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Idele Arerg. 

„Nord-Bornholnss Ugeblad" 
~kg, 	Antal af adleds! 1600 Exempl. 

og forsendes gennem PoJleresenet eller 'Y'et 
vore Bod I Allinge. SnAdhig, Olsker, FW. 

sker, re. eg Kt.mths.k.r 
„Nord-Bornholms Ugeblad" 

kar døn shersie Udbredelse I Nordre Hen ed 
blteer last I edideert term og egner sig der- 
or bedst 	Avertering. 

„Nord-Hornholms Ugeblad" 
opdager gerne Brkerddigetrelset ej enlirer Ars 
eansom køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Eller- eller Al lysninger, Anklioner ede. 

„Nora'-Bornholms Ugeblad" 
'draw' hver fredag, kan bestilles paa elle 
Posikonlorer saml pars Markis Kontor og 
koster I Kr. haleaarlig. 

Januar. 

Som et siberisk Øland ligger 
Stranden 

med lukte Sunde og med 
Indlandsis, 

hvor alting fryser til paa artisk Vis, 
og Sneen blinker under 

Solskæisbranden. 

Lidt aabenl Vand 
I Solens Varme Fyger, 

der flagrer Snese Maager 
angst omkring, 

og Foden strejfer Vandet 
i hvert Sving, 

mens de med sultne Skrig 
langs Fladen stryger. 

Aage Matthison Hansen. 

.Pinesis/ e 
Spegelsesfiistorier. 

—x— 

Ved Christian Stub-elørgenesn. 

Kina er et Modsætningernes Land. 

Ved Siden af den høje Visdom og 

dybe.Verdensklogskab, som en man-
getusind-varig Kultur har frembragt 

hos de højere Klasser — Mandari-

nerne —, findes i Folkets dybere 

Lag den mest fantastiske og vilde 

Overtro. Denne Gren af det kine-

siske Aandsliv giver sig et stærkt Ud-
tryk i følgende 2 Fortællinger af den 
kinesiske Novellesamling Liao-Kai- 

Den vilde Hund. 

Den Gang det hemmelige Selskab 
.Den hvide Lotus" gjorde Oprør, 
blev Mennesker hugget ned som 

-Hampestængler. I Provinsen Ki-Ku-
an levede paa den Tid en Mand, 

sum hed 1j-hue-lung; han flygtede 
op i Bjergene for al redde sig fra 

Myrderierne. Da kom der ved Nat-
tetid Soldater derop, 'og han blev 
bange Ion al blive dræbt sammen 

med Oprørerne ; da han ikke saa 

sig nogen Mulighed for Frelse gemte 

han sig mellem Ligene og stillede 
sig an som død ; han vovede sig 
ikke engang Item, da Soldaterne 
var borte. 

Pludselig saa han, at Ligene vej-
ale sig — hovedløse og uden Lem-
mer — og stod oprejste som- Sko-
vens Træer. 

Et af dem, hvis Hoved var hug-
get af, tog til Orde og sagde : 

— Den vilde Hund kontorer -
hvordan finder vi Redning ? 

Den hele Hær af Llg, simle og 
store, svarede : 

— Der findes ingen Redning! 

Da faldt de alle til Jorden igen, 
og rejste sig ikke mere. 

1.1 blev bange og vilde rejse sig, 

Men da kom der et Uhyre, Gom 
lurede el Dyrehoved paa en Men-

neskekrop; delte Uhyre søndergna-

vede Ligenes Hjerneskaller, krad-
sede deres Hjerner ud og sad dem. 

I sin Dødsangst skjulte Li sit Ho-
ved under Ligene, men Uhyret kom 

og greb ham ved Skuldrene for at 

faa hans Hoved ud. Han borede sig 
da af al sin Magt ind under Ligene, 

for ikke at falde i Udyrets Hænder, 
men det smed Ligene til Side og 
gjorde hans Hoved fri. Da gravede 
han i sin vilde Angst I Jorden og 

fik skrabet frem en Sten af Størrelse 
som en Kop, og da Uhyret greb fat 

I ham, rejste han sig op og slyn-
gede IL, d el højt Skrig Stenen imod 

det. Han ramte dels Mund, og det 

udstødte et Skrig, det lignede en 
Ugles Tuden, idet det løb bort og 
Blodet randt paa Vejen efter det. 

Da LI fdlgte Blodsporene, fandt 

han 2 Tænder, der var krumme og 
spidse son] Naale ; hver af dem var 
4 Tommer lange. Han tog dem til 

sig og gik hjem. Ingen at dem, han 

"enere viste Tænderne ril, kunde 
sige ham, fra hvilket Dyr de slam-

:nede. 

Natligt Selskab. 

I Tung-Jlio levede der en Gang 

en Mand, der hed Ko. En Aften 

var lian paa Vej hjemad fra el Be-

søg, men da hen kom Ind blandt 

Bjergene, for han vild. Han forvil-

dede sig ind i en Tykning og strej-

fede paa Vildspor omkring ved Mel-

natslid. 
Da hørte han pludselig at der 

lød Latter fra en Bjergskrænt. Han 

klavrede hurtigt derop for al se, 

hvad det kunde være ; da han korn 

derop, sari han, al der sad et Du-

sin Mennesker paa Jorden og drak 

Vin. Saasnart de fik Øje paa ham, 

hilste de ham venligt: Kom og lag 
Plads — der mangler akkurat en i 

Selskaber. 

Han salte sig og sne sig omkring; 

inden længe lagde han mærke ti], 
at de fleste af dein ses ud til al 

være Lærde. Eller nogen Tids forløb 

spurgte han dem om Vejen hjem. 
Da svarede den ene af dem mun-
tert: 

— Det lader til, at De er en rig-
tig Stuelærd, siden De ror-agter det 
herlige Maaneskin, der lyser til Gil-

del, og kun lænker paa Vejen 
hjem. 

De skænkede en fortræffelig Vin 
for ham, og da lian endnu kunde 
teale en Del, tog han bravt for sig 

al Retterne, Hele Selskebet roste 
ham af den Grund som en værdig 
Fælle. 

Nu havde Ko el vist Talent til al 
efterligne Fuglenes Stemmer; han 
havde tidligere underholdt mange 
Selskaber dermed. Han gik da lidt 

til Side, og kvidrede som en Svale. 

De andre lorleavsedee over al høre 

en Svale midt om Natten. Saa kluk-

kede han som en Gøg, og de und-
rede sig endnu mere. Derpaa vendte 
han tilbage til Selskabet og satte 

sig smilende — men uden at sige 

el Ord. Han drejede Hovedet og 
skrattede med en Stemme snor en 
talende Ravn : Hr. Ko er fuld, bring 
ham hjeml Ingen af de andre kunde 

forsk;a, hvorfra denne sælsomme 
Slemme kone Da han efter en Stunds 

Forløb gentog det, opdagede de, al 
det var hans og brød ud i højlydt 

Letter. De prøvede paa at gøre hern 
Kunsten efter, men det lykkedes 
Ikke for dem. 

En al dete sagde, Skade, at Taftug 

Niang- Tie ikke er her. — Det ger 

ikke noget, svarede en anden, til 
Hosten vil vi alle samles igen, og 

saa maa Hr. Ko ogsaa komme. Ko 
var seere tilfreds ved det. 

Da rejste en af dem sig og sagde; 

„Vor Gæsi har glædet os med sine 
smukke Færdigheder, vi maa ogsaa 

vise ham et af vore Kunststykker.° 
De rejste sig alle, og en af dem 
stod oprejst midt i Kredsen. En 
den sprang op paa hans Skuldre 
og stod oprejst der, en tredie sprang 

op paa hans Skuldre og en fjerde 
fulgte eller. Højere kunde de ikke 
springe, men de følgende klatrede 

op paa Skuldrene paa deur, der al-

lerede stod der, ligesom ad en Sti-

ge, indtil del hele Dusin stod pas 

liverandres Skuldre. Neer han saa 

Hl Vejrs, saa det ud, som om de 
uanede helt op i Skyerne. 

Da faldl pludselig hele den lange 
Række ragd, og I samme Nu havde 

de forvandlet sig til en Vej. Ko 

stod længe randløs, endelig gik han 

fremad ad den underlige Vej og 

naaede langt oin længe hjem. 

Næste Dag havde lian voldsomme 

Smerter i alle Ledemod, og Smer-
terne fortog sig først efter 3 Dages 

Forløb, Da gik lian ud for at linde 

det Sted, hvor den mærkelige Sam-

menkomst havde fundet Sted. Der 

fandt han Resterne af Maallidet : 

lutter afgnavede Kdogler, SOM out 

Ulve havde holnt til der. Rundt om 
var der tæt Krat, og at en Vej var 

der ikke Spor at se. 

De Høsten kom, vilde Ko igen 

gaa til den aftalte Sammenkomst. 

Men ellans: Varmer vilde ikke lede 

lians gaa af'Frygt for, at der skulde 
tilstøde_ ham noget. 

Saa Vodtur 
gennem &uropa. 

Sems fordeller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Om Morgenen, da vi vaagnede, 

saa vi Indgangen til en Hule i Fjel-
det lige ved Siden af os. Den visle 
sig at føre ind Ill nogle Kata-

komber, I det forreste store, hvæl-
vede Rum, 4-6 Alens Højde, var  

hensat nogle: Stakke Hø, – der var 

svalt og ugenert, bedre Soveværelse 

kunde Ikke lænkes, og da det laa 
saa nær Byen besluttede vi al over-

natte deri den Tid, vi opholdt os 
i Roma, og sparede saaledes Hotel-

udgifter. 
Bag del yderste store Rum var 

el Nrel al Gange og andre Huler. 

Vi undersøgte de forreste, men da 
vore Tændstikker blev opbrugt og 

vi var bange for ikke al kunne finde 
tul igen, opgav vi al trænge videre 

ind i Bjerget. Medens den yderste 

Hule var ter og tik Lys fra Indgan-
gen, herskede der I de andre el 
uigennemtrængelig) Mørke og en 

er sformig Lyd af Vanddreabernes 
Dryp. 

Dagen tilbragte vi med at bese 
Kirker; men da Roma eller Sigende 

her lige saa mange Kirker som der 
er Dage i et Aar, gjorde vi et kræ-
sent Udvalg, og der var ikke Tid 

indgaaende Studium. De fleste 

Kirker er meget gamle, mange end-
og hedenske Templer, der er lavet 
om, og man undres over den over-

daedige Pragt som selv de mindste 
Kirker var udstyret med ; Hvælvin• 
ger og Loft var ofte rigl forsiret 
med Guld og Farver, Frescomalerier 

og antik Kunst. Søjler af sjældne 
Sienarter, ofte med indlagt Mosaik-
arbejde, bar de høje Buer eller pry-
dede Kapellenie, hvor herlige Sar-

kofager, Engle og Madonnabilleder 

var opstillede. 
De smukke Basilleaer (den første 

Form for Kirkebygning) var med 

antike Søjlerækker og flade Lofter. 
Mange Paladser var i samme Stil. 

De gamle, men fortrinlige Vand-
ledninger er Romernes Stolthed; i 

lange overjordiske Kanaler, baaret 

af utallige Murpiller og Buer, føres 

del mineralske Vand (Aqua) fra Ti-
voli og Aibanersøens gamle Kratere 

ned til Byen og opsamles I store, 

lempellignende Vandværk, hvorfra 

del igen vælder ud i vældige Kas-

kader gennem kunstneriske, pragt-

fulde Fontæner, af hvilke Roma ejer 
en Mængde. Romerne har saaledes 

ingen Mangel paa Vand, og var jo 

ogsaa allerede i Oldtiden berømt 

for sine Bade (Termer), pragtfulde 

Anstalter, hvor Gymnastik og anden 

Idræt samtidig dyrkedes. 
De gamle Paladser og Villaer I 

Byens Udkanter har pragtfulde Ha-

ver og er fulde af antik Kunst. -
Oppe fra Terrasserne haves ofte den 

vidunderligste Udsigt. 
Næste Dag aflagde vi Besøg I 

den mægtige Peterskirke. Den pa-

velige Livvagt paraderede udenhor; 

det var udsøgte Folk, og deres Uni-

former er meget smukke. Der var 

mange Mennesker, Turister, Skarer 

af Bønder, som var kommen lang-
vejs fra med deres Præst eller en 

kutteklædt Munk som Fører, unge 
Piger I maleriske Bondedragter, 
Nonner, Studerende, Folk fra Sta-
den; men de fyldte eas lidt i det 

uhyre Rum. Ugenert kunde vi gaa 

rundt og betragtede smukke, slebne 
Marmorsøjler, de pragtfulde Marmor- 

sarkofag, de mægtige Stabler n 
Paver og Helgener, hugget I for 
skelltgllarvet Marmor, saa fint og 

kunstfærdigt, — selv Hulrummene 

under Klodedragtens Folder var ud-
mejslet SAR  tyndt, al men irreelle 
anse det bor umulig!. Blandt SN-
tuerne var en enkelt udført ar vor 
Landsrnentl, Berthel Thorvaldsen. 

Under den vældige Kuppel, pen 
hvis Galleri Folk lager sig ud som 
Myrer, er rejst en mægtig Tribune 

over Apostelen Peters Grav. Hans 

bekendte Sterile af Bernini er Gen-
stand for Befolkningens Hyldest, og 
utallige knæler ned og kysser hans 

Fod. 
VI overværede en Gudstjeneste I 

et af Kapellerne og gik sno ind 
Vatikanets pragtfulde Sale, der inde-

holder uhyre Kunstskalle. Ude paa 
de overdækkede Verandaer er Væg-
gene dækket al store, gamle, inter-
essante Kort. Paa et over Europa 

for ca. 1000 Aar siden, strakt.- Øster-
søen sag helt ud over Østprej'en 
og Finland, og Danmark havde en 
helt anden Form (dog var Bornholm 
og Gotland aftegnet). Interessante 

var ogsaa de første Kort over Ame-
rika. 

Man kan komme helt op paa Ta-
get og ind under den mægtige Kup-
pel, og det vilde tage mange Dage 

al gennemse de uhyre Samlinger. 
Bag Vatikanet med der,' 20 Gaarde 

og ca. 1000 Sale ligger de pavelige 

Haver op ad Slereaningerne. 

Peterskirken er bygget paa Rui-
nerne af Neros Amfiteater. — Her, 
hvor Apostelen og saa mange andre 
led Martyrdøden, toner nu daglig 

Hymner til Herrens Pris. Saa for-
andret er alt gennem Tiderne. 

Og den lange underjordiske Tun-

nel, der fører over til den befæstede 

Engelsborg, har Paven ikke mere 

Brug for. Han fører en stille Til-

værelse, el frivilligt Fangenskab i 

Vatikanet, og ingen ønsker mere at 

fortrædige „Guds Stedfortræder". 
Vi forlader Vatikanet og dets gul-

nede Folianter. Eftenniddagasolen 

skinner paa Romas Tage og blin-

ker i Tiberens lerede Vand. Føl-
gende Kajen drejer vi over Fonte 

Margherila ind paa Piazza del Po-

polos ovale Torv. Den smukke By-

port og de høje Fresiningemure gi-

ver lidt Skygge, og paa Bænkene 
under de sprudlende Fontæner sid-

der Romere og Romerinder og ven-
ter paa Aftenens Svallied, meden' 
deres Poder pjasker I det klare Vend. 
Overfor os ligger Kirkerne Monte 
Sanlo og del Miracoli og markerer 

den berømte Corso. 
Oppe fra Monte Pinclos stilfulde 

Haver har vi det rette Overblik over 

Pladsen, ja langt ud over Byen og 

Villa Borghese. Vi kommer turbi 
den smukke del Monti Kirke og ned 
ad den berømte spanske Trappe. 

Saa spiser vi til Aften og hører Kir-
keklokkerne ringe, Solen ned. Da 

bliver der levende pas Gederne og 
Folk promenerer paa Prazz del po-

polo-og`Monle pinelo, hvor Orkest-

ret spiller Ave Marie, 



Hør! Hør! 
— Min Ven, hvor skal jeg hen 

med mine Stovter for at faa sal ny 
Saaler i? 

— Gaa du 111 Skomager Madsen 
i Tein. Han gør del godt og tid-
ligt. — Prisen atter nedsat. 

Ren Portvin 
Ira 3 Kr. pr. Flaske. 

Rødvin fra 2,50 

Faaborg Sherry, Madeira, Portvin, 
Kirsebærvin, Gammelvin 
er ogsa nedsatte. 

Aalborg Aquavit 
nedsat Id II Kr. Fl. 

Brøndum Snaps 
nedsat til 8,75 Fl. 

Rom fra 9 Kr. Fl. 
Cognac fra 10 Kr. FI. 

Ville, Spirituosa og Likører løres 
i alle vellagrede gangbare Kvaliteter 
til billigste Priser. 

a g3, 

Telefon Allinge 12. 

s."..ide 4 Ugers 

Grise, 
ønskes til Købs pea Lyngbolt. 
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UNDER UDSALGET 
bortsælges nedenstaaende Varer, saalænge Forraad haves, til Priser saa 

lave, at alle med Fordel kan gøre deres Indkøb hos os. 

Sengeudstyr. 

Hvidevarer. 
rt 

Særligt svært 

Haandklædedrejl fra 

Ingen Krigsvarer. 

Et Parti 
Prima 135 cm. bredt Cheviot sort og ma-

rine sælges for 5,25 pr. ni. 
Prima Herreserges, marine 145 ent. br(,dt, 

stelges for 8,90 pr. ni. 
Varerne er hel Uld, frentstifie& af pri-

ma Garner og er ægte blaa, 

Dame=Konfection. 
Svære, Kulørte, mel. og ensfarvede FraKKer 
fra 18-45 Kr. Kulørte KlaedesfraKKer 37-38 
Kr. Sorte KlaedesfraKKer, gennemforede fra 
00 Kr. Sorte og marine Spadseredragter, sy-
et af prima Serges fra 59,50 Kr. do. til unge 
Piger 14-17 Aar, marine og Kulørte, fra 10-
18 Kr. Kulørte Nederdele, Taljevidde 00-72 
cm., 0-7-8 Kr. Uldne Kulørte ensfarvede Blu - 

0,80 
	ser C,-7-8-9 Kr. I.,ysstribede Uldbluser 8 Kr. 

Kulørte Flonelsbluser 5 Kr Hvide, sorte og 
Kulørte SilKebluser 10-15-20 Kr. 

Et Parti 
BørneKkoler og Kitler, Bomuldsflonel til 1-2 
Aar, udsælges til 1,50-1,95-2,80 pr. StK 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Telefon Allinge 5. 

100 ni. dobb. bredt stribet 
Satin-Bolster, fjertæt. 	pr.m. 3,50 

100 m, rødt Dynesatin enkelt 
bredt, fjertæt 	1,98 

80 m, Lagendowlas 135 cm. 
bredt 2,00 

130 cm. bredt Lagenstout uble-
get, svær Kvalitet 

Spiralmadrasser 
Prima Hessians do.  

Spiralsenge fra 
Fjer fra pr. kg. 
Uldtæpper fra 
Et Parti Tæpper 135x 190 

2,25 
11,00 
16,20 
16,20 

2,90 
7,38 
4,05 

150 m. Prima Medium, 90 cm. 
bred til Damelinned 	 0,88 
150 m. extra Prima do. 	1,15 
Dowlas til alle Priser fra 	0,98 
Enkelt bredt Twistlærred 

ubleget fra 0,68 
do. 70 cm. 
bredt, 1,15 og 

Bleget Bikube-Stout, enkelt 
bredt 1,32 

0.95 

10 pCt. gives paa saa 
godt som alle kurante 
Varer, der ikke er extra 

tt..@  nedsatte. 

Sorte og kulørte 
Kioletojer. 

Haves i meget stort Udvalg til 
meget smaa Priser. 

90 cm. bredt Cheviot, hel Uld rødt 
og marine 	pr. m 3,15 

Uldne stribede i moderne mør- 
' ke Dess. fra 

Smukke Kvaiiteter sorte og 
kulørte 110 cm. brede 

Paa hvide Gardintøjer gives 15 pCt. 
Et Parti Gardin- og Portierestof. 

70cm, hel Uld i højrødt - rød- 
brunt - marine og mellemblaat 3,65 

Sorte uldne Fingervanter pr. Par 0,65 
Eirunmelerede do. 	 0,48 
Graamel. 	do. 	 0,32 
Uldne Børnefingervanter brun-

melerede lige hjemkomne 0,65 

Uldgarn, sort og graat pr. kg. 4,00 

Et Parti Gulvklude 

Habit og Jakkestoffer Arbejdstøj-
Undertøj, Hatte Huer, Manchetskjor-
ter - Arbejdsskjorter sælges til smaa 
Priser. 
Et Parti Seler pr. Par 

do, svære, lange Arbejds-
strømper 

3 Stykker brune Ulsters, mo-
derne Facon til unge Menne-
sker, 15 18 Aar sælges for 

40-42-45 Kr. IR(43 

5 

r"~.«.$ Køb altid 
Alliugc liollrai. 

RØ. 
Lillbersk Missionsforening 

afholder om Gud vil følgende Møder 

Mandag d. 23. Kl. 71/2  J. P. Peder sen 
Tirsdag ti. 24. — 	P. Hamborg 
Onsdag d. 25. — N. N:elsen 
Fredag d. 28. — 	H. Pedersen 
Søndag cl. 29. Kl. 2 P. Hamborg. 

Alle indbydes venligst. 

Tein. 
Luthersk Missionsforening 
alholder om Gud vil Aftenmoder 

	

tag dril 23 	r P Hamborg. 

	

irsuag deri 24. 	N. Nielsen 
Onsdag den 25. J. P. Pedersen 

	

Torsdag den 26. 	N. Nielsen 

	

Fredag den 27. 	0. Thorngren 
Søndag den 29. P. Hamburg. 

Hver Aften Kl. 7. 
Vær hjertelig velkommen til Mø-

derne. 

ArliejdsInj og betel. 
' har jeg altid del største Udvalg 

til den billigste Pris. Køb derfor line 
mig. 

3ens 'Itansen. 

Ægte BI-Honning 
haves paa;;Lager i halve og kvart 
Kilo Glas. 

J. B. Larsen. 

Sendeg den 22, Januar Kl. 7V2 
Paabegyndes en overordentlig 

interessant Filmsserie 

De gule Djævle. 
I. Del. Wu Fange Hævn. 

Fra New Yorks Kineserkvarter. 

Ekstranummer 

Naturbilleder fra Sæby. 
• 

••••411•11111411,411~4111  

Køb altid 
Deres Forbrug af Manufakturvarer, 
lige meget af hvad Art, da det altid 
bedst og billigst hos 

Xanan 
En sort Puddelhund 

(Han), ca. 1 Aar gammel, ønskes 
til Købs. 

Allinge Teglværk. 

Deres Klæder hos mig. 
Færdige Klædninger og Ben-

klæder har jeg en Masse al, 
og vil De have taget Maal og 
syet efter Bestilling, kan De 
og'saa fait det, for god Pasning 
garanteres .  

Pænt Udvalg af Klæder ha-
ves paa Lager, og et stort 
Provelager, ca, 100 forskellige 
Dessins, som bruges til Bestil-
ling al Klædninger. — Alt til 
smaa Priser, saa enhver kan 
overkomme at Ina gode Klæ-
der til en billig Pris, men kun 

Vens Stansen. 

Uldtæpper og 
Lædervarer. 

En Masse gode Uldtæpper haves 
pea Lager Ira 7 Kr. oRejseirepper, 
Kuilerter, Tasker og Poriemormer 
billigst hos 

afholdes Møde og Udsalg, Onsdag 
den 25 KL 730  

Frelsens Hær, Allinge, 

Paa Hu Afholdshotel 
tilholder Frelsens Hær Vintertest 
lørsik. Torsdag deri 26. Kl. 730, 

Megen Sang og Musik. 

Yrelsens Xær. 

Ro Godningsforening. 

I Olsker Forsamlingshus 

I Gudhjem Afholdshotel 
afholdes Vinlettest med Udsalg 
føralk. Mandag den 23. Kl. 730 

Yrelsens Yfier. 

Bestilling pal Salpeter modtages 

:Pens Xansena indtil den 28. Januar. 
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