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Kapital
—o —
Ved Ordet Kapital vil de fleste
Mennesker straks kun tænke paa
rede Penge. Imidlertid bør man
ved Kapital forstaa meget mere,
nemlig alt det, der paa en eller
anden Maade er bestemt til at
gaa over i Produktionen, — med
andre Ord er bestemt til at give
Udbytte i en eller anden Virksomhed.
Til Kapital hører altsaa den
umaadelige Mængde Værktøj og
Maskiner, der er bestemte til at
understøtte den menneskelige Arbejdskraft saaledes som Hammeren, der forhøjer den menneskelige Arms Slagkraft, Tangen, der
mangfoldige Gange fordobler Haandens Evne til at gribe, hvad enten det gælder Tandlægens lille
Instrument eller de vældige Tænger, der manøvres ved Kæder og
Dampkraft, og som er beregnede
paa at gribe om de glødende
Panserplader for at føre dem ind
i Valserne for at sammensvejses.
Det gælder Mikroskopet og Kikkerten, der begge forhøjer den
menneskelige Sekraft; det gælder
i lige høj Grad de Kul, som Maskinen fortærer, som det Korn,
Landmandens Malkekvæg behøver,
eller den Gødning, han kører ud
paa sin Mark. Alt sammen er det
Kapital, fordi det tjener Produktionen.
Der bliver derfor en Forskel
paa er Mands Formue og hans
Kapital. Til hans Formue hører
ogsaa de Nydelsesgenstande, som
han er i Besiddelse af, og som
ikke tjener hans Produktion, f Eks.
hans Bohave, hans Hustrus Smykker o s. v. Alt, hvad der har Værdi, er nemlig en Mands Formue,
medens — som sagt — kun det,
der er bestemt og egnet til Hjælp
i en økonomiSk Virksomhed, er
Kapital.
Man skelner mellem to Arter
af Kapital, saakaldt fast og flydende Kapital. Den flydende Kapital er ejendommelig derved, at
den kun een Gang kan finde Anvendelse, at den netop ved Produktion taber sin gamle Skikkelse
og bliver en Del af det nye Produkt — er, som man siger, popbrugt". Eksempler paa flydende
Kapital er Korn, der udsaas eller
opfodres. Det kan kun anvendes
een Gang og taber ved Anvendelsen straks sin gamle Skikkelse,
bliver Led henholdsvis i den nye
Afgrøde og i Mælk og Flæsk eller
andre dyriske Produkter.
Andre Eksempler paa flydende
Kapital er Kul, der gaar med til
at fremstille Damp, eller Uld, der
anvendes til Tøjer.
Den faste Kapital virker derimod
i længere Tid i Produktionens
Tjeneste og gaar kun lidt efter
lidt og i smaa Dele ad Gangen
over i de fremstillede Produkter.

Sommerstemning
Frem for alt er Maskinerne et godt
Eksempel paa fast Kapital. De anvendes jo mangfoldige Gange i
Produktionen, før de er opslidte,
og den Del af deres Anskaffelsesbeløb, som hvert enkelt Stykke
Vare kan siges at fordyres med,
er kun forholdsvis ringe. Ogsaa
det døde og for en stor Del det
levende Inventar i Landbruget er
Eksempler paa fast Kapital — Tillægsdyrene, Malkekvæget o. s. v.
Derimod er det Kvæg, som opdrættes til Slagtning, flydende
Kapital, da det jo kun en Gang
kan anvendes efter sin Bestemmelse.
I gamle Dage mente man, at
Kapital kun kunde opstaa ved
Sparsommelighed, d. v. s. ved at
Folk brugte mindre, end de tilvejebragte. Det er nu sikkert nok,
at dette er en Maade, hvorpaa Kapital kan opstaa, men det er langtfra den vigtigste, set fra Samfundets Side. Den væsentligste Kapitaldannelse finder i vor Tid Sted
paa den Maade, at en Mængde
Personer ligefrem er beskæftigede
med at fremstille Genstande, der
ikke er beregnede paa at skulde
bruges umiddelbart (saaledes som
f. Eks. Klæder og Brød), men beregnede paa at skulde anvendes
til f. Eks. atter at fremstille andre
Genstande paa. Saaledes virker jo
Maskinbyggeriet til at fremstille
rene Kapitalgenstande (Maskiner).
Skibsværfter, Bygningshaandværket og mange andre økonomiske
Bedrifter virker paa samme Maade.
Nydannelse af Kapital fremmes
paa forskellig Vis. Først og fremmest er et ordnet Statsvæsen, der
byder Garanti for Ro og Sikkerhed,
et nødvendigt Grundlag for al Kapitalopsparing. Intet Samfund vil
opspare eller producere Kapital,
naar det er at vente, at den Dagen
efter bliver det frataget eller ødelagt for det. Dernæst afhænger
Kapitaldannelsen i højeste Grad af

Befolkningens Intelligens, Flid,
Sparsom roelighed og Foretagsomhed. Og naturligvis er Haabet om
Udbytte det Lokkemiddel, der under de nuværendeSamfundsforhold
er Grundbetingelsen for Nydannelse af Kapital. Hvis Skibene f. Eks.
ingen Fragt mere kunde faa, vilde
Skibsværfterne straks staa øde,
medens en Opgang i Fragtsatserne
hurtig vilde have en Udvidelse af
Skibsbyggeriet til Følge.
Som bekendt er der i enhver
Produktion tre Led: Arbejdskraft,
Naturkraft og Kapital. Indenfor et
bestemt Omraacie — f. Eks. indenfor et Lands Grænser — er det kun
muligt at skaffe til Veje et begrænset Maal af Arbejdskraft, og med
de Naturkræfter der er til Stede
i Landet og bliver Landet til Del,
maa man nu engang lade sig nøje.
Anderledes med det tredie Led.
Der er ingen væsentlige Grænser
for Mængden af Kapital, som det
er muligt at opsamle i et enkelt
Land, og Kapitalopsparing er derfor det vigtigste Middel til at løfte
et Lands Velstand. Kapital (taget
altsaa i den Betydning, vi har
fremhævet som den rette: Penge,
Korn, Maskiner, Skibe, Jernbaner
osv., osv.) erstater menneskelig
Arbejdskraft, og først ved Kapital
er Menneskeheden bleven i Stand
til kraftigt at beherske Naturen,
hvad der jo er et Tegn paa højere
Kultur, og at træffe virkningsfuld
Omsorg for Fremtiden.

Lise.

—0—
Paa en afsides liggende Ø blev
hun født, og her tilbragte hun
Barndommen og den tidligste
Ungdom, idet hun i 20 Aars Alderen fik Plads som Tjenestepige
paa en Gaard i Vendsyssel. Senere flyttede hun til en stor Herregaard, ligeledes i Vendsyssel, hvor
hun fik Plads som Kokkepige.

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I
senest 2 Dage fer Bladet udgaar.

1937

Festligheden paa hendes Jubilæumsdag, men kort efter skete
der noget uventet.
En Aften da Jomfruen kommer
ned i Køkkenet, finder hun Lise
liggende paa. Gulvet. Deltagende
spørger hun: — Er De syg, Lise?
Men da hun intet Svar faar og ser
en Blodpøl paa Gulvet, springer
hun op og kalder paa Fruen.
Man bar hende op paa hendes
Værelse, hvor hun omsider kom
til Bevidstheden igen. Lægen hentedes, og han befalede, at hun
skulde holde Sengen en Tid. Under Sygdommen kredsede Lises
Tanker stadig om Køkkenet. Hun
kunde ikke forstaa, at andre nu
passede det Arbejde, som i næsten
25 Aar havde været overladt til
hende.
En Dag spurgte hun Fruen: —
Maa jeg ikke snart komme i Køkkenet igen? Hertil svarede Fruen:
- Naar bare De kan,' Lise! Kort
efter begyndte Lise atter paa den
Lise var stor og kraftig, ung og
vante 'Gerning, men da hun atter
stærk, og disse Egenskaber fik hun
blev syg, ophørte hendes Tjeneste
i rigt Maal Brug for paa denne
i Køkkenet for stedse og dermed
Plads.
Haabet om Jubilæum. Hendes HerHun var i fuld Virksomhed fra
skab bestemte, at saa snart hun
tidlig Morgen til sildig Aften. Men
kunde taale at blive flytted, maatte
trods Travlheden saa man aldrig
det ske. Men de nænnede ikke at
Lise med sure og misfornøjede sige det til hende. Gaarden var
Miner. Glad og fornøjet passede
nemlig blevet hendes Hjem. Da
hun sit Arbejde til alles Tilfredsden Dag der var bestemt til Lises
hed. Naar Klokken, der kaldte FolFlytning, oprandt, blev hun invitekene sammen til Spisetiderue, kiret til Kaffe hos Herskabet, men
mede under Paavirkning af Livets
hun anede intet med Hensyn til
stærke Arm, kunde man altid være
sin fremtidige Skæbne, før der kom
sikker paa, at Maden stod paa
Meddelelse om, at nu holdt VogBordet.
nen for Døren, og at hun med
Tiden gik, og en skønne Dag
denne skulde ud til en Husmandsoprandt et glædeligt Tidspunkt for
kone, som mod Betaling havde
Lise. En ung Karl fra Gaarden
lovet at passe hende paa hendes
friede til hende, og ham gav hun
gamle Dage. Forholdene paa Gaaraf et ærligt Hjerte sit Ja. I henden tillod ikke, at hun der kunde
ved et Aar drømte Lise om Fred
faa den nødvendige Pasning.
og Glæde i et lille selvstændigt
Det er umuligt at beskrive Lises
Hjem, men Lykken er kun et Glar,
Sindstilstand
i det Øjeblik, hun fik
og det maatte ogsaa Lise bekende.
Karlen, hendes Hjertes udkaarne, Underretning om, hvad Meningen
forandrede Tilbøjeligheder, tog sit var. Hun kunde ikke sige et Ord,
Ord tilbage og rejste væk, efter- men forstod kun alt for godt, at
ladende Lise med et sorgfuldt nu var det Alvor. Skilsmissens Tid
var kommen. Et Par store Taarer,
Sind.
Men Tiden læger alle Saar, og det blege, udtærede Ansigt vidneLise vedblev at være paa Gaarden de om det mægtige Sindsoprør,
uden at tænke paa at forandre der herskede i hendes Sjæl, men
Opholdssted. Efterhaanden som det var hende umuligt at faa et
Ord over sine Læber. Omsider
Aarene svandt, undlod Tidens
Tand imidlertid ikke at sætte sit lykkedes det hende at tage sig
Stempel paa Lise. Hendes raske saa meget sammen, at hun med
Bevægelser afløstes af Langsomhed vaklende Skridt kunde gaa ud til
og Usikkerhed, og den tidligere Vognen for at forlade det Sted,
ranke Ryg blev mere og mere der i en lang Tidsperiode havde
krumbøjet af det uophørlige Slid været hendes Opholdssted under
Slid og Slæb, Glæde, Sorg og Liog Slæb.
En Dag sagde Fruen til hende: delser.
Ikke en af de tilstedeværende
- Naa, Lise, til næste Aar kan
De holde 25-Aars Jubilæum, saa havde et tørt Øje, og Lise selv
bliver det Fest. — Ok ja, lød græd krampagtigt, men formaaede
Svaret, — tror Fruen, at der vil ikke at sige noget uden Ordet
blive nogen Stads lavet for mig, „Tak!"
den Dag vil jeg gerne opleve.
Lises nye Opholdssted blev i
— Ja, det er sikkert, sagde Fruen, mange Henseender et godt Sted
- saa vil der blive Fest.
for hende, idet nemlig HusmandsLise glædede sig i sit Hjerte til konen plejede hende med Venlig-

Kirsebærfest.

15--0.
I Søndags oplevede man i Allinge en Fodboldsøndag uden Sidestykke. Allinge II vandt over Rutsker II med 5-2 i en Kamp, som
spilledes pænt fra begge Sider,
og det ser ud til at vi i Aar skal
kunne stable et ret godt andet
Hold paa Benene.
Derefter kom Skandalen, idet
ASO havde inviteret Viking I herned til en Privatkamp, som altsaa
spilledes Kl. 15,15. Resultatet blev
15-0 til Viking. Det er et Resultat, som er ganske uhørt i den
bornholmske Mesterrække. Folk
ude omkring paa øen maa faa
underlige Begreber om Fodbold
paa Bornholms Nordspids. Hvad
var der da i Vejen ? For det første spilledeV. virkelig god Fodbold
— og for det andet spillede vort
Hold akkurat lige saa daarligt,
som det gjorde i Foraarct.
Har de da ikke lært noget i den
Tid Træneren har været her? Tilsyneladende ikke. Kun ganske enkelte af Spillerne er i virkelig
Fremgang, de andre synes ganske
uberørt af de sidste 14 Dages gode
Træning. Den egentlige Grund i
selve Kampen maa dog lindes i
at Halfkæden slet ikke spillede
med. Det var som vort Hold spillede med 11 Mand, der var plaseret med 6 tilbage, 5 fremme og
saa et stort Hul i Midten. Ganske
vist var Halfkæden der til Tider,
men aldrig hvor den skulde være.
Alle Udspark fra Maal gik til
Modstanderne og c. half spillede
urent og for højt. Højre hall misforstod fuldstændig sin Plads. Naar Vikings Angreb gik frem,
dækkede vort Forsvar i højre Side
først op, naar det var for sent,
og naar saa Spillet hurtigt, fikst
blev trukket over i modsat Side,
hed og Forstaaelse. Fruen og andre fra Gaarden besøgte hende
jævnlig paa hendes Sygeleje, og
disse Besøg var Højtidsdage for
hende. Men hendes Helbredstilstand blev svagere for hver Dag
der gik, og under disse Forhold
sendte man Bud til Præsten, for
at han skulde tale nogle trøstende
Ord til hende. Lise havde aldrig
rigtig holdt af at høre paa en
Præst, og ogsaa nu stillede hun
sig uvillig overfor dette. Men den
gamle Præsts alvorlige og indtrængende Ord fandt omsider Vej til
Lises Hjerte, og der gik ligesom
et for klaret Skær over hendes indfaldne, gustne Ansigt, da Præsten
en stille Septemberdag aflagde sit
sidste Sygebesøg hos Lise.
Lises Liv var endt.

Fra Uge til Uge.
Familie-Journalen i denne Uge.
Maaske arrer de færreste, at Grønlands
første Talsmand i Danmark endte sit
Liv paa Skafottet. - Imidlertid giver
en historisk Artikel om Povel Juel, eri
af sin Tids mærkeligste Skikkelser, en
Mængde interesante Data om fenne
Amtmands, Digters og Fantast [nær
kelige Levnedsløb, indtil han omsider
endte sin romantiske Tilværelse ved at
blive henrettet som Landsforrædder
pla Nytorv. Endvidere behandler denne Uges Nummer Aarets største Sportsbegivenhed : Verdensmesterskaberne i
Cykling, der Lørdag d. 21. tager deres
Begyndelse i København, og foruden
en Billedrigdom af de mest berømte

Telefonen kimede med Indbydelse fra Larsens, „Jorddalen" om
at komme og plukke Kirsebær.
Kurve maatte medbringes.
I Søndags ved 2-Tiden stillede
da adskillige indbudte i Haven,
hvor' Vært og Værtinde havde forberedt en festlig Modtagelse. Paa
den store Plæne var efter amerikansk Mønster anbragt Liggestole,
drapperet med Kirsebærgrene, saa
kunde man Gang paa Gang se le Bærrene kunde naas uden synderback og h. half trække ind i Maal lig Ulejlighed. -- I Gaarden var
medens Vikings v. wing altid stod spændt Snore, hvorover Grene
fri og parat med et Skud. Naar med sorte, glinsende Bær var andenne saa var for langt ude til bragt - - en Slags Løvhytte, hvor
Skud, trak to Mand af vort For- man kunde tage for sig af Retsvar ud imod ham — Centring til terne. De fleste foretrak imidlertid
Træerne, og Stiger og Riveskafter
Maal.
Inderbro
At Vikings v. wing skød 6 af kom i Virksomhed. Da Maverne
de 15 Maal beviser tydeligt dette. havde faaet deres Kvantum beVor v. hall var i Stykker og der- gyndte Plukning i Kurve, indtil
for havde Modstanderne ogsaa Fruen meldte at Kaffebordet stod
dækket. Efter en Hvilepavse tog
her let ved at bryde igennem.
Back sled ret godt i det, men man atter fat. — En Del Træer
kunde selvfølgelig ikke holde til skulde ryddes i den store Have,
det haarde Pres. Men hvorfor fik og det foresloges at fælde dem
vi nu ikke engang et eneste Trøst- med det samme. Save og Økser
maal? Det er vor Forwardskæde, kom i Brug, og snart laa et Par
som i lange Tider har været det store Træer paa Valen. Det ,var
store Problem, og Spilleudvalget nu ulige lettere at plukke — og
har ganske rigtigt forsøgt med Kurvene fyldtes hurtigt.
Inde fra Palmehaven lød Toner
flere helt nye Folk. Endnu ser det
fra
Constantin Hansens Orkester,
dog ikke ud til at det helt rigtige
og
da det var den sidste Aften
er fundet. Vi mangler i høj Grad
en effektiv c. f. og et Par gode de spillede, foresloges det at sende
wings. De to innerwings kan sik- en Deputation derover med Kirsekert med Tiden blive et Par ha- bær. Ved 10-Tiden samledes man
bile Spillere. Det vort Angreb i atter og drog op paa Hotellet i
første Række mangler er Boldbe- højtideligt Optog. Byens Ordenshandling og Beslutsomhed i de af- haandhæver sluttede Processionen,
gørende Sekunder, hvor Skuddet der vakte berettiget Opsigt. Hver
skal afgives. Der gaar altfor mange af Deltagerne bar store Kirsebærgode Chancer til Spilde saa snart grene med udsøgte Bær, som overAngrebet skal afsluttes med Skud raktes de spillende med følgende
Hilsen:
paa Maal.
Nu er der 14 Dage til den før- Constantin Hansen !
det hele Orkester
ste Turneringskamp — og lad os
har
i
Sommerens
Løb underholdt
saa haabe de gæve Gutter tager
de talrige Gæster,
sig sammen og yder et Arbejde, som hver Aften
saa vi kan møde de andre Mesteri Palmehaven fester.
rækkeklubber med Ære.
Nu, da det er Slut,
skal I ha' en Salut
Basse.
som Tak for de mange
dejlige Dage.
Lad disse Kirsebær herligt
jer smage,
1 har dem fortjent for al jer Møje.
Nu kan I fordøje !
Kirsebærfuglene.
Ryttere, bringer Artiklen et farvelagt
Kort over Cyklerytternes lange • men
skønne Landevejsrute. Atter finder vi
en Artikel af Niels Aneseer om det
store Højland et Par Mil Nord for
Aalborg, der bærer Navnet „Hammer
Bakker". Med sit store Dybtrykstillæg
har Familie Journalen sat Prikken over
l'et. — Her i dette Tillægs aktuelle
Foto-Revy finder man Masser af herlige Situationsbilleder baade af kendte
Folk her hjemme og af Stjerner, der i
Dag lyser med størst Glans paa Filmens Himmel. Foruden Novellerne, der
stammer fra ansete Forfattere, er der
ikke mindre end tre Fortsættelsesromaner ; og af lettere Stof Mængder af
Billedserier, Husmoderstof, og alskens
„Pusleri" for fingernemme Folk og hurtige Hoveder.

I Aftenens Løb fik Orkesteret
ogsaa overrakt Blomster og store
Blomsterdekorationer af det begejstrede Publikum, som ønskede
„Paa Gensyn til næste Aar!" og
der kvitteredes med Uddeling af
Kirsebær.
Den dejlige Dag afsluttedes her
paa den fornøjeligste Maade.

Bornholm.
Du Danmarks stolte Ø mod øst,
der byder frem dit brede Bryst
mod Søens vilde Brus,
stejl rager du af Dybet op
og bær som Varde paa din Top
dit stolte Hammershus.
Rigt breder du din Kappe ud
med Lyngens violette Skrud
og Skovens grønne Væld.
Men om du end med Ynde staar
er under dig Granitten haard
og stædig som du selv.
Du, der ej taalte fremmed Aag,
tal du til os dit stærke Sprog
med Alvor og med Vægt,
og skab du i en splittet Tid,
saa fuld af Lavlied og af Nid,
en ny og bedre Slægt.

Emil Ronnow.

Vær god mod Naturen.
--o-Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Le:
gerne og Sjæl. — Derfor -- vær god
mod Naturen som mod en Ven!
Har du fundet en køn Plet ude i deri
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, deri er alles!
-—
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du !gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet!
Gør rent efter dig!
Pluk aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

Fra Artikelserien „Paa, Fodtur gennem Europa".

Blomqvisi bli`r Far.
Atter en svensk Lystspil-Film af folkelig Karakter fremvises i denne Uge i
Biografen. „Nationaltidende" skriver:
. . . svenske Filmsfarcer har en egen
lun Hygge og et bredt Smil, der gør,
at titan morer sig over dem .
Blomqvist, det var Edvard Person, og han
er god nok. 1 Figur minder han om
afdøde Stribolt, og saa kan han bande
spille Komedie og synge, saa man koMmer til at holde af den tykke, gemytlige Basse, der trods manglende Helteydre har et 1 ijerte af Guld og fortjener sin Pige. 1 tan har for slæbt Sukces'er
i Land, og han vil sikkert ogsaa gøre
det denne Gang ; hans buttede Blomster handler gør Filmen værd at se.

Golfen ved Napoli med Vesttv.

Men du, som har lært at sætte Pris
paa Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre.

Badningens 10 Bud.
—o—
Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Ur. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa — følgende
gode Raad:
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv og dine Medmennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes af Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
3. Bader du i eu Mergelgrav eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag dkorn Livet
et Reb, som en anden — staaende paa Land — holder i.
4. Bader du fra Baad paa dybt
Vand, tag da ligeledes om Livet
et Reb, som holdes af en i Baaden
værende Person. Spring ud og
gaa op fra Baadens For- og Agterende ikke fra Siden. Skulde det
ske, at Baaden, du er i, kæntrer,
bliv da ved den, medmindre du
er nær ved Land og er vis paa
at du kan svømme ind.
5. Gaa ikke i Vandet lige efter
et Maaltid, ej heller efter stærk
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte
virker normalt igen) Mennesker
med Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.
6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
i Vandet fra Bro eller Baad, og
at de aldrig i Vandet maa dukke
hinandens Hoved under.
7, Lad dem ikke blive længere
i Vandet end højst til det Tidspunkt, hvor den første Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn — ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler mod
Kaadheder, dersom de i Robaad
faar Lov at ro ud uden voksne.
9. Gaa ikke flere i en Baad, end
at I er sikre paa, at den kan bære jer, og overbevis jer om, at
Baadens Sider er tætte (ikke har
slaaet Revne ) Søg straks Land,
hvis Baaden tager Vand ind.
10. Endelig bør alle, ældre som
yngre, lære at kunne udføre et
korrekt „kunstigt Aandedræt"
(Schåfer-Metoden)
Det „kunstige Aandedræt", og
hvad dertil hører, er lært i Løbet
af en halv Time, og sikkert vil
de fleste af. os — før eller senere
i vort Liv — komme til at staa
overfor Tilfælde, hvor den hurtige
Paabegyndelse af „kunstigt Aandedræt" kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

Køb KALK i Produkten

Der er Liv og glade Dage
hver Aften paa Strandhotellet, og i Aften finder Sæsonens sidste Løgnekonkurrence Sted. Mandag og Onsdag er
der store Høstfester med mange Overraskelser og Præmier. Benyt Lejligheden inden Sæsonen slutter.
Læs Annoncen.

ster op med Rod ! Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv! Skær dem af med
et skraat Snit, og vælg dem paa en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.
-- —
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen.
Vær varsom nied. Ild, naar du færdes
i Skov.

Frislibraendt KalK
og laesKet KalK
-- er altid paa Lager i
Kysten ved Sorrento.

»PRODUKTEN«

Alt til Tærskning,

Drivremme, Remvoks, Remsamlere, Olie m. m.

SOMMERSKO H OTEL SANDVIG (Palmehaven)

Der er stadig Liv og glade Dage paa

Stort Udvalg i Sommersko
til rimelige Priser.

åtrandhotellet!

LEJLIGHED

med Præmiedans

Lørdag d. 21. Aug.: Blaa Aften

En mindre Lejlighed (2 a
3 Værelser med Køkken)
ønskes til Leje straks ell
senere. Bladets Kont. anv.

med mange Overraskelser og mange store Præmier.
Ærb. Fr. Bidstrup.

Masser af billige Brædder

i
Nordlandets Handelshus.

sælges

Paa denne Aften afholder Palmehaven bl. a. en Løgne- og en
Dumhedskonkurrence, som vi alle maa tage Del i.

Ordloilll af Orm i Mier

Moderne Festgaver

Den nye og allerede landskendte
ROBIOCO Ormegift dræber
paa faa Dage Orni i alt Træværk
Eneforhandling for Allinge og Sandvig

i SØLV, PLET og BRONCE
al tid i største Udvalg hos

Conrad Hansen,

Snedker Chr. Somner, Allinge.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Igrm i 917861erne...

Resten af mine

ved Havnen — Telefon 140

saa ROMOCO

Sommerfrakker & Kjoler
Se Vinduerne.

KONCERT-DANSANT

Allinge.

STORE HØSTFESTER...

udsælges i disse Dage.

Tirsdag 4' Torsdag * Lørdag * Søndag

Træskomager bars en

I Aften: Sæsonens sidste Løgne-Konkurrence
Mandag d. 23. og Onsdag d. 25.

Bordbestilling : Sandvig 14

KØB DET I PRODUKTEN

Anvend ROMOCO Ormegift
og forlæng Møblernes Levetid.
Analyser fra Steins kem. Laboratorium.
Eneforhandling for GUDHJEM

Sadelmager H.M. Holm, Tlf.95

Z5 Rabat

Køb Deres Forbrug af Klædninger
og ekstrafine Benklæder hos os.
Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort Lager i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur. Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt — kom og køb De skal nok blive tinreds.

Et Cigar-Skindetui

Allinge Messe - Th. Holm

med Rum er fundet og kan afhentes hos Postbud Dam, Tejn, mod
Betaling af denne Annonce.

Jens Hansen,

PROTOKOLFABRIK
‘31

rieri
li sTelefon
Ch.
D d
RONNE

Flink Pige
søges til 15. September ell. I. Okt.
Grønbechs
Hotel, Allinge. Tlf. 36
865

Z

Sct. Mortensgade

7/

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

0 1.

Strikkede Klude øg Uld
købe>, tit højeste Prim. — Leverandør til Landbrugmlotteriet

a3 Lampers Batteri=

Xiwk .`))fordlandet

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere Modtagtr med indbygget Højttaler

k

Fugtig Sommerluft Tørre Cigarer!
Thax-Patent-Tørreanlæg. KIOSKEN.

Prima ren Vat 9,00-13.50 – 16,00.

Lesebækgade 8, Allinge

TAK

53iografen

Sommer-Salg.

naar .9e skal firme nye 2,attæpper.

billigt til Salg eller Bytte med en
Herrecyk le,

Min inderlig dybfølte Tak bringer
jeg herved alle, som viste mig saa
megen Venlighed paa min firsaarige Fødselsdag.
Kjersti Sassersen, Allinge

Se Vinduet med Badeartikler.

ll R ell rifili fie rae°Luxusmaskine.
•
• L
e

•••••

Permanent udfører vi n u_
u nied dery
moderle
nye

•••

Alt iberegnet
L og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53
VIL

()LOGISK HAVE

Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20.

En Mængde Restpar af Sommersko udsælges
til betydelig nedsatte Priser.

Deri glade svenske Gut

Edvard Person

hver

Tirsdag og Fredag

i Latter-Orkanen

Carl Larsens Skotøjsforretning, Vestergade, Allinge.

Blomqvist bli'r Far

Tlf. 29.

Dansant til Kl. 1.

Arvidsens Trio.
OIMW.■

~O.MI•1•Iffi■Mll■

Mffil•■Ml
.~■MN.

En Film alle vil more sig over

deres 'jorde'

Henkogningsapparatet

BLITZ

ved Avertering i „Nordbornholm" er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. —
Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
For kun 10 Kr. i Kvartalet kan D.
faa en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

Ning fil „Nord6ornfiolm‘‘

74.

Glas, Kedler in. in. til
Syltning og Ilenkilgning.

1/4

Daas i Yrima

Hasle Kalkværk
Brændt Kalk
Læsket Kalk
' Cementsten
#111
.111111
Tlf. Hasle 27

Avismakulatur,

Averter i NORUBURNHOLM

rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre

Allinge Bogtryitheri.

£ankbyen!
Dansant hverAften

Bornholms Spare
og baanekasses
Afd. i Allinge
•

Nyt Orkester.

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Fotograf Møller
anbefaler BronceRammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Avertk i NORDBORNHOLM

Lad Deres gamle Cykle
blive mønt ny.

Vi oplakertr og staferer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Fint og holdbart Arbejde garanteres.

Cykle- og Radio -Imp o rtoren, Allinge
Jcirgensen

Tlf. 156

4

den gode, holdbare. KØB DET I PRODUKTEN
Sylteeddike, —

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge —

Capua er, ligesom de fleste italienske Byer, af ældgammel Oprindelse, har flere smukke Kirker,
særlig en pragtfuld Cathedra' og
en i byzantisk Stil. Her er smukke
Pladser og Forretningsstrøg med
Buegange, fliselagte Gader, Kaserner og talrig Garnison.
Over en flad, tætbefolket Slette,
hvor der i det stille, varme Vejr
lugtede af Hamp og Svineopdræt,
gik vi om Aftenen videre gennem
Byerne Aversa og Guiliano, hvorfra en Jernbane langs Vejen førte
ned til Napoli. I denne frugtbare
Egn er der en livlig Færdsel af
Folk og Vogne.
Naaede a% Formiddagen et
Højdedrag, hvorfra vi havde den
vidunderligste Udsigt ned over
Napoli og de omliggende Byer.
Hele den skønne Havbugt laa udbredt for os, Capris blaa Klippeø,
Sorentos stejle Klippesider med de
smaa, hvide Huse, Vesuvs rygende
Krater. Megen Røg kom der dog
ikke fra det, det havde en af sine
stille Dage.
En lang, støvet Chausse bugter
sig mellem Havemure og høje Bygninger ned til Byen, der egentlig
ikke gjorde Indtryk af Elegance.
Men her er meget at se, Trængselen er ubeskrivelig, og der er
en Raaben og Skrigen, en nærgaaende Falbyden af Varer, en
Ringlet] og Raslen af Kærrer og
messingprydet Seletøj. Heste og
Mulæsler ser komiske ud, iklædt
Straahatte og anden Prydelse —
enkelte har endog en lille Læderspand hængende under Halen, for
at Gødningen ikke skal klattes
bort.
Medens vi drikker en Kop Chokolade udenfor en Fortovscafe,
faar vi samtidig vort Fodtøj pudset af en ung Lazzaron. Paa vor
Vej til Posthuset kommer vi gennem mere moderne Forretningskvarterer og „Gallaria Napoli", et
stort Bygningskompleks af Jern og
Glas. Her promenerer det elegante
Publikum — og Strømmen fører
videre ud ad Corso Vittorio Emmanuele eller Strada di Roma til
Villa Nazionale med prægtige Palmeanlæg, Statuer og et stort Ag uadum.
Udenfor ligger det ejendommelige gamle Castella dell Ova paa
en lille Klippeø, forbunden med
Land ved en smal Bro.
Her, langs Stranden mod Nord,
gaar en af de smukkeste Promenader gennem den gamle, cirka en
Kilometer lange Tunnel, som er
hugget gennem Pyntens Lavamasse. Her trænger Dagslyset aldrig ind, Dag og Nat brænder
de elektriske Glødelamper. — Er
man kommen gennem denne Tunnel, fortsætter Promenaden langs
Kysten til Ruinerne af gamle Byer.
Pozzuoli med Hundegrotten, hvor
vulkanske giftige Luftarter endnu
pibler frem af Tufstenen, Klosteret
Camaldoli med den vidunderlige
Udsigt, den grønne Posilipoø, Ischia og Baja med gamle Templer,
Bade og Amfiteatre. De mineralske Svovlkilder kendtes og udnyttedes allerede før Christi Tid,
og mange Brudstykker af indlagt
Mosaikarbejde og andre Kunstværker, som findes i Museet, viser
hvor høj Kultur disse Sagafolk var

i Besiddelse af, og man undres
over at saa meget er bevaret for
Efterverdenen ; men det skyldes
vel, at disse blomstrende Byer,
efter deres ødelæggelse, har været
ubeboelige og haft et daarligt Ry
som Tilflugtssted for Røverbander.
De veldyrkede Haver og Marker
forvandledes da til Vildnis eller
Sumpe, hvor Moskitos og Slanger
bredte sig og gjorde Egnen berygtet. Først i vor Tid gøres der
Forsøg paa atter at skabe Frugtbarhed paa de øde Arealer, og
lykkes det, vil Italien gaa ind i en
ny Guldalder.
Ogsaa Napoli har over 300 Kirker, der indeholder en Mængde af
historisk Interesse ; men vi har ikke
Tid til at interessere os herfor; vi
lever i Nuet, Solen skinner paa os,
paa hele den vidunderlige Egn.
Maaske er det Vulkanens pulserende Liv, der giver os, saavelsom Napolitanerne, Sorgløshedens
Stempel. Se, hvor alt trives i den
vulkanske Aske, skønt det næppe
har regnet de sidste Maaneder.
Druerne, de saakaldte Christi Taarer, opnaar en Størrelse og Sødme
som ingen andre Steder, ligeledes
Figen, Johannesbrød, Appelsiner
og Meloner — særlig de store,
blodrøde Vandmeloner, der falbydes overalt, er vidunderlige ; for
en Soldi kan man baade spise og
drikke sig mæt i denne Frugt. —
Naar der kræves saa lidt til Livets Ophold, hvorfor saa slide og
slæbe og skaffe sig jordisk Gods,
som Møl og Rust kan fortære og
andre tage fra os; har vi ikke alle
lige Ret til Guds Sol og klare
Himmel, siger Napolitaneren, og
vi giver ham Ret.

Napoli. Pallonetlo Sanla Lucia.

I den store Havbugt, der i og
for sig danner en vældig naturlig
Havn, gaar Skibe ind og ud. Sejlskibe ligger forankrede, Piskerbaade med brogetfarvede Latinersejl glider frem og tilbage, smaa
Passagerdampere sejler til Capri
og de andre Øer, store Fragtskibe
laster til Messina, Port Said eller
Spanien. Vi faar pludselig Lyst til
et tage ud paa Eventyr med saadan en Baad, en af Ø. K.s, og
spejder forgæves efter det danske
Flag.
Saa gaar vi op paa Foreningskontoret og faar vore Penge udbetalt — Distance fra Roma 245
km, det giver mange Soldistykker!
Vi har nu Messina eller Foggia
at vælge imellem, men lader Tilfældet raade.
Paa Kontoret træffer vi en Collega, der kan lidt af alle Sprog.

Han tilbyder at vise os rundt og
finde et Hotel for Natten. Vi følges ad til en Restaurant og spiser
til Aften; saa tændes Byens tusinde Lys, og vi gaar ud for at
se det Napoli, som morer sig. Ved et Gadehjørne hilser han paa
et Par unge Damer, og vi præsenteres som udenlandske Callegaer ; den ene, der var ret indtagende, talte lidt engelsk, tog mig
under Armen og sagde til min
Kammerat, at han skulde tage Veninden, la bona Margaritta. Leende
og pludrende, ret et Sydens Barn,
trak hun afsted med mig ned ad
Gaden. Men Nielsen fulgte ikke
med, jeg mærkede paa en Gang
at vi blev ene.
„Mon Cammerado", raabte jeg
og vendte mig om. — Ærgerlig
fulgte hun mig tilbage. Der stod
Nielsen, den Plebejder, endnu paa
Gadehjørnet med skrævende Ben
og tog ikke den ringeste Notits af
„bona Margaritta' og Collegaens
Overtalelsesevne.
Med ægte nordisk Stædighed
var han hverken til at hugge eller
stikke i, naar han fik moralske
Anfægtelser, og det hjalp ikke at
Damerne surmulede, lod uforstaaende, kaldte ham en Barbar ; jeg
maatte vælge mellem den smukke
Napolitanerinde og min hidtil saa
trofaste Rejsekammerat. — Valget
var svært, men faldt ud til Fordel
for Kammeraten. Vi havde jo delt
Med- og Modgang saa længe.
Det blev- derfor os to, der Arm
i Arm travede ned gennem Napolis Gader.
E andata a male, non e riuscita I
——
Det italienske Mundheld: „Vidi
Napoli e pui inuori I er paa dansk
oversat: Se Neapel og dø! Man
tænker sig uvilkaarligt at man —
efter at have nydt det skønne Syn
faar en Dolk stukken i Ryggen.
Det hændte maaske af og til
fordums Tid ; men nuomstunder
er Napolitaneren Elskværdigheden
selv, særlig overfor Udlændinge,
der er en god Indtægtskilde for
Byen. „Pui muori" betyder snarere „gaa til de dødes Land", og
hermed menes den smukke nordlige Kyst med Ruinerne af de
gamle græsk-romerske Byer, som
Mennesker har ødelagt, — eller
mod Syd henimod Vesuv med de
udgravede Byer Herkulanurn og
Pompeji, som mægtige Naturkræfter har lagt øde; thi ogsaa de og
Bjerget er et Besøg værd.
Det er tidlig Morgen. Vi har
drukket vor „Caffe con latte" i en
CaM og søger udefter langs Stranden for at faa et Morgenbad. Gennem Gaderne drives Hjorder
af Køer, Faar og Geder med Klokker om Halsen. Det er Napolis
Mælkeforsyning, og ved Lyden af
Klokkerne kommer Piger og Koner
ud af Husene med Kander og Kar.
Der bliver Anledning til en lille
Sladder, mens Dyret malkes, og
saa drives de videre til Yverne er
tømte. Her er rig Lejlighed til at
studere det primitive sydlandske
Folkeliv, alle disse mange Boder
med fristende Frugter, som udskriges til laveste Pris, disse ubestemmelige og ikke altid vellugtende Dufte af Grønsager, Fisk,
Muslinger og andre Fødemidler,
denne prangende Udstillen af Concylier, Nips og Souvenirs, Perler,
Rosenkranse, udskaarne Relikvier
etc. Barbenede Fiskere, Sømænd
af alle Racer og Farvenuancer,
solbrunede, sortøjede Kvinder, belæssede med Landprodukter, fløjtende Dagdrivere.
Vi gik op ad Hovedgaderne
gennem Strada di Porto, forbi
Piazzo di Municipale, Castellet og
Piazzo Reale, ad Strada Santa Lucia, langs den yndige Spadserevej
mod Nord, hvor man har fri Udsigt over det blaa Middelhav, over

Øerne mod Nord og Syd, Vesuv,
Sorento, Capri, op over Bjerget,
hvor Villa ligger ved Villa mellem
Palmer og Olivenskove. Nede i
Strandkanten mellem Klipperne,
hvor nogle Kvinder badede deres
smaa Børn, fandt ogsaa vi et Sted,
hvor vi kunde tage et forfriskende
Bad.
Her hvilede vi ud — lod Solen
tørre vor Krop og gik saa gennem via Toledo til Museum Nazionale, gennem Palmehaven og
forbi Pladser med Fontæner og
Mindesmærker. Spiste til Middag
og fulgte Strada della Marina mod
Syd.
Vi vilde se Vesuv paa nærmere
Hold.
Sporvogne rasler forbi os. Paa
Fortovsfliserne ligger Lazzaroner
og tager deres Middagssøvn ; vi
maa forsigtigt skræve over dem,
thi de bliver ubehagelige, hvis de
forstyrres. Børn i bar Skjorte leger
Tagfat, Tiggere beder om Almisse,
og i de smalle, ofte stejle Sidegader hænger alle Slags Klædningsstykker og flagrer paa Tøjsnore.
Det er en milelang Gade, hvor
nøje Huse spærrer Udsigten. Gennem en Villaport faar vi af og til
Udkig til det azurblaa Hav, og
naar Bjergets Skraaning er mindre
stejl langs Kysten, ligger smaa
Byer med Kirker og mindre Sidegader klemt inde i Kløfterne.
Over Portici naaede vi Rasina.
Her syntes en Gade at føre op
over Bjerget. Vi fulgte den, men
den snævredes stadig ind og endte

oppe mellem Vinhaver. De tunge
blaa Drueklaser hang ned over
vore Hoveder, idet der var lagt
Lægter fra Mur til Mur, hvorover
Rankerne slyngede sig. I denne
overdækkede Løvgang maatte vi
ofte bøje Hovedet, for ikke at støde
mod Klaserne, og behøvede blot
at aabne Munden for at Druerne
kunde glide ned i Halsen.
Saa endte Gaden I en stor Frugthave. Der var ingen Mennesker
at spørge om Vej, og raadvilde
gik vi ind i Haven mod et lille
Hus. Beboerne var dog ikke vant
til ubudne Gæster, en Dør lukkedes op, en gøende Køter farer ud,
nogle Mænd bruger Mund, og vi
mister Fatningen og sætter i vildt
Løb gennem Gangene. Der, hvor
Muren er lavest, springer vi over
og rutscher ned ad en Lava skraaning. Saa entrer vi den ovenfor
liggende Bakke og befinder os
pludselig paa en øde Lavamark,
som skraaner op imod Krateret.
Forfølgelsen er endt, og da vi
nu engang er kommen denne Vej,
beslutter vi at fortsætte og maser
troligt videre over malmtunge Lavablokke og veritable Saharaørkner af løs Aske — nydende den
pragtfulde Udsigt. Men Turen er
anstrængende — særlig gennem
Askelagene, hvor vi paa Skraaningen stadig glider tilbage, og
da Solen bager lige paa, hagler
Sveden ned ad os. Af og til maa
vi over smaa Kløfter, hvor skarpe
Lavablokke og Pimpsten ødelagde
vort Fodtøj og skrabede Hænderne
tilblods.

,(ordbornholms
Adreååefortegnelde!
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Løsebækg., All. Tlf. 78

Blomsterhandler (Gartner)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf.41

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69

Malermestre
Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Violin — Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H., y/ Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

Cykler og Cyklereparation
Jørgensen, fi., vi Posthuset All.

Damefrisørsalon er
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53
Weber, Anna, Allinge,Telefon 12

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Fotografer og fot.Artikler
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4

aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30

Guldsmed
Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
Gornitzkas Bogtryk, Ali. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn
Kul og Koks
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgensek. H., vfPosthuset Allinge

Skræderforretninger
Sander Lind, Narreg. Tlf. All. 166.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser

Afl.-Sam:1v. Sygekasse Ali. TIL 47
Kontorild daglig 2-4, Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Teglværk
M. Bloch Tlf. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vaskerier
Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lculkersel
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v
7 Personen Vogn

Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

Ligkistemagasiner
Kofoed Sc Mortensen All.Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Optagelse 1 Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet
Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avetering

