl. Lammekød. 
fineste Kvalitet af unge Dyr er nu 
h jemkommet. Prisen er billig  

I. B. Larsen. 

0 U 

kort%) 
Et Parti uldne 

Fingervanter 
udsælges til trS, gs, 100, 110, 

'5 e  All:rt.3.ornestørrclser 50 øre 
pr. Par. 

Maoosio du Kord, kliiiige, 

1(8h deres KI?edessko hos os, 
Vi tarer en stærk Sko, lavet al 

Militasrklrede, ng  Prisen er 'meget 
rimeli g. 

Nordlandets Handelshus, 

Slikasparges. 
Suppe- og  Stuve Asparges. 

Grønne Ærter Grø 
Extrafine, fine, mellernfine, grove. 

Spinat. 
Voksbønner. Snittebønner. 

Carotter 
nerier-da, ven. 

anbefales til allerbilligale Priser.  

J. B. tearsen. 

Slaa Rotterne ihjel med 

forrt.mln 
I.. 8.4115 

Al Iundlinq •Ona 
nal Ilaff e.b.-141.w 

■hr rn.nr Anritning paa 
Jen t.',11,rffn fnirlpIart. 

Bern twr /W., 
opnaa el toti? 12•1 ■111.ef. ■ 
udlever.. ,7,11$ 
Ny Sending  hver Uge 

Nordiamiels lbodelshus  
[Stands yd Klemens Kirke! 
og gas ind I Mie. Kofoeds Skrae-
deri- og Herre- Ekviperings 
Forretning. 

Køb eller bestil Deres Klædninger, 
Stortrøjer, Overfrakker, Kerelrakker 
og  Pelse, Hane, Huer, Manchet-
sk jorter, Bindeslips, Arbejdstø j  m. m. 

Stof til Drengetø j  i Metermaal.  
Alt til billige Priser. 

Til Eksempel nævnes en god 
h jemmesyet Habit fra 80 Kr. 

En bias Serges do. fra 90 Kr. 
H jemmesyede Stortrø jer fra 45 Kr. 
Pelse fra 140 Kr. 

FiAT19 

Rotter 


