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^r. 1. Ubgiüet af (glcüerne paa ^onftrup Seminarium. Dfiober 1921.

(Sti öilfen.
Ser finbeg nogle ligefaa an[oorg= 

[ulbc (terninger join ben, nt opbra= 
ge et golfg Ungbom, ber finbeg in= 
gen mere anfoargfulb.

llbbitlingen par mebført, at ®to= 
len beflaglægger ftabig mere nf $8ar« 
net§ ©ib, om benne llbbitting er nf 
bet gobe, ffnl jeg fom ubenforftnnen= 
be og ufompetent bel bogte mig for 
at ubtale nogen 50?ening om, llbbtf= 
lingen foreligger, ©et blioer nitfan 
£ærcren§ @ng nt erftntte børnene 
bet, be muligbtS gant ®Hp nf beb 
at {ai-/ttaiLge.ni ^)naeu§ bebfc ©i= 
mer tilbringes paa Sfolebænfem 
©ette fan næppe. gøre§ pan nnben 
SUaabe, enb beb et ■ mægtigt Dpbub 
af ftabig baagen, taalmobig og for= 
ftaaelfeSfulb .^'ærligpeb. @tor Ijbre 
Sæber mebfører benne (terning iffe, 
ben bærer Sønnen i fig felb.

9®re bære ben, ber optnger et 
faabant ^alb, giber fig pen beri meb 
®jæl og Sinb. Wn be bør albrig 
glemme, at ^unbffaben er taget fra 
Gaturen og fat i SSøgernc.

Sber paa fin ®i§ bpgger bi meb 
paa 9lutiben§ æcj inb i ?freintibcn. 
bøgerne er ilte æejen. ©e er fnn 
SBroften paa SBejen.

Grantofte, i September.
©unnar ©unnargfon.

Sremtiöens 3onftrup.

(Jfter pbab bi erfarer beb ©enøcnbelfe 
paa tompetent Steb, fan bet allercbe nit 
faftflaaS, at Qonftrup Seminarium ilte 
Mibcr flyttet. Sie ^oranbringer, ber fan 
Bentes, bil forme fig fom en llbbibelfe af

blot fennen og fMo bæf!
6n §ilfen fra en gammel $onfttupper

Set er ret, 3 PorgcnS Sønner, poret! blot 'Pennen og ffrib oret!
Sab ben britte fig berufet i bet løbe, jorte Piret;
lab ben fytige om be Srømme, fom 3 nnar og gemmer paa: 
om bet [tonne, font 3 møber, — om be æaal font 3 bil naa.

Set er Siben — bisfe Sage i ben [rate, ftitle §øft, 
poor ni lytter til oS fcft> til nor egen inbre Ptøft, 
yuor bet tiåres i bort Siitb, puab bi finber flygt og [mult, 
— yuor be Plomfter, [om ni jamleb uitbcmjS, bli’r til Sritgt.

— Set er Siben nu, prior Sfoven Miner gaabefulbt ftor, 
— Miner ftitte, men [titte [om en Sang ubcit Drb.
3 ben fmcltenbe Sfnmring i Styggen af en ©ran, 
fortabt i bybe Srømme, [ibber feine ©uben pan.

— Dg ttbe ober Slgrenc :umr Sagen gaar til 9to, 
lujiöeV .SvUir 3u i SphlbclBæl.etJ iiyhfpi ybm’ prn ;
— — ©rib bet nit, og tab bet [pejle jig og jpirc og flan Pjpb, 
til 3 fer og forftaar, Ijbab ingen nubre forfiob!

— Dg fortæl faa pneranbre, pmtb 3 porte og faa, 
naar bet friMer i <yingreiie faa ftrerft, at 3 111 « o. 
Streng faa Søren, — [pib Papiret meb bet føbe [orte P'Iref.
-------Set er ret, 3 PorgenS Sønner, pnreg blot Remien og ffrib bæl! -

Gjninb Kjær.

bet gamle Seminarium. Pliber Ubban» 
nelfeit 4=aatig — og alt taler jo Ijerfor 
— bil ber antagelig Mine bygget en ftot 
ny UnberøiSningSbygning, pbor „bet gule 
Palæ" og Stalbene nu ligger, mebenS bor 
ffaffe? Pærelfer til ©leøerne ueb Dmbyg= 
ning af be gamle Sotaler.

SfoletommiåfionenS Petrenfning fan 
forft benteS til Paaffe; Sobforflag fan alt» 
faa iffe forelægges! før ©fteraaret 1922. 
Sang Sib bil pengaa til gorpanbringer 
og til ©ennemførelfe nf ben £ob, ber em 
belig bil Mine bebtaget, faa man lan 
regne meb, at be førfte ©leber meb 4» 
aarig Ubbannelfe tibligft fan Mibe ub= 
flreftebe om 7—8 Siar. Se nubeereube 
3ottftruppere bil meb anbre Drb' iffe 
tomme til at libe unber, at ber efter bem 
tommer z^olt meb en fylbigerc llbbam 
nelfe.

reb Starten af bet npe SBIab. >

3lavnekonhurrencen.
0»er 100 Jcrflag. — „SBranbcrmojoren" 

nanbt 6igaren.

Slfgørelfcn er falbet. Sennern bet tao= 
tijte Ptylber af ober 100 forffellige Stab» 
neforflag lyfte enbelig til Slut bet frem, 
ber nu ftaar fom U3labct§ Ipoueb. Spbor« 
for Meb bet nit netop „Pi og Perben"? 
3a, lab o§ et DjeMif fe paa be anbre.

3’ørft er ber be fymbolftJjøjtibelige fom 
Pubftiffeii, Syfet, 9?yt Plob, ®ryct, Pttl= 
fen, Sauternen, §ugtit og SOliiiiin.

Sernreft en Streffe, Ijbor Pabnet 3on’ 
ftrup inbgaar fom Seb i Sillen, f. 
Sonftrupperlib, 3onftruppernl)t( 3D"ftruP§ 
Perbeit, fyra 3onftrup, Planbt 30o[triip» 
pere, 3onftrup StatStibeube, 
æertitriii§ ofb.



©tange tæiiter pan Qonftnip [om ©or« 
gen og øn[ter ©labet talbt ©ärgeren, ©or* 
gerrøfteu, ©orgluren, ©orgjournalen el* 
ler ©orgblabet. Slubre ^olber fig til 3on= 
ftrupper»3m'!joitcu og foreflaar Sitejpetiijt, 
Shtejpejournalen ojo.

®n ©længbe par [ærlig tæntt [ig ©la* 
bet [om Organ for bat jonftrupffe 95ib, 
pbab ber fremgaar af VZaune fom: ®a« 
tpricn?, ®niften perlen, lampen, Slub, 
Srubt, gmt, Stiften, ©iroar, Spejlet, ®fru= 
en, ©enbulet, Srisfen, ©alløj, Gainera 
obfcnra Saterna magtca, ©remfen, ®lin= 
let, Set er gnuffe bift, Ter fige?, Set jon= 
[trnpffe ©obsbob, Tot giabe lille ©tæl, 
æorgff'babber, ©analitcter.

©tore bybfinbige er: Tet ftorc grem» 
ftøb, Taler til Uugbommen, ©obebftrøm* 
ninger, ftrig og <5-reb, Sointcåfenfen Un= 
ber Uret, ®j blot til £pft.

Gt ©ar Stljffer bit bære uforftaaelige 
for uiitbbiebc: ©r. bane, SIcngerit? 
91bi?, gutter morgana, Cicpeuna, Slæbet, 
©enriaben.

Dg jaa er ber Tjele Sieften. bi næbner: 
’’ ©obebet, fennen, pegefingeren, ©ejoife» 
ten, Gf?trapoftcn, Slbifcn, Ten lille 9lbi?, 
Tagen? 911)1, Times, ©taaneb?journalen, 
^ør og nu, $for Tibcn, Tagligt Sib, ©ift 
og øer, ©er og øiSfet, Tag nb og Tag 
inb, Waalet og ©ejeu, Stat og Tag, Øje 
og Øre, Sort pan øvibt.

Slciultatet bleb, at „©ranbennajoren", 
bill). TI). Steit^cl, fejrebe meb „bi og ber= 
ben". San øar ærlig fortjent Gigaren. 
San alene pabbe inbgibet 75 gwflag.

bi inbrømmer, ber bar mange gobe 
§orflag; men bi balgte „bi og berben", 
forbi bet bebft faftflaar, Ijbab ©leningen 
er meb blabct. Tet figer fort og gobt, at 
bet er et blab for bet niibærenbc Qmm 
[trup, Gleberne? eget blab, og tillige et 
blab, i pbi? Spalter bet gerne ffulbe 
mærfe?, af øer ødr en Ungbom til ©ufe, 
ber ftaar baagen og Ipbljør oberfor alt, 
Ijbab ber rører fig omfring o?. „bi og 
berben"! Ter er Pato? i bet ©abn, men 
ogfaa Itbf af et Smil. Sab o? bife, at 
bi iffe par glemt af fmile, og lab o? bife, 
at bi fan mere enb fmile.

51. 3« Sanfett.
Jrebag ©Sorgen ben 16. Sep= 

tember Sil. 5X> bøbe Seminarier 
lærer 91. 3. ©anjen.

©mor grøte ni enb aflefamnieu 
nilbc bet nu Pcb ©ijmunftiHrercr 
§an)en§ Døb, fan ni bog iffe nægte, 
at Slebertteg ®ijii paa fjant nar me= 
,qet førjfcfliflt. g-oi nogle [tob fjan 
font ben forlige, forftaaenbe Særer, 
af IjhiS Unberdgniitg ni fnnbc faa 
ftort llbbtjttc, men for anbre bar fjan 
ben [trenge alborliqe, ber i fin Sner 
for iffe at gaa paa TOorb glemte at 
tafle ©icnfiju til Siebentes $>anffe= 
ligpeber; fjan bar for bent Særcrcn, 
ber buffer, at Siebente ffal bære af 
en beftemt ®Iagg, oq I)bi3 be iffe bar 
bet, toq fjan ?Ifftanb fra bent.

Se, ber bar af fibftiiætintc SJie» 
ning, fenbte I;am iffe rigtig. Set 
ntaa inbrøntmeg, at ber bar noget 
beb §aitjen, fom gjorbe, at man let 
funbe faa et faabant Syn paa pant; 
men til Sengælb er bet et talenbe 
SSibneøbljrb, at alle, ber fenbte Sæter 
§an|en nærmere, er enige om, at en 
mere forftaaenbe og opofrenbe Særer 
næppe fan tænfeg. IDet bil bære 
banffeliqt at finbe nogen Sien, font 
efter at pabe Ijaft blot een mere inb* 
gaaenbe Samtale meb [jam, iffe fact 
op til pant fom et Wnneffc, pbig 
Stræben og Spenjigter bar æble og fi= 
ne, og pbig St'ærfigpcb til Siebente 
bar bijb.

Öanfcn nar iffe fom W?enueffcr 
er fleft. Span Ijabbe iffe noget 5f3oli= 
turlag ober fig, fom faa mange par, 
og pan onffebc iffe at pane bet. 3»= 
gen ffulbe i 58egtjubc[fen af fin ®e* 
minarietib fige: „Tæt er bog en bej* 
lig Særer" og faa fiben bære af 
mobfat SJlcnig — faa pellcre om= 
benbt. fpan bar en alborlig statur, 
og pan bifte bet; [jan gif albrig paa 
Warb, og ingen Ijar jet Ijam gøre 
bet; [jan bar en friften fDfanb, og 
ban famlcbc Siebente til Sibelnuv 
ber — altib mob aabeit $anbe.

llb fra Seminariet er ber ba i 
SlareneS Søb gaaet iffe faa Sieber, 
for Ijbcm Sianfen i be tre Siar Ijar 
bæret en ftor Sjrelp, ogfaa i aanbe= 
lig öeiifeenbe, og fom Ijuffcr barn 
meb Tafnemligljcb. Gnfelte af bent 
bleb ban§ fenner, og pan bar bent 
en trofaft ®en, ber gerne bclte bet 
bebfte meb bem. Tot er bog iffe 
alene bette SUHnbtetal, font fan min* 
be§ pant meb Uaf, men enljber af 
bang Sieber bil inbrømme, at i K 
Sljmnaftiftimerne mobtog bi en mc> 
get omljljggclig Ubbannelfe. Cg bar 
ber enb belte Meninger om Ijang 
Teoriunberbigitiitg, faa bibuer bog 
Ijberfen Sfgameugrefnltaternc eller 
noget anbet om, at Siebente iffe ftob 
fulbt ruftet ogfaa i benne &enfeenbc 
fil bereg Serniitg fom Særere.

Ißaa og, pang fibfte Sieber, bet 
fun fenbte pant fom ben libenbe 
Wlattb, bil tillige pattg bibunberlige 
Siælgftijrfc paa bet fmertelige Stjqe* 
Icie pabe gjort et uforglemmeligt 
Siibtrpf. San bar bor æibnegbprb 
om, at ftærf Sfriftcntro fan gøre glab 
felb gennem Sljgbom oq Tob. 
åen af o§ bil glemme pam; pan bil 
for og ftaa fom ben pelftøbte fßer* 
fonligpcb.

SBic. pcbcr(en.
*

Sider.
Gljmnafttflærcr §anfen glæbebe fig al» 

tib ober at Ijnbe Globerne famlet til ®i= 
beltimer. £>an mente bog ilte at ubrette 
meget beb bisfe SOSøbet; engang fagbe Ijan: 
„$eg henter iffe, at bi?[e Samtaler ffal 
birfe [ærlig berigenbc eller bæffenbe, men 
bet er mit Jtaab, at be fan birfe b e b a = 
ren be". '

Sit pan bar 3ybe, mærfebe man i (jan? 
Tjærbijcb. Gngaug ffulbe (jan Ijolbe q-o» 
rebrag i æaaløb ^orebragSforening beb 
eit Pelgøreiiljcb?feft. Ta pan font, öar 
ber Tummel og Støj beb Slyffepjul og 
lign. §an falbte itfe til Drben, men 
fagbe til gormanben, at pan itfe bilbe 
gøre Sfaar i ben almiiibclige ©læbe, men 
labe bære at tale. — „g-or Sieften", 
fagbe (jan [enere, „giber jeg iffe meget for 
bet Suftiircentrum heroppe".

Tet bar &anfcn en tær Pejfæftigelfe at 
pu?le i fin bclfjolbte fqabe, og pan glæbe^ 
bc fig ober Plomfter. — 3 Tiafoni?feflif’ 
telfen? Dlofeupabe fagbe pan til cu Sleb 
fort før Operationen: „Sfal jeg bort 
perfra, er bet ba et ijnbigt Steb at bære 
be fibfte Tage". Dg ba pan? færlige, 
omhyggelige ©uftru mente, pan biirbe gaa 
inb, fititbc pan næften iffe Iø?riue fig fra 
bet bejfige Steb.

9lHerebe forrige 9'iuter bar Sianfeit i 
et ©ar ©iaaneber aloorlig jqg af Tf abe» 
faar og SBløbitinger. ,?>ait? Sønner bl»- 
farierebe ba for pam. £>ait rejfte fig atter 
fra Sygelejet, men uben at pane bunbet 
ben gamle Sraft tilbage.

Gn Tag i 3imi ubtaltc &an[en beb en 
Time? Slutning, at pan maatte unberfa» 
fte [ig et öoipital?opl)olb paa ®rmtb af 
fit gamle røabeonbe. Tet flog ba neb i 
o? [om en fitter Sluclfe, at bi Ijabbe paft 
ben fibfte Time meb bor ©pmuaftiflærer.

Ta bi ben førftc Slften i bet itpe Stole» 
aar ftob famlebe nebe i (Saarben for at 
brage til „Øjet", greb bet o?, ba bi plub» 
felig faa bor fpge Særer bittfe neb til o§. 
§an pabbe prcbet jig faa meget i Sengen, 
at bi netop tunbe fe pan? bintenbe SIrm. 
Tet bleb pan? fibfte öilfen til ben jon* 
ftrupffc Ungbom. -»

Sørbag ben 25. September begrabebe? 
^anfen paa Ølgob Stirfegaarb. Ta fjor* 
[tauberen bar forpinbret paa Grunb af 
Sygbom, repræfenterebe? Seminariet af 
Sr. Stecnfeii. Som SRepræfentant for GIe= 
berne beltog Qataria? Sørenfen.

©bem ber bliber ©anfen? Gfterfølger, 
berom Fan eiibnu intet fige? meb Seftemt« 
peb. Særer J9 i r t e b j e r g, 9lftob, bet 
par bifarieret fiben Sommerferien, er 
blcbct fonftitiieret i Gmbebct for bette Sto= 
leaar.

„Bi og Berben“.

9?ije ælabforetagenber plejer at ftarte 
meb en pøjtibelig fßrogramartitel, ber 
faftflaar Sllabet? ©iaal. © i par intet 
©rogram at gøre 9te.be for. ’Blabet er 
SDIaalet i fig felb. ©i ønffer blot at af» 
Ijjælpc et Sabn, i al SBeffebenpeb at faft» 
Ijolbe nogle Ijaftige 9lib? af Tagen? flpg* 
teiibe Træl og faa forøbrigt albrig glcnis 
me, at „Ti" er en Tel af „©erben". „®i 
rg ©erben"! Termeb er alt [agt. Tet 
©abn er bort ©rogtam.

91 e b.



„Wen alligevel —!“
(Mj ct Stau til „ÜSi og æerbcn").

„3cg lænfer ofte mcb Slæbe paa 3ou= 
ftrup. 3eg er ilte i Dvwl om, at Slanbcn 
paa Seminariet nu er lyfcte og friffere, 
enb ben oar fer 3 Snefe Siar fiben; men 
alligevel — jeg minbeö bet gamle $on= 
ftrup mcb Datncmligljcb".

3 a f a r i a § 3? i c l f c n.

©unnar ©unnarsfon 
og Honftrup.

9)<eb ben ftørftc 3>ite,'eåfe »il bet 33D 
brag, forfatteren S u n n a r ® u n» 
n a r § [ o it jaet elftværbigt par [tillet til 
3?aabigpcb for bi§fe Spalter, Mine læft. 
3 et ®reu til o£ figer ^an felb:

„Sat for bere§ »enlige Drb. Qeg 
man ellers tilftaa, nt jeg itfe puber 
at peiilienbe mig birette pverfen til 
en minbre eller en ftørre Bel af Df» 
fentligpeben. SWcii bette er jo fun en 
.fjiifen, en Sat.

Screå ærbøbige 
® u n nar ® u n n a r § f o n.

drenge par ©unnar Sunnarsjon gennem 
fine Søger ftaaet oå nær. fra ben ®ag 
Ijan flpttebe til „©rantofte" og bofatte fig 
i §arcffo»en§ Ubtant, rptfebe Ijan fon= 
ftrup [aa nær inb paa Sivet, at »i fanbt 
en .^enbcnbelfe naturlig, §an ffuffebe oS 
itfe, men [enbte o§ et S»ar, ber er værb 
at læfe — og t ee n f e o»er.

unge —
Unflbom§bigt af girtarias ^Helfen.

3 SDiofeng paa luffet Sutje, 
i £p cif fnajenbe Stør og <Shv 
ber fører en fljffefig 91nbe^antilje 
fit lønlige, foUljfe (VriluftSfin.
Wit nf, I;bor længe er Stiffen til 

W
Dm føje ^ib, nel om Uger fan, 
vil fpaglene l)en over Sibetie fufc, 
— ^nab blioer ber ba af be fære 

fmaa?
3 3D?cnncffe=9?rintlen et bitrere

53ægcr 
faa ofte be ffagrenbe unge bli’r 

bubt;
tl)i ber er mangen langt Værre

Sæger 
enb ben, ber fftjber meb §agcl og 

^rubt.
3 a f a r i a § Midjen.

„©pirepanif“.
Set er ganffe intereSfant at iagttage, 

pborlebeS et Drb i ®iben§ £øb tan [lifte 
Setpbuing. Samt paa et Drb fom „Spire» 

panif"! — Spørg en gammel fonftrnppcr 
om Setybniugen af bette Drb, og bu »il 
til Svar faa: „Sit tabe Spirepanif »il ft» 
ge at lave Sßanif meb Spirerne". — Seit» 
nc Definition par i Siar miftet fin ©pl» 
bigpeb, ibet en nitværeube fonftruppcrS 
Definition vil lybe: „Seb Spirepanif for» 
fiaa§, at Spirerne laver Ißanif meb Pim 
aiibeit og fætter Sorgen paa ben anben 
Snbe."

3ntere§fen for Spirepanif i Drbetå for» 
penværenbe Setobning par i £øbet af bet 
fibfte IfJar Siar tabt [ig ganffe betpbeligt. 
9.\'uligpeben for en Ubrpbbelfe af bcitttc 
„Drabition" ffulbe man berfor fpne§ var 
[tor, men 3utere3fcii er i ben fibfte Dib 
bliråfet op paatip, og bet er for en ftor 
Del Spirernes egen Sfplb. — Sanfte vift 
par be to celbftc SHaSfer „arbejbet" • libt i 
Scgpnbclfen af Stoleanret, men faa libt, 
at bet er for intet at regne. Derimob vi» 
fte Spirerne, at bc Var i pøj ®rab lære» 
nemme og Irervillige. Da, om jeg fna maa 
[ige, ben rigtige Spirepanif pørte op, 
fortfatte Spirerne, poor 2. og 3. Stlaåfe 
flap. Der f t n I b e »ære Ißanif paa Sau» 
ge og finejper. Da Slanbpantomimer og 
ftttejpetilrpgninger blev „gamle" for 
b’^jrr., fanbt be paa at inbføre — æulSe» 
vanb. — ®n mrerfværbig gorm for Spøg. 
— 3 bet Dele taget er Spirepanif iffe paa 
fin s£(ab§. Det er fom en af Seminariets 
lebenbe SVtænb par ubfalt fig:............ itfe
en Si’oftffole!" 9?cj, og noget faabant pører 
berfor itfe pjemme per. — Det er itfe 
mor joint, pviS man faar ®cefter, af ffnlle 
føre bem penab pjaffvaabe Change eller 
gennem en af Summi og gamle Stlube 
ftinfenbe Sltmoffæte. 3eg [pue3, at i/£>rr. 
maa funne inbfe, at ber er en Srrenfe, 
fom itfe bør oVerftribeS, et Sliuean, man 
iffe maa famfe. Det er meget Vel muligt 
at more jig,, ubeit at man [fal forbitre 
Diluærelfen for cm3 3Kcb6orgere. Det nar 

Som ^Hftenfen.
3?aar aitbre maaffe [puger, forbi bc ffal og num, 
faa [puger bu, o Dom, forbi bet mafer, brafer paa! 
D Dom! Stim een er Dom, og pan er iffe tom, men fulb —

til Sprængning fulb
af gammelt (Pulb, 
af Dipfølti, Din, 
af [alterant ®inb, 
af æibbagSfol og ælibiratøftin, 
af ffringre DiSfonanfer, 
af flingre Støllpbåtlange,

af farvet, [om er Doner —[om er Sange.

Er anbre§ æufe ærbar — og [er letfinbig ub, 
faa er bin en Sføbenpaimertøg i SpbpaV§pigen§ Sfrub! 
Et Sporvogn§flemt er penbe§ £pft, og Dropeuå Sllgeflor.

3(1 £iv§lpft bor 
i ffønite Drb, 
ben§ S-Iag er pejft, 
bens Sanner rejft, 
fra &o»aiig»po til løelliggejft;
tpi een er SmcrtenS £ue 
og eett er 3’eftenå flamme 

Dg £'ivet§ £ov er overalt ben [amme.
■ 9?. D'- 3 e i I 6 e r g.

ønfteligt om biäfe faa Drb fiiiibe gøre be 
blinbe feenbe og gi»e bem et lille Støb i 
ten rigtige Sietuiiig.

SJl c f t e r l e f t i a n e r.

3cnftruppcrliv. — Svar til „Sllcftcrlcftia» 
ner".

3 £øbet af bet fibfte $ar Siar par be 
toneaugiveiibe blanbt Eleverne beftræbt 
fig for at faa ubrpbbet alt, pvab ber pebber 
„Spirepanit" og be øvrige „ b u m m e " 
Drabitioner. Siefultatct blev en iøjnefal» 
benbe Splittelfe veb enpver Sejligpeb, ber 
vcb feftlige iiejligpebcr blev til ben rene 
JKaabVilbpeb og jyortiirring. Dg faa be» 
flagebe bi§je SWcnneffer jig enbba over, at 
be iffe mrerfebe noget til „ben jonftrupffe 
Slanb". Det nitter nu en (Pang iffe nt 
raabc paa „bet jonftrupffe iøiimør" og faa 
famtibig forlmbe 3olt at flaa ©reffen lø§, 
fom man figer. 9<aa, felvfølgelig ffal man 
ffribe inb, pvi3 Utøjerne bliver enbartebe, 
og naturligvis ffal man iffe labe bem bli= 
Ve onbartebe; men — pvig jeg fif ®eføg 
af en Støn paa min fSliejpe, Vilbe bet more 
mig at føre pam gennem en pjaffnaab 
Sang — fan bu fe, bet er f^pre meb Sjov 
i? — og pan vilbe [iffert i ben ramme D§ 
fra „Di(rygningen" tunne fpore færten af 
ben evige llngbom, ben altib oplagte, ben, 
font er ben famme over pele Siloben, ben, 
fom [pringer af ben primitive £ivåtrang, 
og [om per po§ o§ bliver jonftriip[t, iffe 
forbi Vi bcvibft tilfigter at opføre o§ fiilb» 
ftambig, fom be gjorbe for 15 Star fiben, 
men forbi ben naturligt iflreber [ig be 
mer, [om pører Stebet til. Stan bu bog 
ifte fe, pvab »i par tiunbet »eb ben np, 
IbSfraftige 1. Slagje? Sl'ait bit bog itfe ■ 
[e, pvab bet er, ber [fer? Det er en fim» 
peltpcn ^onftviippersStüct, ber vaagner af 
fin Dvale!

____ ö a I v f p i r c.



^tuinköfciifcn»
gbccng gaber.

kommunelærer St. grigaft»©aiifeit, Stø» 
Denpabn, gør t et 93reb til 9iebaftioneit 
opmærfjom paa, at Qbeen tit Janiielfen 
af et 3onftrupfamfunb oprinbelig er ub.» 
gaaet fra gorftanber æ r e b f t r u p. Pi 
flaat bet perbeb faft, for at man iffe fejl» 
agtig ffal tillægge anbrc paterniteten, 
ær ben, ber rcreg bør!

Gn ©ilfcn fra profetar Stroman.
gra Profegfor Stroman, ber i fiit Sab 

tog Størerefgamen fra gonftrup (bimittc» 
ret 1865), par SRcbattionen paft ben ®læ» 
be at mobtage en ©ilfen meb Sløfte om 
et Sibrag tit „Si og Serben" beb en fe» 
nere Slejligpeb. Profegforen er begbærre 
ilte enbnu faa bibt reftituerct efter fit 
Sporbogngupelb i goraaret, at pan i Øje» 
Bltffét er i Staub tit at ffribe.

Jo llngbomgbigtc af Safarias Stielfen.
forfatteren, Profegfor 3 a t a r i a g 

Pi elf en §ar bift .bort nye Stab ben 
Qnteregfe og Pelbilje at fenbe o§ to pib» 
tit utryfte llngbomgbigtc, af pbilfe bet 
førfte finbeg i bette Pumnier; bet anbet 
bil bi bringe i 9?obem6er»Wumrct.

©øæs blot pennen!
©bab forfatteren, kommunelærer G j» 

binb St j rer jiger i ftotte Strofer paa 
forfiben, gentager bi per i beffeben Profa. 
Slæfte Pummcr tommer i førfte Lige af 
Pobcmber. Stof mobtageg inbtil 27. Df» 
tober. ©bæg biot Pennen og ftrio bæf!

SJattcrgaleu oeb Sonberfø.
Paa en Ubftugt i fjor til ben bctcnbtc 

Ornitolog, Paftor S a r f o c b i ©jøt» 
lunbe, oplyfte benne, at Sueub gleit» 
r o n biftnof arbcjbebc paa en Pog, pbig 
©ouebperfonet ftulbe bære en Pat» 
tergalfamilie beb Sønbcrfø. Paftor Par» 
foeb pabbe efter Dpforbring bift ben 
fenbtc Jgrcforfattcr flere Pattcrgalere» 
ber beb Søeng Preb, og fleuron pabbe 
gjort Stubicr og Potater paa Stebct.

St par hebt Sbenb fleuron fortælle 
fonftruppcrne libt om, pbornaar en faa» 
ban Pog lunbe bcntcg, og par mobtaget 
et elffoærbigt og farafteriftiff fleuron» 
©bar, fom bil hübe offentliggjort i Po» 
bember»Pumret. Pleit — foreløbig er ber 
ingen llbjigt til, at Søiibetfø»9lattergalcne 
bit btibe forebiget i banft Jigtning.

egne digtere.
Gftcraar.

glyoeube Spiitb 
Gfteraargbinb.
galmenbe Støb foroben, 
Solftraaler glimtbig beri. 
Gfteraargbag i Stoben. 
— Witter en Sommer forbi.

glygteb’ jeg, Stitpeb at finbc 
Janten maattc pa’ Po.
Stilpebcn fanbt jeg ber inbe, 
pbor pabbepatte .gro.

Peb bu, pbor Janten bar penne?
Spørg ellers Pinben betont.
Om ben btaubt tufinb fait fenbe 
een, ber fra Sfobcne fom.

Gfteraargbinb.
Sorgtungt Sinb.
Jræffugleffarer, ber brager.
Pigfengiilt Høb paa Sti.
Sfrigeitbe ftoffc af Stager. 
— bitter en Sommer forbi.

S? c t g e p e t c r f e it.
*

Pcmob.
Pu birrer ben alterfibfte Streng 
paa ben gamle fiol, 
uu gliber ben fibfte Jag i Seng, 
babet i 9lfteneng Sot.

Snart ftaiibfer bet fünfte ©jertcS Slag 
i et bæbcubc Sul;
ba fbinber ben ftraalenbe, gylbne Jag, 
fom trobg Stængfct bar {mut.

Og Orb og Janter, ber fobteg faa brat, 
men ej paa -Støberne ranbt, 
oil flyoe paa Pinger beb S’ibetg föobiiat 
i bet fibfte Sut, bor bortfbanbt.

® c o r g P. 91 n b e r fen.

Som.
Jer brømmeg
— i Ptutb —
om ®ubbomg»Paabe;

forfouinggbægrenc tømmeg;
men et Stebg i Piimmct bømmeg 
— uben Pægre og Paabegulb.

Ptan paaber 
paa freb
i Pætterg Jabgpeb

for Stylbeng bryppcnbe Jraabcr.
— Pien ben tieiibc Jabspeb raabcr 
paa Jommcug Petfrcrbigpeb.

Jet banfeg 
i Støb
af Støgeøjne;

— oilbeft i Pøb — font ftaubfeg, 
naar ber ej tænfeg, men fanfeg, 
Plagten, ber Jøbgbommen bob.
19 —().—21.

Earl Soctgel.

Solefatb.
Solen fpiiter neb i ®ulb 
bag be bølgenbe ft'ituber, 
gtjlbner Plofeug Jaageulb 
og en Pirf, fom tuber 
fbiftebøjet paa Sfrænteng Slant, 
pbor ben buuftc Sti forfbanbt.

Pcbenunber ligget alt 
Ppcng ©ufe i Stygge, 
jbøbt fom Jig, bor nylig falbt, 
brømløg om pbert Ppgge. 
Pien fra al ben mørfe fönt 
ff al bu fobe ff ærmet, bu!

feg bil baagc beitne Pat, 
per, pbor Pejeti enber, 

brømme om min byte Stat, 
al ben fryb, jeg feitber, 
og meb Soleng førfte ®ry 
fabne penbe glab paa up.

— caj —

SamarBejiie der
paa Pogfi1be»Soiigtegiett ffete bet et 

ftort fejlgreb, ibet man ffilte bet ffanbi» 
nabiffe Samarbejbe ub i en farlig for» 
citing. Jet bleu Pegpubeljeii til Split» 
telje inbenfor Stærcreleberneg Pæffer. 
Splittelfeii et nu i fulb föaitg. Sør bi 
iffe alle forene og i et Prbejbe for for» 
nyet Samling?

Gr perfonlige Stribigpeber en ^inbring? 
■ Pi par forelagt Sagen for „Porbeit"g 
Pcbaftør, Sæter Ejnar P c r t e I f c n, 
ber foaret:

— ®t Samarbcjbe inbenfor 9lrbcjbet 
blanbt yærereleberne i Janmarf funbe 
ubmætfet tænfeg. Pien en Prtitel perom 
af mig er hiebet nægtet Dptagelfe i „Stø= 
teten", og en fiibbybelje til et Pløbc i 
Søbenpabn om Sagen møbte fategoriff 
Pfflag fra ör. p. Jfj. fenjen. firæocr 
Siebente iffe felb Spørggmaalet orbitet, 
agter jeg at fremfætte et forflag permit 
beb £. 2. S.g Soitgreg i februar. Spabbe 
Ör. p. Jp. fenjett bift libt minbre Stejl» 
pcb, bilbe Sagen alierebe pabe bæret orb» 
net.

Pi oil gerne forljanblc meb 
„Slanbinaoijf fiarerungbom".

Pi par begoærte iffe inben Pebaftio» 
neng Slutning funnet faa en Samtale 
meb S!. 2. S.g formanb, kommunelærer 

Jp. fenfen. f Stebet for par bi føgt 
Elebafbclingeng formanb, ©r. Earlo 
f a co b fen, ber ubtaler:

Pi bil gerne forpanble meb „Sfanbt» 
nabiff S.tørerungbom"g banffe Heber, ©r. 
Piilmann, men bi ønffet ingen forpemb» 
ling meb ©r. Pertelfeu.

— ©borfor bil man iffe forpanble meb 
©r. Pcrtelfen?

■— Sertelfen par flaaet bet norbiffe 
Samatbejbe i Staffer for S. 2. S., bi fan 
berfor iffe nu interegfere og færlig for 
pang fibfte forføg paa at fliufe bet ffanbi» 
nabiffe porcellæn.

(£n trekantet Sur.

©bot bar bet iffe trift! Ißaa forpaanb 
—altfaa! fugen fnteregfe for Seminarine» 
fefteu cg 9lrraiigemcntet tilipnelabcnbe 
ganffe tilfælbigt — og bog — — —!!

fa, bagefter bar ber bel ohigebel in» 
gen, ber flagete. 9lllc Pegiic porte man 
Petegnelfen: ober gorbentning.

Slrr.incøreu pabbe oæret faa fiffig (?) 
at bclmbe ®æfterneg Slnfomft til 10 liii» 
nuttet før ben planmægfige, pborfor ab» 
ffillige gonftruppere naaebe at mobtage 
bem paa Stationen, gøbrigt et g-efteng 
gorføb i forte Jræf:



Dklfomftpiljeu (jjormaub ©rffob) — 
§ejtcbaffcii (tag Stab meb pjemmefra') 
— So DJlanb frem for en ©nfe (i en fløjes 
mart) — tit Øjet (Samerne nyber DJliuia» 
tnrfangtorct) - tilbage til .^areffouen 
(Srefanten er flattet) — fælles Slaffeborb 
(paa lp. 48-) •— Dial (Seinpo bi DSalfe) — 
llnberljofbniiig i ^auferne — 'erarud — 
Øg jaa pele ben lange Sej tilbage gen»

©lebtijpen nu og for 25 9lar fiben.
§norban fer en Seminatiecleu 

ub nu, og pnorban faa pan ub 
for 25 Siar ftben? Si retter 
Sporgémaalct til gorftanber 
18 r c b f t r u p, ber [oarer mcb 
følgenbe Dlrtifel:

[Jolf par unbertiben [purgt mig, om ber 
er flet fenbelige ^oranbringer mcb Semi» 
narieelebet i ben lange Dlarrælfc, jeg par 
paft meb SeminarieiinberuUning at gøre, 
faa at f. ®f§. ben nubærenbe Qonftrnpper» 
type er meget forffellig fra ben gamle, 
fem forefanbtcS, ba jeg traabte tit.

yerpaa fan ber juares bnabe ja og nej. 
§olber ui oS tit be ybre former, altjaa tit 
bet minbre bæfentlige, ba maa jeg ganffe 
fif fer t Inbrømme, at ber en Set gorffel paa 
Sypen of 181)5 og ben af 1921. Sette 1ig» 
ger uel not noget i be forffellige Sib§» 
forpolb; 'Dtenneffer foranbreå jo meb Si» 
ben, og bet gør Scminariecleber følgelig 
ogfaa. Ungbominen Uar i bet pele taget 
iffe ganffe ben famme, font ben uar for 25 
—26 Diar fiben. Wien pbab Qonftrupcleber 
angaar, ba par jeg nit ben Dpfattelfc, nt 
bet er mere <^oranbringer paa Stebet enb 
i Siben, bor par fremfalbt en ui§ typiff 
<Jor[fe[, om jeg enb ffynber mig meb al til» 
føje, at be lofale fyoranbriuger naturliga 
bis iffe par bæret üben gorbiubelfe mcb 
be temporære.

Gm af mine førfte ©rinbringcr om Qon= 
ftrupeleoer

fuytter fig til en Dlbregje, jeg fif, inbeit 
jeg cubnu paube filtraabt mit Embebe. 
Unber min gormanbS Sygbom og i Sa» 
fancen Uar ber bleuet anfat en Sifar. 
§an uar en bygtig og meget elffet Dieli» 
gionSlærer. Dg bet uar pant, Slbre§fcn 
gjalbt. DJiait Uilbe jo gerne bepolbe pam 
Sæfeaarct ub; men ba man iffe Uar ubi» 
benbe om, at bet bar en af mine Dpgaber 
at übertage bet paagælbenbe g-ag, fanbt 
man bet fømmeligt at notere, at man pel» 
ler iffe uar iiuibeiibe om tu i ti c fremra» 
genbo pæbagogiffe ©mier; men ber uar jo 
bet meb EfSamcn, fom ffulbe tages om 
nogle faa DJlnaucber, og faa Unr bet iffe 
faa rart at ffiftc Sæter, og faa fremforn 
man meb „en ybmyg Søn" om, at jeg 
Uilbe forattlebige, at Sitaren bien £æfe» 
aaret ub. Sette llbtryf uilbe næppe fote» 
tomme i en Dlbregfe i Slaret 1921. DJlen 
i 1895 uar bet iffe ueffent. Dg per ftaar 
jeg ba beb et af be førfte og meft typiffe 
Sræf fra pin Sib. En oberorbcntlig Die» 
fpeft — i bet ybre i alt fyalb — for be 
gorefatte, for Scorerne og t[ær for fjor» 

nem Stenen.
Set uar en fføn Sag. Stemningen, ber 

til en æegnbelfe Uar præget af libt 6e» 
nertpeb, fulminetebe i en næften faab= 
mnnbet .kammeratligpeb. heften Uar alt» 
faa gob not. DJIen — næfte Siar man ui 
altigeuel pauc ben pan „Sorgen", [ync§ 
jeg.

ft' r ii b t.

[tauberen, nat bengaitg noget ægte jon» 
ftrupff. 3eg bober at paaftaa, at ber beb 
intet anbet Seminarium i Sanbet fanbtcS 
en faaban ybre Sifciplin fom per. Sen Uat 
trabitionel, ben bar faa at fige hiebet pi» 
ftoriff, og bet er iffe [bært at fe, poorlcbe? 
bet bar gaaet til. DJline Sæfere beb alle, 
at ber engang per par bæret en DJlanb, 
font mere cub nogen aitbeit par præget 
Qonftrup. Se par baglig pans Dlillebe for 
Øje.

Set oar Gtntsraab 3en[cn.
Set er iffe pam, ber par [ f a b t Son» 

ftrup. genien bar ouerpouebet iffe nogen 
[fabenbe Dlanb; men pan bar eu ton» 
f er here nb e Slanb. 1814—17 bar pan 
©leu pet, altfaa paa en Sib, ba Son» 
ftrup ifte engang paube urcret Seminari» 
urn i 10 Slat, og pans fjorftanber bar ben 
DJtaub, font flyttebe Staagaarb til 3ou» 
ftrup. Set bar Sfiffcne fra bet gamle 
fongelige banffe Sfolclærerfemiuarium, 
^enfeii font ©leu bofSebe op i. Sian fore» 
faubt bcm paauy, ba pan i 1826 bleb £æ» 
ret pembe, og pan polbt bcm i ©æbb, 
ba pan 12 Slat efter bleu fjorftanber og 
beg iffe en Somme fra bem i be .80 Slat, 
pan meb faft og mynbig öaanb Icbebe 
bette SeininaTTunrrSo- of be Vætere, font 
i pans Sib tnpttebcg til fjonftritp, bar 
pmiö ©lebet. Se uirfebe i 40 Star, öbor» 
bibt 3eiifeii§ Efterfølgere Sriebein og Si» 
bemanb, begge pøjt bannebe JJlænb, i ét 
og alt bel te bet gamle, joiiftrupffe Syn, 
beb jeg iffe. DJlen be bar begge, i[ær ben 
[ibfte, relbre fjolf, ba bo traabte til, og 
ber bar fimpeltpen iffe anbet for bem at 
gøre, cub at gaa inb i Ambitionen. £ab 
mig nrcbne

et ©tsempel paa Srabitionen.
SimeuS Skgpnbelfe autybebeS iffe per 

fom anbre Steber i Vaitbet beb Sloffe» 
ringning. Diaar bet bar Sib at Degpnbe, 
ftillebe „DpfyitSmanben" i puet $lla§fe po§ 
ben paagcelbenbe Sæter og melbte, at nu 
bar Siben iitbe. Saa banbrebe Sæteren, 
lebfaget af Dpfyngmaubcn i pa§feiibe, re» 
ipeftfnlb Slfftaub til fin Sirne. Sette Uar 
Sfif, ba jeg fom pertil; jeg uéb, bet bar 
Stif paa SenfeitS Sib, og jeg tbibler iffe 
om, at bet par bæret Sfif paa Silaagaarb. 
Sa jeg beb bet førfte Særermøbe, jeg lob 
afpolbe, mcbbelte Særerne, at bcinie Sfif 
fra Slptaar uilbe nære oppæuet, og at ber 
i Stebet for ffulbe ringe§, ubtalte £>. 
SJlorfenfen, at bet uilbe Uære uhepageligt 
at pøre paa bcinie SBlotferingning Sagen 
igennem! Sen æaabe at falbe til Simer 

paa, fom nu begynbte, uar et Sirub paa 
Srabitionen, og jeg tbibler iffe om, at iffe 
blot Sæterne, men ogfaa ©leberne, følte 
fig meget iibepagcligt berørte Ueb beitnc 
uy (Jacon. DJlen man bænnebe fig jo til 
ben og faubt efterpaanben, at fanban fint» 
be man ogfaa bære fig ab.

Som et anbet typiff Sræf beb be gamle 
IJonftrupeleber, ffal nrcbne§

en nbpræget fiammeratffaPsføfelfe.
Som anbre fornuftige SOlenneffer fætter 

jeg DJti§ paa benne S-øIelfe, og jeg par of» 
te paft ®runb til at glæbe mig ober man» 
ge tønne llbflag af benne gølelfe. DJlen 
Slammcratffabet par font befenbt ogfaa fine 
fjarer. Dg bem faa jeg ret ofte t ben før» 
fte Sib. 3eg pabboe tit Sejligpeb til at 
iagttage, pborlebeS Saiumeratftabet fuiige» 
rebe font en Ditt Sammeiiflumpniitg, ber 
til Sibet bitfebe paa en ganffe ftupib 
DJlaabe. Dlaar jeg i be førfte Diar møbte 
en ©leu ube paa ^labjen og gab mig i 
Samtale meb pam om ct eller anbet gau» 
ffe neutralt Emne, lagbe jeg ofte DJlærfe 
til, pborlebeS pan ftob genert og ffrebebe 
efter, om nogen iagttog o§. ^ntet irrite» 
rebe mig mere enb bette. Som om noget 
funbe bære naturligere og mere felbfølgc» 
ligt, cub at ?Jorftaubcrcit talte mcb fine 
©lebet!

DJlen ogfaa Sammcnflumpningen pabbe 
fine lofale fjornbfætiiinger. §ct boebe man 
fammeii, [pifte fammen og fob [ammen 
paa be [tore fælle? Sobeftuer, pber SlaSfe 
paa [in. Dg Dmberbeneit fenbte man faa 
at fige intet fil.

®lan leuebe t ©ruteben et Haferncltu.
91t bette maatte pauc fine DJirfiiinger, er 

iitblyjeitbe. Dgfaa mi par bet fine Dfaiifte» 
ligpeber for ©lebet at bære ene, bengang 
bar bet praftiff talt eu Umuligpeb. ^eg 
par albrig Uæret nogen DJnber af .kajerne» 
[yfiemet, men bet u aT" ber mr engang,— 
og [aa mente jeg, at ffulbe ber nære Sa» 
ferne, faa maatte ber ogfaa bære Safer» 
nereglement. Dg [aa polbt jeg meget he» 
[temt paa, at alle DJlanb ffulbe bære i 
Seng og alt [luftet og luftet til heftemt 
Sib, og kl. 11 ffulbe Qnfpeftøren injpi» 
cere. 3eg bar naturligbi? flår ober, at 
benne gæraiiftaltiiing iffe uilbe gøre mig 
populær, pbab ben pellet iffe gjorbe. DJlen 
jeg fif ben Sag gennemført iibcn [tørre 
SJanffeligpcbet. Sen førfte Dlftcn gif jeg 
runbt paa Sobefnlcnc mcb ^ufpcftoten. 
Dille DJlanb bar i Seng; men ba bi gif ub 
af ælbfte SIa§[c§ Sobefal, løb ber en 
energift Snotten fra cnfelte Senge. Set 
Uar ben enefte Semonftratiou. Si[cipliiten 
[ab ©leberne i kroppen; men libt [Jeft 
ffulbe ber jo Iabe§.

Sa jeg paube næret per i 8 Diar, fif jeg 
SobefalSfyftemcf oppæbet, og ba ct $at 
Diar før ben tbungue Spidning po§ Øfo» 
nornen bar falbet bort,

nar Stafcrnen ble»ct noget t Sletning af 
ct kollegium.

3eg ntiiibcS, poor jeg bar glab ober 
benne fjoranbriug. DJlen man maa iffe 
tro, at ©leberne belte min ©læbe. DJlan 
følte bet albclc§ iffe fom nogen [Jotbel, 



at mint nu fiiitbe bo for fig fetu, og fan 
meb [tout SJemob be gamle Soncfale for» 
fuinbe. geg gab hibft, ^uab man nu hilbe 
foie, om be cn fføn Sag bleu iubfort paa 
itij.

©nbitit cn Xing bil jeg namne, font ef= • 
ter mit ©ton porte meb til ben gamle 
Xppe. geg tror ganffe beftemt, at ©(eherne 
i pine Xiber oar mere optaget af bere? 
yæéning, enb be nu i 9nmiubeligpeb er. 
Katurligni? nil jeg iffe paaftaa, at alle 
ben @nng ooeranftreiigtc fig. Ser bar jo 
gorffel. Wen jeg mener, at inan i en Sei» 
bob tæfte mere ben Sang enb nu. Ser» 
meb bil jeg paa ingen Waabe fige, at 
Scminarieungbommen i og for fig elffebe 
Stubierue i fcertig pøj Srab. Wen be 
unge bar fimpelt pen nøbt tit at pænge 
ftærft i. Ser bar i pine Xiber iffe mange, 
join i goroejen pabbc taget nogen ©f?a» 
men. Weget, for iffe at fige bet mefte, bar 
npt for bcm. Serfor maatte be tage fat. 
Ku par i Srnnben et flertal taget en et» 
ter anbei! @f?amen, og SeminarielceSmit» 
gen blibet for eit iffe ringe Set cn Ke» 
petition. Set er cu gare, bi nu par at 
flau? meb.

„Xppctt er ben famme".
Xænfcr jeg faa titbage.paa be fuunbiie 

Xiber og paa gonftrup og bet? (Steuer 
fra ben Sib, jeg begpnbtc min SSirffompeb, 
faa fpuc? jeg nof, at ber er ffet gorart» 
bringer. Dg jeg bit ogfaa tro, at bi?fe 
goranbringcr i abffilligc Staffer betegner 
gremffribt. geg poter bift iffe tit be 
gamle, font pat ben førgcligc Xro, at bet 
beftaubig gaar tilbage meb Ungbommen. 
Weit mitte førfte (Sieber, bent, jeg fit, ba 
jeg bar ting og Ipffelig ober at bære qua» 
et inb tit ben Setning, font fra min før» 
ftc Ungbom [tob for mig fom ben flønne» 
fte, jeg fittibc tamfe mig, mine gamle 
©feber, bcr nit faa fmaat fan begpnbc at 
tamfe paa at fenbe bcre? Sønner til mig, 
bom omfatter jeg nu altigebel meb ett 
ganffe (ærlig Særligpeb. Dg bette font» 
mer bl. a. beraf, at bar enb Xppen, pbab 
bet pbrc aitgaar, til Sei? eit anbcn enb 
ben uuurerenbc, faa pabbe ben altigebel, 
pbab bet inbre og altfaa bet bæfentligfte 
angaar, juft be Xræf, fom altib bil fin» 
be? po? ben Ungbom, fom er baagen og 
buer noget, go mere cn Wanb faar fin 
egen Ungbom paa 9(fftanb, be? mere bil 
bet bære naturligt for pant at glccbe? ober 
be bitfclig unge, font bet falber i pan? 
Sob at færbe? blanbt, og be? Ipffeligere 
Hiticr pan, naar pan fan fouftatere, at 
Xppen i ©runben, itaar alt fommer til 
alt, er ben famme.

Serom fuiibe jeg maaffc bcb Sejligpeb 
faa Son at ffribe libt, om ælabet mob al 
gorbeitttiiug en Sang ffulbe Tomme i 
Stofnøb.

Stig SBrebftrup.

Rabalder generalforfamling.

Scneralforfamling paa Sæfcftucm Slof» 
fen røre?, og Sorgerne ftprter inb. „goto= 
riften" bcftiger Sorbet og framer Xauspeb 

ucb at bearbejbe „Sepofitummet" meb en 
ftop=i='J<oor". Sraftige Stemmer blanbt 
publifiim: „Stapne er foreffaaet!" (font 
Sirigeut). 9oapne betræber ( meb et refig» 
noret Smil) be blaa Sræbber, glemmer 
af tafle for (Salget og giner atter Drbet 
til „goioriften". Senne flatlægget (efter 
cu forliget æearbejbelfe af „Sepofitum» 
met") i faa uelnalgtc Drb Situationen: 
Sfa’ ni pa’ et 9llbum? (ga! pert!) — X!i 
fan faa et til 70 Sr. — Waabenbe Xau?= 
peb. giere Spirer befuimer. — Xalercn? 
æble Xræf præge? af bpb Wcbfølelfe. — 
plitbfdig ubløfc? Stemningen i „reitael?» 
fulbe" Spl fra ca. 67 pæfe Struber, mc» 
bcnS 63 pøjlpbt formaner til Xab?peb. 
©n lille Wanb maner fig frem og begærer 
Drbet mob Proteft malet i poor en WL 
itc. Sa lampefeber pinbrer pam i at uife 
fig pac ÜBrccbberne, træber et Par uel= 
uillige C jeele til og føget at „pjælpe" pam 
op itnbet publifum? pøje Xilraab: Sen er 
go’ og op meb Ka?, og ben er ilte bo’li! 
Xuunget af bi?fe Dmftambigpeber gør pan 
friuillig bet førfte Sfribt (op paa Stolen), 
men fauner Drb til at ubtrpffe fin §arme 
og proteft. — Pabfe. — ©nbelig Ipbet bet 
fpagfanbigt efter gentagen Kommen: „geg 
fi)iic-3, bet er for bprt" (§ørt! ®rano SlaS!) 
„g-oloriftcit" forlanger Slfftemniug. ■— 911= 
le flommer for Søb af 9(lbniumct. Siri» 
geilten beber ipiiblifum betmife fig og 
frrnper ?lfftcmningen. ?ltle ftemmer imob. 
©fter cu Jienftitling til '^ublitum om at 
betragte Sagen mob Slluor foretages 3. 
og fibftc Slfitcmning. Søbet nebtageS, og 
Seneralforfamlingen pffbe§.

— caj — & — fu. —

gallas Sltpene par polbt mig for 91ar, 
Siuåfilbeii uar tun en Sraabe;
jeg nil forføge mig (om proletar, 
lab faa fim SBennerite maabc.

Sulfjoucr er jeg meb £iu og meb Sjæl;
jeg er cn Ipffelig Xaabe
iiben 5Bcfpmring fra g§fe til ©æf, 
altib parat til at paabc.

Sent g e n f e n.

5ra „Sibirien“ til „Spret“ 
— 09 omvendt.

©mbcbémænbenc arbejber.
91 r t i n a r ^Jetcrfen briner for Siben 

lofalpiftoriffe Stubier for at finbe „gon? 
&org", ber ffal paUe ligget per paa ®g= 
neu. gor l|3aaui§iiing af Kuiiierne ublo= 
ue? Sucør.

g a n e b a: r e r e n gør Stcgnffabet op 
for ØjerenSmngen: 5 Øre pr. Waitb.

tö o r g f o t b i r i g c n t c n planlægger 
cn ftorftilet Soroptagelfe meb ben berøm» 
melige 9(iinbal (p. t. SpocpaSfer ) fom 
©enfor.

Sigterlongen bemonftrercr fit Sa» 
lent i bette Kummer.

® p in n a f t i f i ii f p c f t ø r e ii ftarter 

meb 1. Slasje og ,,be primitine" lige ef= 
ter SftcraarSfericii.

g o t o r i f t e n par SamUittigpcb?ifrup» 
ler i 9litlebning af æillcbbogeit til 70 Sr.

X r o m m e f l a g e r e n ubfolber fin 
Suiift — i 66. Dg polber SBitar fot Duer» 
ffubbct.

Weben? ® r a n b e r m a j o r e n fnæ» 
her ohcr bem alle meb fit æib.

Wanuff ripte t
til Kubolf ®rupit? Somebie „gonftrup» 

perc" er af gorftanberen onerlabt til bet 
npoprettebe 9lrfiu, ber par fuiibct Su?» 
ruin paa Saanbbibliotefet.

Were SIrtin.
goiiftrupfamfunbet par ogfaa oprettet 

et 9lrfiu og hil gente mobtage ,,9?i og 
(Berben" til gnblemmelfe.

„gotoriften"
et et gobt Kahn til ben npc Smbeb?» 

maitb meb Sillebbogen. 33i panbe tænft 
at ubfftihc en Sonfurreiice om Kabnet. 
Wen .„gotoriften" — et af Sranberma» 
jorcii? g o b e gubfalb — er ubenfor al 
Soitliirreuce.

tBrænbcnbc Spørgémaal.
3. Sla?fe§ Si§fu?fiongflub hil fnart 

genopftaa til npt Si», gonftrup? Saufen 
er i gærb meb at lægge programmet for 
3. og fibfte Stefon.

$ar Sc pørt
— at Sr. Sirfebjerg hil beltage i 

Kiel? ®iitp»Siiltii?’en? San er 63! „63" 
nil iffe beltage. Wen pan er jo peller iffe 
Sirfebjerg.

— Sat Se port, at bet ffal ubplante? 
9Iafanber i „Øjet"? S°ilfeu grpb for 
Øjet.

— Snr Se port, at i Sampen mob 
Spireftalbcn benpttebe? baabc SBrccfjern 
og Sactc?

Stor ?miinbtøfiimiice!
93t*)  bor i ©lebbpgningen, og bet rerg» 

rer o? — — — bet Drb „©lebbpgnin*  
gen", æi inbbpber berfor alle Sorgen? 
Wænb til at beltage i cu Kannefonfur» 
rence („Politifeu" hilbe falbe bet en 
Enquete) om et npt og bebre Kami. Side 
gorflag er uelfomite: hittige, romantiffe, 
fpmbolffc o. f. b. 9lltfaa, alle Waub So= 
beberne i æløb, bet bebfte Kami præmie» 
re? meb en pel W a a neb? frit 9lbon» 
nement paa „®i og æetben". Sa?fen paa 
Sæfcftucn mobtager gorflag. Som Som» 
mere fungeret æfabet? Kebaftion fuppie» 
ret meb „bore egne Sigtere".

*) 1. Perf. giertal af bc petfonlige 
Steborb bruge? font Ental af Songer og 
gournaliftcr.

K-g.

Sitte, miilire,
Set lille gntcrbieni.

gcg fæmper mig op gennem gilofof» 
gangen mob et Stormfuglen ta e maeftofo.



Sra ben nnben Gibe blæfer Sirigent 
Wortenfen imob mig — allegro furioso. 
3cg ftanbjer pant — rifotutto. Joan ligner 
en Warcpe fmiebre i ?lnfigtet. Wen jeg 
trænger inb pact pam — allegro energien 
— for at pøre 9<yt om bet jonftrnpffe Wu« 
fiflib. Gflerpaanben tør l;an op — am 
bante con moto — og fortæller løs — 
allegretto grn^iofo.

— ®i arbejber, figer SKortenfcn. Sioret 
,30 Waiib) inbftnbcrer for Xibcn pelt ityi 
Repertoire, og til ©rfeftret (15 IDionO) et 
ligelebeS anflaffet nye Rober; fornben et 
ftort tlaSfifr Repertoire bil Drfeflerei af 
nyere Wujit blaubt anbet fpille en ftom« 
pofition af Seminarielærer ©teenfen.

— Wen bi par enbnn ftørre flaner. 
fDiortenfeng ©temme ftiger i et paftigt 
creScenbo, og pan§ Rrine geftitulerer i en 
®«9iøgle§ fautaftiffe Slyngninger,meu§ [jan 
beretter: 2?i bil nn inbftubere ®ricg§ ftor« 
flaaebe Sorbærf „VanbSfjenbing" — en 
ftorartet Dpgaoe for Stor og Drtefter. Set 
bil blibe opført paa Wufiffalen til 3" le« 
foncerten.

— Synger S’oret niere i Siar i Wt« 
løfelejren?

— 3a, ben 0. ©Hober beb en ftor Sol« 
baterfeft inben .öjenijcnbelfen.

— Sig nogle pæne ©lutningsorb!
— 3eg opfatter bet font min '$ligt at 

bælge gob og løbig Wufif. 2'i ffal iffe 
førft og frennneft jage efter popularitet, 
men føge at pøjne Ribeauet og ben mit« 
fifalffe Smag.

® t n b e b u e it.

Set minbre 3nteruiem.
Paa Syret refiberer Srftob meb ftunft« 

nerlotfer og forftubet ^ob.
— Su fer itfe nb, jom om bn tamfte 

paa Pæbagogit og auben Piébom.
Erftob (abfprebt): Ruj:—----------  —
— 2ki_er bift fnarere ®fteraar§bal og 

anben Setjinbigpeb. Weit bn [barer bel 
Rej?

Érffob (meb PoItaire«Smil): 9lej!
— Waa, bn mener fetler iffe, bet er for 

tibligt at tænfe paa Efteraargfomebien?
Srffob (meb DberbebiSning): Rej!
— fian 3 bHtie fcerbige før til engang 

i Rooember?
Erffob (libt nfif fer): Rej.
— Set bliber bel faa itfe nogen ftørre 

Dpgabe — for iffe at fpilbe ben bprebare 
Stubictib?

(Srffob (meb et Sut): Rej!
— Sliber bet „Samlet"?
GSffob (meb et fnufenbe Slif): Rej!
— ®uftab SßiebS „gørftc Siolin" ba? 
Erffob (tøbenbe): Rej!
— Eller Ebqarb SøperS „Selqørcn« 

peb"?
Erffob (meb Slang af et 3n): Rej! 
— Sliber bet ba SeibergS „Rej"? 
Erffob: 3a!

W r. Il n b f f p I bi« a 11 [ a a.

Set minbfte.
Pore gobbolbfpillere par fejret i $a§« 

leb (6—1) og faaet Slø i greberifgfunb 
(3—2). Sbor bliber ben næftc Kamp? 
Web bette ©pørgSmaal betræber jeg 

Sjerg« og Salbancn, pbor 9?ielS, Salbi 
og JlbonU leger meb Singlen.

— Ræfte ©ang tamper bi meb feloe 
©ymnaftifiuftituttet, oplyfer Rie(§.

— Set bliber to Stampe, [efunberer 
Salbi, een pan Sl. Siane og een per« 
nbe.

— Set bliber engang i Dftober, faft« 
flaar SlbonU.

— Spnormmr [piller 3 atter mob Waa« 
løb, fpørger jeg jpagfærbigt.

— 3 par foragtelige Øjne og isueube 
Sabgpeb er ©baret.

21 i n g e n.

gonftru))» 
famfunbet bil.

3 Sommerferien bannebeS 3ons 
ftrupfamfnnbet. ®i par Debt en af 
Stifterne fortælle bet itubærenbe 
3onftrup om ben nye 3orening§ 
öpgaber og gormaal.

Sil æotgen§ Søniicjfutc!
^onftruppere fait albriß glemme 

^oitflrup. De fføniie Ungbom§miit« 
ber og Ungbomsbrømme, Pi brømte 
perube, par præget o§ og fat (Spor. 
Gr bet berfor faa unberligt, at oi 
— naar »i rejfer Port berfra — 
gerne bil fe tilbage oppe fra 9Jlaa= 
tøn 53afte for enbnn en Gang at fe 
borgen. Tier Pælbcr fjanter inb 
paa o§. fjanter om Shimmeratjfab§« 
linet, om Gnetimer i fangen.

Gr bet jaa unberligt, at Pi teen« 
fer: „Shmbe oi bog fnytteä til <Ste« 
bet og Kammeraterne meb et ^aanb, 
ber fnnbe polbe o§ jammen og faa 
o^mb til Sørgeii_en Gang imellem".
5 o n i t r u p f a m f n ri "bet ffal 

nære a a n b c t.
Tier maa iffe gaa Sncjc af ’Slår, 

før ni møbeg igen, æi maa tunne 
fettbe pinanben fra Gang til Gang.

Derfor b p b e r 3 o n f t r u p= 
f a m f n n b c t til c f t meb 
f a a ?r a r g e 11 e m r u m paa 
borgen.

3Si nil gerne lene meb i, Ijuab ber 
foregaar paa æorgen i farene, ber 
tommer; ni nil gerne. Iføre om Sla« 
rene, ber fpanbt.

Derfor u b g i b e r S0’1' 
ftrupfamfnnbet et 91 a r § = 
f f r i f t.

9(Ile, ber par næret fnattet til 
^onftrup, maa elffe bet. Cg bi læn« 
ge§' tit tilbage.

©g nnar en ®ang perfra bi brage 
nb i ®erben§ £am og ©trib, 
bi æinbet falbe bil tilbage 
om bor giabe UngbomStib.

§olb DJIinberne i £ibe.
Derfor m e I b D e m inb i 

S o n f t r u p f a m f u n b e t.
K. fy r i g a f t § a it f e n.

(Efter en „15amlet"=9lften). '

»røbre af Mb!
3 boltrer jer, babet i Siuelys
— i Stampens ©fuely§.
3eg fibber i buntelt ©tiielyS

og [parér
for at fe jer,

begræbe og 6e(é jer, 
fom Stemningen nu bil bet.
— 3 banfer paa gylbnc ©laber — 
men jeg Ijuer Worgen møber 
graatlcebt til Worgenjang, 
affompagneret af en ©rgelbteng, 
ber ftunbom gaar i Stan

af CabQeb
og laber Salmen for Ijurtigt gaa

i ' Seminarift«Selbglabljeb
— og jeg tbinger mit tunge §obeb til 

nt etinbre,
at Sarim ffyber i Sljieng 3nbre.

®aa — gaa.
Jpørc paa Sarmen af bem, ber fliber.

3ffc forftaa, 
fjborban be giber.

Samte pan, Ijbilfet SlarStal bn [friber. 
3tfe forftnn, 
(jborfor bn briber.

3øle, at kræfter og Ebner be fløbeS.
3fte forftnn, 
Ijborfor bu fløbeS.

Se gennem Saagejlør alt bet, bu miftcr. 
3fle forjtan, 
l)borfor bet briftcr.
— gaa — gna.

Earl © o e r g e I. 
©eptember 1921.

Riffen fra „en ^onbe“.
Sa man tjanbe Setænteligpeber ueb 

Sporfilb ®raolunb§ banffe Stil.

Sllnnbt ben Rtrffe nf betybelige SJlamb, 
ber i bereå llngbom (jar nceret Elener 
pna 3onjtrup, itæbner man ogfan forfat« 
teren S I; o r f i I b ® r a u 1 it it b. Dg 
bet fortælles nu nlminbeligt, nt ®runbcn 
til, at ben befenbte forfatter forlob Se« 
minariet bnr, at pan biimpebe i — banff 
©til! @tt banff forfatter, bumpet i banff 
©til! Set lyber unægtelig libt paraboffalt. 
^Beretningen om beinte forbløffcnbe Slegi« 
benpeb fortættes ba ogfaa nu bibere meb 
megen llubreu.

æi par bebt Sporfilb ®rablunb for« 
tælle libt om, pborban en forfatter fø« 
ler bet at bære bumpet, og pan par bæ« 
ret jan bettlig at [enbe o§ følgenbe inter« 
e§jante, paa en ®ang elffbærbige og let 
maliciøfe llbtalelfe, ber bifer, at. pan par 
faaet IBegibenpebeit [aa meget paa Slfftanb, 
at pan fan betragte ben meb en bi§ op« 
pøjet«refigneret $umor. SBør bi anbre nu 
iffe ogfaa glæbe o§ ober, at Sporfilb 
®rablunb „flap"? Waaffe bi ellers albrig 
bar tommet til at læfe „Sognet" eller 
„9lilau§" eller „æejrgabet" — ja, ben pele 
Ræffe af bægtige 21øger, [om pan ffæit«



febc bet g-olf, pau former web faa ftov 
3-orftaaclfc og fiærligpeb.

Tparfilb ®ra»hinb [trioer:
Tat fer Tcre§ ^rev. Te maa imbftytbe, 

at jeg itfe par [uaret før og itfe jetter 
itu fnit fonte ubførligere i en Slrtifcl om 
^øuftrup, poor jeg i et anbet Slarpun» 
brebe tjat opøotbt mig, og pbor ber nit, 
fom Te figer, fortættes „fra ©lægt tit 
©lægt", at jeg bumpebe i banft ©tit.

geg ßtco 1897 optaget paa ^onftrup 
©cmiuariitm ubtrpffelig „mob Setæufe» 
Itgpeber" ober min ©tit. ütarct gif. $eg 
bien før DprpfningSprøbe nægtet Dprpf» 
ning, paa ©rttitb af „manglenbe Woben» 
peb". (Hæfte Stat nar jeg faa pelbig at 
bumpe naabeløft. ®et Uar biftuof i be 
matematifte gag. ©lifter jeg ret, mang» 
lebe jeg % tßoiiit etter [aabmt noget i 
bet tittabetige. Dg hertil „manglenbe SDlo» 
benpeb", fom »el bar ben bbbe og ober» 
behifeube Okunb for ©eminariet.

Kort fagt, jeg ftap paa ben enefte Waa» 
be, ber bar at flippe fra bet. ©hagtbega» 
bet og mob ringe aanbetig 9Jcobenøeb 
fatbt jeg paa ben pæbagogiffe öobeb» 
bjørneften, Watcmatif o. 1.

gcg følte mig. ben ®ang faarc fri og 
glab og par altib fiben bæret Semina» 
riet tatucmlig for, at bet flap mig.

— geg tæfte mange gobe piftorifte og 
olbpiftoriffe kærter paa gonftrup SBibIt= 
otet og par i tært Winbe ^nfpettør fittnb» 
bapld fine (pcrfonligpeb.

— — Sc, ber tenber mine Søger bit 
forftaa, at jeg pherfen funbe bære gon» 
ftrupper etter Særer. gffe at mebbele 
fiuitbffabcr til golf, men at forffe golf 
et min ®ont.

Web Siffen til Sorgen fra en Sonbc 
Tporfilb (Srablitnb.

St. Jøan& Revyen
offer

„Paa jrebag 8 Dage“.
Sebaftioncn par overværet föeneralpro» 

ben paa ben ftærft omtnmlebe gonftrup* 
pcr»!Hctn), bet fiben ©t. &an§ par bæret 
©enftanb for uftanbfelig Dmar&cjbelfe og 
llbfættclfe, faa ben til fibft bien bøbt 
„Tart grebag 8 Tage". Dm ben pat op» 
naact Dpførelje naar bi§fe Sinter font» 
mer Sagerne i Sænbe, er pøjft tbibtfomt. 
?lf Sife=Sunfen griber bi følgenbe i 
gtugten. Sen caujerer pnrmløft og mint» 
tert ober en titte (Sptfobe fra et Eærerju» 
bilæitm paa et fenbt Seminarium, [juor 
gubitare.it unber gubel ubnæbnteS tit 
©lefantribbcr.

IDlet.: ©rønlænberbifen i „©øren? 
ga’r par Senge".

Ör. S.:
Dppe paa ©tønlanb inbftiftebe Kongen, 

fom Se, §r. Kollega, vift béb, 
Drbncr for galfe og TOe og Somme» 

arter i en Uenbeligpeb.
Jpvergang pan til en Kajafmaiib og Ko» 
ncbnabSlcber et 3libberfor§ [tal fagbe

beinte: 
®p=ga=ga=gp»ga»ga=ga»gp»ga»gum»ga» 

ga»ga»ga=ga»gumsgaga=Taf!

DrbenSfapitlet om Sorb bar bet big» 
tigfte mrftefter ©tprmanb og Saabä—! 

fmergang Kong Kriftian man famleb til 
gemte, (jan ipnrgte Kapitlet til 9iaab§. 

Dg naar bet fbareb, pan fagbe paa Srøn» 
(anbff (et Sprog, pan jo meftrer i ©nat): 
©pgagagpgagagagagagum, gagagi 

gagagttgaga—Tuf!

Sien ba Stapitcletd ©triver en Sag 
renfeb’ ub fine Sommer (for Wøj) 

ganbt pan ftam en ©tefantorben bag 
i fit attermeft tubflibte Tøj.

Dg, ba pan bentebe, at, naar bet rpgtcbeg 
Kongen paa Sæben pan fmaf, ja’ pan: 

(Stpgagagagagagpgagagumgagagi 
gagagugaga»Xa- -t!

Sog, ba Kong ftriftian porte om Sagen, 
pan vicbebeS flet itfe ©por, 

nej, tit [in evige Wc pan fa’ bi§fe 
per majeftætiffe Drb: 

®iv bu bet ©fibt tit en Srcrertamp 
beb Seminariet i llmanaq.

(Ppgagagp, fagbe ©fritieren, Spgaga 
gagagagigaga Tat! 1

Wen -- ba ber ej paa ben omtalte gtjr 
til en enefte Drbeu bar $Iab§, 

og ba man ej ©lefantorbcn gr’r til en 
pberfompelft grønlanbff SajabS, 

giber jeg nu bonne Drben til Som for 
at prpbe mob ben Bered graf! 

©r. ®.:
®p»gagagt)»gagaga»gagagumgaga 

gigagagugaga—Tat!

(Efter^ebahtionens Slutning

Tit) Kantate.
Til SBorgtoroptagelfen er ffrebet eu 

ftor ni; og flot Kantate paa SDJelobicn 
„Öar bu ©orq af en titte Ißige". g 9ve» 
frænet fpugeS om ben populære Sirigent:

„Dp og neb og neb og op 
fbiugcr raff paitä titte Shop, 
bruger SDfiner, bruger Drb 
til 'fit Kor".

Wre maa bi itfe offentliggøre forele» 
bi g.

•öuab man taler om.
Gfteraaräf often!
Ser er ftore flaner unber Ubarbejbel» 

fe. Teateifomiteen par forhrngft omftøbt 
SrffobS Ubtalelfcr anbet ©teb§ i SBIabet 
og ben frølpaarebe Teaterbireftør par fa» 
flet fin Krcrligpeb paa Holberg (æiraca» 
babra") og DffenbmpS Operetter („Sen 
ffønne ©alatpea").

SBalfomitcen opruffer ffønne Sßerfpetti» 
»er, ber fortaber fig i Sjerge af Kalbeftcg 
cg S8ani[Ie»g§, ber ffal !nbtagt3 i bet Spe» 
terfen'ffe ißenfionat, pbor be banfegale pol» 
ber til i SRibnatSpaufcn.

„SPcberfbenbcnc" par allieret fig for at 
fejre ben materielte Sei af geften beb 
gtf. 58ilbe§ Slrne, mebeiiS be bil omban» 
ne „^atteæffen" til en munter SKibnat§= 
cabaret og „gorum" til en folig mauriff 
£al meb ©pringbanb og Kilbebælb.

9?i imøbefer mob æmgftelfc, pbab bet 
næfte bil blibe.

Landvaskeriet ,fVsrlßs¥‘ s
bringes i velvillig Erindring.

Tøjet behandles omsorgsfuldt og Stryg
ningen er absolut 1. Kl.
Vogn til Jonstrup hver Fredag Kl. 6—7.

Tlf. Værløse 27.

1 denne Maaned aabner jeg min Forret
ning ved Seminariet.

Cigarer til Fabrikspris!
Tobak og Cigaretter og de bedste Vine 

samt Chokolader og Konfekturer. Alle 
Skrivematerialer.

JUL. JEPSEN.

Ballerup 
ældste Cykleforretoing 

anbefales.
L. Nielsen, Frederikssundvej.

Alt Cykletilbehør. — Billige Priser.

Emil Hansen,
Skrædder« & Ekviperingsforretn.

Ballerup.
Største Udvalg. — Sidste Nyheder

Billigste Priser.

Alle Artikler for Amatørfotografer. Sam
lede Værker og enkelte Bøger sælges paa 
Ratebetaling. Bestillinger modtages paa 
selve Seminariet af Hr. K. Kristiansen.

Ballerup Boghandel,
A. Jacobsen.

V. Pedersens Skotejsnds. 
eg Reparationsværksted,

Ballerup Stationsvej,
— bringes i velvillig Erindring. —

H. F. Eriksens
Urmager & Glarmesterforretning,

Ballerup, anbefales.
Briller leveres efter Recept. Repara

tioner udføres samvittighedsfuldt og med 
Garanti.

„Manufakturhuset“.
Tekstilvarer

Tricotage
Sengeudstyr

Herre-Ekvipering. Billigst i Ballerup.
Telefon Nr. 112.

H. C. HANSEN, 
BARBER & FRISØR, 

BALLERUP

S. Bildes
Af holdsrestauration anbefales.

Redaktion: H. Bahne Jensen, N. P. M.
Feilberg og Knud E. Nemming.
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