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AvertlarementwprImen er pr. retitlinl•
rar Inmester pari Formiden 15 ilikre.
Almindelige .innonner 1. Gang ill Ur.
• fierfolgentle Grutte IS Ure.

den 28. JI.111. 1916

„Nord-Bornholms Ugeblad"
!tykkes i tr Arild af mindst 1600 Exempl.

der, naar Tændstikkerne er ført i en
Rede, bygget af brændbart Stof.
og forsendes gennem Postwesenet I Allinge.
1 mange Tilfælde er man koturnen
Sandry], Olsker, Rutsker, Rey og Klemensker.
pas Spor efter Aarsagerne til IldeNord-Bornholms Ugeblad„ brande i Møller og Pakhuse, nemden spontane Anlæridelse af olierede
har den største Udbredelse Nordre Herred
bliver læst i ethvert Item og egner sig derog fedtede Klude og Affald, som er
for bedst til Avertering.
henslæbt under Gulvene af Roller
„Nord-Bornholms Ugeblad" og Mus. Bomuldsspinderier er navnlig indsatte for Ildebrande af denne
optager gerne IlekendtgarrIstr af enhver Ar!
Aarsag.
saasom Køb, Salg, Forrfringsmeddelelser,
Eller- eller Aflysninger, Auktioner etc.
Philips Pakhus, Churchstreet, Lon,,Nordaornholms Ugeblad" don, knut to Gange i Brand og led
betydelig Skade paa Grund af Læudgaar hver Predukr, kan bestilles pna alle
kage i Gasledningerne. I begge TilPostkontorer saml paa Rladels Kontor rig
kogler 1 Kr. halvaarkg,
fælde visle det sig, at det Bly-Gasrør, som ferle til Maaleren var gnavet igennem af Rotter, og den udslrømmede Gas blev tilfældigvis
slukket i Brand, da Arbejderne søgte
al finde Lækagen. I et lignende
— °—
Tilfælde af Gasrørs-Lækage, foraarI en amerikansk Pjece, „De n
sagel af Rotter i el privat Hjem i
brune Rolle i U. S. A.', udgivet.
London, opstod der ingen Ildebrand,
paa ForanslaltnIng af det amerikanmen en sovende Familie paa fire
ske Landbr ugsminister lun], opfordres
Personer undgik kun med Nød og
Landbrugerne HI al bekæmpe Rottenæppe Døden ved Kvæling. En Inplagen, 1)1. a. fordi Rotterne har vist
spektør ved Washingtons Gasværk
sig farlige som Anstiflers af Ildefortæller om et lignende Tilfælde i
brande.
denne By, hvor Gasrørene blev genDel hedder derom som følger:
nemgnaverle af Roller; men lykkeI „The Royal United Service Instiligvis skete det, medens Beboerne
tulion"s Plusemu] i London var der
var vaagire.
for nogle Aar siden en Rotterede,
Den almindeligste Maade, paa
som bar følgende Inslcription :
hvilken Rollerne anslifter Ildebrande,
„Roltetede med Unger. — Denne er deg ved ai bortgrave Isoleringen
Rede blev stukken i Brand ved en fra elektriske Belysningsledninger.
Tændstik, som anlæridies af den Del isolerende Materiale bruges nemgamle Rolle, der transpor terede den lig af Rollerne Ill Reder, som de
hid i sin Rede. Derved var en Il- olie hygger al brærufbari Slof i Nærdebrand megel næi ved al opslag i heden af de blanke Ledninger, hvorHs. Majesials Skib „Reverige".
ved der kan opstna Korlslutribiger.
Løjlir. A. IL aberne, R. N."
For nogle Aar siden blev de BrandDet antages i Almindelighed, al skader i U. S. A., som skyldes manRotte' og Mus foraa 'sager ildebrande gelfald Isolering al Ledningstriade,
ved al antænde Tæridslikker med de- anslaaet til 15 Millioner Dollars om
res Tænder, hvilket selvfølgeligt især Aarel, og da Roller og Mus er de
gælder i de Lande, hvor der ikke værste Misdædere til al ødelægge
er Forbud mod Voksslikker. Vidnes- Isoleringen, naar Ledningen er bragt
byrd fra Brandchefer og Brandfor- i Stand, maa en stor Del af ovensikrings-Inspeklører bekræfter denne nævnte kolossale Tab tilskrives disse
Formodning, og man har mange be- Skadedyr. Ligeledes bar man mange
stemte Eksempler paa Ildebrande, Eksempler paa, at Rotter har ødelagt
som er opslaget paa denne Maade. Telefonledninger ved al afgnave disEn Ildebrand, som resulterede i den ses Isoleringer for derved at fan fat
delvise Ødelæggelse af Sultanens i den Paraffin, som indeholdes deri.
Naar det derfor i Almindelighed
Palads i Skelaet , Lille-Asien, i Aaret 1856, havde en sandal] Oprin- man siges, al Bekæmpelsen af Roldelse. I 1907 gaves en lignende lerne er en Samfundsopgave af stor
Forklaring over Oprindelsen til en Betydning, gælder delte ikke mindst
betydelig Ildebrand i Washinglon, pair Grund af deres Optræden som
hvorved en stor Butik og dens lud- Biand,stiflere.
hold ødelagdes.
Fabrikanter al Tændstikker lader
disse dyppe i Paraffin, der har en stor
Tiltrækningskraft for Roller og Mus,
og Tændstikkerne transporteres olie
ind under Gulve og bagved Skille- Krigen ved den italienske Grænse,
vægge, hvor de derefter bliver gna- er I mange Henseender vidt forskelvede. Papir og andet lignende let lig Ira den, der føres paa de andre
antændeligt Materiale, SOM disse evropæiske Fronler, skriver den enDyr opsamler, forøger Brandfaren. gelske Korrespondent Sidney Law
Desuden, da Hovederne paa Fosfor- fra det italienske Hovedkvarter. Men
Tændstik ker indeholder frir 19 til 17 i et ligner den 'dog enhver moderne
pCI. Fosfor, udkræves der ingen Krigsskueplads: ingen faer Adgang
egentlig Gnaven af Roller ler ai an- uden særlig Adkonisi.
tænde dem. Varmt Vejr, stærk Hede
tidligere Tid, helt til 1870, færfra Fyrsteder eller Gnidning af en dedes de kæmpende Tropper omkring
hvilken sore helst Art kun frembringe blandt den civile Belolkuilig, ogkler
Brumme Resultat SOM Rotternes Tæn- var ingen seerlig Vanskelighed for-

Mer som Ornfilillere,

11011 evige Soe.
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bunden med at komme til at overvære et Slag pari nær( Hold, saafrenit
vedkommende Civilpersoner ikke
var bange for selv at risikerer Livet. Nu er det helt anderledes.
Fumlerne er omhyggelig afgrænset
af Vagtposter, for at ingen uvedkommende skaf faa Lejlighed til at øve
Spioneri. Man har kun Adgang til
Kamplinien og dens nærmere Omgivelser, hvis man kan dokumentere
al have lovligt Ærinde.
Men vi havde allsaa fornøden Legitimation, og fra el bred' Dalstrøg
gik det nu op mod Højderne og
rend den egentlige Krigszone. Da
Felttoget begyndte, fandtes her kun
en snever Bjrergsti. Den er nu forvandlet til en prægtig Landevej, som
i lange Slyngninger bugter sig op
over Bjergel, — el Mesterstykke af
Ingenlørkinisl. Hele Klipper er mineret bort, og over Floderne er der
byggel solide Broer af Jærn og Staal,
væsentligst for at lette Tilførslen af
Ammunition til de Batterier, som
ligger imellem Skyttegraverne. Fra
SarnIingspladserne fordeles A imininilionen videre ved Hjælp af Vogne
forspændt nied Muldyr 1 øvrig! befordres ogsaa svært Skyts samme
Vej; det trækkes at Motorvogne.
Den første Betingelse For at (mime Virkning merl del moderne Artilleri er at linde dækkede, skjuite
Stillinger, hvor det falder vanskeligt
for Fjenden al opdage Kanonerne.
Mange er mi anbragt paa 13jergslunailinger i en Højde af 3500 Meter
over Havet, paa Sleder, hvor ellers
mest Tindebestigere, forsynet med
Tov og Førere, har færdedes. Her
mealle nu Alpehopperne befordre
ikke blot sig selv, men ogsaa det
svære Skyls, Karionerne marine trækkes over Gletschere, og ved Hjælp
af I lejsekrmier maalte de ofte svinges paa Plads over bundløse Afgrunde.
Mange Alpesoldater har overvintret oppe i disse Bjergegne, under
lige Viikaar som Polarfarerne. I Sirehyller eller i dybe Huler under Gletscherne maalle de søge Læ ikke
blot mod Østrigernes Kanoner, timen
ogsaa mod Snefog og bidende iskolde Alpevinde. Af og til sendes
syge og simrede ned i Dalen ved
Hjælp af irdspændle Liner, naar uran
ikke har Sygebaarer ved Haanden.
Den værste Fare, der truer disse
Alpetropper her oppe i den evige
Sne er Sneskredene. De er farligere end Østrigernes store Granater.
Og Faren forøges derved, al det
ofre hænder, at Suemasserne løsnes
og •sætter sig i Bevægelse soli] Følge
af den Rystelse i Luften, der Frembringes ved Kanonaden.
„Forleden mistede vi 40 Mand og
2 Kanoner der oppe', sagde en
Oberst til mig, idet lian pegede paa
en Sneglelsche, „1<arionerne fik vi
grave! frem Igen efter :neget Arbejde;
i næste Uge skal vi have den] der
op igen".
„Og Folkene?"
„Vi sender andre i Stedet", svarede Obersten rolig, men nied Ansigtet præget al dyb Alvor.

Mennesker.
—o1 en lille By levede en ung Mand
ved Navn Henrik.
Halm var født der i Byen og rif
Profession Smedesvend.
Men han var kun en sørgelig Smedesvend; Ilet alle Folk hadede ham
og var rum Nalckeu af ham.
Og det var saa meget cruerkeligere
som han alle Dage havde været et
Menisier paa en ung Mand og kunde
have tjent som Forbillede for hele
den lille Bys Ungdom.
Der var derfor heller ikke nogen,
del kunde sige el ondt Ord om
Irans; irren alligevel hadede man
ham.
I Skolen havde Henrik altid været
Nummer eet, den dygligsle til al
læse og den hurtigste til at regime i
Hovedet.
Og lians Lærer plejede da ogsaa
at sige: Ja, Henrik, han bliver til
noget stort.
Men i Frikvartererne sluttede Kammeraterne Kreds out barn og kappedes om al gøre Nar al ham, og om
Vinleren overdængede de ham med
Sneboldte og trak ham hen under
Posten og postede ham Over med
Va rid.
Da lian gik til Præslem, var han
ikke som de andre paa Vejen optaget af al drive alle Slags kaade Løjer,
men lian gik den lige Vej, uden at
lade sig forlede af nogen, og memorerede stille hen for sig det Salmevers, som Præsten havde givet
for til næste Gang.
Out Sundager i Kirken salte Henrik sig for sig selv for ikke al blive
forstyrret, og ham fulgte opmærksomt
Prædikenen og lagde sig dens Ord
paa Sinde.
Heller ikke, da Henrik voksede
til og kom i Lære, lod lian sig forlede HI nogen Art af Letfærdighed.
Han sad ikke paa Krostuen om
Aftenen som de andre Svende og
spillede Tærninger og drak Toddyer.
Han drak sig ikke fuld om Søndagen.
Og frem for alt: han var ikke Kæreste snart med den etre, snart med
den anden Malkepige rundt om paa
Grundene.
Men Folk hadede ham.
Han kunde knap gaa ned ad
Gaden uden at Folk stod stille
og ranble eller ham
„Der gear den tossede Henrik,
æh I"
Eller de stillede sig op langs Vejkanten og pegede Fingre ad ham.
Ja, i den sidste Tid var det blevet værre end nogensinde tidligere.
Thi nu vilde man slet ikke længer tale tit ham, og hvem der mødte
ham gik blot i en stor Bue udenom
og stirrede anklagende og foragtende
hen pal ham.
Henrik syntes endogsaa at have
lagt Mærke til, at Byens gamle Koner begyndte at blive bange for ham.
Og ikke alene de gamle Koner.
Han syntes, at Hestene blev sky
for ham paa Vejen, og al Hundene
kun gøede af barn, som om de for-

stod, at lian var stemplet til ikke al
være bedre værd,
Det var forfærdeligt.
Smedien arbejdede Henrik som
et Lasklyr: blev pat Værkstedet, ener
de andre Svende gik, ordnede alt
og lagde alting paa Plads.
Og skønt Mester manne se, at
hall gjorde Gavn for fire, havde lian
dog idelig kun brugde Ord til ham,
saa roligt pal, at de andre Svende
slogiliain med Ildtangen over Benene
og sagde altid:
„Ja, dig, Henrik, dig tagfer vi nu
kun lier pat Værkstedet, men lag
dig ingi, lag dig jagt.'
Henrik bed alting i sig, og udadHl fortrak lian aldrig en Mille.
Thi han var meget stolt.
Men naar lian sad hjemme i sit
Kammer, kunde det lidt og ofle
hænde, al en Taarc fandt Vej ned
ad Kinderne, og at Livet tegnede
sig for ham som en eneste sort Nal.
Hvad der smertede Henrik mest
var, at hans egen Fader og Moder,
der før havde starlet paa hans Parti
og opmuntret barn til bare at være
standhaftig, ogsaa etter haanden syntes, at de andre havde Ret, skønt
de egentlig ikke kunde give nogen
Grunde derfor.
Tilsidst biev det Henrik for sort.
— Et Par Mil fra den lille By,
midt ude i et stort Morads, boede
ensom en gammel Mand, der havde
Ord for at staa i Pagt med Vorherre
og modtage direkte Aabenbaringer
fra Himlen.
Langvejs fra kom Folk valfartende
for at spørge ham til Raads.
Skønt Henrik aldrig havde været
overtroisk, besluttede lian dog at
gøre Forsøget, og en Søndag Morgen, før Solen var staaet op, listede
Henrilc ned i Spisekammeret, smurte
sig en ordentlig Pakke Mad og begav sig paa Vej ud til den gamle
Mand.
Hen ad Middagstid fik lian Øje
pal den gamles Hytte, og da han
var kommen nær, bankede harm tre
Gange paa den tykke Fyrretræsdør.
Den gamle lukkede ham op og
bad ham bideefor.
Og nu forfalle Henrik hele sit Liv.
Om hvordan lian i Skolen havde
været den flinkeste af alle, hos Præsten den opmærksomste, i sin Læretid den dydigste og til sin Gerning
deri fliltigste.
Og om hvordan Folk alligevel hadede og forfulgte ham og aldrig lod
ham i Fred.
Tilsidst bad Henrik med Taarer
i Øjnene den gamle Mand, at lian
dog vilde give ham et Raad og sige
ham, hvordan lian skulde bære sig
ad sned at blive afholdt.
Den gamle sad lidt og saa paa
Henrik.
Saa sagde Iran:
„Prøv engang at vise dig nøgen,
son al Folk ser, du er et Menneske!"
Henrik syntes, at det var et løjerligt Rand, men han turde ikke sige
deri gamle imod. og sal takkede
Ivan ham mange Gange og begav
sig paa Vejen hjemad.
„Nøgen", tænkte Herud: og ry-

stede pas Hovede:, .sl Ide det virkelig være Saaaden at gøre sig alholdt [itu!'
Har' forestillede sig selv spani-e: rende nøgen gennem Byen og syntes, ar det x ar en ganske torrykl
•.'

Idr5.
Men alligevel: Han vilde vove sit

hak havde jo ikke noget at tabe.
Da lian var kommen ud pan Len',„
" devejen, log tran sin Jakke af og
bar den et Stykke i Haanden.
Men han tog deri snart paa igen;
thi lian imisaa, at lian alligevel Ikke
vilde kunne overvinde sig til at klæde
sig helt af.
.Hvad var der nu at gøre," tænkte
Henrik.
Part engang slog en Tanke ned i
ham.
Han havde jo nok hørt om, at
man tik Mod, naar titan drak rigtig
meget.
Hvad om han forsøgte.
For denne ene Gangs Skyld.
Randet kom jo fra Vorherre, saa
kunde Vorherre heller ikke lage ham
det ilde op.
Og det skulde blive første og sidste Gang, naar del blot lykkedes
ham al blive afholdt.
Det lod sig virkelig høre.
Henrik fremskyndede sine Skridt,
til han naaede den første Kro udenfor Byen.
Et øjeblik betænkte han sig; saa
gik han ind og bestilte sig en varm
Kognacstoddy.
Den smagte ganske vist ikke videre godt, riten han mærkede dog,
at han eflerhaanden ligesom kom
til al se lysere pas alting.
Han bestille sig endnu en Toddy.
Og endnu en. Og endnu en.
Og tilsidst var Henrik saa hjertelig fuld, som han blot kunde ønske
sig det. Han glemte baade den
gamle Mand og hans Visdom, og
han dinglede ind ad Byen til, idet
han raable og skreg i vilden Sky
og sang Brudstykker af en gammel
Svendevise, han engang havde lært.
Del kan nok være, han var oppe.
Først lienad Aftenstide naaede
Henrik den lille By, thi det gik jo
kun langsomt.
Han saa ikke, at Folk stod stille
og forbløffede stirrede efter ham,
han mærkede ikke, at Svendene, der
korn fra Værtshuset, dunkede ham
paa Maven, lian børte ikke, at Pigerne stod i lange Rækker og klappede i Hænderne af Fornøjelse, han
sansede overhovedet intet, absolut
intet, før han næste Morgen med en
mærkværdig Følelse vaagnede op af
'sin Rus.
Han saa sig beflitte' om i sit Kammer, som han fandt helt anderledes
end ellers.
Han vidste straks slet ikke, hvor
han var, og kunde absolut intet huske.
Hans Klæder lag spredte rundt
om paa Gulvet, og Uret hang Ikke
paa Vinduesstolpen som ellers.
Han saa efter i Vestelommen.
Jo, der lag det.
Klokken var ti om Formiddagen.
Der gik en kold Gysen gennem
Henrik. Fire Timer over Tiden.
Hvad vilde Mester sige? Hvad vilde
de andre Svende sige? Han vilde
blive jagen pen Døren. Del var forbi
nied ham, forbi.
Han tænkte først paa at hænge
sig i sin Strømpe; men af gammel
Vane trak han den pog i Stedet
for.
Og de tindre Klæder fik han omsider samlet op og smidt om sig,
og saa luskede han afsted.
Henrik havde en Følelse, som har
han sit eget Lig til Graven.
Men hans Humør bedredes hurtigt; thi den hele lille By var som
forvandlet.
Kromanden, som ellers var en af
dem, der var mest paa Nakken al
hane stod i Døren og raabte:
„Godmorgen Henrik, korn ind og

fas en Morgenhitler med paa Ve.
jen is
Mejerikarlen, der ellers altid vrænhan gik
gede Ansigt al hans, forbi, saa respektiuld etter han:, og
Forvalleten oppe fra Præstens slog
barn gemytligt part Skulderen og
sagde:
Naa, Gamle, vi havde nok en lille
en paa hittes!"
Henrik kunde slet ikke forstas,
hvad det skulde betyde.
Da han naaede Smedjen, kom
Mester ham linede og sagde med
et bredt Grin :
.Hvad, har vi allerede [anet sovet
Rusen ud!"
Og Svendene stak ham pas Næven og sagde:
.T11 Lykke med den, Henrik I"
Henrik var lige ved al revne af
Henrykkelse, nier] hen kunde nu alligevel ikke forsten, hvad der var
Skyld i, at Folk paa engang var
blevne saa venlige imod ham.
Først da Iran atter stod og trak
Blæsebælgen, gik der et Lys op for
ham.
Og han forstod, at han havde
været nøgen.

Spekulation og Svindel
i gamle Dage.
oNaar man i denne Tid svælger I
Avisernes daglige BerelnInger one
Børsspekulation og Spillesyge, der
driver Priserne paa visse Værdipapirer og Varer op i svimlende Højder, er det ligefrem velgørende at
læse den berlinske Professor Werner Sombarts Værk, der viser, at
Fortidens Spekulanter ikke var et
Haar bedre.
1 Aaret 1554 bragte Nalurforskeren
Busbeck Tulipanen fra Adrianopel
fiI Veslevropa. 1 Nederlandene opstod der af ukendte Grunde omkr.
1630 pludselig en lidenskabelig Kærlighed til den ny Plante. Alle søgte
at komme i Besiddelse af Tulipanløg, der blev en efterspurgt Handels.
vare. Inden ret længe var næsten
alle Kredse af Folket hvirvlet med
ind i en velorganiseret Børshandel
om denne tyrkiske Blomst.
Adelsmænd, Købmænd, Haandværkere, Skippere, Bønder, Torvebærere, Skorstensfejere, Karle, Piger
— alle vare henfaldne til den samme
Spekulations-Syge. Tulipanen var
lige saa efterstræbt i 1634 som itembaneaklier 1 1894 og Dampskibspapirer 1916. Spekulationen blev i
alle Tilfælde fedet efter samme Principper; Forretninger blev afsluttet
pas Levering al visse Tulipanløg,
og naar Sælgeren ikke kunde opdrive det solgte Parti. saa maatte
Gaard og Grund, Heste og Køer,
alt muligt sælges, for al betale Forskellen mellem det solgte og det
leverede Parti, Kontrakter blev sluttede og Tusinde af Gylden betalte
for Tulipaner, som hverken Mægler,
Køber eller Sælger havde set.
For en Tid vandt, som sædvanlig
i saadanne Perioder, alle — ingen
tabte. Fallige Personer blev rige,
og man drømte om Rigdom alle
Dage. For et Eksemplar al en bestemt Sort betaltes en ny Vogn, to
Skimler og Seletøj til samme, og
enkelte Eksemplarer af andre Sorter
kostede Gylden i Tusindvis. I Løbet af et Par Aar blev der i en af
de hollandske Slæder omsat Tulipaner for mere end 10 Mill. Gylden
(15 Mill. Kr.)
I Aaret 1637 incltraarbe der pludselig et Omslag. Tilliden forsvandt,
Kontrakter blev brudt, Udpantninger
kom paa Dagsordenen. Drømmene
om uniaadelige Rigdomme var forsvundne, og de, der for et Par Uger
siden havde glædet sig ved at eje
Tulipaner, der kunde indbringe deny
en Formue, paslede sørgmodige og
forknytte Blikke paa de usle Knolde,

som Ina foran dem, værdiløse i sig
selv og ikke til at sælge for nogen
som helst Plis.
-ulipanmanien i Holland er ineger lærerig. Navnene skifter ; hvad
der til en Tid kaldes Tulipaner,
lieder til en anderi Tid Aktier.

Hammeren.
Der er nu gaael tie Aar siden den
danske Stat med Bidrag fra danske
lusiiiiitioner og Perigemsend købte
Hammelen og det der i Drift værende Granitværk
Bornholmske Kommuner tegnede
Aklier i det nye Selskab og der reklameredes Danmark over for dansk
Sten kontra svensk Sten til dansk
Arbejde.
Trods Bladartikler og Henstillinger til større Forbrugere og danske
Kommuner, er Afsætningen Aar for
Aar blevet mindre, og Produktionen
truer med at gag ganske istag.
Der beskæftiges for Tiden kun en
Brøkdel af de Arbejdere, Værket beskæftigede for Salget, og disse har
en meget begrænset Arbejdstid og
el kummerligt Udbytte.
Hvorfor denne Forandring? — —
Havde 'del tyske Selskab større
Chancer end hele den danske Slat ?
Man skulde næsten tro del.
— Men Hammeren er blevet det
store Spargsmaalslegn, der beskæftiger Bornholmerne, særlig Irer pas
Nordlandet, og er lige ved at blive
et Livsspørgsmaal for Allinge-Sandvig Kommune.
Hvor mange Arbejderboliger stiler
ikke allerede ledige.
Der siges, at Alcliekapilalen er opbrugt, og der tales om Slausning
af Værket.
Hvad saa ?
Det ser næsten ud soul one den
danske Stat har lagl en død Haand
pas Hammerens Stenindustri. — —
Hammerens 350 Tdr. Land store
Areal ligger atter hen — øde og
trøstesløs, og paa de Steder, der
var taget under Plov, vil Lyngen
om fag Aar aller brede sig — Lyng
og Klipper.
Intet Dyr maa mere græsse paa
de vidtstrakte Sletter, intet Træ man
der finde Næring.
Hamineren, Bornholms nordligste
Bakkedrag skal lægges øde, for at
den kan beholde sin nøgne, renlinjede Karakter.
Thi det er Poesien, der sidder til
Højbords I Danmark,
Men er disse bare, delvis forhuggede Klippeskranninger egentlig saa
kønne og ejendommelige, at all Liv
at den Grund skal lægges øde.
Der var dog en Tid, hvor Hammeren havde en forholdsvis rig Vegetation, da Eg og Birk, Fyr'og Lærk
bredte sig op over Bakkeskraaningerne og gav Læ for Mennesker og
Dyr. For Hundrede Aar siden stak
endnu tykke Trærødder frem mellem
Klipperne og Sandet, deri en Flyvesandsperiode dækkede sløre Dele al
Nordbornholm, ligesom ogsaa Haminersø.
Før den Tid levede paa Hammeren
en driftig Fiskerbefolkning, der havde
deres Boliger og Haver omkring det
Kapel, hvis 'Ruiner den Dag i Dag
staar som et Fortidsminde fra det
l3de Aarhundrede,
Hvorfor opretter den danske Slat
Ikke, hvad All inge-SandvigKommune
i sin Tid forsømte, nemlig at plante
Træer pan de øde Strækninger, hvor
Skoven tidligere har bredt sig.
Det var da en Opgave, der med
Tiden vilde give gode Renter og
ikke alene Staten, aren ogsaa vor
træfaltige Kommune kunde høste
Fordel deraf.
Gear man blot 50 Aar tilbage I
Tiden, ser man, al Hammeren har
ført en same omskiftelig Tilværelse,
og der har siden Zar Peter den Store

716 randede den danske Konge
til at lade Hammeren bef.rste
lave llammersøen om til Krigshavn,
været adskillige Planer ender 1,.'dar•
bejaelse.
1 Aaret 1809 blev de sidste Beregninger foretaget al Ritmester Salthov paa Kammandant Rothes hilbatte, men Omkostningerne var tor
store og Planerne skrinlagdes.
I 1843--44 Forelagdes Regeringer'
et Andragende om, at Allinge-Sandvig milene betragtes som ejendomsberettigede til Hammeren. da de
havde gammel hævdvunden Brugsret til samme Delle nægtedes, men
eller el andet Andragende 1873 overdrog Staten Byerne Skøde paa Hammeren. To Aar eller solgte Kommunen !laminerer! ril Gros. Martens,
København, for 32,000 Kr. og Martens solgte den Mier 1884 til Hr. v.
Olderidorft, Hamborg, og fra denne
overgik Hammeren 1891 til Akties.
Bornholms Granilvierk. Herfra undtoges dog Fyrvæsenets Grund.
Aktieselskabet anlagde Hammerhavnen I Særiehriglen, den kostede
ca. 375,000 Kr. at anlægge, og tie
opfør le Fabriksanlæg vurderedes til
255,000 Kr.
Da Stelen 1913 købte Hammeren
og Hammerhavnen for 575,000 Kr.,
hvoraf 115,000 tilvejebragtes ad Frivillighedens Vej, maa deri siges at
have buet hild Valuta for Pengene
og nok have Rand Id at gore noget
part Beplantningens Orm-aede og
uden at det kan virke generende
for Fyrvæsenet.

Lykke.
Sunde Personer er i Almindelighed lykkelige, og Lykke er den væsentligste Betingelse for Sundhed.
Men Lykke er, ligesom all andet en
Vanesag.
I el Blad stod en Gang følgende,
der var givet som en Anvisning til
Lykke, vedkommende havde læst
Anvisningen live, Morgen og Fundet,
at den ikke var uden Værd,
Anvisningen lød saaledes: „Staa
op om Morgenen med den Beslutning, at du vil gøre Dagen lykkelig
for en eller anden af dine Medmennesker. Delle er en lel Sag: El aflagt Klædningsstykke til den, soul
behøver det, et venligt Ord til den

en aende, er iNpmiiniren..r Srur.
dei4
C! raturt

l cl ‘ft-re 114
det niirkWe tur 2.1 Ti.

mer.
Dersom du et ung, sfil vær eta
pas, ni det vil bære Frugter, asiat
du bliver gammel; ny dressør du .;
er gammel, LILI liv il trygt i den For-:,i
visning, at del vil fore diiz
gennem Alderrhoiloran og over
Evigheden
Et simpelt Reguesiykke er følgende., Om uran gine blot en Pers In tykkes
lig hver Dag, vil ilet bliv e ar15 i et
Aar, og om man saa lever kuli 40
Aar. efter at være begyndt at !alge
denne Anvisning, vil man alligevel
trave gjort 11,000 Mennesker lykkes
lige -- i alt Fald for en 1"1,1*.
Det beitate Middel bur rit blive lyk•
kellg, er at være sod mod g ud r e elf
derigennem mod sig selv.
Deri egenkærlige ved ikke, hvad '1
Lykke er.

Latter.

_a _
Laller er udmærket for Forriojelsen. Den foririsker fljertels Virksomhed, slyrker Aandedsættel og frem.
nier Kirielvredskernea AOloirdrima I
Frgdøjelseskanalen.
racero IMMO(' Betydningen heraf;
thi han klagede en Gang meget
stærkt over, al hans Medborgere alle
havde glemt at le.
Kong Edward den Andrm al Fmg- ,
land gav en Gang 20 Kr. bart for
en Latter,
Læger erklærer, al af urindrivencle
f'ri'ller er Latter det alleruakyliligsle.
Det er mulig', al der findes mangen Prædilcanl, som er imod Latter
rig fordømmer Munterhed hos andre,
I saa Tilfælde vil wan lægge Mærke •1
til, at disse glærlesfjendtlige Mennesker lider af slet Fordøjelse.
4
Hvor glædeligt er del ikke, al der 1
i denne Verden af grædende, findes
nogle, som tør le.
Man behøver nemlig ikke at s
sort paa Livet for at have Medfølel
med andre, som Kaahnid saa sandt
udlrykker del:
.Tror du omaske, jeg aldrig har følt
ved egen og andres Kval,
fordi jeg ikke vil kalde, som du,
Guds Verden en Jammerdal ?"

Magasin du Nords Udsalg
Pelsfure 5

Telefon 5

Jeg har daglig faaet stor Tilførsel af nye Varer
og anbefaler eksempelvis:

Prima

enkelt og dobbelbredt Dowlas og Medium
samt bleget og ubleget Lærred i en g øge
Kvaliteter og til yderst billige Priser.

Bomuldstøj og
Prima vaskeægte
i stort Mønster-Sortiment.

Zefyrkerred

Prima Vaskestoffer til Kjoler Qg Bluser.

s

Stort Udvalg

i hvide og mønstrede Bluseliv
og Kjoler i Viole og Frotteslot

Stort Udvalg

i hvide, solle og kulørte Strømper i mange Kvaliteter.

Stort Udvalg

i -fraod-Handsker, ClaceHaasket og Ruskind-Harisker.

Stort Udvalg

i Jabots, Stormslør, Strandtørklæder og Sirantillner.

Stort Udvalg

i Badedragter og Badesko,
Badeluetter, Haandkkeder
og Badekauber.

Stort Udvalg i all til Kjolesyning benhoreode.
og hør min Pris, før de køber
Se mit La ger Deres
Forborg.
J. P. Sommer,
Magasin du Nords Uds:-. 1 i Allinge.

..anere" navner it.lse alene F,-r dø,ie.fse bos serve deo. der let, men
'den sprudler] le le, -.kran, deri Maar
,t1 om et 1'.:1111; 1,,r, gavner bande
:.vedkoninrerules egen Sundhed og
ambes.
ile Mennesker derfor, solli
Evnen til at le nyt Livsmod o g
slrætte Sjæle, er jus(
Livslyst ind i
wattsnue Mennesker, som Verden

•

behøver for Tiden.
Dea er deri bedste Modgift med
den pessimistiske Livsoplallelse, der
Steder.
er sag fremtrædende
Frem Ined Lander)! .
Derfor:

rdaisljeoesler q Mider,
—n—
Søndag d. 30. Juli.
OlsKirke Kl. 91/2 Skrin. Kl. 9.
1 1/2.
Allinge K. Kl. 2
1 Tejn Missionshus taler Gdr. H.
Anker Larsen Kl. 5.
Mandag Aften Kl. Blaa Kors Møde
i Allinge Mern gliedshjein. Præsten
aflægger Beretning fraNyborginerdet.
Onsdag Aften Fredsmøde i Hjemmene,

OLSKER.
Hvis nogen al Kommunens Beboere ønsker at købe Brænde iRø
Plantage, bedes de henvende sig inden 15. Avgust til undertegnede,
der giver nærmere Oplysning.

Korsetter.
Magasin du Nords Udsalg i Allinge
har det største La ger af Korsetter i ekstra gode Faconer og
i saavel ganske billi ge som bedre Kvaliteter. Prima Pasform.

J. P. Sommer.

Meier lirede

Linoleums-Tjære

Nordlandets Handelshus.

Dame=Lingeri.
Fra Ma gasin du Nords Systue i Kobenhavn furer jeg
stort Lager af Chemiser, Benklæder, Underliv, Underkjoler. Underskørter og Natkjoler -i mange Mønstre og
til yderst billi ge Priser.

J. P. Sommer.
For Tiden har vi «rigeligt Lager af
Danske g rove 1-ivedeklid. Dansk blvedestrømel Nr. I
Flere Slags Skraanin g af Ma js og 13yg. Smaa Majs. Stor
Tørret Ma js. Alle Sorter er absolut prima Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.

Senge—Udstyr.

Reservedele til Deerings
Slaa- og Høstmaskiner

Stort Lager af Dynesatin og Bolster samt prima
lette damprensede Fjer og Dun er h jemkommet.
Dyner syes og stoppes gratis og leveres hurtigt.
Stort Lager af Vattæpper i flere Størrelser og Farver.

Nordlaildefs Ilandelshos.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Hotel Sandkaas
har god Staldplads.
Madkurve
kan 'nedbringes.

Bedste
lorckshire Paillphi.
Vi har et lille Parti af disse gode
Kul, son' vi anbefaler Landmændene
at købe og hente, fo r at have Id
Tærsketi den kommer. Pris 7 Kr.
pr. Hektoliter.

Nordlandets

IT

PLBP"

e>17742
'
,1 nOCCeade
FINESTE DANSK FABRIKAT

12.2. IC — /00‘1e,

Haodelshils

Vestergade.

De

Dell rigtige Slags, som ludder er

Rixford Høforke,
hjemmelavede River,
do.
Høforke,
franske stohestaals Hostleer,
billigsr

000
015
055
063
1 08
1 19

Norrtlaorlels

126

Sandvig—Henne.

Sem Ile eo Livsledsagerske,

799 1299 710
7ors Q021 718
715 1219 800
734 j231)
754 1259 879
gir; j gin,
gss
50 919

skal. den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De !andet el Par Ga'øsekar, skal dur være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe sandarme, har
De fanet nye Varer hjem, paalager
De Dein Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skol Folk sag faa det at vide, hvis
et Blad, som
De ikke averterer
virkelig læses.

Søn- og Helligdage.
Reane—Sand

9ooI -' ?so 98o
918 108 938
904 124 965
950 140 1018
I0,„ 161 1075
1014 202 1029
1020 210 1016

,Nordbornholms Ugeblad"
læses af sal al sige alle i Nordre
I-her red og er derfor et lortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til ,Nordbornholms Ugeblad".

Sandvig —Henne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

8451229 7,t5
892 1242 752
992 1252 892
917 107 815
9U 126 8511
913 Ise 8rso
1002 Ibs 94o

Telefon 74.
1"~wireiribi"~""•

Oilss

Prima Blodfoder

1

fra Vejle Blodfoderfabrili.
Pris 11 Kr. pr. 50 kg.

Prima Blodmelassefoder,

JOhdIIIIOS K010011,
Nyt stort Lager af Skjorter, Strømper, Sokker, Underbeklædning i Uld
og Maccosan, Seler og Sokkeholdere,
Manchetskjorter i hvidt og kulørt,
Flipper, Slips og Vests er h jemkom-

Magasin illi Nords Udsalg, Allinge,

Hasle.

træffes pas Re ad lin set i Allinge
liver Mandag eller Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Krystal
Pulveriseret

Blegsoda, Ludpulver af alle Mærker. Vi har endnu rigeligt Lager
af disse Varer og sælger gerne i
passende Kvanta — men kun til
Forbrugerne

for hvid vasket Uld og strikkede UId-Klude, naar Varer tages
i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

Cementror

og vi sælger meget billigt.

Nordladels Handelsbos
~101=111111101~~~

Patronhylstre.
Kaliber 12 og ledte Patroner Kaliber 12 med Hønse- og 1 lareltagl,
er hjemkommen.
I. 13 3E—a/3..1~E5111..

Prima Drænrør
Deniensioner 4", 3" og 11/," er
paa Lager. 1 de allerførste Dage
venter vi endvidere et Parhi Drænrør af 11/," og 2".
Bestillinger modtages. Prisen opgives pr. kontant.

Nordlamiels Hanilelsfliis

Soda

1~~1~1~111
■

Høj Pris betales

erptiniverinre5krrybber
uu

Vi har rigeligt Lager af prima

By- og Eerredsfuldincegtig

J. P. Sommer,
ere lavede al Kilinini!
Dokker Roehakker med Knive,
du.
do.
uden do,

Ren ne —Mand vig

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Re
Tein
Allinge
Sandvig

33. Tuirsen

prima K valitel i 18 og 24'. Bredde
er hjemkommet og sælges til allerlaveste Pris pr. kontant.

Nordlandets liaodeishils,

met og anbefales til billige Priser.

L

Søgnedage:

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

I.

kg. Danser,

Læder-Tagpap

Toget afgaar
gro 330
Fra Rønne
300
Nyker
Klemensker ' 9" 4"
Rø
1007 475
Tein
1015 447
joso 454
Allinge
Til Sandvig
1075 rm,

Røget Laks
I Skiver i
og
haves paa Lager.

Ny stor Sending af

Prima Klidmelassefoder

I. B. Larsen

og Li gtej haves paa La ger.
Johannes Pedersen

Nordladets Hardelshos

aldeles Frisk, sund
s
og god Vare.
Pris 10 Kr. pr. 50 kg.
Priserne er pr kontant.

Nysalte) bornholmsk Spegesild haves paa Lager i Fjerdinger
og Ottinger og sælges til billigste
Dagspris pr. kontant.
Best illinger paa saltet Sild modtages gerne.

Ligkister

er den bedste Sort til al dække Tagpap med. denne sælges i hele, halve
og kvart Tomler samt i Spande a
kg billigst i

ny Sending af ny Fabrikation.
Pris 9 Kr. 25 Øre pr. 50 kg.

Spegesild.

r

Magasin du Nords Udsalg i

Mul,:rs i.reogde —og

St. Ols Sogneraad d. 19 Juli 1916.
K. A. Mogensen.

er paa Lager. Reservedele til andre
Mærker Slaamaskiner skaffes hurtigst 'tildigt.

Stort
i prima stærkt Arbejdstøj er h jemkommet
og bedes De i egen Interesse se mit Lag og høre mine Priser, før De køber Deres Forbrug.

J. P. Sommer,

Icopal -Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse
Den sælges i Ruller tii laveste Pris pr. kontant - i

Arbejdstøj.

En Pige
søges til iste November.
Lærer Jørgensen, Olsker.

To 2-Vær. Lejligh.
— centralt beliggende i Allinge —
den ene med Køkken, er til Leje,
out ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

Uldgarn.
Jeg har stort Lager af prima dansk og engelsk Uldgarn i sort og
grind og sælger yderst billigt.

J. P. Sommer.
NB. Ren Uld og rene uldne
Slude købes til høj Pris.

Store Fordele opnaas

Et Krigseventyr med
tragisk Afslutning.

be .11anuf;rk .;:i t arrr i

(!

—o-

Nordlandets Handelshus.
Vi har stort Lztger og sælger trods de enorme Prisstigninger
til yderst billige Priser.

Rostriver
Strygesp aan, Lebornmo og bedste franske Rostleer
anbelales fra

("Wing() jfoloninlf l)rodukfforrefning.

Badeartikler
køber De billigst i

Nordlandets Handelshus.
Aktieselskabet

Colbings kontrollerede fderblaflinger
fans hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Restbeholdningen af

Ij

li

Straahatte
sælges med stor Rabat.

Nordlandets Handelshus
ale","~amea~reamem

P

IIINININI=1~~•1111~1~~

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.
11~1111111~1~
WIPIIII"~~~~1•1100~~~~~~~~1.011~

ri. ti 4 Go—us—tx

Brudt-. Cloåtta
Sok Ihr-aresabwaras

11 .1aaa e ta.

sælges for 28 Øre pr. Par saalænge Lager haves.

Nordlandets Handelshus.
Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

= Kolonialvarer
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Allinge 1{0101d &

71 Porllholms
,. . —R,- - Spare- & Imodasses

Erindringsliste.
Toldkamret 7-12 forgi, 2-7 Etterm
Kæmnerkontoret 10-11og 2-4.
Laane- (C, Diskontobanken 2-1 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, milieu ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterny, Mandag og
Torsdag I-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-8. Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften,
Søndag 12-2.

Borgmesteren træffes paa Kærimerkonl.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em.
Falkebogsamlingen paa Raadturset:
Tirsdag Kl, 3, Fredag 7-8,
Jernbanes!. er naben lor Gods 8-12, 2-6
Frimærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften
samt til Tog, der afgaar udrotor uævnsc
Tid, fra en kalv Time for Togets Afg

Byg-

1. Danske Hvedeklid "g et Isle ildsti
Palmekagemel 11141,11N;
Svinemet
er
Ender•tnf.
N'erne etc tul
1„,:arit

Nordland.tts tiandelsbus.
,

f ,(//wririti::

(1/'

nnbi*,1,-;

St. Ypes Salt
til billigste Dagspris fra

Allinge kolonial- ce Produktforretnirw.
Vi har

I ny Deerings Slaamaskine
staaerale fra (fjor. Denne sælges for 21(1 Kr. pr. kontant.
Deerings komplette SI a a ni ask ink niv e. K nivblade

og

andre Reservedele er paa Lager.

Nordlandets Handelshus.
j■ c ....N:

jrt

Vi anbefaler
vort velassorterede

Isenkram, G-las, Porcelken og Fajance
til billigste Iriser.

Allio~e Kolonial

og Prorhildbirrdgiq.

l ØJ
Allinge

Ur- og Guldsmedeforretning
anbefales
NB. Navn isættes grad:, i Lutret af 1/2 Trine,

"Feleion 9:1,

A. M. Lindberg.
Prøv vor udmærkede

MARGARINE

og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge
& Produktforretning.
misiffilierm•■•■•■

Afdeling i Allinge

6--------

Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekasse ‘,ilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a , paa Folio til 2 pCt. p a.

Høsalt
sælges til billigste Priser fra

cHllinge ifoloniat o ,J-)roduktforretnin_ss.

Brødrene Anker
Jernstoberi & Maskinfabrik
Vandsnegle, Centrifugalpumper til Taguting
rr
af Tør vernoser og
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere. Slaa- og Mejemaskiner.
Repaialiwier ni I løstiliaskiiter.
Nitak vort rehtssurirrrile

Berlinerkoks

Til Stegning og Bagning
& Produktforretning

re, Malsskrfa, ren

me~r~a~a/wks~

afprima Kvalitet er oplosset. Pris
Kr. 3,50pr.
. Hektoliter. Vær saa god
at gøre Bestillinger heraf snarest
snarest ni pligt.

Åiiinge

III Griselleal

1 ,ger af arie S, r'er

' e57IN
I
? r, a Il. D—anEisikanHdve et dSekstrraolim

Alliillle Bogtrykkeri allholales, Nein 74.
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

1'I b ,r rier 1.i.t

.Nordd.
Zr.• ofkrillieceir
ru Be,etning em en dristig X'ikingelær d, der ganske ist fandt en tragisk
Alslutning.
1 Beretningen hedder det bl. a.:
Kaplejitløpnant v. Moeller var ved
Krigens Udbrud Chef paa Kanonbanden ,,Tschingtan", der blev interne' et i Havnen i Kanton. Moeller
sig lit Java, hvor han blev interneret af den hollandske Regering
og fik Soerabaya anvist til Opholdssted. Med Hjælp al de derboende
Tyskere lykkedes det ham at udruste en meget gammel Sejlskonnert,
der fik del stolle Navn .Weddigetr.
5 lyske Rcservesnldaler ved Navn
()mandler, v. Anilin, Heike, Selmasting og Nalr', som Krigen havde
overrasket paa Java, var straks rede
til sammen med Moeller
vove
Forsøget 11113 at rma hjem !ned delte
Skib.
Til Trods for de største Vanskeligheder lykkedes det deri 11. December 1915 at Ina rid i rum Sø
og sætte Kurs efter Arabien. Deri
5. Januar kom Skibet ind i de frygtede Mauritius-Orkaner og led alvorlige Havarier. Eller 82 Dages Sejlads lykkedes del den 3. Marts at
luta til Land paa den arabiske Sydkyst ved Lairalsch, Syd for Men.
Her blev de søfarende modtaget paa
det vensItabeligste af Tyrkerne. Den
18, Marts fortsatte de paa Muldyr
Rejsen til Lands og linnede efter 17
Dages Kirsch gennem Bjergegne
til Hovedstaden Sana. I lerpaa blev
Rejsen fortsat til Søs. Af Hensyn
til de engelske Vagtskibe besluttede
man imidlertid al gaa I Land allerede Syd for Havnepladsen Konfrida,
og derpaa gik Rejsen videre til
Djidda, som de rejsende narrede den
16. Maj. Her gjorde Chefen for det
tyrkiske Armekorps Tyskerne opmærksom paa de Farer, der truede
dem paa deres videre Marsch ; men
Moeller og hans ICammeraler ønskede bestemt at fortsætte_ Rejsen og
fik til sidst Tilladelse -dertil at den
tyrkiske Overkommando,
Del sidste man har hørt til de 6
Tyskere, er følgende Telegram af 3.
Juni fra del syriske Armekorps: Vi
har til vor Beklagelse erfarel, at Kapteptløjlitant v. Moeller og hans Ledsagere er blevet myrdet af Araberne,
9 Mil fra Djidcla.

—o—

Ca. 200 Par Arbejdssokker

Friskinlot oo hilmillei

Ildmielsbus

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, oy vi er til 2"jenrstr.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

