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• tif et leitere~eit.knh. 
Anwvorwhavende: Otto Gornitzko. 

Forrrtologmforer Mporehommeb. 
Trykt I Atlinge Bogtrykkerl. 
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Fredag den 4. Januar 1918 
CCCODOCICCO~~00-xcemomccmcmccorcemececcoccax] cloczommocom= 

• rrtin.rnsr ..1.1.1 h. an er tir. ret1111n18 
for Ingrro1rr von Iroroldo. IN  Hrr- 

lLnlodrller lnuoorrr 1. 1:nog 111 ter. 
ollrrlolivpodr 1:/linito A øre.. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 

Sandvig, Olsktr, Rakker, R. ag Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred 
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig der,  

for bedst 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, ForenIngsmeddelelser, 
Efter eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udenar hver Fredag, kan hestelirs paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 

koster I Kr. halvaarlig. 

fyring rued Torv og kule. 
—o— 

Hvor man kommer hen i disse 

Tider, beklager Husmødrene sig 

over Brændselet, enten fordi det er 
saa vanskeligt og dyrt at faa fat i, 

eller ogsaa fordi det de har, ikke 
vi! brænde eller ikke vil varme. Al 

Brændselet er vanskeligt og dyrt 
at austuilegiikk",...~ 
gafe ved i øjeblikket, men derimod 
vil den anden Ulempe I høj Grad 
kunne formindskes, nuar man bærer 

sig fornuftigt ad. Det er jo særligt 

det uvante Brændsel, Tørv og Brænde 
det er galt med, og de efterfølgende 

Bemærkninger skal derfor tage Sigte 

paa Fyring med disse Materialier. 

Den første Betingelse for at naa 
et godt Resultat er at sørge for at 

fyre med tørt Brændsel; og da det, 
man almindeligvis har, er pjaskvaadt 

maa man tage den Ulempe, der 

følger med at tørre det — selvføl-

gelig i sniaa Partier — i sin Stue. 
Det er særlig ved Optændingen, 

der kræves tørt Brændsel, for naar 
der først er Ild, generer det ikke 
meget, om man efterfyrer med min-

dre tørt Brændsel; selv om man 

dog skal undgaa del rigtigt vaade, 
der har Tilbøjelighed til at kvæle 
Ilden og tilmed er meget uøkono-
misk al anvende. 

Naar men fyrer op i sin Kakkel-
ovn, skal man, efter at have tændt 

op med nogle Stykker tørre Tørv 

eller Brænde, som Ilden har godt 

Tag i, komme saft meget Brændsel 
i Ovnen som muligt og lade delte 
brænde sart kraftigt som muligt ved 
at lade Askefaldsdøren staa aaben. 

Er den Temperatur, man ønsker, 

omtrent narret, skal man igen lylde 
Ovnen helt op ined Brændsel og 

lukke Askelaldsdøren og indstille 
sin Trækventil (den nederste  Ventil) 
saaledes, at Varmen bibeholdes ved 
svagere Forbrænding, Er Ovnen 
nogenlunde stor, kan den nu hen-

staa flere Timer uden at blive tilset 
og uden deri trættende stadige Paa-
fyring. 

Da Brænde og Tørv indeholder 
megen Aske, kan det hænde, at 
Bundristen tilstoppes delvis, hvorved 
Trækket formindskes og For brændin-
gen kommer til al loregaa for lang-
somt til at holde den ønskede  Tem-
peratur. Man kan da ved forsigtigt  

at fraryste Asken igen faa Trækket 

normalt og snaledes afhjælpe Ulem-

pen. 

Tørv har den gode Egenskab, at 

de kan ligge længe og ulme og 

holde paa Ilden. Det kan man be-

nytte sig af til den næste Dag at 

trudgaa den  kedelige Optrending. 
Mali skal saa blot om Aftenen til-

dække Tørvegløderne med Aske el-

ler Tørvesmuld og lukke Kakkelov-
nens Ventiler helt til. Den pasføl 
gerede Dag vil man da endnu finde 

Gløder og efter al have frarystel 

Asken, kan man bruge Gløderne 

til at antænde nogle tørre Tørv 'ned 

og dernæst gaa frem, som ovenfor 
beskrevet. Det kan imidlertid hænde, 

al Gløderne er meget smaa, sari 

smaa, at de let vil rystes bort med 

Asken, saa man alligevel konturer 
til at tænde op. Imidlertid kan man 

benytte sig af et lille Trick, som 

altid vil lykkes. I Stedet .for at fra-

ryste Asken til at begynde med, 

nabner man den midterste Dør (Op-

tændingsdøren), og for den øverste 
Del af Aabningen anbringes el Stykke 

tflklippet Pap eller Ashestpapir, sart 
Lolienitan alippe ind -under dette 

lige i Højde med Gløderne. Pappet 
eller Asbestpapirel vil alene blive 

fastholdt af Trækket fra Skorstenen, 

saa man behøver ikke at -bekymre 
sig om særlige Midler til Fasthol-

delse af det. Lægger man nu over 

Gløderne et Par tørre itobrrekkede 

Tørv, vil disse hurtigt fænge. Saa 
ryster man Asken fra og kan gaa 

frem paa samme Mande som før. 
Det samme Trick kan benyttes, 

hvis man fyrer med Tørvesmuld, 

der ganske vil tilstoppe Bundristen; 
et Stykke Pap for den øverste Del 

af Optærldingsandmingen vil tillade 

Luften at passere gennem den ne-
derste Del af Forristen op igennem 

og omkring Brændselslaget og saa-
ledes give tilstrækkelig Ernæring 

til Forb:ændingen. 
Gener er der selvfølgelig ved Fy-

ring med Tørv og Brænde, men 
hvis man gear frem som vi har 

antydet, vil dog Besværlighederne 
reduceres stærkt, ligesom Brændse-

let vil udnyttes godt. 

Nyli." 

Det halve Pod Solur. 
Hvorledes klarer man sig bedst 

med den lille Ration? 
—0— 

I _Dansk Sundliedslidende" skri-

ver Professor Carl Lorenzen 
Fedlredukrionen fra Nylanr vil 

overalt blive meget stor og for et-

hvert Menneske følelig. 
Først vil det gaa ud over Beha-

geligheden ved al spise, Men det, 

der har lineal Betydning, er, om 
den tilmaalle Ration vil være tilstræk-

kelig til at holde Huldet, og endnu 
vigtigere Kræfterne og hele ,,Mod-
stariciskraften• oppe pas det sædvan-
lige og gode Mani; dette sidste vil 
først mærkes ellerhaanden, vil vel  

endog først kunne mærkes saa sent 

at Krigen og dens nærmeste Følger 

paa Ernæringsoltrandet allerede kan 
være forbi — det man liaabes, at 

vi her i Landet ikke krammer til at 
blive Forsøgsobjekt i samme Ud-

strækning, som Tilfældet er i andre 

Lande. Et vigtigt Punkl lier er det, 

om de andre Fedtkilder til vor dag-
lige Kost vil kunne flyde tilstrække-

lig rigeligt; uheldigvis ser det ud 
til, al delte ikke vil blive Tilfældet. 

Dyrefoder er knapt, og Olietilførsler 
er meget aflague. 

Hvordan skal Hjemmene nu inøde 

denne store Reduktion med mindst 
mulig Skade for hver Person ? Hvem 
kan bedst linde sig int faa sit til-

vante Msnl nedsat — hvem skal 
finde sig f al afgive ringet at sit 
halve Pund til Fordel for andre i 

Familien —delte Sperigsmard  allrand-

les i ethvert Hjem. 
Medrene er de, som svarer hurtigst 

og mest afgørende : Jeg afgiver 
min Portion, først og fremmest til 

Fordel for Børnene ; ved Børnene 
tænker hun først og Fremmest pas 

etc mindreaarige og part dem i den 
stærke Voksealder. Fædrene er sik-
kert ogsaa parat til at vige for Bør-

nene, baade de smaa og de store. 
Børnene selv er der ingen, der spør-

ger, navnlig ikke de srnaa, hvor 
det anser( heller ikke bliver nødven-
digt. 

Det bliver nti sikkert ogsan nød-
vendigt al lage mest Hensyn til 
Børnene. De sinaa Børn — som 

for Resten ikke plejer at være sær-
lig store Fedtspisere — reagerer 

hurtigt og stærkt overfor Koslind-
skrænkninger, kommer hurtigt til at 

sløje ud ved mangelfuld Kost. 
Børnene i Overgangsalderen, som 

vokser stærkt, og som ofte netop i 
disse Aar kommer ind i tidligere 

uvant Arbejde som Lærlinge o. s. v. 

forbruger normalt meget Fedt -
„de render Fedtet af sig", siges 
meget betegnende om dem. Der 

maa altsaa tages særligt Hensyn til 

dem. 
De voksne derimod kan bedre 

tante en Indskrænkning; de kan 

endog have godl af al hindres be-

tydeligt I deres Fedtforbrug, kan 
endog vente al blive lettere og mere 

bevægelige ved at lære paa deres 

opsamlede Lager rundt omkring paa 

Kroppen, 

Der kan lier henvises til tidligere 
Meddelelser om Mænd, som Aar 
igenuern ganske har undladt at spise 

Smør og Margarine tid over den 

mindre Mængde, som findes i Sauce 
og ved anden varm Mads Tilbered-

ning uden samtidig upnaviselig For-
øgelse af anden Fedtspisen, Mænd 
med stærkt Arbejde, rigtig nok Ikke 

Legemsarbejdere, som har !anet de-
res Vægt bragt ned lit et lavere 
Punkt, men som har holdt deres 
Arbejdskrall og hele Sprentighed. 

Samtidig kommer man dog til al 
lænke paa Hestene for Tiden; Vogn-. 
1:trendene klager over, at de ikke 
er saa arbejdsdygtige nu med det 
nedsatte Krerneloder, som jo er de-
res Fedtfoder. Dette kunde maaske  

betyde, at (le legemligt arbejdende 

Mænd ikke vil kunne taste en kraf-

tigere Reduktion af det daglige Fedt-

forbrug end det tilmaalte halve Pund 

om Ilgen. 
Forliaabentlig vil det nu vise sig, 

al det halve Pund alligevel 'er nok 
for den Tid, som det skal gælde 

for : muligt vil endog hele Folket 

faa Nytte af den store Indskrænkning 
ved at blive lettere og slankere og 
mere bevægelig. I alle Tilfælde man 

man igennem den Tid med. Men 
skal del vise sig, at det halve Pund 
er for lidt, og kan der Ikke skaffes 

murre i al AlmIndellghed, da Mis 
Forældrene skut sig sammen og 
sætte sig pari yderligere Ration, til 
Gunst for Børnene, og maaske mest 
de større Børn, som er i Vokseal-
deren og f de første rigtige Arbejds-

nar. 
Der kan nok gøres 11(11 i det dag-

lige for at indskrænlce Fedttrangen. 
Jo mere der arbejdes, jo niere le-

genilig Bevægelse og sandelig Pro-
duktion, der præsteres, desto kraf-
tige Aancledræt og desto større Fedt-

forbrug er der. Arbejderen, Ekspe-
Zlfenten, Læreren osv. skal ikke gerne 
geres mindre arbejdsdygtig; men 
det, al der gaas tidligere i Seng 

og dog ikke staas tidligere op, vil 
dog sige, at der sker mindre Bevæ-
gelse, mindre Krav til Føde. Her 

spares der allsaa noget. For unge 
Menneskers Vedkommende vir delte 
sige, at Sport og Dans ikke skal 
fremelskes saa kraftigt, som man 

ellers ser del, og at ogsaa de vil 
trænge til mindre Fedt ved at gaa 

tidligt i Seng. 

Og saa maa naturligvis unødven-
dig Spisen, Spisen bare for Behag, 
indskrænkes. Men dette ordner sig 

gerne af sig selv : naar Maden bli-
ver mindre lokkende, saa spiser 

man helt uvilkaarligt mindre, og 

efter dansk Smag bliver Maden ke-
delig og mindre indbydende, naar 

den.ikke er godt fedtbelagt. 

Det er en underlig Tid, vi lever 

i, en Tid ined aldeles uventet Eks-
perimenteren næn maaske ogsaa 

en Tid ril rige og nyttige Erfarin-
ger. 

Allinge Kirkenyt I December. 

— 

Beg r a v ed e: 8:, Arbejdsmand 
Anders Olsen Riis al Allinge, 70 
Aar gl. 9:. Strygejomfru Jensigne 
Kristine Koure al Allinge, 70 Aar 
gl. 15;. Fisker Niels Emil Petersens 
Datter Emilie Marie Margrethe Pe-
tersen af Allinge, 8 Aar gl. 

Ægteviede: 1:. Ungkarl, Sned-
ker Johannes Sigfred Lind af Sand-
vig og Pige Gerda Enkle Landegren 
al Allinge. 14:. Fisker Theodor An-
dreas Hammer al Sandvig og Pige 
Valborg Sørine Alexandra Christen-
sen af Allinge (i St Ols Kirke). 

øb te. 25:. Slentr. Karl Andreas 
Nielsens Datter Randi Nielsen af 
Allinge. 30;. Arbejdsm. Laurits Ma-
thias Nybos Søn Karl Ove Nybo af 
Allinge. Postexpedient Bendt 

Wolfs Datter Anna Margrethe 
Wolf af Allinge. 

Olsker Klrkenyt I December, 

I) n h te. 2: Gaardejer Andreas 
Amandus Jensens Dalrer Helga Eli-
sabeth Jensen al Biekkegaard 1 01- 
sker. 9:. Fisker Alfred Laurentius.. 
Petersens Datter Karen Margrethe 
Petersen af Tein i Olsker Sogn. 
26:. Husmand Julius Møllers Delte 
Astrid Janne Maller al Olsker, 

Beg rave  de: II:. Graardejer A 

fireas Christian Koefod af Sjellegaft 
i Olsker, 69 Aar gl, 31:. Husmand 
kfevst Peter Kofoed af Humledal I 
Olslrer, 77 Ane gl. 

Ægleviede: 14:. Ungkarl, 
Snedker Hans Andreas Oregeraen 
af Rø og Pige Gerda Michelle Ma-
ribo af Tein. 

Codsliellesler og Noder, 
Søndag 6. Januar. 

Bethel i Olsker Kl. 91/5. 

Allinge Kirke K1 2. Skrin. I i/Ø. 

Rø Kirke Kl. 2. 
Bedeuge fra 7.-12. Januar Kl. 

Evang. lun]. Missienstoreninl 
Søndag 6. Januar. 

Allinge Kl. 3 Forsamling. 

Rutsker — 91/2 R. Nielsen. 

Rø 	— 3 0. Jensen. 

Olsker. 
Kommuneskatten 

for 2det Halvaar 1917-18 modtag 

ved Mejerierne Hundedals og K 

bjerggaards Udbetalinger i Janu 

Maaried. 

Sogneraadet 

Ung Ko, 
lige ved at kælve, er til Salgs 

Vester Rosendalegaard. 

Telefon Ruts 28. 

En 15-aars Dren 
som vil hjælpe til med at mal 
søger Plads til 1;•■. Jenuar eller 
Februar. 

Bogtrykkeriet anviser. 

Fodtøj forsaale 
og Reparationer af Kokkenkar u 
føres billigt. 

Laurits Mikkelsen 

ved Mure, Klemensker. 

Petroleumskortene. 

Medens vi allerede er blevet So 

synede med Brød-, Sukker-, Flæs 
Smør- og Kaffekort for Begynde '  
sen af det nye Aar, lader Petrole-

unisnuerkerne stadig vente paa si 

Efter københavnske -Biede bliver d.  

uddelt I Dagene 4.-15. Januar, 58 
det varer forhaaberillig ikke læn 

førend vi aller kan faa Blus p 

Lampen. 

Nytaarsløjerne 

i Allinge iaar havde Imgenlun 

samme Præg S0111 de foregasen 
Aars og forløb ret harmløst. To 
var om Morgenen el broget Vi 
af al Slags Flyttegods, saasom  B. 
de, Vogne, Laager og Avlsredska 

Der blev sparet paa Krudtet. 



Stort Udvalg Billigste Priser 

Prima prima 

Kolonialvarer 

I 

-".=•••••■• 	 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- 

& Produktforretning 

Uld og strikkede uldne Klude 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

IPi-r  Brødrene Anker L„  Jernstoberi (Sc Maskinfabrik 
Hasle 	Telefon 2.  Telefon 2. 

Selvvandingsaniæg, Vand- 8,t Atleptimper in. al. 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kr,lonial- og Produktforretning. 

Bornholms Spre- 	Ganekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilicaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa. Folio til 2 pCt. p a. 

Morl Udvalg Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa'Emaljegods 
til billigste Priser hos 

.kilinge Kolonial & Produktforretning 

Uldne strikkede Klude 
op, renvasket Uld købes altid til højeste noterede Pris. 

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

, ?Ah! Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, bleddelerser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Alle Sorter 

Værktøj 
og 

Redskaber 
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

E c ]a ar øg Heltø høar 
købes til højeste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

Mine Knuder, jeg føler Trang 
rit .0 (aske endnu engang 

far alle de mange Klædeko 
iler køhres hos mig, ssa ■ .4.nie ,,g go'. 
De 11tr je,2 i131 	t1 irde Aal 
M.Iiti.fis I tiull 	Sitguing fa 

 
ar. 

ria,to 
 

og 1<riii:.dm traves pas Lager, 
hiken niere af Kulde klager, 
uaar de har møvet inihe Sko, 
og Lagei et storl end 	kan De 	tro 

i M. Lunds Tra!s
nu
ko

', 
 farretning. 

lindeplads. Allinge. 
Al Ting sælges italtirligvis 
pr. Koniaill og til rimelig Pris. 

Hy- og i-irrrerlt-rfolrinitegtig 

hild1111U !fotoet! Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allinge 
liver Mandag eller Kl. 10 Farm. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Etlin. 

KAFFE 
(Th. Grønbergs) 

fans has 

Alling( liolonial- og 
Produktforretning 

Skærveslagere 
kan far Arbejde hele Vinteren ved 
at henvende sig til 

11171e114 Brunrusen 
Kr akly Rutsker. 

Højeste Betaling. 

Peter, Trine og lille Mads, 
skynd jer tren paa Lindeplads.  
Mathias Lund 1 kender jo ; 
lian har gode Klædesko. 
Grumnisaaler er der deri, 
som er meget slanke al sli'e. 
De allerstørste passer for Faller, 
og de iniudsh: smaa far haus Datter. 

Ukrudtsfrø 
købes og afregnes til høj-
este Dagspris. 

Allinge 
og Produktforretning. 

Overrolssagl. liojeseo-Noelood 
Sct. Martensgaile 17, Rønne. Telt'. 22 

Fuldmi, ved Byfogi:dlrontoret 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do i Klemeng (Kroen) Tirsdag Eli. 

Som Erstalmoil tor llavrogryo 
anbefaler vi valsede Byggryn som 

koger hurtigt ud. Mellen.' Byg. 
gryn,Fine Byggryn, livede-

gryn, Kartoffelmel, Extra god 
Rismel, Maismel, Ægte Japan-
Riis, Ægyptiske Riis, Maizena, 
Gule Kogeærter, Grønne Koge-
ærter, Flækarter, — tulle disse 
Varer er af ektra Kvalitet og sælger 
vi gerne i passende Kvanta. 

Nordlandets Nubisk. 
1 a Z Kor 

der kælver i Marts er til Salgs bos 

K. P. Horagensen, Tein 

Kr 40,000 
3,648 

. 15,552 
HtiO 

- 2.230 
0 

1,055 

8,645 

Overslag 
Allinge-Sandvig Kommunes Indtægter og Udgifter 

for Arret 1918 -19, 

.--- 	 Indtægt. 
OrerAnd fra lurrige Aar 	  

Renter „ n 	■ inninetts Kapitaler m. m. 	  
udlægter
e t e a r   t w m 

af Ejentimume. tilhørende Kommunen 	  
Afgifter af laste Fiendrlilionintee Nirix. ,k. 
Algifier og Kendelse' 	

i'n  g.soveli  at rr

tur 1857  
Forbrug af Akliver .......... 
Optagne Laan .......... • 	. 
Tilskud fra Staten i 11. t. Lov Nr. 85 af is's  1.10.t „. 
Andre indtægter 	  
Paalignede Skatter : 

a. /las- og Grundskatter 	 Kr 	6,345  
b. Skal al Aktieselskaber 	  — 	1,700 
c. Erhvervsskat 	 600 

Formue- og Lejlighedsskal . 	— 103,360 
Bidrag Ira det under Købstaden 

ni. H. I. Fattig- eller Skole- 
væsen hørende Landdistrikt . . 	fifflo 

d. 
e 

ni. 0. 

Pil Salg 5. 
En ny blaa rimter sand 2 Par 

Telefon 34. ug,te FedthederstovIer Nr, 45 	 M. C. Funch, Allinge. 
er billigt til Salg. 

Bladets Kontor anviser. nrekts".~~0~~~16110  

109,360 
Opkrævning at Statsskat  

	
80 

lait 187,930 

Udgift. 
Byens Bestyrelse i Almindelighed 	 Kr 4,500 
Fattigvæsenet (med Fradrag a! Relusioner) 	8,650 
Tilskud til Hjælpekassen  	5,400 
Alderdornsunderstatielser (med Fradrag al Refusioner) , 	 16,400 
Undersialtelser Id Barri al Firluer . 	. 	. . .... 	 1,200 
Skolevæsenet (ineLl l'11.11.Fig af Skolefondens Tii5km1) , 	 19,600 
Reis- ok PoliiiVitSCI  et  	 7 
Med eirialvieseitet (herunder Tilskud til Sailaiortel) 	 2,800 
Gader og Veje  	3,250 
Byens Belysning 	  — 5,000 
Begravelsesvæsenet 	  — 	0 
Den offentlige Renlighed  	 0 
Brandvæsenet  	100 
indkvarteringsvæsenet 	  — 	0 
De offentlige Lyslatilæg 	450 
Renter al Gæld .  	23,900 
Afdrag af Gæld 	  — 8,600 
Udgifter, der afholdes ved Larm 	  — 	0 
Anderi Forøgelse al Aktiver 	  — 	0 
Bidrag til forskellige histilutiolter 	  — 21,300 
Andre og uforudsete Udgifter (herunder Dyrtidsforanstaltninger)— 17,560 
Overskud ved Aarels Udgang 	  — 40,000 

talt — 183, f 514411 
Menighedsudgifter 	  — 4,773 
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Mit store aarlige 

Godtkøbs—Udsalg 
begynder 

Mandag den 7. Januar 
og omfatter 

Dame- og Børnekonfection. 
Eis Mmogrie Basler al Hvidevarer og Kjoielojoe 
En del ukurante Varer 111 yders! billig Pris. 

LPSIII h Nords Udsalg i 
SOMMER. 

811~100~1111~%/110~~114.119%/11 1.1.1~1111  

Karbid-Lamper 
tilat anbringe i H 	m ængelaper, meget solide og driftssikre og ti  
af eget Fabrikat. — Stort Lager. 

TRYG-Bordlampen haves ogsaa paa Lager. 


