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Høsten køres ind.

Nys gled Maanen bort fra Længen.
men endnu staar Himlen gylden,
og jeg ser hvert Blad paa Hylden
og en Poppel fjernt 1 Engen.

Sorte Blade stille løftet
mod det blide Skær fra Maanen
og i Disens Silkegratinen
Poppeltoppen fjerletklettel.
Over mig den dybe Himmel
varligt et Par Stjerner tænder,
aabner som med sarte Hænder
tor sin kyske, hvide Vrimmel,
Viggo Stuckenberg.

lert.
Ded æ rejle Plaser, veer der e

William Bootht's
Livsroman.
—o —
Manden, der prædikede for
Whitechapels Dagdrivere
og Vagabonder
fortsat Ira sidste Nummer.
Det kom til et Brud med Metodisterne. De overordnede var ikke
tilfredse med den unge Hedspore,
og da han ikke vilde bøje sig, blev
han efter en dramatisk Scene strøget at Medlemslisten.
Paa en Konference stilledes del
Spørgamaal til ham, om han vilde
indskrænke sig til den Meninghed,
der var anvist ham, og afholde sig
•
fra at prædike ude i Provinsen.
Da led der gennem Forsamlingen en gennemtrængende Kvindestemme: „Aldrigl"
Og Booth sat Catherine oppe
paa Galeriet, lænet udover Balustraden.
Et Øjeblik efter havde de to
Ægtefæller forladt Lokalet. De mødtes udenfor Kirkeporsen og gik med
hinanden i Haanden udt Verden,
de to alene, i den faste Beslutning
at bringe Evangeliet ud til Masserne.
Fra nu at holdt W11111111 Booth
Gudstjeneste „i sin egen Katedral"
-- nemlig under aaben Himmel.
I den følgende Tid kunde man

paa Hjørnet a! Mile End Road i
Londons Etiatend hver Aften se
en ung Mand i luvslidt Tøj. Med
hej Røst prædikede han ud i Luften. intet Menneske lyttede. Whitechapels Dagdrivere og Vagabonder troede, det var en gal Mand,
der stod — de haanede ham og
kastede Smuds og Sten paa ham.
Men den fremmede lod sig ikke gen paa. Næste Alten var han

der Igen paa samme Sted, prædikede glad og jublende, sang Sange, han selv havde digtet, og talte out Guds Kærlighed til all e Mennesker.
Der gik Dage. Saa hændte det,
at en gammel, udsilt Morlil gav
sig til at høre efter og tilsidst sang
og bad med.
Og Eksemplet smittede, Jevnlig
sluttede sultne, forpinte Mennesker
sig til den haardnakkede Sværmer,
der ured sin stanke Real og møg-

ane mejeri arta som maulit dejn
friste Dejn, for sijn viste vi, der
ville ikje bie nen Priz paa na. Kon•
rier an Pljble aa Bælle en ajle, som
kante nelpa le, kom i Adia' teeje
Iran lilla Mern le sfjle Awian. Sijn
vi der tjyjt ae Stil i !filtre Da ; men
saa fikje vi Stop. Hon kojne Ikje
sælles, an saa milte vi hlia i non.
ni Da. Ja seddan ed altid mc Fiskeried. Nøer der ijned e, e der
tillid en diewle høj Priz; men saa
snart vi Ina ned, knjn vl ikje sæl-

tige Gestus bragte dem et Bud, et
Haeb, en Glæde, de ikke før havde kendt,
Den lille Skare var Spiren til

Frelsens Hær, og en Aften, da
William Booth kom hjem, følte han
Visheden i sig. Hin sagde da til
Hustruen:
„Kate, jeg har fundet mit Kald.
At missionere blandt Easlends 1 fedninger."
Uden Kirke og uden Menighed
begyndte han. Uden Løn og uden
Penge. Med seks stnaa Børn
hjemme.
Men han førte sin Sag Igennem.
Selve Smudset, selve Elendigheden havde en begejalrencle Virkning par ham. Til en Herkules

passer en Augiasstald. Og just som
en Herkules telte Booth sig.
Frelserarmen blev dannet og
voksede Aar for Aar. Voksede ud
over Landets Grænser. Til Japan
og Ægypten, til Kina og Amerika
drog „Generalen' og hans trofaste
Hjælpere. En stor Sorg for ham
var Catherines Død, og han holdt
en gribende Tale over hende. Bitre Slag var ogsaa Tabet af tre af
hans Børn, der, een efter een, forlod Hærens Rækker. Men den gamle General fortsatte ufortrødent, indtil ogsaa hans Time kom og han,
tre og firs ART gammel, paa højeste Ordre maatte nedlægge sin Feltherrestav.
Chr, Kirehholf-Larsen,
B. T.

Ell

Sijlavragenat.

—a—
Af Fisker H. P. Haegenaen, Gudlij.
(Turist.—Aarbog)
— AIILFIakerl !eliter jo ijnhillir

ustogga, as seddan ed au rire Sijlen, enkle Aer kajn der_varla tjyt
aa Stjl, aa andre Aar e der men
bart. Ja betaer for tolire Aar sijn,

a der va bart as Sijl pari Forsommarijn, men paa Ætteaommarijn
aa helt hen a Flskjed ve der Sager nok. De va ded Anret, ja vragede me dejn gamle Koffedijn as
Nels Dina. Vi hedde stiilt Hawed
tynt bodde i Øster aa Vester; men
Sijl fijkje vi tilvi næn. Sart vad ejn
Ætlemidda om Sentehanadatider,
vi Ina klare le an ta i Sjølja, saa
kom dejn aende Danajn, Far le
Nels, rier le Beadijn an sti: „Ve
lijggja ni an dampe SUR mejeri Olie væk for. livefor præwa nied ikje
lijd nærmere mine Horra, prtewed
paa Knerkjemeden ejlle Trynlen
pen Gearene." Dæjn gamle Koftedijn ble hal nagger, for hajn mente nok, hajn hedde sijlavragad
sne monga Aar, sa Dauajn hedde
ikje briten aa komma an gjoi re sej
kloger. Men nok om ded. Hon va
lkje fri for aa start [la tratkja me
Torden, hun hedde Knajla om Synner, an 5148 ble vi cola om aa
prævad en Nat paa Kjærkjemeden,
der va men ejn Times Dampnijn
der ud. Der va net .Iltelig Loft,
daa vi dampede dan Hawn; men
ijnan vi rane der ud, bied Hawblæj.
VI gradede Vanned, an der va goa
Grader. Vi gjore saa vaara Liner
seks Fawna, art saa bakkede vi
Garn ud. Daa vi hedde faad veer*
Garn ud, satte vi vos paa Dækked
an Mit veer Mad. Ja betiser Daa
revene a de va senijn aparte netter Solenergeang, VI sad læjne aa
lydes aa saa paa Hrerlighedijn, mens
vi føjte vatir Piva. „De e mins*
livret dajllt ae se paa," an dejn
gamle, daa Solo va illag, aa de
begjynde an sjyturna, „men la vom
nu goa le Kaajs; men vi ske slet
ikje huje kelner ijn te Klokken
ejllun (cilia las vi, le hon va laet),
for de kajn gnierne vene, hon kommer op me en Torden-Karpe, nuar
Maauaijn Slejkjtir.' Vi satte vaara
Lanterner op, an sen gjlk di to te
Kaajs, mens dejn tretide holdt Vejl.

Der va nu ijnijn, der saw dejn Aw
tanijn, for dejn gamin laa aa fortalde om Sijlavragnijn I gamle Da,
das dl vragada paa avena Baada
udan Motor', aa svenske Sejlarejer
kom i snesaviz en stiælde Sijlen
paa Borrijnholm. As Niels Daua
forfalde om sø Sjefart Alverden
auer. Maanajn sto saa blanker an
netter. Hajl jawada Tordensjyen
væk, ne bpi svende en laang, bre
Gullatrive hen auer Sjøijn an Baadine Imens ble Klokken ejllua, aa
vi ga vos te an hale vaara Garn.
NI knjn tro, vi ble bodde torbawstn an gla, daa vi fijk dejn fosla
Majustin i Spadini, for der va lrijlefira Ola Sijl pen Garned. Aa daa
vi hedde heltid nonne, avenserde
di le lijleseks Ola paa Garned, an
di risle hulde njiletal-ljaurtan Ola
paa Garned. Vi finte mere Sijl dejn
Natten, ejn vi hedde Inaed tone
ajle di ante Nætterne tesammen,
an vi hulde val livæl vregati bileseks-acta Ygger. De va au paa
høja Tid, vi fijk vaara Garn i Beadin), for nu korn hon hause op
om Vester me eja Børsas, som de
bodde lynede an dønnede I. Dejn
gamle Kolfedijn va altid lijd betinge, navr hon sno me Torden, aa
daa vi fikj Motorijn igaang, se
hajn: „Lajn nu barn Ire le saa arit
knjn kajn, sti vi kajn komma I Lan,
forint hon bier for on." De ble nu
ikje ajned ejn Iljd Rajnstænkje, for
Byan gjik Noran om vos. Der kom
lijd Vijn innæ Lanned, na hint ud
Sjeijn kojne vi 'eine Blomster
aa Cirarz, der lautade som Mozzlka. Dan Klokkan ve ire, Ina vl ver
Bryjggjan, an sikkenijn denier Mern
de va. Fawlana saang snu arbarmelit, an Gjeljn kaakkada, ea Budene korn suzanes for Motorana,
sti de smajl i Klepperna. Di hedde
tjyjt aa Sijl ajle, as ja ska lawa
for, der kom Gong !Sta/ma. For
Stilen skofile ju nøjes ae eenne3 te
Kjøvvenliawn. De va om an fan

inthillu Stil. for de gjer seddan Liv
I Folk. De gjæjler om ae flytte
Kiumenna. Hver Sijl ska haannal
aver fifleriet/1 Gonge, tjim bon
bier klar te Røjiiiin. Hort ska fnat
pibe 'dna Garn, an sen rive* ud,
an arm høanes, ae hæjnes ud an
spyet an stæjles. Ae urnar bon saa
bier passehi tor, e bon fast klar te
an bære tin paa Martin. Naar hon
son e kommed der tju, ska en Konna ejlle ejn Kar, som har gået Hannafaw pased, passe Rejnijnen, for
de e et nagt Arbaj. Varmajn ska
flyttes ola fram aa tebages paa Ijlarijn, aa hajn ska passes majed
akkorat me Vanddystarijn. De tir
et Par Time, ae Sijlen, der glinsede som Søl, mens hon va raa, har
nu sjelt Koter. Hon sjenner nu
som blanktpossad Kower. Hon bier
strajs pakkad tret i Kasse me Pergamentpapir idi aa strøt me lijd
Salt aa saa asta te Damparijn, an
Dajn ætte e hon i Kjevvenhavn.
Ded bier for tant aa sjilra udferlit
alt ded, en Sin mas gas igjennem,
ijnan hon naar fram te Madabored,
an derfor vil ja bars saj, a seddan
i majed korte Træjk gear ed le aa
lava ded, Kjøvvenhawnarna kajla
„rejada Borrijnholmara*.

Myg.
—o—

Sommerens Plage.
Det er muligt, at Myggene var
en al Ægyptens Plager. Det er
Talt Fald sikkert, at de er en af
den danske Sommers Plager.
Ikke mindst et Air som iaar.

Myggelarven udvikler sig jo i stillestaaende Vand, ja, selv i den
mindste Pyt. Der lægger Hunnen
sine Æg, tre Hundrede ad Gangen. I gunstigste Tilfælde kan en

eneste Myggehuns Afkom, son]
Marchen her beregnet, i Løbet al
en Sommer andrage over the Millioner. Heldigvis bliver Flertallet
al Æg, Larver og Pupper tilintetgjort; Fiskene reder dem sortt Læk-

kerbidskener, og mange Insekter
og insektlarver gør Jagt pas dem.
Hvortil kommer, at ogsaa selve det
udvoksede Insekt har talrige Fjender, som sørger for, al Myggene
ikke bliver altfor talrige igen.
Men de regnfulde Meneder, Europa har halt laer, har i hej Grad

reøret I de stikkende Insekters Favør. I hver Have, hver Mark og
eng. dannede der sig Vandpytter,
*om bar været rene Udklækningsanstalter for Myg, og hvor der
endda hverken har varet Fisk eller Vandinsekter til at gøre del af
med dem.
Der i Vandoverfladen har Myggene lagt deres Æg. Den almindelige Myg, Culex, lægger sine i
ovnfe baadformede Klynger, mens
Malariamyggen nøjes med et lade
dem flyde om enkeltvis,
Ogsaa paa Larverne er der stor
Forskel. Den første lader sine Larver hænge lodret ned fra Vandets
Overflade — de har nemlig deres
Aanderør i Legemets Begende. Malariamyggens Larver derimod savner et- sandart! Aanderør, hvorfor
de ikke har nogen Grund til at
støn vertikalt i Vandet, men anbringer sig horisontalt. — Men at se
Culexlarverne en Foraarsdag
i Tusindvis ned fra Overfladen
at en større Vandput, er et ejendommeligt Syn. De hænger helt
ubevægelige, og man har nærmest
det Indtryk, at det drejer sig om
i n Masse stilne Pinde. Pludselig
kan det saa ske, at en eller liere
I !er Uro i Kroppen og giver sig
1•1 at rare paa sig. — øjeblikkelig
er da hele Skaren paa vild Flugt
til et andet Sted, hvor de bliver
hængende ubevægelige, som om
der intet som helst var hændt.
Mere end de fleste andre levende Væsener lever Myggen i Flokke. Og det er, som Landliggerne
kan tale med, ikke Stnanflokke.
Gang paa Gang sker det, at en
wieder] Myggesværm forveksles
med en Røgsky — saa tætte kan
de være. Mens Hunnerne færdes
nærved Jorden, holder Hannerne
sig i deres korte Livstid i større
Højder og synes at foragte Kampen for Føden. Interessen for det
andet Køn har de dog i Behold
— de sværmer altid over det Sled,
hvor mere jordbundne Hunner flyver om.
Det er ogsaa kun Hunryggene,
der stikker. Hvorfor slikker de,
spørger maaske en og anden, og
hvorledes finder de deres Ofre?
Vi Mennesker er at Naturen nysgerrige, og skal man have en Skov
tur ødelagt, er der jo de heller
intet at sige til, at man gerne vil
vide Aarsagen til ødelæggelsen.
Entomologerne har spekuleret
oser dette som over saa mange
lignende Spørgsmaal. Det Resultat, hvortil de er kommet, er, at
Hunmyggene ganske simpelt behøver kraftig Kost, for at Æggene
skel kunne udvikles tilstrækkeligt.
Man har gjort Forsøg paa at holde Myg i Fangenskab og kun givet dem Planteføde. Det viste sig
at Æglægningen hørte op. Det er
ined andre 0:d Dyre- og Menneskeblodet, som muliggør Æggenes
Frugtbarhed — det er for at fea
dette, at de stikker.
Mærkeligt er det, at Myggen er
i Stand til at finde sine Ofte. Hvordan kommer den egentlig efter
dem? Ogeaa det Spørgemaal har
Naturforskeren Svar paa. Myggen
kan lugte sig frem, kan selv I betydelig Afstand lugte os Mennesker, og er vi nær og er det om
Dagen, hjælper Myggens øje den
selvfølgelig ogsaa til at finde det
rette Bytte. Mens Mennesker ikke
har nogen videre fin Lugtesans,
er Insekterne overhovedet i det
Stykke forbløffende udrustede. Has
de fleste af dem staar Lugtesansen
i Parringens Tjeneste, og det er
næsten utrolig, i hvilke Afstande
visse Sommerfugle karl opdage
den tIlbedree Duft. Foret samlede
engang i sit midt i Lausanne liggende Laboratorium en Del Sommertugle-Hunner. I Løbet al kort
Tid var d« foran hent lukkede

Vinduer saa fuldt at Hanner, al
der var ved at blive Gadeopløb.
Sædet for denne Lugtesans er
Følehornene, og betegnende nok
for Myggene har Hannerne kun
Lugtehear paa de yderste Led at
deres Følehorn. Hunnerne derimod
har mange hene Lugtehaer og har
deregi fordelt over hele Følehornet.
Den har alttao, hvad vi Mennesker
vilde kalde en bedre Næse, og den
behøver del, fordi lel er den alene, der suger Blod, og den skal
lugte sig til, hvor Bladet er at finde, sen den kan jage Brodden i
en slank Ankel eller plante den
Skilningen midt I det pege- eller
drengeklippede Hoved.
Myggehannerne her det behageligt, — de lever al Blomsternes
Honning, og deres hele Tilværelse
er en eneste Sang og Dans i Sol-

lyset. Deres eneste Pligt er grat at
vier. Hanner. Niar de har opfyldt
den, 31g der de. Med Hunnen er
det anser noget andet.
Den har ikke Tid til Tant og Pjat,
den har travlt med sin Næringsvej,
og den dyrker denne med Iver og
Hidsighed.
Man kan se det pas den. Hos
den blodtørstige Myggemadam er
del Snabelen, der behersker hele
Billedet af Dyret. Den er dannet
af Inseklets Under- og Overlæbe
og omformet til knivskarpe Dolke.
Næppe har Myggen trykket sin
Snabel mod Ofret, Hud, far de
eylepidse Stiletter ridser, og et
Muskelpumpeepperat suger Blodet
ind i Insektets Mav.
Myggestikket har gjort sin Virkning.
B. T.

Holorskibei i New York.

Det meget omtalte Rotorskib
,,Buskaus eller „Beden°, som del
nu kaldes, begav sig for nogen
Tid siden ud pas en Færd over
Atlanterhavet. Færden blev imødeset med megen Spænding, ikke
mindst at Opfinderen, Dr. Flettner
selv. Men nu er den lykkelig tilendebragt, og ovenfor bringer vi
et Billede af det ejendommelige
Skib, i New Yorks Havn, hvor det
vækker stor Opsigt. Rotorskibet er

en ny Konstruktion, hvorved Vindkraften atter tages i Anvendelse,
dog ikke ved Hjælp at Sejl, men
ved roterende Tearne, de to besynderlige Skorstene, man ser pas
Skibet og som egentlig ikke giver
det noget smukt Udseende. Men
Opfinderen hævder, og mange med
ham, at Rotorskibet vil blive Fremtidens Skibsfartøj, og man har allerede bygget Rotorskibe pas over
et Par Tusind Tons.

Den nye Jesus i
Pusionskilmilleoe.

Nu stilner Aftenbriten
over Næsset;
dens blide Vise
lyelner til en Syden,
der sagtelig forvilder sig I Græsset
og dæmpes, saa man
næppe skælner Lyden.
Sort gear en'IRobaad
over Havels Bleghad.
Jeg hører Draaber,
der fra Aaren rinder,
og Stumper af en Sang,
saft fyldt af Veghed.
og skumringsmelenkolske
glemte Minder.
San tier Sangen og penny sig sænker
den store Stilhed
over mig — saa øde,
at jeg kan høre
Tankerne jeg lænker
og Genklang af de
Dage der er døde.

De berømte Passionsskuespil I
Oberammergau i Sydbayern staar
som bekendt i en Klasse for sig
selv. Hele Verden valfarter til dem,
og hele Byen Oberammergau lever
og runder kun for disse mærkelige Skuespil. Nu Meddeles der,
al Jesus Fremstiller, Anton Lang,
har udpeget sin Efterfølger. Det er
den Dreng, som vi ovenfor bringer Billede al.

Skumring.
Et Mulm, der fylder
alle Strandene Kløfter,
er gledet ind
Irs Havets brede Leje.
Men langt i Øster
hvide Stjærner løfter
sig tindrende mod
Hvælvets svimle Veje.

t Chr. Stub-Jørgensen

Hvad bliver der
af A adsler?
—0—
Det vil lier ellers enere start enhver Naluriagtiager klart, at Aadsler træffes forbavsende sjældent;
kun døde Spidsmus findes alle
Vegne. Forholdet kan Ikke godt
være det, at blot Spidsmus dør
ved Ulykkestilfælde, af Sult, Sygdom eller Alderdom. Tværtimod
taler Sandsynligheden for, at Aadsler af jævnt almindelige Dyr omtrent maa træffes lige ofte. Alligevel linder man nazien ingen al
disse. Det hjælper ikke al forklare
Sagen med den Kendsgerning, al
syge Dyr plejer at søge Skjul og

selvfølgelig otte der i Skjul, thi
hvorfor skulde Spidsmusens Dadafald saa hyppigt indtrætte pas
Skovveje, paa Marker, ved Grøftekanter o. s. v. og andre Dyrs Ikke.
Forklaringen pil. at de døde Dyr
sat hypylgt findes, ligger simpelt
hen i, at de er modbydelige for
de fleste Dyr, som æder Aadaler.
Alle øvrige Dyrelig forsvinder hurtigt, og begynder man føret al
lægge Mærke til Sagen, opdager
man snert, at Aadsler er kærkommen Føde for mange Dyr, som
sædvanlig anses for at leve anstændigt at Rov eller Planteføde.
Det er Stanken fra Aadilerne,
som røber dem for Piltedyrene.
Niar f. Eks. en Fugl, en Bekkasin,
paa en varm Dag dræbe. ved at
flyve mod en Telefontreed, behøver der ikke at gas mange Timet,
ler dens Underlivsorganer begynder at gas I Opløsning. For et
Menneskes svage Lugtesaris er
Forraadnelaen paa et tidligt Tidspunkt usporlig, men Rævene Snude vejrer Aadslet med Sikkerhed
indeni( r en rimelig Afstand, og
dersom Ræven passerer Malede!
i Nattens Løb, vil kun de store
Fjer og nogle Dun om Morgenen
vidne om, hvor Fuglen her ligget.
Hyle ikke Lugtesansen I .die Reven paa Sporet, vilde Fuglens Forsvindingsterver og dens fuldkomne Ubevegellghed sikre dens Dg
mod at blive Rævefade.
Smalgnavere som Rotter og Mus
æder ogsaa Aadeler, naar de faer
Lejlighed til det og bidriger derved deres til Omsætningen I Naturens store Husholdning. Særlig
nejregnende med Andsiernes Art
er disse Dyr Ikke. Det kan sule.
des hænde, at Musene æder store
Stykker ud af deres Kammerater,
naar disse er blevet dræbte 1 de
almindelige Musefeeldsr, og Fælderne Ikke er blevet tamt snart
efter.
Fuglene maa i Modsætning til
Pattedyrene oplede Aadalerne med
deres skarpe Syn, og Fuglene 'talte' I deres Søgen ved, et de hængende paa Vingerne I Luften tur
et anderledes godt Overblik over
det eabne Land end Pattedyrene,
der selv færdes halvt skjult i Terrænet.
En Vinter blev der lagt Mærke
til, at et Par Skader hver Dag Indfandt sig paa et bestemt Sled i en
Eng. Her stod de og rykkede og
trak I noget, saa at deres lange
Haler gjorde store Slag I Luften.
Det viste sig ved nærmere Eftersyn at være det Irosne Aadsel af
en And, som ds var saa glade for.
— Da Foraaret korn, las der kun
spredte blegede Ben tilbage pas
Aasledet.
I Reglen kommer vore Egnes
Fugle bagefter, neer det gælder
om at opdage et Aadsel først, men
det udelukker ikke, at de alligevel
laer Del I Byttet. Ud tor en lille
Skov I Himmerland strækker sig
store Engdrag, tidligere Fjordbund,
hvor der flere Steder græsser Kvæg
1 store Indelukker, der adakilles
ved Grøfter og Trasdhegn. En
Kalv havde lorsegt at springe over
Hegnet, men var faldet paa Ryggen ned I Grøften bag det, og
den kom til et ilgge arta uheldigt,
al Hovedet vendte mod Strømmen,
hyorfor Kalven snart druknede 1
det Vand, som dens Krop itemmede op,. Det var Forhistorien, —
Iagnegeren korn en Blresevejsdag
mod Vinden hen imod Stedet og
hørte Stemmer at Vildgæs. Han
sneg sig langs Graltevolden og
fik Held til at se en Flok Omegns lv igt I Færd med at snue i
det atom Aadsel. Det var el sjældent Syn at se de etore Fugle sal
optagne al deres Fund, et de glemte de almindelige Sikkerhedeforenetallitinger med at holde Udkig,

og mærkeligt ved, et det gaben.
barede Orasent torn lejlighedsvise
Aadseledere. Situationen endte naturligvIs med. at en et Guineas.
sene fik øje paa Manden, og ses
tog Flokken til Vingerne, Det vfale sig beretter, at Dansene ikke
havde varet de fersk pen Pladsen
Kalven var fyldt med Tusinder af
Maddiker, der !snyde sprængt Skindet og gjort Aadslets indre Dele
tilgængelige. Tid efter anden mut
Iagttageren til Kadaveret for nøjere at (alge dets Opløsning. Ved
en staden Lejlighed ud en enlig
Krage pul Aadslet og sled i det
med krum Ryg og vældige Tett
med Næbbet. De deri havde feset
dan værste Sult stillet, gav den sig
til at reshe og flere Gange flyve
lidt op i Luften for straks efter at
iler nid paa Fundet igen. Lidt
efter kom der trækkende nogle enkelte Krager Ira Skoven. De Rimde nogle Sving over Stedet, lidt
foruroligede af Manden i Nærheden, men det rige Bytte overvandt
deres Betænkeligheder. De slog
ned paa Kalven og rad, 'loge. og
skændtes, og Larmen kaldte efter ,
herinden flere Krager til.
I Norden ger Kragerne I det hele
taget del sømme Arbejde som Gribbene I Syden. De er ikke Koslinregiere, og man vil hyppigt se dem
aerole sig, hvor et nogenlunde
stort tudse' ligger.
Insekterne gør Ikke det mindste
Arbejde med nt fortære og derved
fjerne Aadsler, som, hvis ingen
fandt dem, I 'tørre eller mindre
Grad vilde blive en Plage for andre Væsener. Det er yderst leteressant at se, hvorledes Andielgreverne, hyls Nærværelse Ingen har anet,
tur Timer efter, at f. Eks. en Muldvarp eller en Markmens er blevet
dræbt, finder Liget ved Hjælp al
deres skarpe Lugtesans og begynder at sænke det ved at grave Jorden bort under det, ase al de kan
være sikre pak at Larverne af de
Æg, som de lægger ved Aadslet,
kan fan Næring nok til deres Udvikling, idet Begravelsen udsletter
Sporet af Aadalets Nærværelse, men
alligevel betyder Aedeelgraveren
kun lidt i Naturens Husholdning,
og det er Spyfluen, som er vor
vigtigste Repræsentant for Aadselæderne blandt Insekterne.
Dette dybt foragtede og saa hadede Væsen lever ikke udelukkende al at fordærve Fødevarer. Sligt
er Lejlighedsarbejde. Ved at serge
tor sit Afkom røgter Spytluen sit
egentlige Kald i Naturen, hvilket
brstaar i at hjælpe virksomt med
til at uskadeliggøre Aadelerne. Spyfluen er en nærsynet Herre, men
dens Lugtesags er usvigelig sikker,
og da Spylluer tilmed er talrige
og kan komme til alle Vegne, undgear sag godt som intet Bytte dem,
heller ikke det, som andre har
svært ved al tage. El dødt Pindsvin
las plat paa Bugen i en Have og
var just ikke noget behageligt Bytte for de Dyr, som færdedes der.
Spyfluerne lindt dog ind mellem
Piggene, og siden myldrede Pindsvinet al Maddiker. Det saa matske ikke smukt ud, men det var
lærerigt. Ejendommens Hans ud
Maddikerne efterhaanden. De blev
kun el Gennemgangsled tor Stofternes Omsætning.
Med Meister forbinder men i
Reglen Forestillingen om noget
ækelt, men Aadsler mutte vække
endnu mere Afsky, hvis deres Oplinning udelukkende blev overladt
til Bekkasinerne. Holder man sig
den Side at Sagen for øje. og husker man eaeutidig pal, hvor talrige Dyrene egentlig er, langt talrigere end Menneskene, fair man
uvilitearfig Respekt for det uhyre
Arbejde, der ligger i Tilintetgørelsen at døde Dyr, og maliske faet
man di auto nogen kilerem for

Arbeldsmeaderna og tor Arbejderne, baade Fagfolkene ogLejlighedsarbejderne iblandt Dyreverdenens
Li grevere,

.7favnestad.
Nu huder Vandene,
og Bølgetumlen
fylder den lille gamle
Sustads Gader,
der siaar med dunkle Ruder.
gral Facader

som Bern og lytter
med en bange Skumlen.

Luk Døren ep for Knejper
og tor Kipper!

Tusmørket falder paa.
Og Blæsten blader
i Linden: ved en Husgavl
slingrer Humlen.
Mens Skummet kysser Skum
i stride Rader,
fra Levet lyder knapt
en dæmpet Mumler.

Jeg finder Pigebørn
og Kortspil dumme.
Men jeg vil tale
ved en ærlig Kumme
om Langfart som
en helbefaren Skipper.

‘41k614874/
NORS)

Sophus Claussen.

Sommersalg
ti! ekstra billige Priser.

Skum kysser Skum.
Mit Blod kan ogsaa 9:31mrne.
Jeg søger Havn s
en af disse Slipper.

Fra Menneskets Liv for Hundrede Tusinde Aar
in) til

Reotl rrrrr t ef Sorotnerkjoler ng Inmm
rokone og Rum uduelige. word 211 pet. itohnt
Alle Kjoler og Frakker frie .1t1.•te tnr
halv
6 Stk. rart(' og knloriell:oltinketter
til

I'rl. - 11.25.

3 51k. Golljokeilrr i lytte Enrwer. hale Prio, 5.09,
3 Mtk. holorl .trinede SilkeInnther• 5 Kr. pr. NOL.
relote.treele. Jumber% 1 Itomoldnonno•ollor IN 3.73
.1

dis.

3

do.

I l'Illettn.mellne

3.115

Ildrrepernorornin I littmegoo
facon. halv PrIpt 12 Kr.
"Illterfonlord fro rittede %er.

2

opr. Pri• 27.75. irid.wlgr, for 111 kr.
Alt pna Lager vomrende Irrenge,eloromerenj I .frihed.
og oneeriervede, kulurts. ItItteerr. Itenkleeder, hvid.- ng ka
lort .(ribede @fallitter, hvide og *stribede..
otelgro med 29 lie,. Itnhnt.
Et Parli 111.11111141Hr lenlvolrompor, .lorle og brun.,

No

6. 8 og 9 .teliter for 75 tilry pr. ror
Et Port' heluldne lIzalveltromper. sorte og brien. No
I, 2 og 3 ~tv., ror 25 Ore. Parret
Pert1 knløwt mtrilit.dr Lterredoklnler No .12,11.16
melet.. for 3,55
2(10 Nik. ekettru .viere Keekkenhoondklirder, Nteerr.

De forskellige Fund af Kranier
og Knogler fra Menneskets forhistoriske Periode har sat mange
Penne i Bevægelse Verden over
og sat manges Tanker i den stærkeate Svingning. Hundrede Tusinde Aar tilbage i Tiden arbejder
vor Fantasi sig nu, ikke mindst
eller Fundet af de Kranierester,
som man mener fuldkommenger
Darwins Teori om Menneskets Udvikling fra en hejerestaaende Dyreart, fornemmelig en Abeart. De
fundne Kranierester, som man eller Stedet i Australien, hvor Fun-

Bodstjeneste og Mader.
-('-

Søndag den 15. August.
Allinge Kl. 8.
>Bethel , Kl. 10. (Ols K. lukket)
do.
Kl. 3. Tein Missionshus
Kl. 7. J. Rasmussen.
Luth. Missionsforening
Allinge Kl. 3. I Hammers Løkke.
Tejn Kl. 6.
H. Mortensen.

det er gjort, kalder Neanderthalmennesket, menes jo at være det
Led, som Darwin manglede for
at have Bevis for sin Udviklingsteori.
Ogsaa Tegnernes Tuschpenne
er kommen i Bevægelse ved disse
Fund fra fjerne Tider, og ovenfor
bringer vi sasledes et Billede, der
viser, hvorledes en Tegners Fantasi udmaler sig i Livet paa Jorden pas den Tid, da Neanderthalmennesket levede. Man ser disse
Abemennesker i Færd med al genne en anselig Flok Tykhuder -

Elefantcr, Flodheste og Næsehorn
- ind i en Indhegning. Formodentlig tænker Tegneren sig, at
disse Dyr har været Menneskets
Husdyr dengang.
I al Fald giver Billedet et ret
godt Indtryk af en Periode, hvor
Livsbetingelserne for Menneskets
Forfædre var strienge og faldt nøje
sammen med hele den:Natur, der
omgav dem. Men Intilligentvresener har NeanderihaIslregten nitsaa
været. Og det maa da i det mindste være os en Trøst.

55 X 90 cm ,,eigee for 75 Ore 5tIt.
loone Stk. Golvklittle, meget brite i Vierningen og
derfor (slentret titrerko, .riges for -12 Ore Stk.
ore.
Ved hob of 2o Mik. og derover

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.

1(rne Offilikul til 03ffiørshillg
tilbydes fra Lager til billigste Priser.

•••••••••••••••

?,1fIringe Sloforituf (5s 7røbd [forretning

Aost og .ogi •`Biografen.•
Til Damptærskning anbefales:
faas

Sopfiie Xolm,

Søndag den 15. August KI 8

HOTEL >HAMMERSØ ,

9.'f ejtt Sitibkni
Urmager og Guldsmed

Manden, der ordner
Paragraferne!
Fox Film i 5 Akter.
I Hovedrollen William Russell.

Maskinolie,
Dampcylinderolie,
Remme,
Remsamlere,
Remvoks,
Koncistensfedt.
Alt til billigste Priser.

Allinge.: Tlf. 03.

Felix i „Sheiken"

Rø D. s. U.
8 -9 Pers.
udlejes.

Luksusbil
1-1 Marcker.

Bestillinger modtages

Tlf. Allinge 120.

Bilkørsel
udføres med 14 Pers. Chewrolet
Bestillinger modtages gerne
Wilhelm Mia og

FInkeh. Jørgensen
Tlf. Allinge 79.

graveme6ler.
Tlf. n 13 - Klemensker' - Tlf. n 13

!Klemensker filktererl,

Bilkørsel,
Last og Personkørsel med
en .12 Personers BII
Klemens n, 7 y

Aletonkolood.

afholder B A L Søndag den 15.
August paa Østerlars Forsamlingshus fur Medlemmerne.
Medlemskort maa forevises ved Indgangen.
NB. Husk Sanglegene Søndag
KI. 3 paa Foren. Bornh. Plads.

Bestyre! sen.

Gymnastikforening
afholder MEDLEMS-BAL Søndag
den 15, ds. Kl. 8 paa Christensens Sal.
Medlemmer optages til Lørdag
Aften. Medlemskort skal forevises.

Bestyrelsen.

Et inahoonipoleret Bard
(med Udtræk) 4 tilhørende Stole
og Panelsofa - desuden et mindre Buffetskab - til Salg hos

Lærer Toft,
Allinge.

4:3s `. '"robufitfortftning

Morsom Tegnefilm.
•

•••••••••••••••

Billig bysilur

Ribs
Stikkelsbær og Pærer købes til
højeste Dagspris

fra Sandvig og Allinge til Tein,
En Ko der kælver tredie Kalv
i sidste Halvdel af September er
til Salg ved at henvende sig til

Parcellist Andersen

Allinge-Sandvig

r.irtritine Stofonidf-

14. Sivg.s PcI. Klemensker.

Ribs og Solbær
købes

„Nallelystf‘
Tlf. Sandvig 6 og 47.

Tein
Friluftsmøde ved Møllehakken
Lørdag cl. 14. August K I 7. Aft.
Papirhandler Holm Nexø taler
for Blaa Kors.
Alle indbydes
I Tilfælde af ugunstigt Vejr bliver Medet i Missionshuset.

Rø, Gudhjem

k)g

Gartner Jensen

Christiansø med

Motorskibet „THOR

Tit. Allinge 41.

11

SØNDAG den 15. cls.
Fra Sandvig og Allinge Kl. 10
- Ro Kl. 11.
- Gudhjem Kl. 11,30.
Retur fra Gudhjem Kl. 6.
I Sandvig Kl. 7.
Billetpris : Til Ro og Gudhjem,
Tur-Retur 2,50.
Til Christiansø 3,50

E, Ftihn-nanns

Bandage- og Haarforreloing
er i St. Torvestræde 12, Ronar
ved Bazar du Nord.

(':41".rIN£ICY
De
kender
vel

Danmarks populæreste
Symaskine?
ror hand ler:

917 e Yuncfi.

Tlf. 34.

Allinge.

Der findes en GRITZNER
tor ethvert Behov.

Ved De,

at

Køreplan.

vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser!
5,00
4,85
5,85
8,50
7,50
5,75

Blaa Jakker, alle Størrelser
do Benklæder
Stærke Overalls
Ægte, gule jakker
Hvide
do
Hvide Benklæder

e

BORNA MARGARINE

Oyldig 16. Maj til 15, September

I

:

er fin, frisk og velsmagende og giver
•
•

LÆKKERT SMORREBROD

I

I

:I
e f>11106•••••••••••••••••••••■1141•1111§

Bomholms Simre- & 13311019SSOS
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Renten :tf Indreknd er itik:
3 :filminedeire Oppligelne
Almindelige SpisreknenevIlknar
Folio
Formorgeleertaftiellngest
hvortil Prrirmir,, hidtil 2,4 pCt.

99 T'13X.'
1.0E

Søgnedage.

Nordlandets Handelshus.
0~1~11400011~H10091,111
i

Rønne-Allinge
Jernbane.

-1.6 pCt. p. rt
4
2
3.6

Alle Mennesker,

T •
RonneH. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30
Nyker
8,17 1,50 4,37 7,32 9; 47
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59
8.46 2,21 5,06 8,0110,K)
Rø
Humledal 8,54 2,29 5,14 8,10 10,21
9.00 236 5,20 8,1610,27
Allinge
9,12 2,48 5,32 8,27 10,37
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,35 10,45
') løber kun Mandag og Torsdag.
Ira 28. Juni til 30. August.
i) løber ikke Mandag og Torsdag.
fra 28. Juni til 30. August.
Pinnivig-lasione

•
Sandvig 6.45 9,05 1,15 5,25 8,20
Allinge 6,51 9,13 1,22 5,33 8,28
Tein
6,59 9,22 1,31 5.42 8,37
Humledal 7,03 9,26 1,36 5,47 8,41
7,13 9,38 1,46 5,59 8,53
Re
Klemens 7,27 9.53 2,04 6,15 9,08
Nyker
7,37 10,05 2,15 6,25 9,20
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40
*) løber kun Onsdag og Lørdag
fra 30. Juni til 28. August.
t) løber ikke Onsdag og Lørdag
fra 30. Juni til 28. August.

Søn- og Helligdage.

Sandvig 9,00
,00 5,35 8,50
Allinge
9,08 .06 5,41 8,57
Tein
9,11; ,14 5,50 9,06
Humledal 9,20 ,19 5,55 9,11
9,31 ,28 6,06 9,22
Rø
Klemens 9,46 ,42 6,22 9,38
Nyker
9.56 ,52 6,32 9,60
Rønne
10,15 2,10 6,50 10,10

Bornholms Vegetabil Margarine.

Drik

De bedste Kvaliteter i Arbejdslaf,
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr.
baade til voksne og Bern fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellig e Arbejdshenklæder. Trojer, Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hanse n.

Prima Standard Høstbindegarn
i store Nøgler og meget langtrækkende er lige hjemkommet og tilbydes fra La ger til billig Pris

Allinge Kolonial- & Produktforretning

e

triShet

expori

ØI
skinke flus4er
m. Gu/c/-49k. RELR

Jyder ell
fisLdwi,/pet.,

Ayeifir i Nord6oruholms ligehlad!
Alle Slags Syltesukker
af bedste Kvalitet sælges meget billigt. Ægte Rørsukker og stødt Melis i halve Sække
til laveste Notering.

Nordlandets Handelshus
Vi har Lager af særdeles kraftigt, tørt og sundt

Bageri-Flormel,
som sælges i hele og halve Sække samt i Poser og Smaavægte til meget billig Pris. - Bagningen lykkes altid ved
Brug af disse gode Melsorter som sæl ges i

9Itirblanbet kranbefout.

Standard Høstbindegarn
(ekstra Kvalitet) langtrækkende (400 Meter) i store laste
Nøgler er paa Lager og sælges meget billigt.

Store ekstra kratlige Dampkat kan afhentes
til laveste Priser
Nordlandets

Handelshus.

Til Syltning

Sylteki ukker og Sylteglas,
Henkogningsglas og Geleglas,
Stort Udvalg i alle Størrelser til billige Priser

Alling,a Kolonial- & Produktforretning.
Beøstillinuer til Elteraaret 1926 af :

SPORTSVAND
NY FORFRISKENDE
SOMMERDRIK

Cculs.b-erg
Bryggerierne

18 gie hperiosial, 17 pCl. bligadoig
samt Røn e Flødals Gødningskalk til de
for Efteraari t gældende betydeligt nedsatte Priser bedes
afgivet snart st.
Ladninger ventes i August, September og
Oktober Mcr.
Nordlandets Handelshus.

Til Syltning

Demerara
Syltepulver, Salicylpulver,
ekstrafin VanIllie,
Vanl4in i Kapsler, ekstrastærkt Pergament

anbefales fitTopmells, krystalliseret

p

Erindringsliste
4t1).

FINESTE DANSK FABRIKAT
144,1111•■■••■•••■••■
•■

Keffinne-Randvig

8,00 1,15 4,10 7,15
Rønne H.
Nyker
8,16 1,31 4,26 7,31
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7,43
8,43 1,58 4,51 7,58
Rø
Humledal 8,51 2,06 4,59 8,06
Tein
8,57 2,12 5,04 8,12
9,07 2,22 5,13 8,22
Allinge
9,15 2,30 5,20 8,30
Sandvig
Nandylg-liamme

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

„ROYAL" Koge-Chokolade
„13 E C A" Koge-Chokolade

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm,
Dampakiblexpeditionen, /aben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., eMandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
NulkebogsamIngen (Borgerskolen I. Sal
Læsestuen: Søgnedage fra 5-9 Eftm
ditten Mandag og tredag 7- 8,
samt Tirsdag 3-4.
flirelpekassen : Form. Arb. Wald. Larsen
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv.
Jernbanesi. er flaben for Gods 8.12, 2-6
Klemens Jernbanestation do.
Kæmnerkontoret 10 - tl og 2 - 4.
Lean,- d Diskontobanken 2-4 Eftm.
. oatkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
.:.kandinavien-Amerikellnien:
Agent Otto Gornitzka,
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-1Z, 2-4
Branddirektøren do. Statsanstalten for Lirstorsikring red
Stationlorst. K ofned Kontortid 1-4 Em
Telegrafstationen 9-12 og 2-0
Toldkamret 8- 12 Form, 2- 5 Efter n .

købes fordelagtigst i

Ilffinge

og $roburtforretning.

ARBEJDSTØJ

•
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Største
Bedste Kyclifeter.
Billige Priser

n:117,13in d LJ Nor ds Uds.
Telf.5

VICTOR PLANCK
Telt 5
AL L INGE

