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Baggaards-idyl fra Allinge. 
Linoleumssnit af Svend Aage Arvidsen. 

En Talisman. 
Fortælling fra Kina. 

—o— 
Det er en kinesisk Historie med 

europæiske Intermezzoer, og den 
foregik i Firserne, da jeg opholdt 
mig i Kanton som praktiserende 
Læge. Men Jade -Øjet, der blev 
foræret mig af en rig Købmand 
ved Navn Lo -Keong er Begyn-
delsen og Enden af denne Hi-
storie. Havde jeg ikke været Læ-
ge, havde jeg ingen Grund haft 
til at ivre mod Nydelsen af Opi-
um, og i saa Fald vilde Lo-
Keong have vedblevet at være 
min Ven. Men nu var jeg en-
gang Læge, og saa stillede alt 
sig anderledes. 

Lo-Keong ejede nemlig en halv 
Snes Opiumsboder og tjente store 
Penge derved; kom nu hans Kun-
der i fuldstændig ødelagt Tilstand 
til mig, var det første, jeg gjor-
de, naturligvis at faa dem væn-
net af med Opiumsrøgningen. 
Dette kunde Manden naturlig-
vis ikke tilgive mig, og han saa 
i mig sin værste Fjende. 

Ofte advarede man mig mod 
Lo-Keong, og en Dag kom selv 
'red Grimshaw til mig og sagde: 

»Tag dig i Agt for det gamle 
Skævøje derovre; han har sik-
kert noget i Sinde mod dig! 

To Dage senere hvem Ira ad-
te saa vel ind til mig? Ingen an-
den end Lo-Keong i egen høje 
Person, pragtfuldt klædt fra Top 
til Taa. 

» Din ydmyge Slave kommer 
for at søge Hjæp hos dig, der 
hersker over alle Sygdommes Dæ-
moner«, sagde han i det for Ki-
neserne egne blomsterrige Sprog. 

»Hvad er der i Vejen? « spurg-
te jeg. 

»Min elendige Krop har vakt 
Gudernes Vrede, og de har gjort 
mig svag som en Kvinde.« 

Faktisk led han af overdreven 
Opiumsnydelse som alle hans 
Kunder. Jeg forskrev ham et Mid-
del og lod ham gaa ; men først 
leverede han mig en Gave som 
Tak. Det var et af Jadesten kunst-
færdigt forarbejdet Øje; Pupillen 
var af rød Koral, og det hele var 
fæstet til en Sølvkæde. 

»Alle Dæmoners himmelske 
Besværger«, sagde han, »tag den 
som en Tak fra den usleste af 
dine Slaver; det vil bringe dig 
Lykke og Rigdom, naar du an-
bringer det ved din Urkæde. 

Fra den Dag syntes Ulykken 
formelig at forfølge mig. Om Ta-
lismanden havde noget at gøre 
dermed, vidste jeg ikke; men jeg 
var intet øjeblik sikker for mit 
Liv. Jeg gik hen paa Telegrafsta-
tionen for at telegrafere efter min 
Hustru, der val,  bortrejst, at hun 
snarest mulig skulde komme 
hjem; paa Vejen kom jeg forbi 
en Nybygning, og bragende faldt 
en Bjælke ned, der nær havde  

knust mit Hoved. Næste Aften 
faldt jeg, saa lang jeg var, og 
slog et stort Hul i Hovedet, da 
nogen havde lagt en stor Sten for-
an min Dør, som leg i Mørket 
nødvendigvis maatte falde over. 
Tre Dage efter blev jag væltet i 
min Bærestol, faldt ned i en dyb 
Muddergrøft og naaede kun med 
Besvær op derfra. I den følgende 
Uge blev jeg-overfaldet tre Gange 
og havde kun min Revolver at 
takke for, at jeg slap derfra med 
Livet. Dagen efter, da jeg over-
værede en Vielse, blev jeg paany 
-overfaldet og fik et alvorligt Kniv-
stik i Armen. 

Det var dog for meget. 
» Har da hele Verden sammen-

svoret sig mod mit Liv !« udbrød 
jeg. » Der gaar ikke en Dag, ti-
den at jeg svæver i Fare for at 
blive dræbt. Det er jo utroligt! 

»Tro mig,« sagde Grimshaw« 
»Lo-Keang har en Finger med 
Spillet. « 

»Aa, Snak ; hvis lian havde trag-
tet efter mit Liv, havde han da 
givet mig en saa kostbar Foræ-
ring? sagde jeg og pegede paa 
.ladeøjet 

» I dit Sted sendte jeg ham hans 
Gave tilbage hellere i Dag end i 
Morgen.« 

»Det manglede blot, al jegskul-
de være saa overtroisk. « Men 
Himlen maa vide, hvorledes det 
gik til; hver Dag bragte et nyt 
Attentat paa mit Liv, saa jeg blev 
grebet af en Nervøsitet, at :det 
næsten udartede til Forfølgeses-
vanvid. Det var en sand Guds 
Lykke. at min Hustru korn hjem 
fra sin Rejse. Da hun saa min 
saarede Arm, fortalte jeg hende 
alle mine Oplevelser, og hun var 
straks enig med Grimshaw i, at 
Lo-Keong var Skyld i det alt-
sammen. Sluttelig saa hun Ja-
de-Øjet. 

» Nej, hvor det er nydeligt, « 
sagde hun, » hvem har foræret 
dig det?« 

» Lo-Keoug. « 
»Han? Det er umuligt«. 
»Nej, ingenlunde, og Grimshaw 

paastaar endog, at det staar i For-
bindelse med alle mine Ulykker.« 

»Aa, Pasiar, — • men ved du 
hvad, det øje kunde tage sig godt 
ud i en Brosehe.« 

».la, kan det more dig, maa 
du gerne have det?« 

Allerede næste Dag bar min 
Hustru sin nye Brosehe.« 

Samme Dag mærkede hun en 
underlig Smag i sine Livretter. 
Ved Undersøgelsen viste det sig, 
at Maden var forgiftet; men Kok-
ken var sporløs forsvunden. Næs-
te Dag faldt min Kone ned i et 
stort Vandkar, som man havde 
været ondskabsfuld nok til at fjer-
ne. Kort sagt, alt mit Uheld syn-
tes at være gaaet over paa min 
Kone. 

Vi holdt Krigsraad. 
»Kære Ven,« sagde Grimshaw,  

»levede du ikke i Ro og Fred, 
før du fik Jade-øjet?« 

»Jo.» 
»Og din Hustru?» 
»Ligeledes.« 
»Fra det Øjeblik, du ikke mere 

har det, er der ingen, der for-
trædiger dig?» 

»Nej, det er ganske sandt.» 
»Men til Gengæld er din Hu-

stru intet øjeblik sikker paa sit 
Liv.« 

»Ja men . . .« 
»Her gælder ikke noget men. 

Dette Jade-øje staar i direkte For-
bindelse med din Hustrus og di-
ne Ulykker; det er tydeligt nok.« 

»Grisharn har Ret,« sagde min 
Kone. 

»Men Klttra dog !« 
»Han har Ret, det ved Gud, 

ban bar«. Og hun tog Broschen 
af og kastede den fra sig. 

Grishaw tog den i Haanden og 
betragtede den fra alle Sider. 

»Der er ingen Tvivl mulig, « 
sagde han. »dette øje er Skyld 
i det hele. Det bringer Ulykke 
med sig, og vi maa sende Le-
Keong det tilbage.« 

»Naar det bringer Ulykke, vil 
han vel ikke tage imod det,« 
mente jeg. 

»Behøves heller ikke; man gi-
ver ham det, uden at han ved af 
det. Lad kuu mig raade." 

Jeg lod ham faa sin Vilje og 
had Lo-Keorig hjem til mig. 

Han kom og var synlig over-
rasket ved at se mig saa godt 
tilpas; men da han saa, at jeg 
bar Armen i et Bind, gled et vel-
tilfreds Smil over hans Læber 
Samtidig kastede han et Blik paa 
min Urkæde. 

»Men hvorfor bærer Sygdom-
-mens sejrrige Bekæmper ikke 
Lykkens Talisman paa sig?» 
spurgte lian. 

»Jeg har sendt den hjem til 
min Fødeby.« 

»Ve dig, hvad har du gjort?»  

udbrød hau synlig forskrækket. 
»I Udlandet taber den sin Tryl-

lekratt og gør kun sin Ejermand 
ulykkelig.« 

Da Le-Keong lidt efter gik, saa 
jeg, at Jade-Øjet var anbragt paa 
hans Ryg. Grimshaw lo 

„ Der gaar han, og Talismanden 
følger med. Har jeg ikke gjort 
mine Sager godt?" 

„Jo, ganske vist, men nu maa 
det først vise sig, om øjet og-
saa bringer ham Ulykke." 

Sent om Aftenen kom. Grims-
haw ind til mig ganske forpus-
tet. 

„Ved I det?" spurgte han. 
.,Hvilket?" 

Lo-Keong er død!" 
„Dedl" 
„Ja myrdet paa aaben Gade. 

Han døde den Død, som han 
havde tiltænkt dig." 

„Umuligt," udbrød jeg, nie-
dens min Hustru ængstelig klyn-
gede sig til mig. 

„Umuligt? Nej hos _disse for-
dømte Kinpere er alting muligt. 
Men (let med -øjet" er sikkert 
nok. Ved du, hvad øjet betyder? 
Nu har jeg fattet det at vide!" 

„ Naa?" 
„Det er Selvmordernes Tegn." 
„Det forstaar jeg ikke. For-

klar mig nærmere." 
Naa, det er ganske simpelt. 

Naar en Kineser gerne vil dø, 
men ikke vil begaa Selvmord for 
ikke at opvække Gudernes Vre-
de, hænger han som Tegn paa 
sin Beslutning et .lade-øje paa 
sig. Enhver, der ser dette Tegn, 
anser det for et Guderne velbe-
hageligt Værk at gøre det Men-
neske den Tjeneste at dræbe ham. 
Der har du Forklaringen paa alle 
de Ulykker, der har ramt dig og 
din Kone samt nu sluttelig Lo-
Keong. 

Og nu er jeg færdig. Det var 
den Historie, jeg lovede Dem,og 
den er sikkert ejendommelig nok 

En Historie om Tandpine. 
—o-- 

Til en bekendt Tandlæge i Lon-
don kom en Dag en meget ele-
gant Dame. Hun klagede sin Nød 
ror ham; hun var gift med en 
Baron, og indtil far kort Tid si-
den havde de levet meget lykke-
lig sammen. Da Manden pludse-
lig blev grebet af en forfærdelig 
Tandpine. Og nu korn det vær-
ste sluttede hun. — Han er al-
deles ikke til at l'aa til at lade 
de syge Tænder trække ud. Han 
er nær ved at blive vanvittig af 
Smerte. 

Det er en ubehagelig Historie, 
svarede Lægen. — Overfor en 
saadan Patient kan jeg jo ikke 
gøre noget. Al trække Tænderne 
ud mod hans Vilje er kun mu-
ligt, naar jeg bedøver ham; men 
hvorledes skal man faa en Mand, 
der er halvt vanvittig af Smerte, 
til at komme op til mig? 

— Det skal leg nok ordne, sva-
rede Damen hurtig. — Jeg skal 
finde paa et eller andet Paaskud, 
— ja, jeg vil endog ikke være 
bange for at sige en Usandhed, 
naar jeg blot derved kan befri 
ham for Smerterne. Og har jeg 
først faaet ham herop — 

- Ja, saa kan De være sikker 
paa, at jeg nok skal klare Res-
ten, afbrød Tandlægen hende hur-
tig. — Overfor en vanvittig er 
jeg berettiget til at bruge Magt, 
naar det er til hans eget Bedste. 
Saa snart Hr. Baronen kommer 
indenfor min Dør, skal to af mi-
ne Medhjælpere gribe ham. Stol 
kun paa mig; i Løbet af fem 
Minuter skal deres Mand være 
befriet for sine Plageaander. Hvil-
ke Tænder er det, som er daar-
lige? 

— Hjørne- og Kindtænderne, 
Hr. Dokter. 

— Som sagt, stol kun paa mig. 
Jeg venter Dem altsag i Morgen 
Eftermiddag Klokken 5: og lad 
os saa haabe, at det gaar godt. 

— Jeg vil være Dem uendelig 
taknemmelig, forsikrede Barones-
sen. — Jeg vil selv følge min 
Mand herhen. Men han vil gøre 
fortvivlet Modstand, Hr. Dokter. 

- Aa, det har intet at sige,— 
mine Folk er kraftige Karle. Jeg 
vil kun bede Dem, Frue, at De 
straks efter Ankomsten vil fjer-
ne Dem, - det vil være B beha-
geligt for Deres Nerver. 

Næste Dags Eftermiddag stand-
sede en fin Vogn udenfor en af 
Londons største Juvelforretnin-
ger. En Dame, der val; meget ele-
gant, steg ud og gik ind i For-
retningen. 

1 Løbet af kort Tid havde hun 
købt, for flere Tusind Kroner 
Smykker, og naturligvis var Ju-
veleren henrykt over den gode 
Forretning. 

Som forstaaeligt er, havde Da-
men ikke saamangePenge hos sig. 



Lager af alle Størrel-
ser i moderne, ciselere-
de og glatte Ringe 

Allinge Ur- og 
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Fotograf Møller 
anbefaler Bronce - 

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

— Men maaske et af deres Bu-
de kan køre hjem med mig for 
at modtage Beløbet? spurgte hun. 

Juveleren tilbød selv at køre 
med.. Smykkerne blev indpakket 
i et Skrin, og den fornøjede For-
retningsmand tog Plads i Vog-
nen, sammen med den gode 
Kunde. 

Lidt efter holdt Vognen—uden-
for Tandlægens Bolig. 

De gik hurtig opad den elegan-
te Trappe. Fruen først, derefter 
Juveleren bærende Skrinet med 
det kostbare Indhold. En høj, 
stærkt bygget Tjener lukkede op 
—det var aabenbart Kammertje-
neren. 

Med en Haandbevægelse bød 
Fruen ham at træde ind. I sam-
me Nu blev Døren lukket, og 
»Kammertjeneren« tillige med 
en anden Mand kastede sig over 
Juveleren, som i sin Forfærdel-
se tabte Skrinet. 

—Hjælp! Tyvel Mordere! raab-
te han ude af sig selv. 

Tandlægen, der kom ind, smaa-
lo. — Et lille Anfald! sagde han 
til 'Baronessen. — Om De nu vil 
gøre mig den Tieneste at forlade 
os, — om en halv Time skal De 
have Deres Mand sund og rask 
tilbage. 

Damen, der havde taget Smyk-
keskrinet op, trykkede Tandlæ-
gens Haand og forlod Værelset. 

Juveleren laa allerede bedøvet 
i Tandlægestolen. En af Asisten-
terne havde lynsnart trykket en 
Vædske op under hans Næse,og 
den „vanvittige" sank hen i dyb 
13evistløshed. 

Da han lidt efter vaagnede, var 
han ør i Hovedet og saa under-
lig tom i Munden. Men foran ham 
stod Tandlægen, der smilede og 
nikkede venligt til ham. „Gratule-
rer, Hr. Baron", sagde han og 
pegede paa en Skaal, som stod 
ved Siden af Stolen. — Der kan 
De se de fire Tænder, som vold-
te Dem saa mange Kvaler. Har 
De det ikke langt bedre nu? 

Juveleren stirrede paa Tandlæ-
gen, derpaa stak han Fingeren 
i Munden og forstod i det sam-
me, hvad der var sket. 

Fru Baronessen vil være hen-
rykt, nu det er overstaaet, maa 
De tro. 

Hvor er hun, den Bedrager-
ske? stønnede den ulykkelige 
Mand. 

— Hvor er mine Diamanter? 
Hjælp Tyve! Røvere! 

Tandlægen vinkede til Asisten-
terne og greb igen Tangen. - 

Han faar igen et Anfald I 
raabte han. Vi maa have den 
femte Tand ud! 

Men Juveleren havde imidler-
tid slidt sig løs og styrtede som 
en vanvittig ud af Døren. 

De stjaalne Juveler saa han 
aldrig mere. 

SPORTEN 
Red. af A. S. G. 

Hampen i Søndags 
var godt besøgt og Publikum 

fulgte interesseret Kampen mel-
lem Hasle II og Allinge 1 som re-
sulterede i en Sejr til Allinge paa 
3-1. 

Hasle overraskede straks med 
et hurtigt Angreb med en Bold 
som Maalmanden løftede og snup-
pede igen ved Nedfarten hvor-
efter den af en Haslespiller me-
get fikst men ikke fikst nok blev 
slaaet i Maal med Hænderne. 
Dommeren var heldigvis i Nær-
heden, saa han saa, hvad der 
foregik og dømte Frispark. Efter 
at Allinge saa havde sundet sig 
lidt ovenpaa denne Forskrækkel-
se begyndte det at se lidt anderle-
des ud og der udlignedes snart 
til 1-1. 

1 anden Halvleg fik Allinge 
endnu to Maal. Det ene satte Vilh. 
Jensen nydeligt i Nettet paa en 
Centring fra den ene Fløj. Spil-
let formede sig i denne Halvleg 
nærmest som Skud paa et Maal 
nemlig Hasles, og Allinges An-
greb kunde have faaet mere ud 
af Chancerne, men dette hind-
rede Hasles udelukkende Forsvars-
spil for en Del, idet saa at sige 
hele Rasleholdet forsvarede deres 
Maal. 

Dette var altsaa Iste Holdets 
Debut og forhaabentlig bliver 
Sammenspillet bedre og Afleve-
ringerne noget mere præcise paa 
Fredag mod Valby. 

Langfredag 
spilles den med Spænding imøde-
sete Kamp mod Valby Boldklub. 
Spilleudvalget har samtidig enga-
geret Svaneke jun. I til en Kamp 
mod vort hjemlige Juniorhold, 
saa man faar altsaa to, forhaa-
bentlig gode Kampe for de sam-
me Penge. -- Valby Boldklub 
spiller om Torsdagen i Gudhjem 
og afhentes saa af Allinge Fre-
dag Formiddag. Paa Turen her-
op vil Københavnerne benytte 
Lejligheden til at se lidt af vore 
skønne Klippekyster ved Rø og 
henimod Middag ankommer de 
saa hertil og bliver indkvarteret 
hos forsk. Medlemmer af A .S. G., 
som har lovet at bespise dem 
denne Dag. 

Kl. 2 begynder man saa paa 
Banen med Junior - Kampen og 
Kl. 3,15 spilles Hovedkampen, 
som sikkert vil trække en Masse 
Mennesker til Fodboldbanen. Det-
te er i al Fald Arrangørernes 
Haab, idet Udgifterne ved disse 
to Kampe selvfølgelig ikke er 
smaa. Entreen er sat saa lavt som 
det er muligt nemlig 75 Øre for 
Voksne og 25 Øre for Børn for 
begge Kampe, og forhaabentlig 
er der denne Dag ikke saa man-
ge der har „glemt Pengebogen", 
hvilket er et meget hyppigt Svar 
naar Billettøren kommer. Dette 
gælder ogsaa for Børnene, som 
ellers gaar gratis. 

2. Paaskedag 
var det Meningen at arrangere 
en Fodboldkamp til Fordel for 
Helmer Nielsen, som ligger paa 
Sygehuset, og hele Indtægten 
skulde gaa til den tilskadekomne 
Spiller, som en Opmuntring i den 
triste Tid paa Sygelejet. Dette 
har imidlertid ikke kunnet lade 
sig gøre, og denne Kamp vil saa 
blive spillet en Søndag senere 
hen paa Saisonen. 

Generalforsamlingen 
i Torsdag var besøgt af ca. 35 
Medlemmer. Formanden, A. Elleby 
bød velkommen og man valgte 
Walter Staffensen til Dirigent. 

Efter at Protokollen var god-
kendt, aflagde Formanden en kort 
Beretning, hvori han forelagde 
for Medlemmerne, hvorledes Stil-
lingerne for vore 3 Fodboldhold 
var ved Slutningen af Efteraars-
turneringen. Som Kasserer afgik 
Ejner Holm, og da han ikke øn-
skede Genvalg valgtes Chr. Riis 
som hans Stedfortræder. Derefter 
gik man over til Valg af 3 Besty-
relsesmedlemmer, idet Vilh. Kuhre, 
Ove Holm og Johs. Holm afgik 
Valgte hertil blev Ejner Holm, 
Kuhre og Johs. Holm, og som 
Supleant Ib Nielsen. Til Reviso-
rer valgtes A. Holm Nielsen og 
V. Staffensen med Edmund Han-
sen som Supleant. Derefter kom 
Turen til Valg af 3 Repræsentan-
ter til B. B. U. Tidligere har A.S.G. 
kun haft Lov til at møde med 2 
Repræsentanter, men efter Nyord-
ningen kan vi altsaa nu møde 
med 3. Valgte blev Lærer Hans 
Jensen og Ejner Holm, og som 
Stedfortræder Ib Nielsen. Som 

Opkræver afgik Johs Holm, men 
den anden Opkræver, Ove Holm, 
nægtede bestemt at sidde længe-
re, selvom han ikke stod for Valg. 
Derfor maatte man vælge 2, og 
man blev saa samtidig enige om 
at vælge 3, da Allinge-Distriktet 
var rigeligt stort til 1. Valgte blev 
Johs. Holm, Fred Nielsen og Hol-
ger Staffensen. 

Til Spilleudvalget valgtes Ejn. 
Holm ( Formand), Walter Staffen-
sen, Th. Staffensen, Mauritsen og 
Jens Olaf Christiansen ( Basse).—
Til Jordudv. valgtes Vilh. Kuhre, 
Chr. Riis, Th. Staffensen. Til Fa-
nebærer og Reservefanebærer gen-
valgt. A. Christensen og Forstund. 

Under Eventuelt drøftede man 
hvordan man skulde hjælpe den 
tilskadekomne Spiller Helmer Niel-
sen, som ikke selv er fritidsfor-
sikret og Foreningen har heller 
ikke nogen Forsikring. Paa Gene-
ralforsamlingen Efteraaret 1935 
henstillede Bestyrelsen til For-
eningens Medlemmer om at tegne 
en Fritidsiorsikring med Tilskud 
fra Foreningen. Foreningen kan 
nemlig ikke bære at tegne kollek-
tive Forsikringer for alle 3 Hold, 
idet disse Udgifter vil blive ca, 
200 Kr, om Aaret og det kan 
Budgettet ikke bære. Man vedtog 
at foretage en frivillig Indsamling 
blandt Foreningens Medlemmer. 

Herbergs-Ringen 
har i disse Dage udsendt den ny 
Fortegnelse over danske Ungdoms-
herberger i 1936. Som Følge af 
Vandrebevægelsens kolosale Vækst 
og Fremskridt er Fortegnelsen at-
ter i Aar blevet betydeligt udvi-
det og nyt Stof optaget. Den in-
deholder saaledes en Artikel om 
Bevægelsens Udvikling siden Stif-
telsen herhjemme for 6 Aar siden. 
Af denne Artikel fremgaar bl. a., 
at der er 160 Vandrehjem og 126 
Organisationer tilsluttet Herbergs-
Ringen og at der i Fjor var ca. 
60,000 Overnatninger, heraf var 
88 pCt. under 30 Aar og 47 pCt. 
Kvinder. Ca. 90 pCt. var Medlem-
mer af Dansk Vandrelaug; vor 
spe. Vandrer-Organisation, som 
da ogsaa er viet en Artikel paa 
2 Sider. 
En Artikel om Udenlandsvandring 
viser, at det internationale Sam-
arbejde er blevet yderligere ud-
bygget og befæstet. Det danske 
Vandrekort giver nu Adgang til 
Vandrehjemmene i 17 europ, Lan-
de og i Amerika. 

En meget nyttig Artikkel om 
Rejseafdelingen oplyser om Mode-
ration paa Dampskib- og Jernba-
neruter i Ind og Udland. Betyd-
ningen af denne Afd.s Arbejde 
illustreres maaske bedst ved et 
Par Tal. Omtætningen beløb sig 
i Fjor til ca. 40,000 Kr., og der 
blev i Moderation til Vandrere 
udbetalt ca. 3,000 Kr. 

Sangerne blandt Vandrefuglene 
vil glæde sig over Gustav Bierings 
ny Vandresang med hosstaaende 
Noder — en let og kvik sv. Melodi. 

Forordet, der er formet som en 
Hilsen og Lykønskning til „Kære 
unge Venner!" er i Aar skrevet 
af de danske Skolerejsehjems Fa-
der, den ogsaa herovre velkendte 
Skoleinspektør Ths. Højlund. 

Fortegnelsen faas gennem Her-
bergs-Ringens og Danske Vandre-
laugs Kontorer, begge Studiestræ-
de 30, Kbhn. K. eller hos disses 
Repræsentant paa Bornholm, Læ-
rer Friberg, Søborgstræde 2, Røn. 
ne. Pris; 25 Øre -i-- Porto. 
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-iY(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Aage Pedersen 
Bakkemøllen 

3øgtr og Blade. 
Ill. Familie-Journal No. 15 

d. 7.--4.--36. 
Hvem har ikke hørt om „Kong 

Jiirgensen", Manden, der i Aaret 
1809 lod sig udraabc til Konge af 
Island. --- En Ærke-Kæltringestreg 
har Forskere været enige om at 
kalde Eventyret, om hvilket der i 
dette Nummer af Bladet fortælles 
en Masse Enkeltheder, som det nok 
er værd at gøre sig bekendt med, 
og som kaster et skarpt Strejflys 
over denne mærkelige Mands „Erob-
ringsplaner", der rummede ikke 
sæt lidt at baade Alvor og Komik. 
Sportsartiklen kauserer denne Gang 
over Vægtløftning. Som alle Sports-
folk jo ved, forsøger Carl Jørgen-
sen Skærtorsdag i Teatersalen i 
Næstved at erobre Danmarksme-
sterskabet i Letvægt, og Bladets 
Sportsmedarbejder prøver nøgtern 
og saglig at bedømme, hvilke Chan-
cer de unge dygtige Vægtløftere i 
Næstved har. En Mængde udmær-
kede Noveller giver Læserne god 
Underholdning, 

Fra Uge til Uge. 
0 

Turistpropaganda. 
I Mandags talte Redaktør Salo-

rnonsen i Danmarks Radio om 
„Rønne som Turistby -- Nøglen 
til Bornholm". Det var et udmær-
ket, livligt, causerende Foredrag, 
iblandet Recitation af smaa Digte 
og Sange. 

Hr. Salomonsen talte om Rønne 
som Nøglen, der lukkede op for 
Bornholms Naturskønheder ; nu 
maa det være „Østersøbadet" eller 
„Nordbornholms Turistforening"s 
Opgave at fortælle Danmarks Lyt- 
tere, hvilke Naturskønheder Dan-
mark gemmer paa den sagnrige 
Klippeø, spe sælt om Nordbornholm 
-- og at der ogsaa gives andre 
„Nøgler" -- d. v. s. mere direkte 
Forbindelseslinjer til „Østersøens 
Perle" end over Rønne. 

Saavel „Det østhornh. Damp-
skibsselskab" som Dampskibssel- 
skabet „Østersøen" (Over Land til 
Bornholm) fører Turisterne direkte 
til Turistcentrene Allinge-Sandvig 
og Gudhjem — netop de Steder, 
Feriegæsterne søger. 

Det er jo alligevel her, det fore-
gaar I — lad saa Rønne kalde sig 
„Nøglen". 

2den Paaskedag 
udstilles, Traditionen tro, Elev-

ernes Arbejder paa Teknisk Sko-
le i Allinge, hvor Formanden af-
lægger Beretning om Virksomhe-
den i det forløbne Vinterhalvaar. 
Se Annoncen. 

Forsidebilledet 
er denne Gang udført af „lo-

kale Kræfter". Vi har til Hensigt 
at bringe en lille Serie Billeder 
fra vor By og Omegn, udført i 
Linoleums-Snit, en Kunstart, der 
ikke rigtig har været fremme her 
paa Bornholm. Vi har bedt S. A. 
Arvidsen om at forsøge sig i Kun-
sten, og vi bringer her det første 
Forsøg. Skulde nogle af vore Læ-
sere have Lyst til at eksperimen-
tere med den iøvrigt meget in-
teressante Fritidsbeskæftigelse, er 
vi parat til at give alle tekniske 
Oplysninger, og at aftrykke det 
færdige Snit. 

Paaskegæster. 
Saavel „Østbornholtriske" som 

Skibene over Rønne gaar Ekstra-
ture i Paasken. Bornholm Turist-
bureau arrangerer en Selskabs-
rejse fra København til Klippeøen. 
dette Selskab skal bo i Sandvig. 
Et andet arangeres af Politikens-
Rejsebureau. Skærtorsdag ankom-
mer med Østbornholm et Selskab 
af Dansk Vandrelaugs Medlem-
mer, som gør Bornholm paa 5 
Dage. Og da det ser ud til at det 

• 
.~:" rillk 

Irlid Forlovelsesringe  • 

varm Blodpølse 
faas i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplads. 

gode Foraarsvejr vil holde sig, 
er der de bedste Udsigter for god 
Tilslutning. Overalt i Skove og 
langs Hegn titter de første For-
aarsbehudere frem, blaa og hvide 
Anemoner, gule Primula, lysegrøn-
ne Rakler og dunede Piletræer. I 
Søndags var der ogsaa stort Ryk-
ind paa Stammershalde, hvor 
Skoven var det dejligste blaa 
Blomstertæppe, og alle Dyrene 
havde Foraarsfornemmelser. I 
Paaskedagene vil der sikkert baa-
de her og ved Hammershus sam-
les en Mængde Paaske-Besøgende. 

Elektricitetsselskabet I Tejn. 
Efter at Gudhjem Elektricitets-

selskab blev startet, blev der 
Grundlag for Dannelsen af et 
Selskab i Tejn, da Hovedlednin-
gen til Gudhjem bliver lagt fra 
Olsker. Overenskomst med Rønne 
Elektricitetsværk og et Installatør-
firma er blevet afsluttet og Arbej-
det med Installering af Lednings-
nettet begynder lige efter Paaske. 
Der er i Øjeblikket ca. 50 Med-
lemmer, og den foreløbige Pris 
pr. Kwh. bliver antagelig 70 Øre. 
Bestyrelsen bestaar af følgende : 
H. M. Bendtsen ( Formand), Ud-
deler Pedersen, Købru. Axel Mo-
gensen, Sogneraadskasserer Chr. 
M. Bendtsen og Vognret. Willy 
Jensen. 

Dusør fra Jagtraadet. 
Politibetjent Larsen, Allinge, har 

efter Indstilling fra Politimesteren 
i Rønne, faaet tildelt en Dusør 
paa 60 Kr, for al have udvist 
særlig Ivrighed under Kontrollen 
med Overholdelse af Jagtlovens 
Bestemmelser. 

Fugtige Cigarer - 

Uha! 
Nt-j, køb dens saa 
hellere i Kiosken 

der er de tørre! 

Alle vore Cigarer og Cerutter 
opbevares i „Thax - Patent" 
Tørreskabe med en konstant 
Temperatur paa 20 Ur. Celsius 

Derfor faar De altid en tilpas 

tør Cigar i 

Kiosken Allinge 
A. Mauritsen 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 
Hurtig Levering. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Forreiningskonvolulter 

• 

• 

sælges med Firma fra kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrylilleri. 



PALMEHAVEN 
indleder Sæsonen 
2. Paaskedag 
ni. Koncert-Dansant 
K1. 16-18 og 20-24 

»e nye Yr afifier er fijenifiommet 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . „ 24.25 

Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 
1 

Vi har det Stof, der passer 

Dem bande i Kvalitet og Pris. 

A;)~3ffi3W,3=4CQ 

Vore nye Garbiner 
vil give Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner vil hygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Monstre 

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Bihonning — 
Et stort Parti fineste ægte Bihonning er paa Lager i 

Rigtige Varer - Rigtige Priser l 	PRODUKTEN 

Jaffa-Appelsiner, Citroner, 

Bornholms Zoologiske Have 
Nyd Foraarct ude i Naturen, tag til Stammershalde 
og pluk Annemoner. Oplev en Foraarsdag i Haven 

Restaurationen er hyggelig med Centralvarme - 

Og naturligvis er StaminershaIde Paaskens Udflugts-
sted — Aabcnt hver Dag. — 

2. Paaskedag K1.16 Harmonikakoncert 
Virtuoserne Brdr. Andersen. 

Kl. 20: Dansant 
Brdr. Andersens 4 Mands Orkester 

Fakse Gddningskalk 
Ladning ventes Ugen efter Paaske. Bestilling udbedes 

Superfosfat, Kaligodning og Chili Salpeter 
er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Svedsker, Rosiner, 
Rigtige 
Rigtige 

Varer! 
Priser ! 

Bornholms Snare- 
og haanekasses 

Alt i Allinge 

Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 
imd■anolm....111.0d= 

Yngre Karl 
søges straks eller til Maj. 

Avlsbr. Peter Kofoed, 
Sandvig. 

En ung Pige. 
14-16 Aar, søges til -Hjælp ved 
indvendig Gerning til 15. Maj. 

Telefon Hasle 123. 

Klasselotteri= 
Kollektionen 

er flyttet til Havnegade (Scheplers 
Ejendom 1. Sal) fra den 15. April). 
Nogle enkelte Lodder til Varelot-

teriet kan endnu faas. 
Frk. Karen Pihl. 

Y(in og mine 	hjerte- 
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Viola Hansen, Tejn. 

3Y(in og mine Forældres bedste 
Tak for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Esther Kaas. 

Teknisk Skole. 
Udstilling af Elevarbejder 2den 

Paaskedag Kl. 2. Beretningen af-
lægges Kl. 5: 

Bestyrelsen. 

Udsalg 
paa Allinge Menighedshjem 

Onsdag den 15. April. 
Aahnes Kl. 3 ved Pastor Petersen 
og fortsættes om Aftenen. 

Gaver modtages med Tak paa 
Menighedshjemmet Tirsdag Eftm. 

Pre» Lykken 
i Varelotteriet ! 

111,000 Gevinster fordelt i 6 Træk- 
ninger. 	- Lodsedler til 1. Træk- 
ning faas a 130 øre hos 

I. 121:;4Laraen, Allinge. 

En flink Dreng 
14-16 Aar søges 

Hum ledal Skærere. 

Prima 
Okse-4Kalvestege 
samt godt, billigt 
Flæsk til Paaske 

W. Rømers Slagterforr etn, 

2 pCt. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 
i Form af de bedste billigsteVarer 
gør Indkøb hos os — 

og Penge De sparer ! 

Prima A2linsie 

Gaa Foraaret Mode med 
et Par nye SKO fra 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. 

Telf.Sandvig 13 - G. Jørgensen 
11111111~111■1~~~1101~ 

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, olietoj Veste 

Benkked 	Nom sælges, naar rimelige Tilbud gives ! 
Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af all, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Ejoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetoj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Halte, 
Kasketter og Alpehuer -- Trikotage og Garn — :ilt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen ! 

Vi har et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger. 

• . • Cykle• og  Hddiollijoriarell  
. 	 • 
: Allinge. 
	 • 

H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. 
• • 
• • 
• 	CYKLER OPLAKERES OG STAFERES • • 	 • 
• Garanteret fint og holdbart Arbejde. 	• 
. 	 • 
: • 
• Reservedele til Cykler haves altid paa Lager. 	: • • • • Reparationer hun mod Kontant. 	• ... 

	

	 • 
•*••••••••••••••••••• øøøøøøøøøø •••••••••••••••••e 

411 
 

PROTOKOLFABRIK 	 

w Chr. DideriKsen 
Sct. Mortensgade 	- 	RØNNE 	Telefon 865 

Ø Indbinding al' Boger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

in 	• Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Restpartier af god Kvalitet 

136getra2s - og Birketræs =Krydsliner 
masks t 

haarde & haivhaarde Masoniteplader 
sælges til sædvanlig billig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Saasæd 
Markfrø 
Kunstgødning - kø6 det i 

•
•••••••••••••••••••••••••• eliffr••••••••••••••••• II. 

% Ø 
• • • li 	 • • 

• 

Abrikoser og tørrede Æbler. 
Køb det i 

Rigtige Varer - Rigtige Priser ! 
	PRODUKTEN 

Cement, glasserede Ror, Cementrør 
og alt i Bygningsartikleu 	- 	fi86 del i 

Rigtige Varer - Rigtige Priser ! 
	PRODUKTEN 

Flere Restparter af 

sure Staldvinduer 
store og smaa Størrelser udsælges 
med 10 pCt. Rabat paa de gamle 
lave Priser. 

Nordlandels Hoodelshos 
2>i sender Dem 

Ved KFUM og Ks Udsalg „9ord6ornfiolm" 
blev følgende Numre udtrukne: 	 flyer 2Ige.  
Lysedug 	rød Seddel Nr. 11 Yeenk ogsaa paa os, 
Pudeskammel blaa 	- 27 
Rejsetæppe grøn — 	- 16 naar »e tiar et eller 

Tak til alle, som støttede vort 
Udsalg. 	 andet at avertere, 

Produkten, 

Rene Glænø Ærter 
22 Kr. pr. 100 kg. 

Rene Sommervikker 
24 Kr. pr. 100 kg. 

Ægte ungarsk Lueernefro. 
Tillantin, Sanagran, Nitragin 
udsælges fra Lager billigst. 

Hadelshus 

9lem ilifie 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

?
Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

* ne Udkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzka's 
2ogtrykkeri 

Aldeles friskbrændt 

Portland Cement 
sand alle Størrelser at 

glasserede Lerror 
Cementror. Gulvfliser 

sælges 

Nordlandets Handelshus 



Sander Lind 

Nordborllholms Adressefortegnelse 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. -18. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

Badstue 
Fru Oda Hjortbøl Christensen Tlf.131 

Aaben Torsdag or lørdag fra Kl. 10 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tit. 2 
Hald, E., Løsebtekg., Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,10., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Dam efrisørsaloner 
Kornum, K., v. Posth. All. Tlf. 153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v Havnen All. Tlf. 4 

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

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge 'Tlf. 39 

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

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 93 
Petersen, Carl, Aliinge Tlf. 98 

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

Malermestre 
tioim, ti. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All, 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v Posthuset Allinge 
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95 

Skotøj.og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. AlI. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
AlI. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 or Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, AlI. '1 If. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140. 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

ind/e'er/ni( 111 Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. AlI. Tlf. 38 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkørsel udføres. 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
Bohn, Emil, Sonderg., All. Tlf. 46 

Optagelse i adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 

117 x 
	

Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Kalksalpeter 
til Vintersæd 

giver gode Renter. — 300 kg Kærne pr, Sæk 
Salpeter er det normale Merudbytte. — Det betyder 
mindst 100 oia Fortjeneste. 
Hertil kommer, at kraftig Salpetergødskning, ifølge 
Hvedeudvalgets Undersøgelser, øger Kærnens 
Kvælstofindhold og forbedrer Bageevnen. 

Men hvornaar? 
En omfattende jysk Fo!søgsreakke 1928-35 giver 
følgende Svar: 

aera Isp!ha 
veeletofgødning 

udetreet 

Merudbytte> 
84 Rugforsøg 
Køerne. 	Halm 

ko!ha i 

32 Hvedeforsøg 
Kælne 	Halm 

først i 	April 
sidst i April 

989 
978 

1770 
1230 

743 
823 

1490 
1487 

Kun dersom man har Brug for megen Halm, bør 
Rugen have Salpeter først I April. — Men er man 
bange for Lejesæd, er det klogere at vente ti' 
sidst I April med at give Vintersæden den for 
nødne Kalksalpeter. 

— og hvor meget? 
Paa Grundlag af Forsøg med stigende Mængder 
anbefales normalt 2 —300 kg Kalksalpeter pr. ha 
til Vintersæd, men det lønner sig ofte at bruge 
mere, — I ovennævnte Forsøg ser man, at 

400 kg pr. ha 
har betalt sig godt. 

 

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 
Lager af moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten 

Godt og solidt Arbejde. 
Moderne holdbare Stoffer. 
Moderne Facon, god Pasform 
Altid moderate Priser! 

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 

Grødningslialli 
er under Lastning og ventes her først i Ugen. 

Rigtige Tarer- Rigtige Priser! 
	

PRODUKTEN 

Salighedens Ø. 
Lord Howe Island, 

hele Verdens Paltuehus. 
-0 - 

Syv Mil lang og halvanden Mil 
bred ligger Lord Howe Island 360 
Mil Øst for Australien i det tas-
manniske Hav. Det er en Salig-
hedens Ø, hvor hver Beboer har 
eget Hjem og tilstrækkelige Ind-
komster. Fattigdom er et ukendt 
Begreb, og intet Meneske arbej-
der mere end to Timer ugentlig(!) 
Hemmeligheden ved denne Ø er, 
at den forsyner hele Verden med 
de Palmer, som smykker Luksus-
hoteller, de store Oceandampere 
og Millionærernes Huse. Indtægter-
ne ved Salget' af disse Palmer er 
saa store, at den samlede Befolk-
ning paa Lord Hove Island, en 
eneste stor Familie, er i Stand til 
at leve glimrende deraf. 

Som i Paradis . . . 
I Begyndelsen af forrige Aar-

hundrede opdagede amerikanske 
Skibe, der var paa Hvalfangst i 
Sydhavet, at Lord Howe Island 
var et udmærket egnet Sted til at 
hente frisk Drikkevand. Her var 
ingen Indfødte, med hvem man 
kunde koturne i Strid; her kunde 
man rolig slaa sig ned. I 1840 naa-
ede Beretningen om denne Ø Sid-
ney, og to Familier drog til Lord 
Howe Island for at slaa sig ned 
som Nybyggere. Flere fulgte efter, 
og omkring 1850 var der allere 
de her opstaaet et lille Samfund, 
hvis Medlemmer levede af Grønt-
sager og Frugt og klarede sig 
godt. Da Hvalfangsten ikke læn-
gere kastede meget af sig, slog 
man ind paa Handelen med Pal-
mer, og denne udviklede sig i den 
Grad, at den hele Befolkning i 
Dag lever næsten som i Paradis. 
Klimaet er sundt og tørt, og den 
landskabelige Skønhed er rig og 
mangeartet. Yppig Vegatation og 
en overordentlig Frugtbarhed er 
Øens yderlige Fortrin. 

Den aarlige Indtægt af Palme-
handelen deles, og Øboerne ad-
skiller sig i „Deltagere" og ikke 
„Deltagere". For at være Deltager  

maa man være født paa Øen eller 
have ægtet en indfødt. Af 150 Be-
boere er omtrent Halvdelen Del-
tagere. Den anden Gruppe bestaar 
hovedsagelig af Folk, der har an-
den Beskæftigelse, men forøvrigt 
ogsaa Mennesker, der, tiltrukket 
af øens Skønhed, ønsker at til-
bringe deres Liv her. Mange af 
disse nærer ønske om at bygge eget 
Hus; men Øens Forvaltning tilla-
der ikke dette. Enhver Forøgelse 
af den fastboende Befolkning be-
tyder en økonomisk Belastning, og 
Afsætningsomraadet for Palme-
handelen er temmelig begrænset. 

Det ideale Fællesskab. 
Ingen ejer særligt Land, det 

samlede Omraade tilhører hele Be-
folkningen. Forvaltningen deler 
hele Landet efter Indbyggernes 
ønsker og Fornødenhed. Det over-
gaar fra den ene Generation til 
den næste, saalænge det er be-
bygget og benyttet. Ingen af Bru-
gerne har Ret til at sælge. Vil en 
ung Mand gifte sig og grunde 
eget Hjem, melder han det til For-
valtningen, der anviser ham et 
Stykke, hvorpaa han kan bygge 
et Hus og anlægge en Have eller 
benytte Markerne. øboerne har 
lovmæssig intet Krav paa det Hus 
de har bygget; men man har end-
nu aldrig set nogen blive sat fra 
Hus og Hjem. 

Skattesystemet er ganske ejen-
dommelig. „Ikke-Deltagere", der 
for længere Tid bor paa Øen be-
taler aarlig 5 Pund i Skat, me-
dens Deltagere i Palmeindustrien 
ikke skal udrede nogen Skat af 
deres Ingtægt. Kun saadanne, der 
herudover har Indtægter, beskat-
tes, men ganske vist under den 
Form, at der for Indtægter paa 
over 24 Pund fradrages en Ot-
tendedel i deres Andel i Palme-
industrien. Dette System har til 
Følge, at alle Øboernes Indtægter 
er ens, hvilket hindrer Klassedan- 
nelse. 

Livet paa Øen er saa smukt, 
sorgløst og enkelt, at ingen af 
Beboerne føler særlig Trang til Ek-
straarbejde. Saaledes maa Ejeren 
af de to Hoteller hente sig det 
nødvendige Personale fra Austra- 

lien. Det eneste Ulempe paa Lord 
Howe Island er — Rotterne. For 
omtrent en Snes Aar siden forli-
ste et Skib paa Øens Kyst, og 
derved kom Rotterne til Landet. 
1 Dag er de en Plage, som Øbo-
erne i Forening med deres Hun-
de, en Slags korthaarede Terrier, 
forgæves bekæmper. Der er sat en 

• Pris paa hver Rottehale, og efter-
som denne Sum udbetales af Fæl-
leskassen og ikke beskattes, kan 
Rottejagten give en god Bifortje-
neste. En dygtig Rottejæger kan 
ofte i et Kvartal bringe det til 1000 
Rottehaler. 

Landet uden Forbrydere. 
Automobiler kendes ikke paa 

Lord Howe Island. Der findes kun 
enkelte mindre Vogne, der træk-
kes af smukke Heste, og som væ-
sentlig benytteS til Transport af 
Levnedsmidler. Livet er meget sel-
skabeligt og Gæstfrihed en selvføl-
gelig Ting. Cricket, Tennis, Svøm- • 
ning og Fiskeri, er de mest ynde-
de Sportsgrene. Der findes intet 
Fængsel, intet Politi, ja, ikke en-
gang en Sagfører. Hvor i den 
vide Verden finder man som lier 
en Hotelejer, der, naar hans Gæs-
ter forlader Øen, henstiller til dein 
enten at betale Regningen ved 
Afrejsen eller indsætte dem paa 
hans Bankkonto i Sidney. 

Da Palmerne overalt er vildt-
voksende, giver Avlen næsten in-
tet Arbejde. Man anslaar den nød-
vendige Arbejdsydelse til 2 Timer 
ugentlig pr. Mand. Mange af Be-
boerne har smukke Huse, og det 
er det eneste Ontraade, hvor Kap-

! pestriden gør sig gældende, og 
hvor Udfaldet afhænger af Ær-
gerrighed og Smag. Der findes 

1  ingen Læge paa Lord Hove Is-
land, men Forvaltningen lønner 
en dygtig Sygeplejerske, som ta-

1 ger sig af forekommende Syg-
t domstilfæde og de endnu sjæId-
1 nere indtrædende Ulykker og U-

held. Ogsaa Læreren lønnes af 
den fælles Kasse. Skoien er gan-
ske vist ret primitiv; men mange 
at Børnene faar deres videre Ud-
dannelse i Sidney. øen har to 
Kirker, en engelsk og en katolsk. 

Der er hverken Aviser eller Bio-
grafteater paa Øen. Livet glider 
hen roligt og regelmæssigt uden 
Støj og Hastværk. Kun gennem 
Radioen opretholder man Forbin-
delsen med Omverdenen, hvis Sor-
ger man paa denne Salighedens 
Ø sansynligvis næppe forstaar. 


