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Mod Kystens nøgne, 
vintervande Klinter 

de tunge, kolde Bølger vælter ind, 
og Trusselssange synger 

Stornæ og Vind — 
End er vi i da Rige, barske Vinter. 

Man slyng kun mod os 
Sneens frosne Splinter; 

thi stundom klapper Brisen 
blidt vor Kind, 

forjætter os, at Vaaren nu fandt ind 
i Vinterrigets øde Labyrinter. 

Forgæves spotter os 
den onde Kulde. 

I Mulde slumrer Kim 
for haabningsfulde -

sit Haab de gemte tro 
en Vinter lang. 

Snart vil vi finde gemt 
bag Hegn og Hække 

del første Kuld al hvide 
Vintergække, 

hvis Klokker kimer Vaaren! 
første Sang. 

Chr. Stub-Jørgensen. 

ED blliirifill !Kigs il?S3 
af Chr. Stub-Jørgensen. 

VI. 
Arloceralltkalken er en granlig 

Kalksten med stort Lerindhold (ca. 
10 —15 pCt.), den kaldes i Almin-
delighed Cementsten, men har og-
saa laset det aldeles misvisende 

Navn .bornholmsk Marino!". Tid-
ligere blev den brudt flere Steder 
paa Øen og anvendtes bande til 
Bygningssten og til Cementfrem-
stilling. Allerede I Middelalderen 
anvendtes den, bl. a. ved Opførel-

sen at Hammershus. Midt i det 
attende Aarhundrede vaagner Pla-

nerne om al gøre Stenen nyttig 
udenfor Bornholm; endnu kendte 
man ikke Fremstillingen at Port-
land Cement, og Landet havde ik-
ke andre Raamaterialer til Frem-
stilling af naturlig Cement end 
den bornholmske Cementsten. -
En Major v. Schor fik i Aaret 1741 
Privilegium pan at drive Cement-
værk i Forbindelse med Limens-
gade-Bruddet, af de i den Anled-
ning foretagne Underiøgelser frem-
gik det, at den bornholmske Ce-

ment var 10 pCt. bedre end den 
hollandske. Der blev dog ikke 
fremstillet meget og Udvindingen 
ophørte helt i Aaret 1765. Dog ha-

ver man stadig Opmærksomheden 
henvendt pan Ortoceratitkalken, og 
den var i de følgende Aar Gen-
stand for adskillige Undersøgelser 
i geologisk og teknisk Henseende. 
Fører I 1845 kom der alter et born-
holmsk Cementværk igang, og nu 
tog Fremstillingen Fart; i 1855 
var der seks bornholmske Cement-
fabrikker i Gang, at hvilke de 5 
benytter Ortoceratitkalk, den sjette 
derimod Andrarumskelk ved Til-
virkningen. Endnu 11870 var de 
1,2m Fabrikker i Gang, men der-

eher sygnede denne Industri helt  

hen, og nu er den ganske:uddød, 	de -højst skallede; Christian den 
Efter Ortoceratikalken følger som 	Oitendes Dronning skal efter Si- 

nævnt den nedre, ældre Graholiski- gende have ejet et Smykke af dem. 
ler og Trinucleusskiferen, der sam- Og Digteren C. J. Boye lod den 
men med Kniken danner den Pe- gennem Linjen „Dybt i Stenen er 
riode, der kaldes Ord o viciu m. 	Karlunkelklynger" udsige al den 

Trinucleusskiferen har ranet sit 	reelle Viden han har haft om Barn- 
Navn eller Trilobitten Trinucleus holm. 
(a. den trepuklede, Navnet har den 	I Lagene ved Læsaaens Bred 
fartet af en ejendommelig Pukkel- findes disse Konkretioner Ikke. De 
dannelse paa Hovedskjoldet), den- tilhører antagelig en paa Bornholm 
ne Forstening findes i flere Arter, 	ukendt Afdeling al Lagrækken, 
men er sjælden, Graptolitter findes 	hvis Rester lindes i Havbunden 
ikke I Trinucleusskiferen. 	 Syd for Bornholm, 

Denne Skifers Forekomst er i 	Vi er nu nallet ud til Havels 
en Skrænt tæt ved Læsaaens Løb, Bred. Her støder vi pan nye 1,ag, 
lige ved Vnsagaard, hvor Lande- der slemmer Ira Jordkloden, Mid• 
vejen skærer Anen med en Bro. delalder og sout starir I Sammen-
Derefter brydes den sammenhavn- hæng nied de kulførende Dannel-
gende Lagrække at en Del For- ser, der strækker sig sydvest om 
skydninger i Jordskorpen, 	saa Landet til Hasle. Men de falder 
man, nier man følger Læsaaens udenfor denne Tur som de tyske 
Løb atter passerer de samme Jord- Rejseførere siger. 
lag, men i omvendt Rækkefølge, 	Vor Tur er tilende. Hvad jeg 
indtil man atter naar de grønne har kunnet give er kun korte An- 
Skifre. 	 tydninger. Men de Læsere, der 

Først i Nærheden af Artens Mun- 	har fulgt mig, skal tilslut faa tre 
ding møder vi en ny Dannelse, gode Read ; 
nemlig de øvre, yngre Graptolit- 	Læs mere i en fyldig Fremstil- 
skifre, der stammer fra den Un- ling ra Bornholms Geologi! 
derperiode i Jordens Historie, der 	Tag til Læsaa og tag selv Fo- 
kaldes Go tl andi 	(fordi dens rekornsteme i Øjesyn! 
Lag særlig er undersøgte paa Got-
land). Disse Skifre indeholder en 

Lad stadigveek Læsning og Selv-
syn supplere hinanden! Hver for 

Selv-

Rigdom af Graptolitarter, efter 

hvilke Arters Fordeling Lagene de- 
sig er de ikke meget v 

de 	
ærd, men 

les I to Hoved-Etager; nederst Ra- 
naar 

ve 
 for enes kaster de klart 

Bidtes-Skifrene og øverst Cyrlograp- 
Lys over hinanden. 

tusskifrene. Kun den øverste at 
disse Etager er afdækket ved Lresaa, 
Rastriterskifrene m an man søge 
ved Øleaaens Løb. 

Fra de øvre Graptolitskihe stam-
mer en ejendommelig Dannelse af 
Kalkkonkretioner, der undertiden 
opfiskes af Havet udenfor Læsaa-
ens Munding. Indvendig er de hu-
le, men ,Skallens" Inderside er 

besat med klare Kvarts-Krystaller 
(,Bjergkrystal`) de saakaldte „born-
holmske Diamanter'. Tidligere var  

en' Farbror, og hver Aften varhan 
sysselsat med at undervise Børn 
og unge Mennesker I forskellige 

Sprog. 
Tidlig paa Foraarel drog han til 

København, hvor han arbejdede 
hele 7 Am. Meget og fint Arbejle 
udførte han i denne Periode, sna-
vet ved forskellige adelige Palmer 
som ve' Frederiksborg Slot. Da 
Kong Christian VIII døde 1848 for-
færdigede Samuelsen Skruerne og 
andet Beslag til Langet pas hans 
Kiste, 

Ved Krigens Udbrud tiggede 
hans Kæreste hjemme I Allinge 
lynm om dog endelig al komme 
hjem fremfor al drage med i Kri-
gen, og Samuelsen, der ellers nok 
havde Lyst til al faa Ram pan de 
hadske Holstenere, gav eller for 
hendes Bønner og rejste dl Born-
holm. 

„I syv Aar havde jeg været for-
lovet; men jeg raider aldrig noget 
Menneske 111 at være forlovet ane 
længe, det er der Ingen Nytte til, 
og man kan lige saa godt forlove 
sig den ene Dag og holde Bryllup 
den næste, Ihi at gaa i saa lang 
Tid og se paa hinanden, bliver 
som oftest til Sorg!' — Det var 
nu hans Mening om den Ting. 

Straks efter Hjemkomsten købte 
lian en Have til Byggegrund for 
200 Rdl. Her byggede han Bebo-
elseshus og Smedje. Beboelses-
huset udgør en Del af den nuvæ-
rende Brugsforening! Hovedbyg-
ning, medens Smedjen tjener som 
Pakhus. Haven, der endnu om-
fatter et ret betydeligt Areal, var 

en hel Del større. 
Den 1. December 1848 flyttede 

Samuelsen og hans Hustru ind I 
deres nye Hus, hvor Samuelsen 
drev Forretning som Kleinsmed, 
Bøssemager og Blikkenslager. 

Arbejde havde han i Overflod, 
men Fortjenesten var ringe, og det 
kneb isværtImedlat faa Pengene  

ind. Arbejdsdagen var lang, n 

ofte manne han Inge Natten til 
Hjælp. Skønt hen !agtedes sled 
haardr i det ammen med sine tre 
Lærlinge, kunde lian Ikke drive 
det 111 at tjene mere end 4 Mark 
om Dagen. I Grækenland havde 

han haft en Dagløn al 2 Rigsdaler. 
Dette Misforhold gav Anledmeg 
tit mange underlige Tanker hol 
ham. 

Da skele der noget, som sene 
Sindene stærkt 
	

ftevaegeise part 
vor lille Ø. 	I ,Bornholms Avls' 
stod en Artikel, deri stærke Far-
ver udmalede for den undrende 
Læser alle de Herligheder, der 
kunde opriaas ved at rejse til Au-
stralien ug grave Guld, Artiklens 
Forfatter var en Rønnebo, der lige 
var ankommen til Molbourne og 
derfor kun havde sin Viden pari 
anden Herind. Men Meddelelsen 
virkede paa Bornholmerne som et 
,Tordenstag`. 

Samuelsen saa sig straks om 
efter Rejsepenge, talte dernæst med 
aln Kone om Sagen, og da hun 
intet havde imod hans Bortrejse, 
naar han blot forsørgede hende og 
deles tre smaa Børn, besluttede 
han sig til at rejse. 

Da det rygtedes i Byen blev de: 
Sladder nok. — Folk sagde, ban 
vilde afstod for at blive Kone og 
Børn kvit, men Samuelsen lod dem 
sladre. Sin Kone trøstede han 
med, at Gud nok ogsaa denne 
Gang vilde være med ham, uagtet 
han nu tragtede eller Guld og an-
dre jordiske Ting, hvilket rigtignok 
stred mod den hellige Skrift og 
hvad der blev prædiket, men selv 
Præster og andre retskafne Men-
nesker søgte jo at fan mere at leve 

af for hvert Aar, der gik, og naar 
man gjorde det pas en hæderlig 
Mande og uden at gøre andre Urer 
derved, kunde del sikkert ikke være 
nogen Synd. Fore% rigt havde han 

den Tro, at .simple" Folk vilde 
komme til at betale betydelig større 
Afgifter og Skatter, rim der kun 

var Isa formuende Folk til, derfor 
mulle han med en god Samvit-
tighed kunne vende hjem som en 

formuende Maud. 
— Omkring i Sogne og Byer 

spurgtes det snart, at Sainee1sen 
vilde til Australien, og eiterhaan-

den tik (han en Mængde Fore-
spørgsler — bande mundtlige og 
akriltlige - Ira Mennesker, der 

ønskede al gøre ham Følgeskab. 

Dette sinkede barn imidlertid saa 

Meget I hans Arbejde, al han be-

sluttede al sammenkalde til Mede 
om Sagen. talt mødte 40 Perso-

ner. 
Da Afrejsens Dag kom var dog 

Antallet skrumpet ind til 23. 
Samuelsens Hustru skulde lede 

Værkstedet under hans Fraværelse 
og lade Arbejdet:udføre al en Svend 

og en Lærling. 
Den:15de Marts samledes alle 

Rejsekammeraterne hos Samuelsen 
og efter en Bøn til Gud tog han 

Afsked med Kone og Børn. 

11. 
Eller sin Hjemkomst tilbragte 

Samuelsen Vinteren I Sandvig hos 

om Metasmedemester 
Samueloon 

Foredrag 

Al Lærer H. P, KOFOD. 



Frelsens Hær, Allinge. 

Fredag Kl. 8. Musikmede 
Søndag Kl. 10 Fm. 

Helliegøreiseseedaijeneste 
Kl. 1,30 Søndagsskole 
Kl. 8 Aften Freisensmøde. 

Sandvig Raadsrue 
KI, 2 Søndagsskole, Kl. a Jubelm 
Torsdag Alten Kt. 8 Musikmede 

P. Frelesleben. 

deste Minder om den vamle indi-

ske Arkitektur. 

Dette Tempelanlæg ligaer i 

uvannalei ved Madras i Syclindien 

og spænder Over et Areal, der er 

lige sul eturt som en mellemstor 

dansk Provinsby. 

Olutsljefideop Mider. 
Søndag den 8. Februar. 

Allinge Kirke 10 
Set Ois Kirke 2 

— Missionsuge 1 Allinge paa 
Meaigliedshj. hver Atten Kl. 7,30. 

Mandag Missionær Nielsen 
Tirsdag 	 L. Hansen 
Onsdag I Kirken 	Pastor Langer 
Torsdag Missionær Laursen 
Fredag 	Salome 
lam dag Missionær Nielsen 
Søndag d. 16. Kl. 7.30 Atten Al-
tergangsgudstjeneste Pastor_Kilde-
bæk og Sognepræsten 
St. Ols Kl. 10 

Luthersk Missionsforening. 
Tein Kl. 2. Ali. 4,30. H Mortensen. 

— Mine Hænder rystede og prøvede Guldets Renhed ved Hjælp 

Benene kunde næppe bære mig, af en Magnet som de ganske let 
sari bevæget var jeg i sidste øje- streg hen over det, hvad der ikke 
b:lk, og dog vidste jeg ikke den- var rent Guld, regnede man, blev 

gang, at den ene jeg tog Afsked hængende ved Magneten. For et 

Pund rent Guld betaltes godt et 

Par Tusinde Rigsdaler. 

Samuelsen gav sig ikke person-
ligt at med at grave Guld. Han 
var en seere. haandsnild Mand. 

Haus vigtigste Beskæftigelse !ae 

naturligvis inden for Smedefaget 

og bestod navnlig i at smede nye 

Spidshakker og i al skærpe og 

staale brugte, Hvad der ogsaa gav 

meget Arbejde var Omlægningen 

af Hjutriuge. I Australien fastgøres 

Hjulringene nemlig ikke til Fælgen 

ved Skruer og Bolte som hos os. 

Følgen var, nt snar Fælgen tørre-

de sammen, faldt Ringen al. Der 

blev sus hugget et Par Tommer 

af, hvorefter den atter blev sammen-

svejset og omlagt. Som sagt, der 

var meget at gøre paa delte 0;n-

triade, løvrigt satte han Træbunde 

i forskellige Slags Blikkar, lavede 

Skalter til Bøsser, smedede Guld-

ringe til Guldgraverne og Smykker 

til deres Kærester, kurerede Heste 

for forskellige Sygdomme og mc- 

Man kan føler den indiske Byg-

ningskunsts Historie helt tilbage 

til det 4. Aarh. før Kristus. Men 

den fik dog først sin højeste Ud-
vikling ved Muhamedanernes Ind 
vandring I det 1 I. Aarhundrede, 

og man ser Ira denne Tid, hvor-

ledes det dybt religiøse i Indiernes 

med, nemlig min yngste Datter, 

skulde ligge i sin Grav inden Ae-

ret var omme.' Ganske ene gik 

han ned til Havnen med sin Vad-

sæk og Madpose. I Kahytten an-

befalede han sig endnu en Gang 

i Guds Varetægt og under Flag-

ning og Hurraraab fra de mange 

Tilskuere stævnede Skibet mod 

England. 

Ankomne til Hult kørte de bort. 

dragne til Liverpoll nied Jernbane, 

en sjælden Oplevelse den Gang. 

I Liverpoll matine de !erstat] Tiden 

paa bedste Mande til 7. April, da 

Skibet endelig af en Damper blev 

bugseret ud i rum Sø. 

Passagerernes Antal var 360, al 

hvilke der var 50 Kvinder og 17 

Børn, at disse Bern døde de 3 

paa Rejsen. Deres Lig blev lagt i 

Blikdaaser og under Bøn og Sal-

mesang sænket i Havet. En ung 

Hænder drak sig ihjel og blev 

uden Ceremonier sendt uden Borde. 

Efter 108 Dages Forløb naacdes 

Melbourne, Rejsens Mast. 

Samuelsen og hans Kammerater 

gik straks ud to< at søge Logi. 

Der forlangtes rask væk 9 Rigsda-

ler daglig for et Værelse med Kost. 

Tilsidst maatte de nøjes med at 

bo 1 et stort Træskur, der var ind-

dell i 2-Mands Baase. Lejet var 

en Træbiks, dækket med lidt Halm. 

Trækken i Skuret var slem, og' 

der fandtes i tusindvis af Lopper 

I Halmen. 

Samuelsen søgte saa Arbejde i 

Melbourne, men ingen havde Brug 

for hans Hjælp, og da heller ingen 

al hans Kammerater opnaaede at 

Ina Arbejde, drog de af Sted til 
Bindigo, Guldminebyen, der lag 

100 engelske Mil inde i Landet. 

Bindigo var den Gang en lille 

By pas et Par Tusinde Indbyggere, 

Hver Guldgraverfamilie boede i et 

lille Segldugstelt, der var :mere 

end tarveligt møbleret. 

Værtshusholderne fulgte troligt 

Guldgraverne i Hælene og sugede 

deres Part af Fortjenesten til sig. 

Kvinderne drak lige saa galt som 

Mændene, og Slagsmaal og Skils-

misse hørte til Dagens Orden, et 

Ægteskab varede som oftest ikke 

længere end 8 Dage, og det var 

sjældent at se en Kone med mind-

re end 5 bise" egne. 

Til dette Sodoma 'kom Samuel-

sen og nogle af hans Kammerater 

stærkt opsatte paa at komme I Ar-

bejde. De fik fat i et Stykke Jord 

paa 24 Kvadrat-Fod, saa stor en 

en Parcel maatle enhver Guldgra-

ver tilegne sig. Guldet findes ger-

ne i en Dybde at 200 Fod, og 

det er et murre besværligt Arbejde 

at naa det. Selve Guldjords-Laget 

er 3-4 Fod tykt og naas gennem 

en aflang, firkantet (rektangulær) 

Skakt 2-3 Fod I Omkreds. Jord-

lagene, der skal gennembrydes, 

er 3118 faste, at Væggene kan staa 

uden Afstivning, hvilket letter Ar-

bejdet en Del. Under Guldjords-

laget findes noget meget fedt Pi-

beler, som hakkes bort i 2-3 
Fods Dybde, saa Guldjorden kan 

blive undermineret, hvorefter den 

brydes ned og hejses op til Jor-
dens Overflade i Spande ved Hjælp 

af en Vinde. Guldjorden bliver 

bredt ud og I Midten af hver Mands 

Andel nedrammes en Pæl, hvortil 
tastbindes et Par store anrvaagne 

Hunde, som Vogtere. Derefter be-

gynder Udvaskningen af Jorden, 

som ofte lønnedes med sen meget 
Guld, som en Trendstiksteske kan 
rumme. Den indvundne Skat gem-
tes i al Hemmelighed inde i Sko-
ven for senere ved gunstig Lejlig-
hed al føres til Melbourne og byttes 

med præget Ment. Guldkøberne 

St-und af tænkte han kun pas at 
rejse  hjem.  Hans  Kammerater fr.. 

randede ham det pas del bestem-

teste og mente, at selv om han 

narrede lykkeligt til København, 

var  det meget usandsynligt, om 
han paa denne Aarabd kunde  kom-
me  over til Bornholm. Mrn ,Mands 

Veje er Mands Himmerig", og en 

skønne Dag stod Samuelsen 

Skibsdækket og vinkede Farvel til 

Kammeraterne. 
Pas Hjemrejsen observeredes el 

Par skibbrudne Søfolk paa en lille 

ubeboet Ø, der var omgivet af et 

Klipperev. Skibet lagde sig til An-

ker, og Kaptainen lod Hækjollen 

sætte i Vandet bemandet med 1. 

Styrmand, nogle Matroser, samt 

3 Passagerere, der talte forskellige 

Sprog, men etter .1 Timers Forløb 

korn Barden tilbage uden at have 

udrettet noget. Da Skibet stadig 

drev ind imod Brændingen lettede 

Kaptajnen Anker og stak ganske 

roligt nf, overladende de skibbrud• 

ne til deres Skæbne. Dette gav 

Anledning til stor Ilarme om Bord 

og flere af Passagererne truede 

med at melde Kaptainen, saasnart 

de naaede London, men de afstod 

Sind giver sig Udtryk i deres Byg-

ningskunst. De ofrede mægtige 

Summer og vældige Kræfter paa 

Opførelsen af kæmpemæssige Tern-

pelanireg, um hvis Negl og Stør-

re;se os ensrettende 111,ede giver 

et godt ludtryk, Men det er gan-

ske vist ogean et af de pragtful- 

for sin 

lykkelige Hjemkomst, Straks efter 

tog han fat med vanlig Energi pag 

'al oprette det forsømte ved For-

retningen. Men da skete der no-

get, som med et pludseligt Ryk 

standsede den arbejdslystne Mand 

i hans Virksomhed. Hans lille Sen 

Harald blev syg at Mæslinger og 

Skarlagensfeber og døde et Par 

Dage efter. Det var et haardt Slag 

for Samuelsen, og dobbelt haardt 
blev det, da ogsaa Datteren, Elisa, 

blev syg at samme Sygdom og 

døde 6 Dage efter Broderen, Da 

lod Samuelsen Hammeren ligge 

urørt paa Amboltan i mange Dage 

og henfaldt i lunge Grublerier 
over sin Skæbne : at være barnløs. 

Der blev saa underligt tomt og 

og tyst ved Bordet under Maalti-

derne, og Bolnholmerurets Tik lak, 

som han i Australien havde gre-

bet sig selv i at længes efter, lød 

som Skrig i hans øren og malle 

standses. — Samuelsen, der dog 

havde været ude for mangt og 

meget, kunde ikke bære Sorgen 

herhjemme, han maatte bort. Han 

opholdt sig i længere Tid pna 

Sjælland og andre Steder, og skønt 

han atter blev Fader til bande en 

Harald og en Elisa, synes det, 

som om han aldrig forvandt det 

Knæk, han havde faaet, thi allerede 

I Aaret 1867 døde han, kun 49 

Asr gammel. Hans Enke er død, 
men hane  Barn lever endnu i l tri-
ste Velan aern.te 1 Amerika. 

Pare Brugsforeningens nordre 
Giv! findes endnu en stor Nøgle 
og en Hestesko. Det var Samuel-
sens Skilt og Brl!ede pas  det flaand-
værk, han drev. I Australien brug-
te han aldrig Skilt, thi, siger han: 

,mit Arbejde skal nok anbefale sig 
eelve, 

Jeg har nu  efter fattig Evne 

søgt at  tegne et Billede for Dem 
af denne Haandvrerkets Mand, og 

gennem muntlige og skriftlige Be-

retninger om barn, har jeg irreel 

det Indtryk, al han sar en sjælden 

dygtig Haandværker og et overor-

dentligt bravt Menneske, hvis Min-

de hans Bysbørn har Grund til ai 

ære og højagte. 

Ilethends, 

Pan Mandag Aften Kl. 8 bliver 
der I Henhold lit orme Annorce 
afholdt et stort selskabeligt Sam-
vær paa Bethesda. Der bliver Lys-
billedforedrag, Sang og Musik. 
Servering m. m. Lysblilecleree vil 
blive vist for Barn o.n Efterrod. 
For de voksne om Aftenen. 

Baptistmenigheden. 
Søndag Kl. 3. Vald. Mortensen. 
Ungdomsmøde 7,30 

Metodist-Menigheden („Betesda 4). 

Søndag Gudstjeneste Kl. .1 Eftm. 
Søndagsskole Kt. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

En Gase 
er tit 24ig elet 3, tie irre.! 	s 

Tit 100. 	
Jørgen Møller. 

Vioel>!“, Klemens. 

3 Cis e I Gase 
samt ca. 50 aigus er ill Salg 

Fisker Janne Nlit, isen, 
5,11 

Barnepige 
En Line Pige, der holder af  Bern 

kan straks fan Plads  pas 
Lyn.,:hult 

En flink og paalieeIrg 

Karl 
kun Ina Plads til 1. April eller Maj 

3fa 1 1 e ly s 5111ing e, 
Telt hm Sandvel I■ ug 47 

En sund, god 

Lødekvie 
eller ældre Ko er til Slig 

J. Tingenren, 
Lynzttill --- Rø 

Arbejde 
søges ved Landbruget. Drænings-
eller Skovarbejde loretreekkel. 

Billet nitid. „Arbejde bedes Ind-
lagt paa Kontor snarest. 

Frelsens Hær, 
lin lirtsgsforeningrmal. 

Mandng den 9. Felir, Kt. 

Vinterfest 
med Servering, Nummerbord 

Alle indbydes. Streneemuaik &Sang 

Gaver af enhver Art modtages 
med Tak. 

En god Malkeko 
er til Salg eller Bytte med Svin. 

Lynggnard, Olsker. 

• . • 

53iografen. 
Søndag den 8.; Februar Kl. 8 

ombord 
Polardrama i 6 Akter. 

En spændende Film Ira Mid-
natsolens Land, spillet i Grønlands 
og Nordlands herlige Naturom-

giseger. 

Tf. 
•••••••••••••• 

Andelsmejeriet 

Kajbjerggaard. 
D. n ordinære Generalfor-

samling afholdes Torsdag d. 
12. Februar Kl. 4 paa Hotel „Al-

linge. 

Dagsorden : 

1. Beretning. 
2. Regnskab fremlægges til God-

kendelse 
3. Valg al 3 Bestyrelsesmedlem-

mer i Stedet for A. Jensen, 
P Pedersen og A Rasmusen, 
sun, nile afgnar efter Tur. 

4. Valg al en Revisor i Siede( 
tor M Nielsen Biaaholt, som 
ligeledes atelier efter Tur, 

5. Forslag fra Best. om Ærme 
al Mejeriets Love. 

6. Forhandl. om, hvorvidt Meje-
riet skal gag riser til Afrev, 
efter Fedtprocent. 

7. Eventuelt, 

Regnskabet ligger til Eftersyn 
far Inieressenteme 3 Dage forud 
for Generalforsamliagen pari Meje-
riet,' Kontor. 

Bestyrelsen, 

Symaskiner! 
prima Svine krati, — Trædees/ma-
skiner i solid og elegant Udførelse 
er pari Lager eiser leveres paa Isa 
Dage. Pris 165 Kr. — Afbetaling 
indrnmmee — Rabat pr. Kontant. 

Rich. Nielsen, 
Tlf. Klemens n. M. 

get andet. Som haandanille Folk dog senere fra deres Forsæt. 

	

Almindelighed kunde Samuelsen 	Uden løvrigt at opleve noget at 

	

nøjes med lidt og primitivt Værk- 	Interesse korn Samuelsen hjem III 

tøj 	Han arbejdede altid under 	Allinge. Han glemte heller ikke 

aaben Himmel og helst I Kanten denne Gang at takke Gud 

af en Skov. — Ikke fordi der fand-

tes Skygge, -- thi al skygge gi-

ver de australske Skove sig Ikke 

af med, men fordi han ved at sa-

ve et Træ af i passende Højde 

kunde skatte sig el velegnet Arn-

boltunderlag, og at Træerne brænd-

te han sine Smedekul, medens 

Grene og en Blikdaase i Forening 

tjente som Blæsebælg til hans Es-

5e. — 
Søndagen blev som Regel be-

nyttet til at brænde Smedekul I. 

En Søndag Eftermiddag blev han 

overrasket i sit Arbejde at en Præst, 

der foreholdt ham det urigtige I 

at udføre den Slags om Søndagen. 

Men Samuelsen lod ham vide, at 

naar man, som lian, havde Kone 

og Børn at !orsarge, og virkelig 

forsørgede dem, kunde det ikke 

være nogen Synd, og han føjede 

med Selvfølelse 111, at han hver 

Sevdag Atten læste et Stykke af 

sit Nye Testamente. Se, nu følte 

Præsten sig tilfreds og lovede at 

besøge Samuelsen senere, hvilket 

han masse gjorde. - 

En Dag fik Samuelsen Brev 

hjemme fra, men desværre var 

Indholdet en tienden Beskaffenhed, 

at han blev syg at Ærgrelse der-

over og maatte holde Sengen i 

flere Uger; thi Tingene stod ikke 

godt til derhjemme. Fra denne 

Indisk Tempelbygningskunst for 1000 Aar siden. 



„ROYAL" Hoge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FIEBISTE DA.Pitili FABRIKAT 

tr;,}kG.,1,tski, Vort Udsalg fortsættes fremdeles. 
ivoRg 

10 pCt. gives paa alle kurante Varer, 15 paa Skindvarer 
Dame- og Pigeovertøj, Kjoler og Bluser. 

og mindst 20-25 pCt. ydes paa 

Magasin du Nords Udsalg ved  Victor Planck. 

En Mængde daglig fremkomne Rester af alle Arter Varer sælges billigt. 

•■■.** 

filas 9orcelcen I flajance! 

',13i har fraforteret en [jet ficengbe Zarina, Zittice,  
NIM«, tlingtutførr  Znfierfeutr, AnifernOcr, oufutak-
fauDer, eufferitet in. ni. ni.; bet er bet JRonftre, tjboraf 
bi ilfe ljar [jetg (.z:.^:tel, og bete.3 er ber enlette z ctc font er 
Iibt rebnet i &afitrett. 	bilfe 3arer titbbber bi tit 
efftra biftige grif er, faa junge bi [jar gatler beraf. 

tc".or C.W>. feelger bi $tirceltrit »affcs og 1)ofolabefanber 
for 2 Sir. C tf., 4.-;orreimt Ragefurbe fra 1,50, 'incelfefaitber 
fra 1,25, ..̀r, erriner fra 5,50, -,atirefanber fra 1,95, Wagn= 
fabe fra 2,75, 'alterfelter fra 0,35. 

13orechrtt 41uffeftel tit 12 ']3erfoner fra 30 
Stlifeitef tit 12 sperfoner 40 kr., 'C-erllailteftet fra 8,00 
Slop4icr fra 35 Zre. 

Zeitbeit 	togte fan entattierebe ReDler og klø- 
favner, font itbfcefge tit ,--1.)otpri. 

a  Allinge Kolonial» og Produkilorrelohig, 

Eller endt StalusopooreIN 
udrangeres en Del Varer, dels færdigsyet, 

dels i Metermaal. 

Dameovertøj 
i sorte og kulørte Stoffer, som Plys, Astrakan, Ko rvel, 

Kamgarn og Cheviot. 
Spadseredragter. rnarineblaa i Serges 

og Cheviot, Størrelser Ira 84 88, tidligere Pris 85-110 

Kr , nu nedsat til fra 40 til 60 Kr. 
Udrangerede Rester af Kjoletøjer, Fløjler, Klæde-

varer, kulørte Bomuldsvarer, Dowlas, Medium, Lagenlærred 
og Drejler. 

Smaa Rester af hvide Gardintøjer halv Pris. 
Stores fra 2 Kr. 

De tilhudte Varer er alle Lagervarer, indkøbt inden 
de i den senere Tid stedfundne Prisforhøjelser, 

Enkelte Varepriser anføres: 
Bomulds'ej 	 110 Øre rir 
ubl. Haandklædedrell 	84 — 	Chemisser 

Dametinnecl 	
285 
300 Dowlas 	 90 — 	Benklæder 
765 Nathjoter KJ deflonel 	 125 - 

uldent Kjuletej, 
Trikotage dobbelt bredt 265 

Strømper for Damer, Herrer &Børn 130 em br. Klædevarer 500 
Blaa Cheviot 135 cm 750 — 	Handsker 	 do. 
E,rstra Gabardine 
	

Uldir,rjer for Da •nLI fra 225 

	

130 tern bred 750 - 
	

Undertrøjer for Herrer fra 2 Kr. 
Ulan. Damre-Golftrøjer 900 

Lager af damprensede Fjer og Dun. 
Mod kontant Betaling 10 pCt. Rabat 

Herfra undtages Uldgarn og Varer, 
der i Forvejen er yderligere nedsat. 

h** og her 
er ill Salg pas 

Hammersholm 
Tlf. Sandvig 23. 

Urmager og Guldsmed 
Ani»Ke. = TIT. 93. 

Cigarer 
— — 	Kl. og Stk. Æ:ker 

Cigaretter, alle gangbareMærker 
Shagtobakker 

Groft og fintak. Røgtobakker 
Shagpiber i stod Udvalg 

St B. Larsen, 

nor bedste Tak for al Del-

tagelse tagelse ued uor kære Moders 

Død og Begrnue lse. 

Hristian og Marie Hofod. 
Hallelvst Allinge. 

Olsker 
Kom inuries:ort 1.  n 2. Halvsar 

1929-25 mootakes paa Mejerierne 
Huinledais og Kajbjerggaarda Ud-
betalinger i Februar Maaned. 

Sogneraadet. 

Allinge,Sandvig 
Afholdsforening 

afholder ordinær Gitreralforsamling 
paa Flammershus Lørdag den 7. 
Februar Kl. 8 

Bestyrelsen 

En Forkarl 
kan hul Plads Iii 1. Marts pis 

klidesgattrd pr. Tein. 
Samme Sted kan 1 Anden-Karl 

faa Plads til 1. Maj. 

Halm 
Havre- og Blandsærlhalm er dl 

Salg pas 	
Pellegnard. 

En Pige 
kan fas Plads til 1. Maj hos 

Th. Jacobsen, Nørre Krak, 
Rutsker. 

Re Sop Sygekasse 
afholder s:n ordorivr e (ie nem' - 
forsamling Tirsdag den 10 
Februar, Et:m. Kl. 5 t Brugslor-
eningens Sal med følgende 

DAGSORDEN. 
Regustrabet oplæses og fremlæg-

gi-a id G tdr.( neehe. 
Valg af Bestylei3e og Revisor. 
Vedtreetsfendring ifl. § 6. Nr. I, 

2, Sik. og § 6 Nr. 7 samt § 8, 2. 
1 Tilfælde al at Oviteraltursam-

Ungen ikke er beslutningsdygtig 
afholdes en anden Gmeralforsam-
ling umiddelbart aflur pas samme 
Tid og Sted, for at lage andelig 
Beslutning: 

Kontingent modtages Ira 4 —5. 
R,-gnskabet ligger til Eftersyn 3 

Søgnedage forud hos Formanden. 

D æglige 1 1/1  til 2 Aars 

Kvier 
sum har bestaael Tuberkulinprøven, 
samt en 1% Aai a 'TYR af præmi-
eret Afstamning er til Salg eller 
Bytte med gode Malkekøer pari 

Te 11egnard. 
Tlf. Rats 65. 

teessens Sne-2Idsaig 
ved Cfir. &Isen, Allinge 

Telefon 100. 

Bestil lieres Tryksager i Illiugc Bogtrykkeri 
Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve 

libfatget førtfectte 	hibere og tit -falme 
billige 13rifer. 1.),e,re 	 Jens Hansen. 



9 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Bom har set, hvorledes 
Bornholms 	 Nirldrille  

Bornholms Spare- & lacitzs-a 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er pat': 

3 111Innnederii Opaigelae 	 4.5 
Almindelige Sparekaffluevilknnr 4 
Folio 	 2 
i Foreorgelsewardelingen 	3.5 
hvortil Præmie, hidtil 2.5 pCt. 

pst. p. a 

nnenitit damark %Mia* 
414 %Maire. 

fontr. ecrilittiihing 50% 
52=:)3 	lufequle .Boilin(bØrotager, 
Zarlit grob 	cli)affraa 

altffe grope 	og (S3ar:45or 92ai 
Ift”ef3 	 = 23eb fontant 1i ilt} 	93ri= 
jen lainft og Di titraaber 	- 

Nordlandets Handelshus. 

,23eftilliitger paa 1S 1.161. Zulierfø-,  
fat og 3'7 g«. aligDatti1u Dente er5peberet 
i bc atlerforfte Zage. yi mobtager flere 
finger berpaa (*rom øer (Stiiii=Zollpeter og 
gtorge-Zatpeter tit fenere £euring. 

Nordlandets Handelshus. 

i It)ar jtort elgg af 

bifise llbjtubOrrebber, 
34", 1" og 1'.," tt)fre og i arie 52cengber. 

leget fine Wofebe og fjob1ebe ijrretircrner 
tit C33til»e i alle £rengber. 

Qeb fontaitt varg giDe 4 1)(5,1. glabat. 

Nordlandets Handelshus. 

t;.eitiflin!Wifterne paft 9)lartfro 
bebe Denligjt inbjeubt fnareft muligt til 

Nordlandets Handelshus. 
11~~111 ffialal 

Alle MennesKer, 

De bedste kvaliteter i irhejdslej, 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Størrelser baade til voksne og Børn. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-
ser og Skjorter. Undorbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Børn. 	Alt I mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

iverilr i Nordhordolms lød! 
Billigets Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet 

Køreplan 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 
Søgnedage. 

Hanne-SrudvIg 

Rønne 	8,25 2,00 6,10 
Nyker 	8,42 2,18 6,29 
Klemens 8,55 2,33 6,46 
Ro 	9,11 2,49 7,02 
Tein 	9,26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

Sandvig-Rom 

%) 	 .) 
Sandvig 10,00 1,20 4,25 8,00 
Allinge 10,08 1,28 4,33 8,08 
Tein 	10,18 1,39 4,43 8,19 
Rø 	10,34 1,56 4,59 8,36 
Klemens 10,53 2,15 5,18 8,56 
Nyker 	11,05 2,28 5,30 9,10 
Rønne 	11,25 2,50 5,50 9,30 

Søn- og Helligdage 
Kanne-Sandvig 

Fra Rønne 
	

8,25 12,45 7,40 
- Nyker 
	

8,42 1,02 7,57 
- Klemensker 8,55 
	

1,15 8 10 
-'Rø 
	

9,10 1,30 8,25 
- Tein 
	

9,23 1,42 8,38 
- Allinge 
	

9,33 1,53 8,48 
- Sandvig 
	

9,40 2,00 8,55 

Plandvig-Reane 

Fra Sandvig 
	

10,05 6,00 
	

9,12 
- Allinge 
	

10,12 6.07 
	

9,25 
- Tein 
	

10,21 	6,16 
	

9,31 
- Ro 
	

10,35 6,30 
	

9,45 
-, Klemensker 10,51 6,46 10,01 
- Nyker 
	

11,01 6,56 10,11 
- Rønne 
	

11,20 7,15 10,30 
f) Løber kun Mandag Onsdag 

og Lørdag. 
t) Løber kun Tirsdag Torsdag 

og Fredag. 

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laar• 

ling, en Fodermester aller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
terer Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og lama af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sart 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Bol groester kontoret 2-4 Ettal 
Sp.lrekdo.sen 10- 12 og 2.-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10- 12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, :leben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udlaan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen liver Dag til K1.9 

Hitelpekassen : Foræd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  naben for Gods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4. 
Lasne- Ø Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7, 
Skandinavien-Amarikalimen: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, M, .ser; Kontortid 1-4 Em, 
Telegrafstationen 9-12 og 2 6 
Toldkamret 8- 12 Form, 2-5 Øttenn. 

Klemens Jer nbanest. 8-12 og 2-6 

Se he 
E 	sats•;  ar af anna\fMeeg 

a ruøde li 
oe og 

tesne 

kdoeinKmjen19:tør,j'Ecerigeeer  i disse 
Dage til halv Pris 0 g der-
under, 

Nordlandets Handels' tus. 

Skøjter 
stort Udvalg. Alle Større Iser. 

9,11rinite Aofioniaf- c5s irtittfifforrefiling 

	•••••••••••••••••••~4 
BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

ION1111111111111•••••••••••••••■  
Vort store Lager af 

Klædevarer 
anbefales vore ærede Kunder. - Da der er 
-Udsigt til yderligere Prisstigning paa alle 
UldVarer, er det klogt at forsyne sig i Tide. 

Habitter syes efterkaki paa faa. Dage, 
For god Pasning garanteres. 

Kulørt Habit, syet efter Maal 
	

93 Kr. 
Bina lerges Habit 
	

97 - 
Ekstra lin blaa Habit 
	

125 - 
Kulørt Kamgarns Habit 

	
135 - 

Nordlandets Handelshus 

i itElqcr bet hrbite 'bistrOfet, 
og 13rijerite er jaalebeA3 beb 211t)entiting fra sager 
pr. Contant: 
store r)arpebe ZertibNire £)tiittiti a 450 pr. (if. 

bo. 	bo. 9ttinefttl 425 1, 

gitufte ()arp. (0- for,4:, meget Traf tite 3,75 rr 

ffirtutfuWitiriretter, meget renlige 325 50 kg. 

21f1jaottittggitt a 2 Rr. Pr. fil. 
for Sl'orfet og Ifivering heregiie 4 25 ere 1)1. 

glarbtailliet5 g,anDeNbit6 

„ROYAL» Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FZPiESTE DANSK P.tl3Rll4 AT  


