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De lærde Herrer prøver sig frem med
Operationsknivene, gør deres Indsnit i det bevidstløse Olier, stiller
Diagnoser og skriver lærde Afhandlinger om, hvor meget der kali amputeres bort inden Patienten forbisete. Eksperimentet er orm interessant at det fuldstændig lager dem
fangen ; de har Ikke inert Tanke
for de Pinsler, Ofret mna gennemsteg.
'-ri lille Lem af Patienten Europa,
'ilder Danmark, er endnu note uberørt al Operattoeskni.
In der gear en Sitren gen' hvergeng Knivene flanser
r Lemmer. — Kratt-Krak I
og rundt om i det lille
nark brister Cellerne. ler ikke herhjemme brudt
del sidste Aar: — ansete
der, P t ikker, Selskaber,
Spare kla,er.
in Decemberda gene, Mør ke
tirret efter st Lyspunkt at Termintel vilde bringe
.;rak ; men_ den forløb stille,
rom det radios, Jag, Travlhefer Juleatlii; thi selvfølgelig
.00nrw Julen .;..jles som en dansk

mod
-':41Netter vi Kræ'ar igen : —
inaa ud hvert
le Støv, vi h.
tJ
Set
Vr
paa Stang
let Dørklink.
vi gear Soler.
od Soltid rited vejrende V
Viggo Stuckenber,

hi.Vi lir

Jul alle' 2r bleven fejret — med
i Galeug And, Flæskesteg og Radky, Juletræ, Gaver og Knas ; der
eks. ingen Rationering længere,
1 ir ,... Mangel paa Suleflæsket. Del
• sporleres ikke mere til det sult
ende Udland ; hvem vil nøjes med
værdiløse Rubler og Papirmark ?—
Hellere ede det selv og hm Fordøj-

elsesbesverligheder. Vf gik pænt
i Kirke Juleaften, hørte Præsten tale
om det lille Jesubar n, der lod sig
føde paa Jord for at frelse Mennesker, vi kom i Stemning og ofrede
maaske en Skærv til de fattigste i
Jet gamle Aar glider bort -ud i Mørket og Forglemmelsen. (Vi; Sognet, for at ogsae de kande fas
ser efter det; ikke med kærlige Tr'n,:: en glad Jul! — beroligede Samvitker, som var det en kær Afdød, tigheden og gik hjem til Gaasesteder gik bort ; men med et Skuld :r- gen.
træk og er Lettelsens Suk. Kun de
Og Julen forløb programmæssigt.
ireireate var tribeds med, hvad det Hvem s,:renkede det sultende Udbrag te. 1922 bragte ikke Fred og land en Tauke? Og kom den, skid
Fordra gelighed blandt Menneskene, ! man den fra sig med et Skulderingen Lindring for Millionernes Sult træk. — Haablest at hjælpe her.
— — -og Savn ; tveartimod I — Nøden og
Elendigheten i vore Nabolande mod
Vi danske er Sangvinikere, vi har
Syd og Vest, de al Krigen medtagne forholdsvis lel ved at se lyst paa
Til iftrelskii, og medens Dagene lysne
Lande, Iler større og stene.
Det er som alle Ægyptens Plager sætter vi vor Lid til det nye Aar
er over. det hungrende Europa, der og byder det festligt velkommen.
har været sat pas Retten i saa ma nge Dansen gaar lom Livets Træ, den
Aar. — Sultens radmagre Gespenst evi ggrønne Gran, Dansen gear ved

Jet gamle -

har eller bunden kvalt al Modstands- Juleballerne, vildere og vildere, til
kraft, al Opposition; det nytter ikke den pas Aarets sidste Dag ender

et stritte imod. Og den berygtede merl Fut og Knald og ønsket om el
Grippe kræver sine Ofre uden Standshrskel, men mest blandt Børnene
— den opvoksende Slægt! — Med

S

)---,
lebervilde øjne ligger de i søvnløse
Nætter og stirrer angstfulde efter
den, strækker de afmagrede Hænder
bønfaldende frem ; men Grippen
Men ude 1 del frysende og sulkender ikke til Medlidenhed, et last tende Europa ringer Kirkeklokkerne
Greb I Struben, en Sitren, en Træk- ogsia det nye Aar ind ; men Klanping, og der valler en purpurrød gen er mere dampet, der ringe. til
Blodstrøm frem og kvæler Ofret.
&
Lig.
Ententens Diplomati, de mægtige
Stater, mest udsøgte Mænd siger
som Kirurger ved Europas Sygeseng.

har Ådret PM' paa Hdri -

STRØMPER

- 0-Nu er den glade J il f rebi
og Anret gaar paa Hæld.
i Morgen skal vi sige det
et rørende Farvel.

Uld
Sil
;Bomuld

;Bed3109

Vi syntes undertiden:

illigsl

del var sa,re trist og Kroat,
Men nital blot Enden bletier god.

Gudstjeneste og Moder
Søndag den 31. December
()la Kirke Kl. 10
Allinge Kirke Kl, 2.
Allinge Kirke Nybutradeg Kl. 10
Ols Kirke Kl. 2.

HATTE
,,,

sen er jo alting godt.

Stort
:Udvalg,

Minderne forskønne, del,
tæer nye
— i.g

Dere

Ilerli:iniaden

gieremet vi

dels kedelige Sider,

Billige

Nanr Nyranr se-vinge, u ser
i Dynger pint vort Limit,
da vil vi sikkert sukke dybt:
Ak, blot iler %ar i Fjor I

Priser

Mand bele.

Forskellen
tikils e

lifoit4suer

Hun trprlagede al hue havde mistet rit Arinbaaulimrbr, <hi de em

Der findes ikke andet nyt i
Jvet, end del, Menneskene har

iiemtl

ALLINGE
ved at ga rn hjem: straks Naginerle
de deres Skridt. lian spurgte.
Er Du sikker pal, Du tabt det
Prøv min bekendte
paa tinden?
Jeg ved del–ikke. —
Eller mimiske i den Butik, hvor
vi var inde og købe Chok-d:ide? ' til Metalvarer.
Meget holdbar og
Madske!
absolut den bedste og billigste som
Eller hos Modeletnellerinden?
forefindes.
Jeg har ingen Anelse aer det;
det hele, jeg ved. er at det er borte
M.C. Funch.
Hun begyndte at føle sig foruAllinge.
rettet; hendes Slemme lod irriteret. Han forisarte Var det ikke
meget kaslhart?
Aah, jo, det v-ar af Platin. besat med Diamanter.
Forgæves sangle de alle de Steder, bror de havde varret; forgreNytaarsdag Kl. 7t;:.
ves spurgte de overalt; men fors

Pudsepomade

Minutterne er knuge, men Tilen er kort!

Det gaar med nednrvede be:omtr. Navne som med fierdigsy:de Klæder -- de passer sjældent
:iglig dem, der bærer deml

••
••••
•••••••••
•
•

2iografen.

svundet var filtretMaaske, hvis Du prnvede at eMnnge Mennesker tror om
dg selv ni de vokser, medens de
Virkeligheden kim stiger tilrejrsl

Hvis Man

NORDLAND:_. a
HANDELSMUS

vil udrette en

Still"

Gerning, niart man leve, svin om
man aldrig skulde dot

Mod uden Styrke er latterligt, Styrke ud en 'Mod er foragteligt!

Den n Irke'le modige Mand
er ikke ham som blindt styrter
Nig e Afgrunden ; inert„fram, som
rolig, manier Dybden og derpun
innwond OA med salme øjne stiger deunedl

Der findes Helte som med oprejst Pande gaar lige mod en Kunoninuelling, tuen som bøjer Knæ
for en ussel liordoint

Sine Penge skal man have I
hovedet -- ikke i Hjertet!

leren tillad ban sig spagfærdigt.
11 tin Irak paa Skuldrene
Ja, jeg kan jo godt prøve det ,
svarede hun ligegyldig. Men det
vil reepee nytte noget: tinret er
borte, og jeg venter ikke at se det
mere. Jeg vil hellere gierne det:
sluttede hun filosofisk.
Han sen naget forbiofret tid.
Du store Kineser, mumlede han
for sig selv, hvem der forstod sig
paa Krinder !
— — —
Den følgende 1)ags Aften Navene
han inviteret hende i Teatret,De stod ude ved Garderoben; hun
foton Spejlet. Pludselig hegn udte.
hun at rode fehrilek runde i sin
Taske; øjensynlig meget nervere,
og med Urv i øjnene.
Den er poste! raabte hun pindPelle. Borte!
skal jeg dog gøre? Jeg man hjem stinke! Skaf
mig en Vogn; men skyti,i
Hvad er del, der er borte?
Jeg har bart den i Nan mange
Vier; den vue sa .i ienderlig:
tu
ville ikke miste de..1
ilt i Verden; jeg er helt ulykke:ie. Det ril
tage Maartecler, luttiar
anden
kan blive
s .n gad. An, skaf
nu den V.,)gll
—Voguen kom: han fulgte hende ud til den ag vedl., kure med.
Nej, rrei,
irt lem: ir:e .e.
kan Pike i,eurine inerr.
','u
sr er .hd. rod, ae. eoa skisoter nen,:
—liii k•I'
I 'Ill1:1111.1■ N :ISi, der
er tene 2.
•"
— Ladt alene Illine paa 1,7nrfovel betragtede hall soegniadigt sine Billetler..,e-

jeg

Eviltder e
VEe5ther!

r

Mundede. hnn,

Rotterne.
Drama i 5 Akter efter den verdensberenite tyske Forfatter
Gerhart Hauptmanns
bekendte Tragikutne,lir.
Børn under 16 Aar har ikke Adgang.

•
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Olsker
Husmandsforening
athulder

Juletræ i Forsamlingshuset
2. Nytaarsdag Kl. 6 Eftm.
for Medlemmer med Familie.
blusledsskulens Deltagere indbydes.

NB. Kvinder, sum ønsker al deltage 011 Husmoderskole riter Nytaar, bedes melde sig hos Bestyrelsen eller til Formanden,.
Tlf. Allinge 113.

Isl. Lammekød
af meget fin Kvalitet er hjemkommet og sælges billigt.

Kogeærter
al uy Høst, meget letkugende.
Flækærter, Bønner, prima nye
bornholmske Byggryn haves paa
Leger til smag Priser.

Kolonial
altid i bedste Kvalitet til billigst
mulige Priser.

P.C.Holm, Allinge

NYTAAR
Farer kant det nye *ar true Il.
defra store Vanskeligheder kan
komme indefra - meget kan bero paa vor Solidaritet og pen denne Santhersetfelsøn. Varme.
For et kvart Aarhundrede sl
den udgav Forfatteren Profresot
Karl 1.nren "Vort Folk i 6-1"
Breve fra Krieen og fra Hjemmene Jo mere han fordybede sig i
disse Breve, ile % mere Fæ-ifaldende var ham den nandelige Lighed
mellem (le brevskrivende, bande
for Mænds og Kvinders Vedkommende. Om de kom fra højere eller lavere Kredse betød mindre
det overvejende Indtryk var, at
det var Breve fra danske Mennetws
aNb la\ Atelka.
sffivikai /1%.11"
sker i elvorlige Forb.-ild. Den
ENI• \elwari~eiraa~~~
(lynlige Iagttager havde naturlige is set
men det danske
Folk var Nig næppe denne Enshed
•
le( hevid%t. Nier) havde pari Bree
venes I'deivelsestil henge været
•
!red opmærksom pas Forskelle.
re imellem os, og men stod endnu
i en indre Kamp. der formelt drej•
Mandag den 8 Januar i Menighedshjemmet
ede sig ren et politisk Spørge
Tirsdag den 9
Luiltersk Missionshus
mind, men i Bunden var social.
•
Onsdag den 10
Evang. lulh, Langt f e Ire Ilealigelser for Til'ny
Torsdag den 11
Hammershus
slutning havde sikkert Pastor RiFredag den 12
• . card, da han i sio 1{i'.;tidattaprfffLørdag den 13
Menighedshjemmel,
dikell i h1rn ".I eg hor midt
iblandt mi' Folk") s mrki fremlæKirkesalmebogen benyttes.
hver Aften KL
•
vede, al Kiri filts
betyder
ire.tet ærer end bo -,:kellitthneler.
Indre Mission.
e 11et langt sp o rre Samkvem
•
Luthersk Missionsforening.
):anifundb, Krrdse, den
hyp i•,.zer • Nleidn.,,,talvel.sling hat
Evang. luth. Missionsforening.
•
pi,. (d • Lerherse biril..ollat"kf• at
Baptistmenigheden, Metodistmenigheden.
En I e I
I tipelsen al., al vor NaIn • e • .‘115, at cl,bristelser, del
!;. e den ene, vil le
I rite dr,

CZO

Fineste dan" Fabrikat
i ft Kig %klør,

cicelles .930nnenzeder
i

Glas og Porcelæn.
Et større Parti udsælges billigt.

Minge ftoionial &$robortforretning
11.1111111111~1~1~111111~~

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil Eflariarlim

)
fremstille., behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Kunstgødning til Foraaret 1923.
Priserne sti blive omtrent sealedes, men fastsættes senere.

IS pCt. Superfosfat (dalisic mrk. Tyren) ca. 9,00
18,50.
37 plet. Kallgodning
26 00,
Norges Salpeter r Tord: r eller Sække
30,00,
Chili Salpeter, ægte i Sække
alt pr. 100 kg, Bestillinger urmedes før Julen.

Nordlandets Handelshus.

Stil
, 011 111.1 ve e r i
ii'l'', e rg al vi skal vær• vli-soinint

ired

dumme hverandre, rede
N.Iolle hverandre og lage Del
i I incl smutir n
lit ❑ I

giver lækkert Smørrebrød. )

. 1kr‘G.Mik

NORS)

Gulvtæpper
lige hjemkomne.
Vi har nu et stort Udvalg i Gulvtæpper i mange Størrelser, smukke Mønstre og prima Kvaliteter, som sælges til
absolut billigste Dagspris.

Magasin du Nords Udsalg

Vf leverer ha „Bornholmsk Fie ii Sagsred Central'. som byder
den sikreste Green ned Statens selvvirkende Kontrol.
Omtrentlige Prikan pis Kredit tit I . Oktober eller Rabat ned Betaling
Inden 1
Juni. Bestillingdister bedes es tilstillet snarest muligt.

ser

Nordlandets Handelshus.

Prima Ffigrioni film og grise sælges,
Stor Øm>. emusMais, Hvede, Byg, Havre, Blomdingskorn samt Koreknds, molet Majs, ekstragode Hvedeklid
og Rugklid. 1(511(0311er. ()RAND DANOIS kontrollerede Frttforier —
uvan kaldet .Lundigsardliiintlingen• ,rapgas bililget I

91orbianbett Oubt14§0.
BORNA er bedstr'og billigst

Prisen for prima Ilillierbralsel er S3a101108:
Harpede store Dorbyshlre Ovnkel

.

a 4,00 pr. hl.

do. do. do.
Naddektel 3,75
Knuste engelske Onekoks
3,11n

Affnupnitegillttal — fri for Snavs

I

2,25

fra Lager pr. kontant.

Nordfar

Et Parti
fortrinlige
3 7(5

91ftinge goloni
ININI1~1~=~1111:'

ROR,

e 1, der skriver delte, har ret
i o n Liere- haft at gere med
tingi' Pi(er. i o,.(le af Ko.
I) n i rniis overSlle Bon

r atti..11' it fra ..irbei.tertias:

e lt gge. Steder shiliede jeg ined
,,,jeg hm
e'ladyfirade

'æ.( e et ler (til daglig Brug sag•e :eg før fieslen De) rer, mel noge pal
Stile —
II v.ir I dot ; 1,.!1"C iii!landefi I Den,
■
' o • v,-,1<!;,r op med Ridning. Og
igler til rit fas
laer g. d ,
e' k rari tyre Legeire end den, der
syv: Smagen udvikles
/1' 're i h mai godm end pres NorSmuds
' e ri: der faide.•
pren dell unge rig-: i den lille Sirlber
gade end' I den tere Ilitvetigtele
niedens del paa den anden Side
at oiMalle et 2
inmaske er tel
Vterel';ers Hjem med Inderlighed end et 12 Værelsers. Men den
Venlighed, jeg er ilevet mødt
merl, den Forstandighed og lieflothed, der har vist sig i Stilene,
har værel den samme, og har jeg
'purgt mig selv. h. o: mange af
Jer jeg kunde 'i
ell energisk
eller negennyt L.r, Stræben; har
det forholdsvise Aneal begge -Stegi'er ogsaa været det samme".
Betragter jeg vor mandlige
til samme
Ungdom, kommer
Resultat -- og <V -ror fer: opanno,
nuar 'e":enker p e, ældre Folk.
oven
Professor, helro I;i

Sjælland ,: Slig, l'et.ir Madsen forklarede for el Indvi Aiii-hrindrede
siden os unge tilluk-nier Næstekmrliglieden som en Folelse for
vore Medmenneskers Vuerd og

Vel og en Længsel efter Samliv

BORNA

Prima Markfrø III formIlygrin11923.

altid dem. flieide svnnpnklisk Fisrdn;,e'sr og Lys( i il Samkvem hører arlsiiii med, mil vi skal opfylle vor Pligt tiso I Næsten. Overfor Kine.:ork, eller Indianere vil
non ret
det være ile Fleste sværl
langt frøen; men overfor vore
at op..andsturenil er det tel
fylde dette Krav-, der agsan naturitgvis er stærkest her.
Watt, vor Vækst i at forstag
iverandre og have Iijerteleg for
s:vorandre kraftig fremmes, vor
iollelaritel være noget andet
ind en kold Forslandssagl Da
vil der viere gode Udsigter for
vort Finske - Opfyldelse, nitar vi
a.e. 1 disse Dage ønsker hverandre:
Oftedellgt Nytair I

E. C. T.

II N 1)1) A litt

Klemensker
Bilfilarsel udi
Bilimge Priser, — -t e

Alfr. Lielm,n,

BORNA
4n fijærtelig Yak

De

111 alle, som har været med til al
glæde Patienterne pas Allinge Sygehus Juleaften med Gaver og paa
anden Maade.
Sygeplejersken.

RØ.
Luthersk Missionslorening afholder om Gud vil Juletræ, Lørdag
den 30, KI, 7, hvortil alle venligst
indbydes.
Kristian henne Pater.

billige Bak

Slanger

da gea til

Cyklihadler Mikkelsu,
Allinge.'

Bogforing i
C/G. Hjælp med Atiupgørelee oje
gE

te„ som ifølge Lov skal vedlægseleangivelsen, udføres.
,lnangivelser udfyldes.

Johannes Pedersen,

En Pengepung

Havnegede, Alfinge.

med en Guld-l-falsknede
er tabt Julentien t Ailitige eder pari
Vejen Ira Allinge til Tein. De bedes venligst allevele den til Niels
Persen, Bækken, eller Chefer Axel
dei seri, Alk nev-

Olsker greisloroniog.
Udsalget er Inblot Fredagen d.
5. »tuer par! Grund et Opvejning.
Dagene mellem Jul og Nyhed
lukkes Udi:tletik). 3. Skyld til Uddeleten bedes venligst betalt for
Opvejningen.

Bestyrelsen.

Fuldsttendig gratis!
faer men ikke noget, men tit meget smaa Fliser køber man

Cykler

og

Tilbehør

hos
Cyklehundler
A.

Mikkelsen, Allinge.

Overretssagfører
2ojesen ,R'ofoed, Rønne
nortek.gade 17.
I rk Ir•«aatietn nalrnfaaaltielslrilalian.ra

surt Bal
Allinge-Sandvig
Ungdomeforsning

afholder Medlemsbal paa Chritlere
atten Sal O n sdag den 3. Januar (3,
Nvtaarsdaa) Kl. 7i1..

