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LUCIDAR1US
ORGAN FOR

M. KRUSES SKOLE.
Onsdag den 12. April 1916.

Nr. 1.

1. Aarg.

Georg Brandes: Voltaire.

J-oraar.
Qolen varmer og det lakker mod Vaar,
X* Alting vækkes til Liv og til Glæde.
Jorden, der før var frossen og haard,
Tøes og lunes af Foraarets Væde,
Eranthis og Krokus titter frem af dens Skød
Med bøjet Hoved og skælvende Blade;
De skælver for Kulden og Nordenvindens Stød.
Alting spirer og alting gror,
Med Liv dækkes snart den kulsorte Jord,
Luften kalder og Lyset kalder,
Ja, Vaarsolen kalder paa Liv.
Vaaren er Livets Skabelsestid,
Vaaren trænger ind i vort daglige Slid
Og kalder paa Liv.
I. H.

Kammerater!
Vi har længe fundet, at vor Skole ikke var
nogen rigtig Skole. Der var intet der samlede os
Kammerater fra de forskellige større Klasser, ingen
Skoleballer, ingen Udflugter, kun en enkelt Gang
Komedie, men ingen Skoleforening og frem for alt
intet Skoleblad.
„Aller Anfang ist schwer“, men Begyndelsen
skal jo engang gøres, og nu vil vi forsøge det.
Vi haaber vor Plan vinder Bifald og at I vil hjælpe
os med Udførelsen. Et Skoleblad plejer jo ikke
at have Ry for at være sejglivet, men lad os haabe,
at det maa leve i hvert Fald en god og tilfreds
Ungdom.
Hjælp os gennem „Lucidarius“ at bringe Lys
i Skolens øverste Etager!

I Tirsdags holdt Georg Brandes et Fore
drag i Koncertpalæets store Sal om Voltaire
som verdenshistorisk Person, til Fordel for en
falden fransk Soldats lille Datter, som Eleverne
i Henry Quatre-Skolen har adopteret. Fore
draget var i sig selv udmærket; Brandes paa
viste, hvor alsidig Voltaire var, og i hvor høj
Grad og i hvor mange Retninger han havde
haft afgørende Indflydelse paa sin Samtid og
paa Eftertiden. — Men den, der hører Brandes
for første Gang, kan ikke undgaa at blive lidt
skuffet; naar man har læst saa meget storartet
af ham og om ham, og naar man har hørt,
hvor ens Forældre var begejstrede for ham
som unge, venter man sig, uden at tænke paa
hans 74 Aar, noget helt usædvanligt; en
flammende Agitator, der slaar i Bordet og
højlydt slynger sine Meninger ned blandt
Publikum, vækkende Begejstring eller Forar
gelse; og i Stedet staar der en lille, ind
skrumpen Olding, der piller nervøst ved sine
Lorgnetter og taler med en svag, sagtmodig
Gammelmandsrøst, som kun med Nød høres
i den store Sal; og han taler tilmed et om
trent uforstaaeligt Dansk, hvad der gør Op
fattelsen endnu vanskeligere. Hvorfor i al
Verden forvansker Manden sit Modersmaal
saaledes? Han, som har saa megen forstandig
Kritik overfor andre, burde virkelig have lidt
mere Selvkritik i denne Retning 1 —
Men selvfølgelig var det et storartet
Foredrag!
Else Bache.

stemning.
Y^oraaret nærmede sigi Endnu var det
U"“ koldt og trist; man mente at føle Varme
/
i Luften, og de første Viber var set.
Overalt mødte man glade, tilfredse Mennesker,
Ansigter, der straalede af Lykke og Forvent
ning. Nu kommer Vaaren!
Men Else glædede sig slet ikke; hun sad
ganske alene inde paa sit Værelse og syede.
Der var saa hyggeligt derinde; tunge, mørke
Gardiner for Vinduet. Ilden knitrede lystigt
i Kaminen; alt tydede paa Omhu — om
hyggelig det var Else nu ogsaa, hendes Værelse
var hendes Kongerige, her havde hun sine
Gemmer, sine Billeder, sine Smaating. Hun
havde det godt, hendes Forældre var rige, og
hun kunde faa alt, hvad hun vilde; men hun
ønskede kun Fred, at sidde roligt paa sit
Værelse og sy — sy som om det gjaldt Livet
og saa lade Tankerne flakke viden om — men
de endte altid eet Sted, paa et lille Kvistværelse
i et stort kedsommeligt Pensionat,
Der var saa uhyggeligt der, et lille snæ
vert Rum med ten Seng og et Bord; der var
en tung Luft, en ubehagelig Varme fra Varme
apparatet, og alligevel føltes der Kulde, Uhygge.
I en Krog stod en Reol med nogle faa lasede
Bøger, ellers intet — intet Tæppe paa Gulvet,
ingen Blomster, ikke én eneste lille grøn Gren.
Paa Bordet var et Blækhus uden Prop, kulørte
Blyanter og et Par Bøger.
Else har kun et utydeligt Billede af alt
dette.
Ved Bordet sidder en ung Mand, først i
Tyverne, Hovedet støttet mod Haanden, han
læser flittigt, og Else ser hans bøjede Hoved
med det mørke, tætte Haar, de energiske
Træk, smuk er han ikke, men et klogt,
godt Ansigt har han; for ham vilde Else gøre
alt............. Nu ser han op, strækker sig dovent
paa den haarde Stol, ser paa Uret, nu maa
det være Tid. Han sukker og trækker paa
Skuldrene, idet han mumler halvhøjt: »Hun
vilde det, man er jo dog en Gentleman«!
Pludselig gaar han hen til Døren, faar
fat i Hat og Ulster og driver saa hen ad Gaden.

Klokken er 2. Else ser sig selv komme fra
Skole noget før de andre Kammerater; i Dag
lovede han jo at komme, der er han — hun
føler sit Hjerte banke heftigere og ser lidt
forlegen til den anden Side — men inden
hun ved hvordan, gaar hun ved Siden af ham.
Nu er alle Sorger glemt, nu er hele Verden
smuk og hun straalende af Glæde. Egentlig
har hun ikke noget at sige, hun er kun lyk
kelig ved at være sammen med ham, hun ser
ikke det utaalmodige Glimt i de brune Øjne,
de lange Vipper trækker sig ærgerligt sammen;
hun føler ikke det tilbageholdte Suk
De følges ned ad Gaden, gemytligt snakkende,
nu er de foran Pensionatet, og inden hun ved
hvorledes, er han væk, og hun staar alene
midt i Byens Larm og Travlhed — og plud
selig fatter hun, han bryder sig ikke om hende,
hun er en Kammerat for ham — intet mere.
Nu havde han gjort sin Pligt mod hende;
hun havde bedt ham komme, og det kunde
han ikke afvise — men mere er det ikke . . . .
og nu sidder Else alene paa sit ensomme
Værelse midt i Luksus og Hygge og tænker
paa ham, Studenten paa den uhyggelige, triste
Flybel; hendes Sind er tungt, men Munden
smiler, ingen skal se hendes Nød, ingen føle
den nagende Smerte; men han er tusindfold
lykkeligere trods hans Mangel paa Hjem; han
kender ikke Kærlighedens giftige Pile — aner
ikke den Braad, den onde Eros har kastet i
Elses Hjerte. — Hans eneste Bekymring er
at passe sine Timer, men hendes at beherske
sig selv.
. „

Fra Historietimen!
Magister: Hvilken Akt sikrede det engelske Folk
mod Lovløshed?
Discipulus: Corpus juris.

Magister: Hvem er Ulrikke Eleonore?
Discipulus: En Søster til Chr. V, Fr. Ill’s Søn.
Magister: I hvilket Forhold stod da U. E. til Fr. III?
Svaret udeblev.------ Kvinders Logik!? hml!
Megen Pynt er altid Tegn paa, at der etsteds
mangler noget, det være sig nu i Hovedet eller i
Tøjet.
.
(Møser).

Enkelte Numre kan købes i Julius Hersoms Boghandel, GI. Kongevej 142.

70— Retskrivning.
Copi af et Brev fra en Moder til en Lærer.
Hrre Lere Lille Lodvig Har sagt at di
har sagt at dær ikke ær troldom og spøgelser
til og de gør mej Ont di Lere ikke ær bedre
Lært hvor ti er netop en gruli Ti, Satan sider
de sier pastor Kraig i alle Kroge den velsinede
Man. Aa je græder mange tore for lille
Lod vig for de æ maj egot han kan læse og
Skrive og Raine saa de tagger je hvor Herre
for men det gør maj saa undt naar han siger
at di siger At den Hemmel vi tydeligen kan
se for hvore Øjne inte er anned en bare Loft
og han Har osse Sagt At Maases Han gik
over Änden a de røde hav men der Staa jo
tydeligen og læse At Vorherre for til Him
melen di maa endeligen inte prule Lille
Lodvig for han æ en god Dreng og di ær
jo osse saa god mod ham og hans Lillesjæl
ær saa glad over at gaa i skaale men je ve
bare be dem i al Kjærlighed inte lere Lodvig
nogen Geografi for de ær nok der han for
Sin Ugudelighed Leren maa endelig ikke være
vrei fordig je søre for mit Barn.
Årbødigst

Lodvig Moder
Madam.

Öm eld smukkeste Örd.
,W‘.
<T\et smukkeste Ord, det dejligste, er det ikke
df det korte, men saa meget sigende Ord:
»Mor«? Rummer dette lille Ord ikke en Jubel
ja, næsten en Triumf, naar det lyder i Barnets
Mund?
Og for den, der bærer det som sit Navn,
vækker det Følelser, som ikke kan beskrives,
Længsler, som slet ikke kan bestemmes, det
bevæger Strenge, hvis Dirren er saa fin, at
vort Øre ikke kan opfatte den, det rummel
en Rigdom — og en Fattigdom tillige.
Er den, der faar dette Navn-i Eje, ikke
langt rigere end den, der bærer Verdens største
og kostbareste Kejserkrone? Men hvor fattig
og hjælpeløs kan en Moder ikke føle sig, hvis
Børnene vokser fra hendel Hun mangler saa
ofte nu til Dags Kundskaber til at kunne
følge dem. De skal lære alt, kende alt, og

Mor slider maaske Nat og Dag for at kunne
hjælpe dem frem — og de tager imod ofte
uden at forstaa, hvad der bliver givet.
De tager det som en Selvfølge, Ender det
ogsaa saa selvfølgeligt, at de maa søge Venner
uden for Hjemmet, der er opdragne ligesom
de selv, Venner med samme Kundskaber som
de selv har, Venner, der ogsaa ligesom de selv
efterhaanden bliver vant til at foragte deres
Mor, fordi hun er gammeldags og uvidende.
— — Da bliver en Mor fattig, aah saa usigelig
fattig og hjælpeløs, for hvor stolt hun end kan
være af sine Børn, saa svider det saa underligt
inde i Hjertet, naar Børnene i Hjemmet taler
om alt det, de lærer i Skolen, alt det nye og
alt det fremmede. Hvorfor lærte de ikke det
i hendes Barndom, hvorfor har hun ikke Lov
at forstaa sine Børn og følge med dem; nu
er det for sent at begynde. Børnene har alle
rede for længe siden opdaget, at deres Tro paa,
at Far og Mor var alvidende, var meget forkert.
(Fortsættes).

Kammerater!
Vi vil gerne takke alle Abonnenterne for den Tillid
De har vist os med at tegne sig før de vidste, hvad
Bladet vilde byde. Vi haaber De ikke vil fortryde det.
Men dette ligger lige saa meget i deres egen Haand
som i vor. Send os derfor rigtig mange Bidrag til
Bladet, at vi kan bevare den Velvilje, der hidtil er
vist os. Endelig bringer vi Frk. Jensen vor Tak for
den Imødekommenhed, hvormed hun har tilladt os
at gøre Forsøget.
Red.

Læs!

Fri Diskussion!
Artikler dertil maa indkomme inden Onsdag
i hver Ugel

Spørgsmaal og Svar!
Spørgsmaal stilede til Redaktionen fremkomme
i næste Nr.
When is a door not a door?
jjBfB si
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ELEVER I M. KRUSES SKOLE.
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Nr. 2.

Mandag den 17. April 1916.

paasRe.
Oort er Himlen, sort er Jorden,
Ej en Bølge kruser Fjorden.
Alt er Mørke, Dis og Regn,
Natten kommer med stærke Tegn.
Mørket sig sænker
I dybsorte Lænker,
Kort sig betænker
— Standsning der bydes —.
En Lysstraale skydes
Fra Mørket, men brydes.
Og atter fremtoner
Fra Dybets Regioner
Til hendøende Toner
Det sorte, det vaade,
Dagslivets Qaade —
Dødens Omraade.
Den sorte, dunkle Langfredagnat
Jesus er død, har Jorden forladt.

Himlen er sort og Jorden er sort,
•Lyset veg for Mørket bort.
Enlig skinner en Stjerne saa mat
Fra Himmelens Hvælv i den
kulsorte Nat.
I Øst det dæmrer.
Taagen letter,
Solen staar op,
Duggen sig sætter paa svulmende
Knop.
Alt ligger badet i Sol,
Paaskelilje og Martsviol.
Deter Lyset, der hersker paa Jorden
Baade mod Syd og i Norden.
Kampen er endt;
Mørket er ned til Dødsriget sendt.
Lyset har vundet,
Døden er bundet,
Mennesket frelst fra dens Magt,

1. Aarg.

Jorden iklæder sig Paaskedragt.
Alt er saa let, saa muntert og lyst,
Liv nu vaagner, hvor før var
saa tyst.
Fuglene kvidrer, og Blomsterne
gror,
Paaskemorgen oprinder paa Jord,
Christus er opstanden. —

5kölen holder j-ødselsdag
Qolen skinner og Himlen er blaa. Vinden
blæser den friske Foraarsluft hen over vore
Hoveder. Foraaret er den Tid, hvor alt levende
bliver skabt og begynder at spire. — I April
Maaned, d. 22., .for mange Aar siden ved vi,
at Spiren blev lagt til noget nu saa stort og
velvoksent som vores egen Skole. I den An
ledning begiver vi os hen til Frk. Kruse.
Vi aner allerede i Entréen ' den fine, gammel
dags Duft, der er over alting. Frk. Adéle
lukker selv op og fører os ind i de gamle
Stuer med de mange Korsstingsbroderier og
de hvidmalede Gulve, mens Vaps farer gøende
op ad os. Desværre ligger Frk. Kruse i Sengen
af Influenza. Men Frk. Adéle mener nok, at
Frk. Kruse alligevel vil give os et Par Op
lysninger. Vi gør Indvendinger mod at skulle
ulejlige en syg. Det hjælper ikke og vi bliver
ført ind til Frk. Kruse, der begynder at for
tælle.
»Der er saamænd ikke meget at fortælle«,
siger Frk Kruse. »Som ung var jeg i Huset
hos Frk. Zahle, hvor jeg lærte en meget dygtig
og elskværdig Dame, Frk. Thomsen, at kende;

vi kom til at staa hinanden meget nær.
Senere vilde hun læse til Institutbestyrer
eksamen, jeg ønskede det samme; men hun
vilde læse det i Tysk. Jeg skammede hende
ud derfor — det var under Krigen — og jeg
fandt det umuligt med Tysk. Vi fik saa Lov,
som de første, at tage den med Engelsk.«
Frk. Kruse hoster, og vi finder os selv
meget brødebetyngede og skamfulde over vor
Paatrængenhed. Frk. Kruse fortæller igen:
»Senere ønskede jeg en Skole i Flensborg,
hvor jeg er født, men jeg fik ikke Lov.
Saa flyttede Frk. Thomsen og jeg sammen
her i Byen og begyndte paa Vesterbrogade 112
en lille, meget lille Skole med otte gode, rare
unge Piger. Skolen maatte dog flytte paa Grund
af et for nært Naboskab med en Ostehandler.
Saa begyndte vi i Nr. 57 paa 1. Sal og indtog
senere de øvrige Etager.
Frk. Thomsen ønskede ikke at have smaa
Piger, men en Dag, hun var ude, tog jeg
imod en Mo’r, der vilde indmelde sin 6 Aars
Datter. Jeg sagde ja. Nu skulde det altsaa
være en rigtig Skole«.
Vi ser hen til de mange Medicinflasker
paa Servanten, medens Frk. Kruse tænker paa
det Skridt, hun den Dag gjorde. Vi vover
dog at spørge, naar Skolen flyttede hen til os;
det er alligevel vores Skole, den der ligger
paa Frederiksberg Allé.
»Jo, først byggede jeg en Skole ved Siden
af Nr. 57; den solgte jeg i 1886 og flyttede
saa Skolen dertil, hvor den nu ligger.«
Frk. Kruse er træt; vi spørger til Slut,
om det ikke er underligt saadan at se det
vokse op om sig?
»Jo,« siger Frk. Kruse, »men jeg havde
saa mange gode Mennesker til at hjælpe mig.«
Frk. Kruse omtaler alle de Mennesker,
hun har haft om sig, som gode og rare. Mon
det ikke er, fordi hun selv var saadan, at man
maatte blive' god og rar ved at omgaas hende
Vi takker, tager Afsked og ønsker en
rigtig god Bedring 1
Red.

Öm det smukkeste Ord.
„JW‘.
(Fortsat).

Ja, den Tid kommer snart, hvor de mener
sig saa langt, langt klogere end baade Far og

Mor, især da end Mor, og de begynder, maaske glade og uskyldige, at ville belære hende
om alt det meget, de lærer.
Flvor kan de da saare, naar de paa deres
barnlige, ligefremme Maade vil til at undervise
Mor, som Lærerne har undervist dem. Det
er vel nok forkert, naar en Moder lader sig
saare af sligt, men det er saa svært, naar ens
Børn allerede saa tidligt maa se ned paa deres
Mor, fordi hun ikke har lært, hvad de lærer.
Og det er der saa mange Børn, der gør.
Selvfølgelig gør de det ubevidst, i hvert Til
fælde de første Aar; men det smerter meget
at blive kaldt »Mor« som sit eget Barns Elev.
»Mor«. -—■ Der ligger en Verden i det
Ord, en Verden, der vel har sine Sorger,
sin Smerte — en Verden med mange Pligter
og tunge Ansvar, men en Verden saa fuld
af Haab og Glæde, af Tro og Kærlighed.
»Mor« er et Ord, der saa ofte næsten synges
ud, med en Understrøm af den dybeste Glæde
og den største Beundring for Mor og Kærlighed
til hende. Hvor er de lykkelige, der kaldes
med et saadant »Mor«.
Kan man ikke straks høre den mægtige
Klang, der er i Ordet, hvis man kalder et
lille Barn hen til sig og faar det til at tale
om>»Mor«l Og selv om det ikke selv har en
god eller kærlig Mor, selv om det maaske slet
ikke kender sin Mor, vil der dog altid i Ordet
»Mor« ligge en Længsel og en Kærlighed,
som gør det smukkere end alle andre danske
Ord. —
/ H

William Shakespeare.
23. April 1916 — 300 Aarsdagen for hans Død.

April, vistnok den 23., fødtes i Aaret 1564
J en lille Dreng, som blev kaldt William
Shakespeare, og som udviklede sig til at blive
et af de forunderligste Mennesker, som Verden
staar uforstaaende overfor. Shakespeare s Føde
by var Stratford-on-Avon, en lille By, der ligger
ca. 5 Mil Syd for Birmingham.
Som Dreng gik William i Byens Latin
skole, hvorfra han dog temmelig tidligt maatte
tages ud paa Grund af Faderens Fattigdom.
Om Shakespeare’s Barndom og Ungdom ved
man kun meget lidt. Men man ved dog, at
Drengen ofte har haft Lejlighed til at se ad
skillige Skuespil blive opført, dels af omrejsende

Skuespiltrupper og dels af forskellige Lav. —
Meget tyder paa, at Shakespeare i Stratford
har ført et vildt og ryggesløst Liv. 1586 maatte
han forlade sin Fødeby — efter Traditionen
paa Grund af Krybskytteri — og drage til
London, hvor han blev i en lang Aarrække.
Til at begynde med led han her megen
Nød og Elendighed. Senere optraadte han som
Skuespiller ved »Globe« Teatret, men det var
kun en beskeden Plads, han erhvervede sig
som saadan. Saa snart han havde begyndt sin
litterære Virksomhed, steg han hurtigt i An
seelse og Agtelse. Ogsaa hans pekuniære For
hold forbedredes, da han nemlig blev Direktør
for »Globe« Teatret. Han fik mange Venner
og Beundrere og blev almindelig kaldet »gentie
Shakespeare«.
Shakespeare staar ikke som nogen klar
Personlighed med et bestemt Særpræg, som
man kan lære at kende gennem hans Værker.
Hans Kundskaber var saa omfangsrige og saa
forskellige, at man skulde synes det en Umu
lighed, at de kunde rummes i eet Menneskes
Hjerne. Hans Sjæleliv undergik store Bryd
ninger af de mest modstridende Arter. Disse
Sjælskampe afspejler sig i hans Dramaer.
Snart slipper han Naturens Magter løs i al
deres Raseri, skildrer den mest hjerteskærende,
lidenskabelige Ophidselse, som sprænger Indi
videt, fremhæver det dyrisklave i Mennesket
— og saa leger han fantastisk i Drømmenes
Verden og fremstiller kloge og sympatetiske
Mennesker. Han hentede sine Emner fra de
forskelligste Steder.
Efter sit Londoner-Liv levede Shakespeare
sine sidste Aar i 'Stratford, hvor han blev
begravet. Senere rejstes et Monument i West
minster Abbey.
Shakespeare's Eksistens har været benægtet
og bliver det maaske af enkelte endnu. Georg
Brandes har i et stort Værk om Shakespeare
forsøgt at gendrive Tvivlen angaaende Shakes
peare selv og hans Værker, som en Tid mentes
at være skrevet af Filosoffen Bacon.
Shakespeare blev Idealet og Lærermesteren
for flere efterfølgende Digtere. I 17. Aarhundrede gik Interessen dog bort fra Shakespeare
for en Tid. Først paa Grund af Puritaner
vælden og dernæst fordi den fransk-klassiske
Litteratur fik Herredømmet. I Tyskland blev
Shakespeare gjort bekendt ved Lessing og
senere ved Goethe. Derfra holdt han sit Ind

tog i Frankrig og Italien og videre ud i Verden.
Shakespeare og hans udødelige Værker vil til
alle Tider optage en høj Plads inden for den
nyere Tids Litteratur.
y. s.

Læs her!
Da der stadig til Redaktionen er indløbet
Forespørgsler om Betydningen af »Lucidarius«,
meddeler vi herved at vi har valgt det pran
gende Navn »Lysbringeren«. Lad Bladet svare
til sit Navn.
4»

Vi agter at udsætte en Bog eller Billede
hver Maaned, som Præmie for den bedste
Artikel om et opgivet- Emne. Denne Gang
opfordrer vi jer til en Beskrivelse af en Ud
flugt. Hvis I skaffer 10 Abonnenter, faar
I selv Bladet gratis et Kvartal! Skaf mange
Annoncer des større og bedre bliver Bladet.
Red.

Et underligt Avertissement.
Fin Vadsk besørges af en Enke, som
tørres i Luften. Billet mrk. 209.

REBUS.

R 1 DAD i
Redaktionen beklager meget, at der i
sidste Nummer var kommet den kedelige Fejl,
discipulus i Stedet for discipula.

Hækling.
Det
med
este
ver,
stre

Alting har sin Tid, hvor det er moderne,
gammelsdags nydelige Hækling, baade
og uden Lidser er netop for Tiden høj
Mode, anvendes baade i Lyseduge, Kra
Linned o. s. v. Forskellige billige Møn
kan afhentes paa Redaktionen.

Abonnér paa „LUCIDARIUS“.
1 Kr. Kvartalet. — 35 Øre pr. Md.
Annoncér i »LUCIDARIUS«.
—

JULIUS HERSOMS
Bog*, Papir* og Musikhandel,

GI. Kongevej 142 (ligefor Amicisvej)
Telefon Vester 5742 y.

—

BLOMSTER
FORRETNINGEN
„ ACACIA “ =
L. FREDERIKSEN

FALKONERALLÉ 1.

TLF. GODTHAAB 630.

y

Regning
Undervisning og Lektiehjælp
i Regning, Matematik og Sprog
tilbydes af eks. Regnelærerinde

Saison - Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.

Frk. E. Jespersen, Vinkelvej 292.
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Poula Klein,
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Undervisning tilbydes af Elev
af d. kgl. d. Musikkonservato
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Ulla Jespersen,
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C. L. Nielsens Bogtrykkeri,
Aaboulevard 29. Tlf. Nora 1918.

GL. KONGEVEJ 104
TELEFON 12.014

SIGURD REFFLING,

Frederiksberg Allé 18—20
(ved Kruses Skole)

^agnekontor og

irodcrimctga^in,

G|L Kongevej 163. ilf. Vester 6087 x.

fører stort Udvalg i Chocolade og
Drops samt Konserves, Delikatesser
og øvrige Kolonial Varer.

Redaktører: Ingeborg Hunderup, Howitzvej 49 1 (Tlf. Central 3188) og Ilse Claussen, Smallegade 24 (Tlf. Godth. 1302).
Udgiver Else Bache, Rahbeksallé 32 L — C. L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Tlf. Nora 1918).

Voxdug-

Linoleum- og
GummivareMagasinet.
GI. Kongevej 122
(ved E iilowsvej).

Regnfrakker og Galoscher i stort Udvalg.

S

Kmil Glansen ®
Fotogi afisk Ktelier,

Hjemmelavet Konfekt og Marci
pan anbefales fra
Fru Viggo /L Jansen,

Frederiksberggade Kr. 3d2,
København B.
Telefon: Central 8050.
Foto Sketsch, Kunsttryk, Kulbilleder, Platin
billeder, Celloidinbilleder, malede Billeder i Olie.
Pastel, Aquarél
Elegant Udførelse.
Rimelige Priser.

Bülowsvej 44.

Atelier for Damehatte.
Altid fikse Nyheder.
TELEFON: VESTER 2039 x.

Fru MAGDA JACOBSEN,
GI. Kongevej 152.

JØRGEN OLSENS

1 BLOMSTER|
g
FORRETNING g
©

GL. KONGEVEJ 104

@

TELEFON 12 014

„Økonomien"
Vesterbrogade 27,
GI. Kongevej 145,
Ørsteds vej 39 K.
Specialforretning i
■Husholdnings- og Rengøringsartikler.

Ovenstaaende Kliche viser Billedet paa
Omslaget til

„10 Øres Romaner"
som faas i alle Kiosker og Bladhandeler. Ro
manerne udkommer hver Uge. For 10 Øre
faar De en hel lille Bog, hvis Indhold vil
glæde baade Dem selv, Deres Forældre og
Deres døskende. Nr. 213 har til Titel:
Lyset i Natten, Nr. 214: Afrikaneren.

Stat de Averterende!
Husk Jul. Hersom's Bog-, Papir- og Antikhandel, GI. Kongevej 142.
Leverandør til Forbrugsforen, f. Embeds- og Bestiilingsmænd samt Læger.

ir

I

Reparationsværksted
for

Saison-Nyheder i alt til Lingeri

LÆDERVARER

henhørende.

Portemon æer — Seddelbøffer — Dametasker
Rejsetasker ■— Dokumentmapper og Kofferter

Stort Udsalg i fikse Gaver.

Alt repareres. Alt kan farves. Alt hentes og bringes.

Montering af alle Slags Lædervarer.
Læderplastik og Broderi udføres solidt..

POULA KLEIN
Tlf. Vester 1570 y

GI. Kongevej 85.

Mprl A p’tplsfp

E. KRENKE, Smallegade 39.
Tefl. Central 4646.
— Byen 4646.

Fri Notering.

„LA GLACE“
3, Skovboqade 3
- (Stue og Kælder).

■

Specialitet:

.E FREDERI KSI
"

Overflødighedshorn og Isanretninger.
Altid frisk fyldte Chokolader.

Cand: Pharm

Konfektrosiner

Eget Fabrikat.

Extra imperiaux
i store blaaduggede Klaser.

Krakmandler

Sötoft Tanges Eftf.,

å la princesse.

Axel Steekhahn,

GL. KONGEVEJ 155.
Telefon 8016.

“TELEFON"
*2822"

[.HJØRNET-AFRÄTHSACKSVEJ

Kolonial-, Material-,
Delikatesse- og Hermetikforretning.

Redaktør: Ing. Hunderup (Ansvarhavende) Howitzvej 49 *, (Tlf. Cent. 3188).

Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58.

LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER 1 M. KRUSES SKOLE
Nr. 3.

Onsdag den 26. April 1916.

J)et brager øg blinker.
*|\et brager og blinker med blanke Sværd,
Jy Det drøner, gi’r Ekko i klagende Rallen.
Af Mørket opstiger en Dødningehær
Og stirrer med tomme Øjne paa Valen.
For Blodet drypper fra de blanke Kaarder.

De bløder og kæmper, de raser og dør,
Mens Ildgnister flammer. Kanonerne drøner;
Med halvbrustne Blikke som knækkede Rør
De falder, og Buldret blandes med Bønner,
Mens Blodet drypper fra de blanke Kaarder.
Det dæmrer. — Dér borte med korngult Haar
Staar Danmark og ser det med Afsky i Øjet;
Den bølgeblaa Kjortel for Vinden slaar,
Om Brystet er Hænderne sammenføjet.
Men Blodet drypper fra de blanke Kaarder.
Afmægtig hun staar, dog saa ædel, stolt
Og lider med Belgiens døende Sønner.
Hun grues og spørger: „Aah, hvem har det voldt?“
Mens Tordenen brager, og Saarede stønner, Og Blodet drypper fra de blanke Kaarder.
Hun undres og ængstes; thi Tanken gaar:
Hun ser mod de frodige, friske Vange,
Hvor Døtrene danser med Blomster i Haar
I tankeløs Kaadhed til Latter og Sange,
Mens Blodet drypper fra de blanke Kaarder.

Med Uro hun spørger: „Er Kærlighed død?
Vil aldrig den vaagne? Saare jeg længes!
Saa koldt mine Sønner ser Belgiens Nød!
Knapt véd de, at Mennesk’ligheden fortrænges,
Saa Blodet drypper fra de blanke Kaarder.“

1. Aarg.

Det brager og blinker med blanke Sværd,
Det drøner, gi’r Ekko i klagende Rallen.
Af Mørket opstiger en Dødningehær
Og stirrer med tomme Øjne paa Valen.
For Blodet drypper fra de blanke Kaarder.
I Dæmringen staar hun med Løv om Haar
Og Tankernes Dybde blaaner i Øjet;
Den bølgeblaa Kjortel for Vinden slaar,
Om Brystet er Hænderne sammenføjet,
Men Blodet drypper fra de blanke Kaarder.
Pam.

En sand historie.
Dag, da det var rigtig godt Vejr, gik jeg
ud i Frederiksberg Have, hvor jeg længe
ikke havde været. Jeg gik ned langs Kanalen
bag ved den store Plæne, da jeg pludselig fik
Øje paa en ganske ung And, som sad i Solen
og pillede sig med Næbbet; ikke langt fra den
sad en gammel Andrik. De sad og konver
serede, og man kunde tydeligt se, at den
unge koketterede med den gamle. Bedst som
de sad, hørtes et forfærdeligt Spektakel; det
var Andrikkens Kone, der kom; hun var smæk
fornærmet paa sin Gemal, fordi han havde
indladt sig paa at gøre Kur til saadan en
Bachfisch. Hun gav den unge et ondskabsfuldt
Puf, saa den dejsede ned i Vandet, og saa
plumpede hun selv efter; derpaa satte hun
det ene Ben op paa den unges Nakke og holdt
den 'nede under Vandet 2 å 3 Minutter. Da
den unge endelig kom op igen var den natur
ligvis ganske forpjusket, og den var ikke sen

til at komme bort fra den væmmelige gamle
And.
Da Andemor saa, at den unge var helt
borte, kravlede hun atter op paa Bredden,
men nu var det for at skælde Fatter ud.
Det lod ogsaa til, at han fik Samvittighedsnag
over, at han virkelig havde indladt sig paa at
snakke med den dumme Unge, thi han gik
nemlig hen til Mutter for at pille hende lidt
i Nakken og for at gøre sin Sag god igen,
men Mutter var krænket, saa hun gav ham
et lille uvenskabeligt Puf og gik saa om bag
en Busk, og endnu i nogen Tid efter kunde
man høre hende ligge og skælde ud: »Raepraep-raep.«
Agnes Lindahl. VII.

Gjeorg Braneles.
'N faar Else Bache i det første Numer skriver,
/
at Georg Brandes taler et ganske uforstaaeligt Dansk, saa mener jeg at kunne paastaa det modsatte; ganske vist er det et helt
Aar siden jeg hørte G. B. holde et Foredrag,
men han har sikkert ikke glemt sit Modersmaal i den Tid. Hans Foredrag var klart,
tydeligt og fuldtud forstaaeligt for de fleste af
Tilhørerne. Dog maa jeg indrømme at Til
hørerne paa de bageste Rækker ikke fik lige
saa meget Udbytte af det som dem paa de
forreste, men dette skyldtes ikke G. B.s uforstaaelige Dansk, men hans Stemme, som ikke
er saa kraftig, til Dels paa Grund af hans Al
der og til Dels paa Grund af hans Svaghed.
Naar Else Bache endvidere skriver, at
man tænker sig G. B. holde et Foredrag ved
at slaa i Bordet, saa maa denne Tanke siges
at være meget ungdommelig, da de fleste ved,
at det, der gør en Foredragholder populær,
absolut ikke er hans Kræfter, men den tyde
lige og forstaaelige Maade, paa hvilken han
taler til Publikum.
Julie Leevy

JjTIle Dyr har deres Særheder! De er lige/ * som Menneskene! Hvad betyder Natur
historie for Skolebørn? Det er nærmest en
Pine. Det interesserer dem kun i ringe Grad
at vide, til hvilken Familie de enkelte Dyr

hører, og hvor mange Tænder de har, eller
om de slet ingen har. For at faa Interesse
for dette Fag burde man leve iblandt dem.
Man kender ikke et Dyr, fordi man ved, at
det har et vist Antal Knogler, at det har to
eller fire Ben — nej, man skal kende dets
Psykologi.

Familiens Kælebarn er en lille hvid Kat
med sort Snude og sort Halespids; den har
gode Egenskaber og Fejl som et Menneske.
»Mis« er fornem og tillader ikke fremmede
at røre den, den er kræsen og nysgerrig —
forfærdelig nysgerrig, alt skal den pille ved;
Syltetøjskrukker gaar det især ud over. Skænd
nytter ikke, Katten ser brødefuld ud, men Pa
piret er i Stykker alligevel. Den er altid paa
Jagt efter noget nyt; forsigtig sætter den Poten
paa Mo’rs Blomster, naar de vipper kan den
ikke lade være at bide dem af — eller den
spadserer adstadig henover Strengene paa Fly
gelet, trækker i dem med Kløerne og frem
bringer mer eller mindre harmoniske Lyde.
Erfaring koster noget — ogsaa for Katte.
Mis maatte lide meget inden den lærte. Den
var meget interesseret, da der første Gang blev
tændt i Kakkelovnen, men den brændte Snu
den i sin store Iver og flygtede hylende bort.
Nu ved jeg hvad et Rovdyr er! Mis er
et Rovdyr. Dens første Offer var en Frø,
og med hvilken Begejstring kom den ikke
med sit Bytte. Vi sad netop og spiste, da
den mjavede udenfor, intetanende lukker vi
op, og ind kommer Katten med sin Frø, sej
erstolt smaamjavende, og vil gøre os delagtige
i sin Glæde. Den lægger sit Bytte paa Gul
vet, vandrer lidt rundt om det, Frøen gør en
Bevægelse, straks sætter Katten Kloen i den,
fortærer først Hovedet, saa Benene, vor egen
Appetit var borte. Ingen rørte en Bid mere.
En anden Gang fangede den en Fugle
unge, hvorledes ved jeg ikke; en Morgen hører
vi skrækkelige Hyl og Fuglepip, som syntes
at komme fra Sengen, saa er alt roligt, plud
seligt begynder det igen — hjerteskærende —
det løb os koldt ned ad Ryggen. Vi opdagede
saa Katten med en Spurveunge under Sengen.
Fuglen rystede af Angst, den blev hurtig druk
net, men Mis var utrøstelig, den gik sørgende
om hele Dagen.
Denne og lignende Bedrifter gjorde den
forhadt af alle Dyr i Nabolaget. Spurvene
kom engang i Hundredevis for at hævne sig,

men Katten frygtede ikke, den laa og slikkede
Solskin med Poten bag Øret. Af og til fan
gede den en Fine, som den fortærede, glad
viftende med Halen. Naar det var forbi, slik
kede den sig velbehageligt om Snuden.
Som alle Katte er Mis behændig, kun én
Gang forfejlede den sit Spring; man kunde
tydelig se dens Skamfuldhed. Den var saa
uheldig at falde ned i Badekarret, der var nu
kun lidt Vand, saa Mis blev staaende og ry
stede Poterne skiftevis, aldeles hjælpeløs. Det
var et kostelig Syn.
Trods dens mange Unoder holder vi meget
af den. Vi dækker over dens Fejl, men Møb
ler og Bøger bærer som Regel tydelige Spor
af dens Klør.
Men det er jo kun Mis — og den er
forkælet.
/ c

/oraarsudstillin^en.
J f DSTiLLiNGEN paa Charlotteuborg er i Aar
overordentlig righoldig; der er megen
rigtig god og sund Kunst imellem, men intet
særligt fremragende, intet nyt; man kender
saa godt det altsammen i Forvejen. Der er
f. Eks. Mich. Anchers Skagensfiskere; hvor
kan man dem ikke udenad nu, frit oversat
efter Krøyer og komne i nyt Oplag hvert Aar!
Saa er Anna Anchers Billeder, f. Eks. »Smaa
døbte Børn« og Portrættet af hendes Moder,
mere originale.
I samme Sal som Ægteparret Anchers
Billeder hænger en stor Folkevise-Komposition
af Hans Nikolaj Hansen, bygget over »Harpens
Kraft«: Hr. Villemand rider til Kirke med
sin Brud, men da Toget drager over Blidebro,
røves Jomfruen af Trolden i Aaen; dette
uhyggelige Øjeblik er det, der er fremstillet.
Uhyret trækker Bruden ned af den stejlende
Hest, hun kalder højt sin Trolovede til Hjælp,
men maa dog i næste Øjeblik synke ned i
Vandet; dette Billede er et virkeligt Kunstværk,
og det samme gælder om Sidebillederne: De
forfærdede Spillemænd, af hvilke den ene har
en iøjnefaldende Lighed med Olaf Poulsen,
og Hr. Villemand, der søger at tæmme sin
skræmte Ganger, men selv med Gru ser sin
Brud forsvinde i Bølgerne; endnu to Billeder
hører med, men findes i en helt anden Sal,
hvilket er en slem Fejl i Ophængningen; de

viser det bøvende Kvæg og de døde, der rejser
sig af deres Grave; især den brogede, bøvende
Tyr er udmærket, en hel Philipsen; disse Bil
leder er noget af det bedste paa Udstillingen;
der er over dem en ægte dansk Folkevisestemning; af den anden, adskillig mere sød
ladne Folkevise-Kunstner, Agnes Slott-Møller,
findes der i Aar intet, men til Gengæld et
mildest talt mærkeligt Billede af hendes Mand:
»Den himmelske og den jordiske Kærlighed«,
forestillende to Kvinder ved et smukt Spring
vand; naar hertil føjes, at det ikke er let at
se, hvem der er hvem af dem, er der vist
sagt nok om det Maleri.
(Fortsættes).

Læs her!
Abonnenterne anmodes om at betale Kon
tingentet for baade Maj og Juni, ialt 65 Øre,
den 1. eller 2. Maj, paa Grund af den skrift
lige Eksamen omkring den 17. Juni,

5maating.
At cand, theol. C. C. Juel d. 29. Aug. ved Døden
er afg. bekendtgøres fraværende Venner af den afdøde.

Ingen maa betro nogen noget uden min skrift
lige Tilladelse, da saadant ikke bliver betalt.
Chrhvn., 22. Aug. 1830.
Bødkersvend.

Öpgaoe
Hvad er det for et Tal, hvis Halvdel multipli
ceret med dets Trediedel og dertil adderet Halvdelen
af Tallet, giver 30?

Køb lios de Handlende, der averterer i Bladet.

Atelier for Damehatte.
Altid fikse Nyheder.
Telefon: Vester 2039 x.

Fru Magda Jacobsen,
GI. Kongevej 152.

JULIUS HERSOMS
Bog-, Papir- og musikhandel,

GI. Kongevej 142 (ligefor Amicisvej)
Telefon Vester 5742 y.
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LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 4.

Mandag den 1. Maj 1916.

Et jYlinde.
usker Du Pinsemorgen
I straalende Foraarspragt?
Vi havde netop fra Haven
Hinanden Kærminder bragt.

K

Saa gik vi sammen ti] Kirken
Hin tidlige Morgenstund;
Paa Vejen vi skulde gennem
En liden lysegrøn Lund.
Der under Træernes Kroner
Var Skygge og Kærlighed; —
Foran os flygted et Daadyr
Med lette, lydløse Fjed.

Her risled en lille Skovbæk,
Den løb saa muntert af Sted,
Det var som den vilde os lokke
Til at lege lystigt med.

Og Bølgerne smaa og klare
De syntes at synge og le,
De vilde maaske end juble
Om Kap med Fuglene.
Der ude i Vandet voksed
Grønne og saftige Siv;
Bølgernes Magt dem bedøved,
De førte et Drømmeliv.

Hvad Bækken saa selv opleved,
Det drømte Sivene kun.
Drømmen de hvisked og mumled
Og dyssed sig selv i Blund.
Guldstjerner gyldne og smukke,
Stod mellem Violer blaa,
Og blegrøde Anemoner
Blomstred, hvor vi skulde gaa.

1. Aarg.

Sværdlillier vrimled ved Bækken
Og pranged med Foraaspragt.
Skovmærker, skære og fine,
Stod klædt som i Brudedragt.
Syren saa grøn og forfrisket
Sig bredte ved Træets Fod,
Solstraalen Træet kyssed’
Og Fuglen sig høre lod.

Flusker Du, at Du mig spurgte
Hvor størst var al Skønheds Magt?
Hurtigt, bestemt jeg dig svared:
»Den er i Naturen lagt«.
Du spurgte mig om jeg aned,
Hvor Kærlighedfryd er størst?
Usikkert, langsomt jeg svared,
»Og der er Naturen størst«.

Saa Du mig til Kirken fulgte,
Men da vi til denne kom,
Sammen vi havde os knyttet
For Livet med Troskabs Baand.

Husker Du næste Søndag?
Vi tog til Lunden, vi to.
Mens Solen straaled og glitred,
Vi nød dens ensomme Ro.
Der satte vi os blandt Blomster
Og lytted til Bækkens Sang;
Mens Fuglene muntert kvidred,
Ej standsed vi Tankernes Gang.
Mens Bækken mumled og lytted,
Fremdrog vi vort Elskovspant;
Mens Sivet drømte og hvisked,
Guldringen os sammen bandt.

„Lien“.

Gieor^ Bundes.
C\et er dog mærkeligt, at Mennesker altid
Jz har saa travlt med deres Næstes mang
lende Selvkritik, at de som Regel derved i en
uhyggelig Grad viser, hvor lidt at denne gode
Egenskab, de selv besidder. —
Frøken Else Bache har nu i en temme
lig overlegen Tone været saa elskværdig at
gøre Georg Brandes opmærksom paa, at det
vilde være hensigtsmæssigt, om han anvendte
noget af sin nok som bekendte Kritik paa sig
selv og tog fat paa et grundigt Studium af
det danske Rigsmaal. Hun har uden mange
Omsvøb fortalt os, at han er en stor Skuffelse
for den, der første Gang hører ham nu, og
at han altsaa utvivlsomt maa betragtes som
et overstaaet Stadium, som ganske uskadelig.
— Jeg var saa lykkelig ogsaa at være tilstede
ved Brandes Foredrag og har. derfor med udelt
Forundring læst denne Artikel. Der er først
og fremmest det, at det i høj Grad maa vække
Forbavselse, naar en ung Pige, der uden Tvivl
endnu er paa denne Side de 20 Aar, i saadan
en Fart kan blive færdig med en Mand som
Brandes og feje ham af med nogle spydige
Bemærkninger og tvetydige Komplimenter.
Enten har Frøken Else Bache nu læst nogle
af hans Bøger og er derved kommet til at
tage fast Standpunkt imod ham og hans Ideer,
endnu før hun havde hørt ham tale, og saa
forstaar man alligevel ikke, at hun vilde gribe
til saadan en Udvej, som at slaa ham ned ved
at gøre ham latterlig, blot fordi han er gammel,
— eller hun er for første Gang den Aften
kommet i Berøring med hele hans storslaaede
Personlighed, og da undrer man sig over, at
det eneste Resultat hun har faaet ud af dette
Møde med en af Danmarks mest betydelige
Mænd, er den Opdagelse, at han er: »en
indskrumpen Olding, der piller nervøst ved
sine Lorgnetter og taler med en svag, sagt
modig Gammelmandsrøst,« — men hvis Fore
drag, for Resten ellers var storartet! I — Natur
ligvis er Brandes en gammel Mand og har
ikke mere sin Ungdoms ildnende Begejstring,
men alligevel synes jeg dog, at man netop
den Aften langt mere end gennem hans Bøger
kom til at forstaa, hvilken Ungdomsfører han
har været. Hans hele Maade at tale, — den
ofte næsten hvæsende Klang, hans Ord havde,

var æggende og betagende, — man følte
Lidenskaben bag alle disse Ord og ønskede
blot, at han endnu var ung og kunde blive
ved at stille den i sin Sags Tjeneste. — Om
denne Sags Sandhed eller Skadelighed kan
der jo altid diskuteres frem og tilbage, men
ingen kan frakende ham, at han har bragt
Liv ind i 70ernes forsumpede Tankeliv og
stivnede Meninger og derved har bidraget til
hele Verdens senere aandelige Udvikling. Og
en Mand som ham fælder man ikke ved at
le ham ud! —
Else Hansen,
Zahles Skole.

J-oraarsudstillin^en.
(Fortsat).

Et andet godt Billede er Tuxens af Kong
Georgs Indtog i Saloniki, i øsende Regnvejr;
Kongen kommer ridende fulgt af Kronprinsen,
den nuværende Kong Konstantin, begge i Regn
frakker, hilsende den jublende Befolkning, der
trods Vejret staar i Massevis langs Gaden;
i Baggrunden skimtes gennem Regntaagen
det hvide Taarn i Nærheden af hvilket det var,
at Kong Georg blev dræbt kort Tid efter. —
Saa er der f. Eks. Ririgs Vinterbillede fra
St. Jørgensbjerg By; det er virkeligt godt;
der er Luft i, rigtig bidende Foraarsluft, man
kan ligefrem mærke Kuldén i det. Et andet
Billede med en hel anden Luft i er Godfred
Christensens: »Vej i en Granplantage«. Luften
under de kæmpehøje Graner er mættet med
Sommersolskin og krydrende Sommerdufte.
Det allerbedste paa Udstillingen er dog Therkildsens Dyrebilleder, f. Eks. »Hest i Havren«;
hvilken Sikkerhed og Kraft er der ikke over
den, hvor falder Sollyset ikke storartet i dens
glinsende Skind. — Men naar man har pluk
ket endnu nogle faa ud, er Resten temmelig
almindelig Kunst af den gode gamle og hævd
vundne Slags, men uden Interesse.
Selvfølgelig har de unge ogsaa et »Ræd
selskabinet«, men deres Klatmalerier er man
ogsaa saa vant til og ked af.
Overalt i dansk Kunst trænges til For
nyelse. Men dog er der ikke i Mands Minde
solgt saa meget som i Aar.
Else Bache.

Et 5a^n fra Jylland.
O olen er sunket forlængst.
x-* Der gaar en hemmelighedsfuld Hvisken
gennem Trækronerne. Flagermus og Natravne
flyver med bløde, sagte Vingeslag frem og til
bage over Jorden, .mens de slanke grønne
Skovaander kryber ud af Stammerne.
Lydløst danser Elverpigerne paa de aabne
Pletter. De svæver saa let over Græsset og
svajer som Siv i Maaneskinnet.
Et Menneske kommer gaaende ad Skov
vejen. Det er Jørgen Buhl fra Skovly. Han
er Flusmand der. Han gaar hurtigt, men
sætter de store Fødder varsomt til Jorden,
som var han bange for at høre sine egne
Skridt i Stilheden.
Flans stærke Ryg er bøjet, og han hejser
Skuldrene lidt i Vejret som en, der venter
Overfald bagfra. Der er Rædsel og Angst i
det raa Bondeansigt og Blikket er sænket. —
Han tør ikke se Elverpigerne, der legende og
lokkende sniger sig omkring ham — ikke
møde de grønne gnistrende Øjne, der stirrer
paa ham fra Tykningen. — Dog nu og da
løfter han Øjenlaagene, de graablaa skillende
Øjne flakker angst omkring og søger ikke at
tro, hvad de ser.
Det er, som gaar han fremad, draget af
en ond Magt.
— Et Billede dukker frem i hans Tanke.
Han ser sig selv ved Spillebordet — og
Kammeraternes spændte Ansigter over Kortene.
— Brændevinen, der er spildt paa Bordet og
de tomme væltede Flasker rundt omkring. —
Han føler de fedtede Kort mellem Fingrene.
Lugter Tobaksrøgen, der indhylder dem.
Ser Skæret fra den lille blaffende Lampe, der
oplyser de snavsede Ansigter og hører de
regelmæssige Klask af Kortene, der smækkes
i Bordet.
Alt er tydeligt for ham, som var det Vir
kelighed.
Hans Madsens brede Tyrepande med det
pjuskede Haar, de sløve blaa Øjne, som sidder
langt inde i Hovedet og halvsover. — Han
kaster ærgerligt med Kortene, for han har
ikke Lykken med sig. —
Peter Mogensen, hvis skumle, mørke Øjne
har Ærinde alle Vegne.

—- Og Nils »Puster« med sin karmoisin
røde Næse. Nils »Puster«, der sidder og
smaagriner og bander af Fornøjelse over sine
gode Kort. —
Jørgen Buhl ser, hvor de bliver ivrigere
og ivrigere — ogsaa han selv. — Han spiller
som en gal. Han ejer ikke sit Hus mere —
ikke sine Klæder. Ingenting ejer han. — Men
han spiller alligevel. — Vildere og vildere. —
Han ser sig selv rejse sig, rejse sig saa den
sidste Flaske vælter, og Brændevinen løber
ud over Kort og Penge.
Han sælger sin Sjæl til Djævelen mod
Gods og Guld med en Ed saa dyr, at de
andre skælver. —
(Fortsat).

„Køjskamlin^“.
ØJSKAMLING er Navnet paa en sønderjydsk Ungdomsforening, fortrinsvis for
Gymnasiaster, men hvor dog ogsaa andre kan
optages som Medlemmer.
Netop nu under Krigen er der mange af
os unge, der har følt Trang til at kunne
samles om et nationalt Formaal. Vi ved jo
ikke, hvornaar den Dag kan komme, hvor
vi maaske maa kæmpe for vor Nationalitet,
som Sønderjyderne nu maa.
I »Højskamling« kan De høre Foredrag
om Slesvig og andre nationale Emner, dels
af bekendte Foredragsholdere, dels af os
unge selv.
Torsdag d. 4. Maj har vi Fødselsdagsfest,
hvortil alle er hjertelig velkommen; den af
holdes i »Grundtvigs Hus« Kl. 7. Og gid
vi kunde fäa saa mange unge med os som
muligt fra hele Landet, for De maa huske paa,
at selv om vi ikke kan yde Støtte paa anden
Maade, saa er det en stor moralsk Støtte for
Nordslesvigerne at vide, at der i Danmark
kæmpes af baade gamle og unge for deres
Sas
V. U. P.
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En farlig 5Wur.
TTn Dag i December begav et Selskab af
unge Mennesker sig op i Norges Fjelde;
de vilde løbe paa Ski. Det var bidende koldt,
en rigtig Vinterdag. Jo højere de kom op,
des skønnere blev det Landskab, som udbredte
sig for deres Øjne. Alt var hvidt, hvor de
saa vendte sig hen. De ellers saa mørke
Fyrretræer stod med tykke, hvide Puder af
Sne paa Grenene. — Men hvad var det for
noget mørkt, der midt imellem alt det hvide?
Det bevægede sig, det maatte altsaa være et
Menneske eller et Dyr. Skiløberne kom nær
mere og nærmere hen til den sorte Masse;
da de kom ganske nær, rejste Dyret sig, det
var nemlig en Bjørn, og luntede af Sted.
Efter at have snakket om det i nogen
Tid blev de unge Mennesker enige om, at
det kunde være morsomt at følge efter Bjør
nen og se, hvor den boede.
Det var nu ingen let Sag at følge Bjør
nens Spor, thi Vinden havde næsten udslettet
dem; men de Unge fulgte glade og fornøjede
efter, thi de vilde finde Bjørnens Hule.
De havde gaaet længe uden dog at komme
til noget Resultat, da de pludselig hørte et
rædselsfuldt Flyl bag ved sig. De vendte sig
om, saa hurtig de formaaede for den dybe
Sne, og hvad saa de saa? Næppe 300 Skridt
fra dem kom en hylende Flok Ulve løbende.
Hvad skulde de nu gøre, de blev lidt hed om
Ørene, skønt det var bidende koldt. I et Nu
havde de bestemt sig, de maatte flygte og op
give at følge Bjørnen.

1. Aarg.

De unge Mennesker för af Sted med Ul
vene i Hælene paa sig. Mørket var taget til,
og det var begyndt at sne temmeligt stærkt.
Deres Stilling saa unægtelig meget kritisk ud,
Sneen var nu saa tæt, at de ikke kunde se
en Haand for sig, og de kunde let falde i en
eller anden Afgrund, men hvad skulde de
gøre, de maatte videre frem for at undgaa
Ulvene.
Pludselig forsvandt den første af de unge
Mennesker for de andres Blikke, og man hørte
et Skrig; han var styrtet i en Afgrund. De
andre standsede ved hans Skrig og undgik
paa den Maade den frygtelige, altopslugende
Afgrund. Hvorledes skulde de nu redde sig?
Ulvene kunde om et Øjeblik indhente dem.
De saa ingen anden Udvej end at springe
i Afgrunden, som de nylig var blevet frelst
fra. Dog saaledes skulde det ikke gaa. Lige
hen imod Ulvene gik en stor Bjørn. Saa
snart de første Ulve saa den, satte de efter
den. De unge Mennesker stod ganske stum
me af Forbavselse, men der var ingen Tid at
spilde, de maatte søge efter deres forsvundne
Kammerat. De var alle i en meget nedtrykt
Stemning, thi de troede, at han maatte være
dræbt. Forsigtig gik de ned ad Afgrundens
bratte Skraaning, og der nede paa en Afsats
laa deres saarede, men ikke døde Kammerat.
Varsomt bar de ham op og lagde ham i Sneen.
Det var nu blevet helt mørkt, og de var
faret vild, hvorledes skulde de komme hjem
med deres Ven, som havde brækket det ene
Ben? Hjem skulde de, og snart havde de lavet
en Baare af Skierne og en Pels. Det var en

frygtelig tung Byrde, og til sidst maatte de
ogsaa hvile lidt. Pludselig viste der sig et
Lys i det Fjerne, det kom nærmere og nær
mere, og nu kunde de tydelig se, at det var
en Slæde. De raabte, men deres Raab blev
ikke besvarede, og Slæden drejede til Siden
i Stedet for at køre hen imod dem. De var
aldeles udmattede og kunde ikke gaa længer.
En af dem rejste sig dog op for at se, om
der ikke skulde være flere Slæder, men der
var ingen.
'

(Fortsættes).

Brandes.
<7\er er fra forskellig Side rettet Bebrejdelse
U mod mig paa Grund af min Kritik, i Nr.
1, af Georg Brandes, da han holdt sit Fore
drag om Voltaire; og da det forekommer mig,
at mit »Angreb« paa ham i mange Retninger
er blevet mi'sforstaaet, vil jeg gerne forklare
mit Standpunkt til Brandes. — Man und
skylde, om jeg skulde blive for personlig, men
da Kritikkerne mod mig ikke var helt fri for
at være det, kan det vel tilgives.
Først maa siges, at da Foredraget blev
holdt i Velgørenheds-Øjemed, burde man slet
ikke have kritiseret det, man havde egentlig
ikke Lov til det, man burde have nøjedes med
at anerkende, hvor smukt det var af denne
svage, gamle Mand, der ikke paa anden Maade
kunde hjælpe den lille franske Pige, for hen
des Skyld at udsætte sig for den overordent
lige Anstrengelse, det maa være at tale i den
store Sal. Men dette ligner jo Brandes, der
med sit varme Hjerte altid er villig til at
hjælpe andre efter bedste Evne.
Faa beundrer vist Georg Brandes saa varmt
som undertegnede. Jeg har læst de fleste af
hans Værker og er bleven stærkt greben af
dem, af hans klare, fyndige Stil, af den Maade,
hvorpaa han ligesom skyder sine Sætninger
af ved at stille de vigtigste, afgørende Ord
først, som man gør, naar man taler; jeg har
glædet mig over, hvor fri og uhildet han tør
sige sine Meninger om alt og alle, jeg har
hyldet den mægtige Kundskab og overlegne
Forstand, han lagde for Dagen, det Geni,
man mærkede stod bag ved; ja, det er endog
gaaet saa vidt, at jeg, efter at have læst hans

»Erindringer«, gav mig til at studere alle de
Bøger, han deri nævnede, at han havde læst
i sin Ungdom, indtil jeg indsaa, at der skulde
mere til at blive Geni; vel netop, fordi min
Beundring var saa overmaade stor og min
Forventning saa stærkt spændt, blev jeg skuf
fet; det er jo sikkert min Skyld og ikke
Brandes, at jeg blev det!
Naar man kalder det en »tvetydig Kompli
ment«, at jeg stempler hans Foredrag som stor
artet, er dette forkert; selve Foredraget, dets
Disposition og Indhold, kunde næppe have
været bedre; der blev sagt netop, hvad der
skulde siges, hverken for meget eller for lidt.
Det er kun Maaden, hvorpaa det blev
holdt, der kritiseres, eller rettere Sproget, Ud
talen, Brandes skandaløse Forvanskning af
hans smukke Modersmaal! Mange mener,
at Genierne, de store Mænd, maa ikke kritise
res, de er hævet over al Kritik, de er ufejl
barlige, de bør kun hyldes blindt; dette synes
jeg ikke er rigtigt. Har de Fejl, og det har
jo alle, har man Lov til at gøre opmærksom
paa dem. Og det er en Fejl at sige: hææle,
Verrden, Margnææten (Magneten), Marn (Mand),
i det hele udtale alle a-er langt nede i Halsen
og alle betonede e-er som meget aabne æ-er.
Og især hos en Mand som Brandes er det
en slem Fejl, for han faar let Efterlignere, og
det har han faaet; flere af vore bedste Skue
spillere, de, hvis Pligt det netop er at værne
om Sproget og udtale det saa smukt som
muligt, gaar trofast i hans Spor med at skam
fere og radbrække det.
Frk. Else Flansen mener, at jeg betragter
Georg Brandes som ganske uskadelig; det gør
jeg; den Mand anretter ingen Skade og har
aldrig gjort det; tvært imod! Han har bidra
get meget, om ikke, som Frk Hansen mener,
til hele Verdens, saa dog til hele Danmarks
aandelige Udvikling. Naar Frk. Else Hansen
paastaar. at jeg betragter Brandes som et overstaaet Stadium, har hun kun delvis Ret; som
Foredragsholder, som Ungdommens Fører,
som den, der bringer en ny Retning frem,
er han det ganske vist; Realismen, som han
indførte, er jo allerede forlængst afblomstret
og efterfulgt af ny Retninger. Men i Kraft
af hans Geni vil hans Navn, den store Kri
tikers og Litteraturhistorikers, lyse, saa længe
Danmark endnu ikke er et overstaaet Stadium!
Else Bache.

Et 3aen fra Jylland.
(Fortsat).

Peder Mogensen skraber stille de vaade
Skillinger til sig. Lampen vælter. ■—
Ved Korsvejen lyder det hult. En sagte
rallende Latter høres.
Jørgen udstøder et vanvittigt Skrig af
Angst og flyr, Synet er forbi. —
En vild Rædsel ryster hans Legeme, og
Øjnene stirrer fulde af Skræk fremad. Han
gaar jo mod Korsvejen. Kan ikke standse.
Elverpigerne leger. Slørene stryger tæt
forbi hans Ansigt. Han føler sig omsluttet
af smidige Taagearme. Kølige graa Slør vif
ter ham i Ansigtet. De lette Elverpiger ser
paa ham med store, hule Øjne, dybt ind i
Sjælen.
Vanvittig af Angst prøver han at skyde
dem bort. De ler koldt, ser ham dybere ind
i Øjnene, kysser hans Mund, stryger op ad
ham og lægger deres kolde Arme om hans
Nakke, saa det isner ham ned ad Ryggen.
Og fremad drages han, stadig frem mod
Korsvejen. Den kolde Sved springer ud af
Panden, han magter ikke at vende om.
Om ham tuder en Ugle klagende, uhygge
ligt. Noget som en kold, klam Haand strejfer
hans Kind.
En Flagermus fløj forbi.
De store grønne Øjne gnistrer mellem
Træerne, de ser ogsaa paa ham, sørgende,
længselsfuld, fulde af Suk og klagende Tryllesange. Og foran sig skimter han den hvide
Sten paa Korsvejen.
Det hjælper ikke at Haarene rejser sig
paa Hovedet af ham, at Øjnene næsten træder
ud af Hulerne i Skræk, fremad gaar det, fremad
mod det forfærdelige.
Et vildt Angstskrig skærer gennem Stil
heden, men intet kommer ham til Hjælp.
Han har solgt sin Sjæl til Djævelen, han
bar selv villet det. Nu maa han lyde hans
Kalden. Der er Trolddom i hans Fødder;
fremad gaar de mod Korsvejen. Hvad nytter
det, han anstrenger sig for at standse dem,
de er fortryllede. Han er der! Hver en
Nerve er spændt, hver en Fiber dirrer i hans
Legeme. Øjnene er store, fulde af vanvittig
Rædsel.
Op fra Grøften kommer langsomt, lyd
løst en sort Puddel saa stor som et Føl.

Alt ondt i Verden ligger i dens flam
mende Øjne, den gaar mod Jørgen Buhl,
nærmere, nærmere. Jesu Krist! Hjælp! Vor
Fader, du som er i Himmelen.
Han synker om paa Vejen. —
Pudlen udstøder en rallende Latter, ruller
omkuld og synker i Jorden.
Elverpigerne bliver til ingenting, og Skovaanderne forsvinder i Stammerne.
Det dæmrer i Øst og Solen staar op.
Nix.

Vi flager.
Da vi kom til Skole i Tirsdags, var der
mange, der studsede over Flaget. Der blev
gættet paa Frk. Jensen eller Frk. Kruses Fød
selsdag, men kun faa — hvis i det hele taget
nogen — tænkte paa Frk. Zahle, for hvem der
den Dag blev afsløret et Mindesmærke. Hun
rejste sig selv et Minde ved sin Skole, nu er
der af Taknemmelighed for denne bleven rejst
en Portrætbuste af Bronce i Ørstedsparken
blandt Aandens og Videnskabens Store.'

Læs her!
Vi modtog ingen Besvarelser til Præmie
konkurrencen i forrige Nr. Vi haaber at faa
mere Held med os, naar vi denne Gang sætter
som Opgave: »Kritik af et Theaterstykke«
(nu fra Foraaret). Den udsatte Præmie bliver
»Tine« af Herman Bang.

Brevkasse!
Vi har fra »En Abonnent« modtaget en
Klage over Stoffet i Nr. 3. »En sand Historie«
og »Mis« ansaas som Fyldekalk. Hvad er da
virkeligt Indhold? Vi har ikke givet noget
Program eller Løfter i bestemt Retning. —
Tværtimod er det vort Ønske at kunne op
tage en hvilken som helst Artikel indsendt af
Eleverne. »Abonnenten« skulde hellere ind
sende en Artikel af den Art, hun ønsker til
Bladet. I det hele taget vilde vi gerne mod
tage mere Stof end vi gør. Skriv hver især
om det, der interesserer Jer, saa vil Bladet
nok blive indholdsrigt og interessant. „ .

Daglig
o o

frisk

AUGUST BANG5
BOGHANDEL
60, VESTERBROGADE 60
KØBENHAVN

lavet.

— LAGER AF ALLE SKOLEBØGER —

Aug.
Wiegand,
ALBERTS
Broderiforretning,

MAGASIN

80, Vesterbrogade 80.
Self.: Vester 3980.
Vesterbros største Etablissement
tør fuldstændig

Børneekvipering
indtil Konfirmationsalderen.

Elegant Snit. — Solid Forarbejdning. — Billige bestemte Priser.

Frederiksberg Allé 5.
Telefon: Vester 2135 x.
Største Udvalg i paategnede Børneartikler i
moderne nyeste Faconer.

Kammerdugs-Bluser med Garn fra Kr. 2,25.

Kraver i alle Faconer fra 25 Øre pr. Stk.
Stort Udvalg i Kannevas.

B

lomsterfomtningtn
„Kastaniehøj“
OTTO NIELSEN.

® Blömslerförretningen ®
— Julie“ —
(Indehaver: V. Hansen).

Eget Gartneri.

Stort Udvalg.

GI. Kongevej 148. — Telf. Vester 2251 y.

GI. Kongevej 85, Hjørnet af Værnedamsvej.
Telefon 6879.

y

Hjemmelavet Konfekt
til Middage og Selskaber

Saison-Nyheder i alt til Lingeri

anbefales det at købe hos

henhørende.

Fru VIGGO A. JANSFN
Biilowsvej 44.

Telefon Nora 1529

v.

Specialitet:

Engelske Silkekraver fra 85 Øre.

Poula Klein,
GI. Kongevej 85. Tlf. Vester 1570 y.

Redaktører: Ingeborg Hunderup, Howitzvej 491 (Tlf. Central 3188) og Ilse Claussen, Smallegade 24 (Tlf. Qodth. 1302).
Udgiver Else Bache, Rahbeksallé 32 *. — C. L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Tlf. Nora 1918).

LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 6.

Mandag den 15. Maj 1916.

JAoden!
oden er mægtig, ja, den er almægtig, den
kan faa sine »Undersaatter« til at gaa
med til hvad som helst, naar der blot‘bliver
hvisket: Det er moderne, det er Moden, der
befaler det. Hvor er det dog latterligt, og
sørgeligt, naar man vil tænke sig rigtigt om,
at en stor Del af de smaa Menneskebørn, som
hver især er bestemt til et særligt Livshverv,
forsømmer dette, ja, maaske ikke en Gang
prøver paa at finde det, for at følge den lune
fulde Mode.
Det er ikke for meget at sige, at der er
Moder paa alle Omraader. Den mest iøjenfaldende og den mest varierende er sikkert
paa Klædedragtens, og saa snart Tanken er
kommet saa langt, saa ser man straks en af
disse udmajede Kvinder, en ren Karrikatur
kan hun undertiden være. Det er maaske
et af de Væsner, som Fortuna har forkælet
ved at give saa og saa mange 100,000 om
Aaret, og Gud bevare os, saa kan man naturlig
vis ikke bestille andet end først at blive klædt
paa og friseret efter nyeste Mode og saa maa
ske gaa i Selskab og conversere om moderne
Emner og spise og drikke det, der i Øjeblikket
er mest moderne. Men disse Modedukker
findes ikke blot i Samfundets øverste Klasser,
de findes i alle Lag, selv om ikke alle har
Raad til at følge Moden i enhver Retning.
Viljen er god nok. Det er ikke alene Kvin
derne, der føler sig tiltrukket af Moden, men
ogsaa Mænd, Drenge, ja smaa Piger, som van

1. Aarg.

drer til Skole og ser saa artige ud. En skønne
Dag kan en saadan lille Pige f. Eks. have det
Ønske, blandt sine utallige Ønsker, at faa en
Citytaske at gaa i Skole med, og hvis der saa
bliver spurgt, hvorfor hun ikke længere vil
bruge den, hun har, saa har hun ingen anden
Grund end: »Det har alle de andre«. Hvor
saadan en lille Pige er dum, at hun vil gaa
og slæbe paa en tung Citytaske, bare fordi
det er moderne. Det er Trangen til at følge
Moden, der viser sig allerede hos Børnene.
Bachfischene skifter Frisurer og Dragter i en
Uendelighed; snart gaar de og snoer deres
Krøller og kan næppe flytte Benene for de
snævre Kjoler, og snart har de Haaret anbragt
paa en eller anden mystisk Maade oven paa
Hovedet og optræder med 4 Meters Vidde i
Kjolen; og saa kan det hænde, at saadan et
Pigebarn stiller sig op og begynder at gøre
Nar af en Kammerat, som gaar i noget gam
melt Tøj og maaske ikke har Raad til at være
moderne. Den, der haaner sit Medmenneske,
fordi han har fattigere Klæder end en selv,
han skaber et næsten ulægeligt Saar, han gør
det ikke altid, men han kan gøre det; han
kan gøre forsagt, nedtrykt, bitter og meget
andet, som det tager lang Tid at læge. Tusind
Gange hellere maatte han have tilføjet hans
Legeme en eller anden Skade, som Tiden
kunde hele; og saa ved han heller ikke, at
det er saa knusende, knusende, ligegyldigt,
hvordan et Menneske ser ud udvendig. Det
er ikke Klæder, der skaber Mennesker. Hvis
nogle overfladiske Mennesker vil paastaa det
modsatte, for det er kun saadanne, der vil

hævde den Paastand, saa ved de ikke, hvad
det vil sige at være et Menneske. — Naar
det nu er fastslaaet, at det ydre ingen Rolle
spiller, saa vilde en eller anden maaske sige:
»Ja, men saa gør det jo ikke noget til Sagen,
at man følger Moden«. Nej, det gør det i og
for sig ikke. Paa alle Modens ikke aandelige
Omraader bør man følge jævnt med, men
aldrig mere end man har Raad til, da man
ellers let vilde blive udsat for Ubehageligheder,
hvis man f. Eks. vilde klæde sig eller i Sel
skab opføre sig anderledes end andre Menne
sker, og da det kun drejer sig om Bagateller,
tør man ikke af den Grund lægge sig ud med
sine Medmennesker; det kan ske let nok endda.
En Selvfølge er det, at man kun har Lov at
følge Moden, naar det kan ske, uden at ens
Arbejde lider derunder, og uden at ens andre
Pligter som Menneske bliver forsømt.
Her er udelukkende talt om ikke aande
lige Moder og i Særdeleshed om Klædedrag
ten, da det antages, at de fleste af dette Blads
Læsere, i hvert Fald en stor Del, meget natur
ligt interesserer sig mest for det Omraade.
De aandelige Moder er naturligvis langt
de vigtigste. Der kunde skrives lange Afhand
linger derom. Her stilles først og fremmest
det Krav til et Menneske, at det bevarer sin
Selvstændighed, at det f. Eks. ikke antager en
religiøs Anskuelse, fordi den er moderne, men
først undersøger og prøver sig selv og den
nye Lære grundigt. Ethvert Menneske ved
nemlig altid inderst inde, hvorledes det skal
tænke og handle, men disse Tanker og Hand
linger behøver ikke at være Sandhed for an
dre Mennesker, fordi de er det for en selv,
og netop deri ligger det gale ved Moderne
paa de aandelige Omraader. Hertil kan dog
siges, at den, der vil føre fremad aldrig maa
være bange for at gaa imod Strømmen.
M. N. II S.

En farlig Skitur.
(Fortsat).

Den underlige, hvide Flade saa ikke meget
trøstende ud; ikke et Hus var at se. Men
hjem skulde de og efter at have diskuteret
frem og tilbage uden at komme til noget
Resultat, tav de tilsidst stille af bare Træthed.
Men hvad var dog det, der pludselig brød

Stilheden? Hør! Hør! Bjældeklang! raabte de.
Efter nogle Øjeblikkes tavs Venten kom en
Slæde til Syne, men den var ikke den eneste,
efter den kom en til og endnu en og saadan
videre, indtil der var sytten. Foran paa hver
Slæde var der to Fakler, saa det var et pragt
fuldt Skue; thi det saa ud, som en lysende
Slange bugtede sig frem i Mørket. Da Man
den i den første Slæde saa det ynkelige Sel
skab, standsede han og gjorde Tegn til de
andre Slæder, at de ogsaa skulde standse.
Saa fortalte de unge om deres Eventyr, og
Manden gav dem Lov til at køre med ind til
Byen.
Da de skiltes, var de enige om, at det
havde været klogere, om de havde taget en
Fø.rer med, thi af Skade bliver man som be
kendt klog.
Inger Agerskov, IX B.

Varmen.
Skrevet under Trykket af Varmen i Begyndelsen
af Maj.

et er dog et dejligt Vejr, vi har haft i den
sidste Tid, sikken Varme, man skulde
næsten tro, det var Begyndelsen af Juli og
ikke Maj. Man vover sig ud uden Over
frakke, kun lige i Solen begribeligvis, man
skal tage sig i Agt for Skyggen, det er en
lumsk Aarstid, og man kunde jo endnu faa
en Influenza eller maaske Lungebetændelse.
Ved denne Tanke vender man uvilkaarlig An
sigtet mod Solen og tager et Tag i Knapperne,
som om man vilde knappe Jakken tættere
sammen. Og tænk, man kan tillade sig at
arbejde for et eller to aabne Vinduer, vel at
mærke i. den anden Ende af Værelset, man
maa jo passe paa, men Luften udenfor, der
er blevet gennemvarmet af Solstraalerne, er
saamænd lige saa varm og uskadelig som
Stueluften. Og 18-19 Graders Reaumur er jo
ogsaa en meget ordentlig Temperatur men,
ja, tænk til Sommer, hvor man skal arbejde,
leve, og i Aar — det tegner godt — maaske
vil man naa op paa c. 25° R. Dejligt. Man
gnider Hænderne i Henrykkelse. Varmen,
Varmen, det er en vidunderlig Ting for os
Mennesker. Og saa tænke sig, der er Folk,
der klager over Varmen, der lider under Var
men; Folk der bliver saa syge af Varmen, at
de vover sig i Vandet, nu hvor letsindigt, Stati-

stikken viser ogsaa at der omkommer
400 (muligvis 4,000) ved uforsigtig Badning,
og det er saamænd ikke mere end en god
Uge siden, det var at læse i det gode Blad
»Politiken«, at en ung Pige var druknet ved
Badning i Vesterhavet. Hvor stygt og utak
nemmeligt af hin unge Pige, hun selv kan
jo være ligeglad (1 ?) men at hun dog ikke
tænker paa sine arme Forældre. Ja, ja det
er nu saadan, naar man er ung, er man let
sindig; naar man bliver ældre, med Gigt og
Hjerneanæmi og stor Tilbøjelighed til Lunge
betændelse, saa taaler man ikke den friske
Luft, før Varmen kommer, før Kvægsølvet
stiger mod den første Snes Grader, saa vaagner man til Liv og Arbejde------- jo, jo om
Sommeren maa det være dejligt at være Mand,
men om Vinteren burde alle »Mander« lægge
sig i Dvale under en stor Edderdyne. I. H.

Ordet Jril.
1 vor ellers saa fuldkomne Skole er der visse
* graverende Smaafejl, som vi herved tillader
os at gøre opmærksom paa.
Vor Ordenssans (selfølgelig ikke for vor
Forfængeligheds Skyld) opfordrer Skolen varmt
og indtrængende til at ophænge et Spejl ■—
helst et godt stort! — paa 3. Sal, midt i Vis
dommens Ramme!
Saa er der en anden Ting, som vi ogsaa
gerne vil have Oplysning om. Vi forstaar
allesammen udmærket, at Rektor ikke bryder
sig om at faa sit Telefonnummer offentliggjort,
da der saa vilde blive en idelig Kimen om
»de søde Børn«; men kunde det ikke lade sig
gøre paa Kontoret at oprette en Telefon, saa
Forældrene i nødvendige Tilfælde kunde hen
vende sig i Kontortiden.
Vi haaber, at Eleverne ikke misforstaar
Brugen af Telefonen — saafremt vort Forslag
gaar igennem.
Mon vi ikke skulde opnaa et tilfredsstil
lende Svar herpaa — snart!
gne douzaine.

' Verdenskrigen.
Fra den 3. til den 9. Maj 1916.

Verdun: Voldsomt Bombardement, efter
fulgt af tyske Stormangreb, hvorved nogle
Iranske Skyttegrave erobredes. Ved fransk
Modangreb er det tabte næsten genvundet.
Irland: Oprøret saa godt som under
trykt: Hovedmændene skudt. Ny Minister
udnævnt.
Nordamerika-, Tyskland har lovet ikke
at torpedere Handelsskibe uden Varsel eller
saaledes at Menneskeliv gaar tabt; dertil er
knyttet Ønsket om, at Nordamerika vil kræve
den engelske Afspærring indskrænket. Nord
amerika har modtaget den tyske Indrømmelse
m. H. t. Undervandskrigen, men erklærer at
Spørgsmaalet ikke maa gøres afhængigt af
dets Forhandlinger med en anden krigsførende
Magt (□: England) om dennes Krigsførelse.
___________

cand.

for Amatørfotografer!
Vi vil gerne arrangere en Konkurrence
mellem dem af Jer der fotograterer. Tag et
rigtig godt Billede, der egner sig til Optagelse
i Bladet, og indsend det (eventuelt med lidt
Tekst) til Redaktionen inden Mandag den 29.
Maj. Det bedste Billede vil blive optaget en
af de første Gange i Juni og belønnes med
6 Plader (en Rulle Films). Vi haaber vort
Forslag vil finde Tilslutning. Vi glæder os
til pæne Billeder i Bladet.
pe(j.

Unge Piger paa Frederiksberg.
Husk at K. F. U. K. afholder

sin store Sommerfest
Søndag d. 21. Maj 1916
i Menighedshuset, Pileallé 3.
Indtægten gaar til Byggefondet! Alle indbydes!

Da vor Ungdom nu til Dags er saa sør
gelig ubekendt med danske Skuespillere, agter
Elever i Kruses Skole hver Onsdag Kl. 12 at
udstille Billeder af nulevende danske Skuespil
lere. Billeder til Samlingen modtages med
Taknemmelighed.
Tre Aber.

Abonnér paa „LUCIDARIUS“.
1 Kr. Kvartalet. — 35 Øre pr. Md.

—--

Annoncér i »LUCIDARIUS«.

—

ALBERTS „Dukkekliniken“
MAGASIN

BO, Vesterbrogade 80.
Self.: Vester 3980.

anbefaler sig med alle Slags Dukker,

® Karakter og Baby, s
Fuldstændigt Udstyr
til alle Slags Dukker.

Vesterbros største Etablissement
for fuldstændig

= Dukkevogne og Legetoj. =

Bameekvipering

Johanne Schlotte,

indtil Konfirmationsalderen.

Nr. 11, Smallegade Nr. 11

Elegant Snit. — Solid Forarbejdning. — Billige bestemte Priser.

„Steen Blicher”
Smallegade 36,
Telf. Godthaab 549 x,

fører stort Udvalg i fyldte Chocolade,
Dessert og Æsker.

Alt Bogbinderarbejde
udføres smukt og solidt.

Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.

ANNA FASTRUP,

«s«

Klaver

Undervisning tilbydes af Elev
af d. kgl. d. Musikkonservato
rium og kgl. Kammermusikus,
Siegfried Langgaard. — 6 Kr.
mdl. for 2 halve Timer om Ugen.

Ulla Jespersen, Vinkelvej 29 2.

® Frederiksberg jYtesse ®

Badstuestræde 10.

Telf. Byen 2114 x.

Tennis, Rackets, Hockey, Crocket,
Svømmerekvisitter, Boccia, Fjerbold.
Største og bedste Udvalg hos

HARALD BØRGESEN,
Frederiksberggade 28.

Telf. Central 689.

ued F. Steiner

anbefaler sit Lager
af Xanufakturuarer,
Cricotagc og Syartikler.

® ^llégade FT 28. ®

rugt= og grøntsager
bedst og billigst

Vilh. Sørensen,
Falkonérallé 3.

Christian Thorsen,
Østergade 23,
anbefaler Børnedragter fra 2-16 Aar
i stort og elegant Udvalg.

Telf. Godth. 602 u.

C. L. NIELSENS BOGTRYKKERI
AABOULEVARD 29
— TELEFON NORA 1918 —

ALT BOGTRYKARBEJDE

MODERATE PRISER

Redaktører: Ingeborg Hunderup, Howitzvej 491 (Tlf. Central 3188) og Ilse Claussen, Smallegade 24 (Tlf. Godth. 1302).
Udgiver Else Bache, Rahbeksallé 32 *. —■ C. L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Tlf. Nora 1918).

LUCI DARI US

S

ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 7.

Mandag den 22. Maj 1916.

5kölesörger.
^Aen femtenaars gaar til Skole. Eller rettere —
-O7 hun iler! »Løber« er alt for tøseagtigt.
For naar man er 15 Aar, er man jo voksen
— synes da Else.
Men som sagt, hun iler. Og det kan
sandelig ogsaa gøres nødigt, for den er lige
oppe over, som hun selv sagde til Mo’r, da
hun for et Øjeblik siden for ned ad Trappen
med en halv Krydder i Munden og den anden
halve i Haanden.
Det er ved Grød ogsaa ærgerligt at være
saa sent paa det; men hun var da nødt til
at give de franske Verber en Omgang inden
Morgenmaden, og hun kunde da ikke gøre
for, at det rent ud idiotiske Snørebaand gik
hen og knækkede paa et saa ligefrem ufor
skammet Tidspunkt.
Ja, Mo’r siger jo rigtignok, at hun kunde
staa noget før op, og det kunde hun jo
ogsaa nok. Men naar hun nu kommer saa
rædsomt sent i Seng, og det næsten hver
Aften, saa — —.
Ja, baade Fa’r og Mo r siger jo rigtignok
ogsaa, at det er rent galt, og at hun skulde
meget før i Seng. Helst ikke senere end 10.
Og saa taler de en hel Del om at miste sine
bedste Kræfter og aldrig faa dem igen og
saadan noget kedeligt noget, som Else ikke
tror rigtig paa. Skønt — maaske er der allige
vel noget om det. Hun kan jo ikke nægte,
at hun har haft det lovlig meget med Hoved
pine i den sidste Tid; men hvad skal man

1. Aarg.

gøre? Det er virkelig ikke saadan med alle
de Lektier —.
Naa, der kommer Ester Bang! Hun har
sandelig ogsaa Fart i de Fedtlæders.
»G’Morgen, Ester!«
»God Morgen, Else. Bare vi naar det.« —
»Ja, bare vi gør.« —
»Skal vi løbe?« —
»Hvad skal vi have i første?«
»Geometri.« —
»Aa, det var himmelsk! Tak for det Ord!
Lad os saa endelig tage den med Ro, Mutter
Trekant har godt af at vente.«
»Jamen, hvis hun nu —
«
»Det tør hun ikke. Simpelthen. — Men
ved du hvad, Ester, det er i Grunden gru
fuldt.« —
»At vi kommer for sent?« —
»Næ, skidt med det!« —
»Hvad for noget da?« —
»Aa, saadan det hele. I Gaar kom jeg
først i Seng Kl. 12.« —
»Er det noget at tale om! I Forgaars
var den oyer halv 2, inden jeg smækkede
Bøgerne i, og i Gaar slog den 1, lige da jeg
var kommen i Seng.« —
»Jamen, hvor kan du?« —
»Jeg kan heller ikke i Længden, tror jeg,
men man er jo nødt til det. Husk paa
Eksamen.« —
»Aa ja, den Eksamen! Men Lærerinderne
er nu ogsaa skrupskøre med deres Eksamen.
Bare man gør den mindste Fejl, faar man
den straks serveret lige i Synet: »Tænk, hvis
det nu havde været til Eksamen! Ja, jeg ved

overhovedet ikke, hvordan det skal gaa dig
til Eksamen! Man skulde sandt for Dyden
ikke tro, det var en Realklasse, man førte op
til Eksamen! I fortjente allesammen at faa 3
til Eksamen! — Eksamen, Eksamen, Eksamen!
Uf!« —
»Jamen man er da nødt til at tænke paa
den Eksamen. Man kan jo ligefrem ikke lade
være med det.« —
»Nej, men gid man kunde! Nu skulde
jeg have været til Koncert i Gaar, men se,
om jeg kom! Næ, jeg sad næsten hele Dagen
over de væmmelige Lektier, og om Aftenen
var der den danske Stil: Mindesmærker i
vore Provinsbyer! Fy for den lille Missekat,
sikken en Stil! Naar man endda kunde faa
noget ordentligt at skrive om, men hvad
kommer det mig ved, at Frederik d. 7. staar
og glor i hvert andet Provinshul!«
»Lad nu være at lade det gaa ud over
Frederik d. 7. Han kan da ikke —«
»Naa, ja, men saa holder vi Majestæten
uden for; men ærgerligt er det alligevel, det
hele. Naar man saa endda var tungnem og
grødhjernet, men det er man jo ikke. Og saa
er det virkelig rent ud urimeligt, at Skolen
skal tage ca. 12 Timer daglig. Ved Grød er
det saa!«
»Jamen —«
»Jamen, jamen, jamen! Jo det er! Men
naar man siger saadan noget til Lærerinderne,
og ikke bare for at ærgre dem, men fordi
man mener det og er ked af det, saa smiler
de bare lidt overbærende: »Det kan jeg da
ikke tro, lille Else. Du, som er saadan en
lille flink Pige. Naa, det var de australske
Øgrupper. —■ Sæt dig blot hen, lille Else.« —
Har jeg ikke Ret?« —
»Jamen, hvad vil Du have, de skal gøre?«
»Aa, de skal bare lade være at mase
saadan paa, som de gør, skal de. Kender du
ikke dette her?: Ja, det er jo det, lille Børn,
at Eksamensfordringerne er bleven skærpet
meget, og Klassens Standpunkt er gennemgaaende daarligt, saa det gælder derfor i høj
Grad om, at den enkelte strænger sig an og
lægger alt uvedkommende Pjank og Pjat til
Side og kun tænker paa dette ene at faa en
god Eksamen. Og I forstaar jo nok, at det
siger jeg kun til jeres eget Bedste«. — Ja,
mon? Næ, den hopper vi ikke paa!« —
»Hvordan mener du?« —

»Næ, lille Ester, nu er du mere naiv,
end tillades kan i en Realklasse! Kan du ikke
faa ind i dit uskyldsrene Engleho’de, at jo
bedre Eksamener, vi faar, jo mer
hvad skal
jeg sige — anset bliver Lærerinderne og
»Kommandanten« og hele Anstalten. Fine
Eksamensresultater det er noget, der gør sig.
Jo, den er tydelig nok!«
»Jamen tror du da virkelig, at de er saa
— saa —«
»Ja, jeg gør! Det er meget muligt, at de
ikke mener noget ondt med det eller slet ikke
tænker over det, men derfor er det lige kre
perligt, at vi skal hænge saadan i bare for at
— reklamere for Skolen. For os selv kan
det jo være ligegyldigt, om vi faar et Par
sølle Points mere eller mindre.«
»Naa — aa.« —,
»Jo, ved du hvad, Ester, ærlig talt. Men
kære, nu er vi der!«
Lidt efter staar et Par tilsyneladende brøde
betyngede Ungmøer og krymper sig under
»Kommandanten «s hvasse Blik. Hende har
de nemlig været saa uheldig at rende paa
paa Trappen.
»N—naa, n—naa. Damerne kunde ikke
komme før?«
»— — —.«
»Jeg vilde gerne have et Svar!« —
»Jeg kom saa sent i Seng i Gaar,« siger
Else.
»Saa—aa. Saa—aa. Og hvorfor det, om
man tør spørge?«
»Det var Lektierne«, svarer hun.
»Næ—næ—næ—næ! Lad os nu blot være
fri. Her paa Skolen paalægger vi under ingen
Omstændigheder Eleverne mere Arbejde, end
at et jævnt godt begavet Barn med Lethed
kan udføre det tilfredsstillende i Løbet af
nogle Eftermiddagstimer.« —
Ja, saaledes lyder »Kommandanten«s Op
fattelse af Sagen, mens Else staar og bider sig
i Læben og hvæser indvendig: »Uf, den
Ærkeheks!« —
Hvem har Ret?
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„Frederiksberg Gymnasiums
Skoleblad“5 Aftenunderholdning.
CNet var en god Idé, og godt blev det gends nemført.
Redaktør P. J. Olsen havde Ære af sin
Forestilling til Fordel for Sønderjyderne. Pro
grammet var baade stort og afvekslende.
Da Publikum var kommet til Sæde i
det store lyse Gymnastikhus intonerede Sko
lens Orkester, med Hr. Elof Nielsen som
Dirigent, Mendelsohn Bartholdy’s Bryllupsmarsch af »En Skærsommernatsdrøm«. Det
var et godt sammenspillet Orkester paa 15
Mand (vilde et saadant være umuligt paa en
Pigeskole?) Det gjorde ogsaa megen Lykke
[heldigt saa det dog ikke ud, at en af Musi
kerne henvendt til en lille Søster ell. 1. gjorde
flere Grimacer, der kulminerede ved, at han
rakte Tunge.]
Som Nr. II staar »Ballet« udført af Frk.
Minnie Scott, Frk. Elisabeth Frederiksen, og
Hr. Svend Aage Larsen, alle fra den konge
lige danske Ballet. Man maa imponeres. Efter
en Pas de six, danser de hver for sig Solo.
Stærkt sminkede er de, lidt generende paa
Grund af den ringe Afstand fra Publikum.
Frk. Minnie Scott sniger sig bly og undseelig
ind, med nedslagne Øjne, saa at de lange,
sorte Vippet falder ned over den let blussende
Kind, det er, som vilde hun gøre Undskyld
ning for sin Nærværelse, dette følger hende
i Dansen og gør derved hendes Bevægelser
en Smule forlegne og derved mindre gratiøse,
medens Frk. E. Frederiksen kommer rask ind
med et aabént, smilende Ansigt og udbredte
Arme, som vilde hun sige, »Ja, her har De
mig«, hendes Optræden bliver derfor sikker
og fri (maaske lidt vel sikker) og Bevægelserne
meget yndefulde. Hr. Svend Aage Larsen
anstrengte sig saa meget ved sin Herre-Solo,
at Sminken truede med at forlænge hans
Øjenbryn i uhyggelig Grad ned ad Kinderne,
men saadanne Smaating fraregnet var det en
nydelig Ballet, især da den stærkt begrænsede
Plads maa have været meget generende. I
Programmet staar dernæst Tableau. Man var
stærkt spændt paa, hvad det var. Det viste
sig at være en »Fru Oda«, der under stort
Bifald sang »Sørens Fa'r har Penge.«

Efter en Pause spillede Orkestret Gluck:
Ballet af »Opheus« og Grieg: Solveigs Sang.
Det var en nydelig Udførelse af et saa ungt
Orkester med do. Dirigent.
Da Tæppet derefter gik op for et Parti
udenfor et Thevandshus paa Frederiksberg,
var det Skolens egne Elever, der optraadte.
Da det vil tage for megen Plads at omtale
enhver, vil vi udvælge et Par Stykker blandt
de 10 dygtige Skuespillere.
Først og fremmest Frk. Sofie, (Hr. Eiler
Schøler) og Tømrermester Palm (Viggo Berg
lund), det var vel nok disse to, der bar Sej
ren hjem. Maa jeg gøre Hr. Schøler min
Kompliment for hans feminine Udseende og
Stemme; jeg kan godt forstaa, a^ den nydelige
Frk. Sofie ikke altid er lige glad ved sin Issen
kræmmersvend med hans moderne Halstørklæde.
Hr. Palm viste sig at være en altformaaende
Aand, der ikke alene forstod at bilægge Fa
milietvisten i en Fart, men ogsaa fik den til
at gaa over Scenen med en Lethed og Hur
tighed, der gjorde den munter og fornøjelig
for Tilskuerne. Hvem, der har været Instruk
tør, ved jeg ikke, men man fik Indtryk af, at
Palm ved sit kvikke Tempo, fik sat de andre
i passende Fart. Sandrup er ikke morsom at
udføre, og Hr. Zeidler saa ud til at være
dobbelt elendig, dels paa Grund af sin ensomme
Stilling og dels over at have faaet denne
Rolle tildelt. Det øvrige Selskab spillede
dygtigt og godt, men »Damerne« manglede
Frk. Sofies feminine Stemme. Efter flere Frem
kaldelser sang Frk Sofie et fikst lille Vers,
der var indskudt i Dagens Anledning, idet det
endte med følgende Linier:
Naar Klokken i Aften elleve slaar
ind i det følgende Døgn vi gaar.

Dernæst reciterede Forfatteren, Hr. David
Monies, en af ham selvforfattet nydelig Epilog,
hvorved Tankerne samledes om dem, for hvem
denne Forestilling blev givet.

Vi citerer Afsnit II:

Fra Festen i Dag vil Tankerne fare
bort fra vor sommerligt smykkede Strand
ned til en tapper, men sønderslidt Skare,
der lider og dør for et fremmed Land,
der tro mod sin Pligt støt kæmper og falder
langt borte fra Bøgenes solfyldte Haller,
fra Landet, der blev deres Haab, deres Tro,
det -Danmark, hvor helst de vilde bygge og bo.

Vi kan desværre ikke paa denne Side af
Sommerferien lave Forestilling ell. 1. større
Apparat, hvorved vi vilde blive i Stand til at
give vor Skærv for at lindre Nøden i Nord
slesvig, men vi kan, hver især, lægge de 5
Ører, 10 Ører eller 25 Ører, som vi vilde
»soide« op, til Side og med passende Mellem
rum aflevere dem til »Lucidarius’« Redaktion,
hvem det vil være en Glæde at besørge dem
videre. Naa, det var nu os selv, og vi kom
mer altsaa bagefter, men bedre sent end aldrig.
Frederiksberg Gymnasium sluttede sit vel
sammensatte Program med endnu et Orkester
stykke, nemlig »En badinant« af d'Ambrocio,
der vakte stort og velfortjent Bifald og maatte
gentages.
Red.

511 3. Gj.
at erindre i Jaknemli^hed.

jYlode“.
Frk. M. N. skrev i forrige Nummer en
Artikel om »Moden«. Jeg finder, hun har
Ret i meget. Men hun skriver, at det er saa
knusende, knusende ligegyldigt, hvordan et
Menneske ser ud udvendig. Herved tillader
jeg mig at sætte et stort Spørgsmaalstegn.
Jeg synes aldeles ikke, det er knusende lige
gyldigt, hvordan et Menneske ser ud, og tror
heller ikke Frk. M. N. ganske mener det.
Man kan nemlig ikke helt negligere Moderne.
Den nuværende Mode er baade praktisk
og smuk og anerkendes af Lægerne, hviket
maaske vil bidrage til, at den vil holde sig i
nogen Tid endnu. Hidtil har den med smaa
Afbrydelser holdt sig i 20 Aar. Selvfølgelig
er der altid nogle, der gaar til Yderligheder,
men de vækker kun Latter og Medlidenhed.
E. K. 11 P.

^TXer er en gammel skøn Morgensang af
Ingemann, der hedder: »I Østen stiger
Solen op«. Denne Morgensang er sikkert
skrevet for Matematikere, ingen vil forstaa
dens dybere Betydning som de. Det er Barne
skolens Astronomi, der blev indpodet os, næsten
inden vi kunde læse. Husk derfor, vordende
Studenter i 3. G., det gamle Ord: »Hvad man
i Barndommen nemmer, man ej i Ungdommen
glemmer«. Men vi maa erindre, at det sidste
Aarhundrede har først rigtig været Fysikens
Tid, og Ingemann, som jo ellers var en stor
Digter, har vel næppe kendt meget til Fysik,
ellers havde han sikkert ændret sin skønne
Morgensang efter følgende Recept, der foreslaas 3. G. M. at synge indtil Eksamen:
I Østen stiger Solen op,
En Kraft foruden Lige,
Tiltrækker Hav og Bjergetop,
Ja hele Jorderige.

Men hvis vor Sol ej trak i Øst,
Hvad Skæbne fik vor Jord?
Et Fald fra Lys og Liv og Lyst
Med Mekanik som Ror.
Den vise vil os nok saa smukt,
At h bli’r lig gt,
Og Vejen aldrig slaar en Bugt,
Men lig L2 g.

Sommertiden.
aa, saa fik vi altsaa Tiden sat den Time
frem, trods den megen Modstand. Hvor
er der dog mange, der er gnavne, vrede, ja
fornærmede over den Time. Det vil selv
følgelig mærkes meget, kun faa aner vist helt
i hvor meget, det vil gribe ind, i hvert Fald
har Regeringen næppe vidst det helt, da den
vedtog Loven derom kun godt 24 Timer, før
end den skulde træde i Kraft, særligt besvær
ligt, da disse 24 Timer var Helligdag. Om
det er til Gavn eller Skade for Majoriteten
skal staa hen, men er det til Gavn for os
Skoleelever? I de mindre Klasser har vi jo
været vant til fra den 15. Maj at møde en
Time tidligere end ellers, dette burde egentlig
afskaffes nu, hvor vi stiller alle Ure frem i
Stedet for at stille Vækkeuhret til at vække
en Time tidligere. Vi vil vel nok vinde en
Fritime om Aftenen, for vi kan vist hurtigt
blive enige om, at der' ikke er nogen af os,
der vil gaa før i Seng end ellers; om Som
meren retter man sig aldrig efter Uret, det
er Lyset, Solen man bestemmer Klokkeslettet
efter, og da det ikke kan lykkes os, at pille
lidt ved Solen, vil vi om Morgenen rette os
efter Uret, men om Aftenen efter Lyset, vi

N

vil altsaa vinde en Time om Dagen, hvilket
er det samme som miste en Time om Natten
— en Times Søvn. Men selvfølgelig kan der
findes Væsner, der er fornuftige nok til, uden
Hensyn til de lyse Nætter, at kunne sige:
Nu er Klokken (nu viser Uret 11) 10, nu
gaar vi i Seng, vi skal op Klokken 7. Men
hvor mange?
I. H.

„j-lagermusen“
r-r-r-r — vent lidt!« hyler hun og tripper
i Gulvet, mens Mademoiselle lader Pudder
kvasten fare rundt i hendes Ansigt, saa der
staar en lyserød Sky ud i Stuen. Hun skal
skynde sig, for Bilen venter, og de gamle er
utaalmodige.
I samme Øjeblik Døren smækker i, farer
de af Sted, for Klokken er mange, og Portene
holdes lukkede under Ouverturen — det staar
i Programmet.
Papa nynner de bekendte Melodier hen
sunken i salige Drømmerier — hun er ved
at blive Idiot af dem, for hun har hørt dem
lige siden Billetterne blev bestilt, og det er
14 Dage siden.
»Flagermusen«! —
Aah!
Papa og Mama veksler Øjekast.
»Die Fle-e-derma-a-us!«
Y-yndigt!
Hun venter sig saa meget og er i Sel
skabstoilette — helt lyserødt; ellers plejer hun
nu at gaa i sin femtebedste HverdagsEftermiddagste-Kjole i Casino — for det er
saadan et gyselig simpelt Teater, selv om hun
naturligvis sidder paa Orkesterplads. Men i
Aften er det jo Fried og Madame Korty —
hun tør aldrig sige det Navn, fordi hun ikke
véd om y'et skal udtales som i eller y —
og det er saa flovt at tage fejl.
Nu standser Bilen, og Tjeneren lukker op.
Uf, hvor det er koldt at komme ud, og alle
de Menneskeri Phy, hun holder ikke af
Trængsel, og er krænket over, at OrkesterpladsPublikum ikke har en særskilt Indgang. —
Overordentlig storsnudet ser hun ud, der hun
vandrer gennem Hoben — for Papa har sagt,
at Billetterne koster 5 Kr.
Tjeneren sørger for Overtøjet, og de gaar
ind.
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Den Trappe op til Tilskuerpladsen er
ogsaa rædsom stejl; det er godt, hun har
smukke Ben, for Folk nedenfot maa da kunde
se dem.
Der er virkelig Stemning, finder hun:
Lyshavet, Toiletterne, Diamanterne, altsammen
straaler det — hun begynder at føle sig
hjemme.
Hun nikker til nogle Veninder længere
tilbage i Teatret — uf, at nogen kan holde
ud at sidde andre Steder end paa Orkesterplads I
Saa sætter hun sig — forventningsfuld
ved at mindes Papa og Mamas Øjekast og
Nynnen. Hun lukker Øjnene, men kan allige
vel ikke lade være med at kigge hen mod
den lille Dør, hvorfra Fried skal komme —
det er saa rart, hun sidder paa 1. Række, saa
hun rigtig kan faa set paa ham.
Døren gaar op — der er han!
Gud, hvor han er lækker! — Med Monocle.
Hun er dybt forarget over, at Publikum
ikke tier stille.
Saa slukkes Lyset — der bliver dødsstille.
Fried hæver Taktstokken, Luften er ladet med
Spænding og Feststemning. —
Ouverturen begynder!
Hun er musikalsk, endda meget, og synes
at Musikken er fin-fin, og Fried har et vældig
godt Greb paa at samle Orkestret om sig —
men han er saa forfærdelig grinagtig at se paa;
hvert Øjeblik er hun ved at eksplodere af
Latter, særlig naar han rigtig arbejder, saa
staar Haaret om ham, ligesom paa en Karrikaturtegning.
Alligevel løber det hende koldt ned ad
Ryggen, saa dejlig er han; naar han ses i Profil
synes hun han er guddommelig: Den rynkede
Pande, Ørnenæsen og den morsomme Mund,
der krummer sig nedad af bare Ivrighed, saa
der kommer to dybe Folder i Kinden. Og
saa har han Briller paa, naar han dirigerer,
helt nede paa Næsen sidder de — — det er
meget originalt!
Pludselig hører hun efter Musikken igen,
det er det Stykke, Papa har gaaet og sunget,
og hun faar en uovervindelig Lyst til at stikke
Fingrene i Ørene — men hun synes, det er
Synd for Fried; hvis han saa det — og det
vilde han sikkert, for da han kom ind, saa
hun udmærket godt det Blik, han sendte
hende — hun er'nemlig meget smuk, det
véd hun godt!

Hun længes efter, at Ouverturen snart
skal være forbi, for saa vender han sig om
mod hende, naar han bukker.
Hun lukker Øjnene og nynner ubevidst
med, saa dejlig er Musikken — — —.
Fried har slaaet af; Lyset bliver tændt.
Publikum buldrer — de klapper ikke,
det er nemlig ikke moderne, man skal trampe
med Benene i Gulvet, en yndig Mode, indført
af Gullasch-Aristokratiet — — hun tramper,
alt hvad hun kan!
Fried bukker, og hun stirrer ham fanatisk
i Øjnene, men det rører ham aldeles ikke,
roligt tager han Brillerne af og klemmer igen
Monoclen fast i Øjekrogen. — — —
Tæppet ruller op — 1. Akt.
Næh! Det var da en rædsom Dekoration
— en rigtig simpel Spisestue med Divan og
Linoleum paa Gulvet — phu!
Saa kommer Astrid Neumann ind —
hun ligner altid sig selv, og hendes Stemme
er ubetydelig.
Hun skubber sig længere ned i Stolen og
lukker Øjnene for at afvente noget interessantere.
Efter at have skraalet af forlader Stuepigen,
Neumann, Scenen.
Og pludselig gaar der ligesom en Bølge
af Bevægelse gennem Publikum — Gerda
Christophersen sejler ind, stor, mægtig gyselig
— uf! Men alligevel morsom. — Saa kommer
'de andre: Reenberg, ikke god, altfor tør og
intetsigende. Hillebrandt, ung, sød, slikket —
Kalvehoved — Gerner, tyk, umulig — alle de
gamle Travere, som hun snart kan udenad.
Det er meget morsomt, synes hun, og
gaber skandaløst.
Hun havde jo ventet sig noget mere.
»Die Fle-e-derma-a-us!«

Det lyder saa dejligt, og saa er det ikke andet.
Hun giver sig til at betragte Fried; han sidder
med et lille overlegent Smil og betragter alt,
som om det aldeles ikke kom ham ved.
Pludselig ser hun igen op paa Scenen;
det er noget nyt, Frank, Fængselsdirektøren,
han er god: Fin Maske, udmærket Stemme
og stilfærdig, fin Komik — men det er ogsaa
hendes Ven, Ragnar Bjelke.
Desværre forsvinder han snart igen —
saa falder hun tilbage i sin tidligere Søvnighedstilstand — og gaber noch einmal skandaløst.
Endelig falder Tæppet, og Publikum buldrer;
men ikke mere end det føler sig forpligtet til

paa Grund af de høje Billetpriser. — Atter er
der Lys — hun ser sig om, men der er intet
bemærkelsesværdigt; Lyset slukker straks igen.
Lidt Musik. Tæppet ruller atter op, 2. Akt.
Havesal, Udsigt til en rædsom- Venus og
nogle Cafépalmer gennem en Del Søjler. Scenen
er opfyldt af Statister, Gæster hos Prins Orlofsky, Christel Hoick. Gæsterne er kedelige og
Kostumerne rædselsfulde, kun en lille sort
Pjerrot med en Lok ned i Panden er virkelig
sød; Louis Melander er dødkedelig i en umu
lig lille Rolle som tyrkisk Købmand. Prinsen
selv er nydelig med Monocle, som han slet
ikke kan faa til at sidde, og blaat Ordensbaand.
Reenberg farer frem og tilbage i lyseblaa
Silkedomino som en Flagermus i en Flaske
— og Hillebrandt ligner sig selv. — Saa
kommer Astrid Neumann, hun er blevet fin,
i det mindste i Tøjet, og løfter af den Grund
meget højt op i Kjolen.

Fried sidder stadig med sit rolige Smil
og sin Monocle i Øjet.
Flun skotter til Papa og Mama, som foroverbøjede, med stive Øjne sluger alt det in
teressante. —
Atter buldrer Publikum.
Det er Madame Korty I
Næh, hvor er hun rædselsfuld at se paa,
sikken en Mund, og sikke Øjne, phuu! men
hun danser jo knebelgodt.
Mange Gange bliver hun kaldt frem, og
mange gange bukker hun — for Fried; hun
ser paa ham hele Tiden, ogsaa naar hun dan
ser — det er for ham, hun gør sig Umage;
ikke for det dumme Publikum, som kun buld
rer, fordi hun nu engang er Madame Korty.
Tiden gaar sin Gang, og Skuespillerne siger
deres Replikker — saa er anden Akt færdig.
(Fortsættes).

Verdenskrigen.
Fra den 10. til den 16. Maj 1916.

Artilleri- og Skyttegravskampe ved Ver
dun. Russisk Fremgang i Mesopotamien;
Mulighed for en Forening af engelske og
russiske Tropper rettet mod Bagdad.
Ingen større Kampe.

© j-rederiRsberg Jvtesse ©

ReparationsværkstedLædervarer.

ued F. Steiner

Portemonæer. Seddelbøger, Dametasker,
Pejsetasker, Dokumentmapper og Kofferter

anbefaler sit Laser
af Manufakturvarer,
iricota^e 0$ Syartikler.

© ^llé^ade Xr- 28. ©
Undervisning i Klaver
= og Orgel =
tilbydes af

Hansine Seidelin,
Organist v. Anna Kirken,
Dr. Priemesvej 2,
Telf. Vester 2670 y.

Alt repareres. — Alt kan farves.

Montering af alle Slags Lædervarer. '
Læderplastik og Broderier udføres solidt.
Med Agtelse

E. KRENKE, Smallegade 39.
Telf. Qodthaab 1401.
Alt hentes og bringes.
Alt hentes og bringes.

o
n
Saison-Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.
Specialitet:

Engelske Silkekraver fra 85 Øre.

Poula Klein,
GI. Kongevej 85. Tlf. Vester 1570 y.

Chr. Christensen, S
Skomagermester,

(0

33 B, Smalleijade 38 B,

n

(Hj. af Edithsvej).

Stort Udvalg af

Herre-, T)ame& Børnefsdtøj.

AUGUST BANGS
BOGHANDEL

Reparationer udføres
. hurtigt og billigt.

60, VESTERBROGADE 66
KØBENHAVN

lomsterforretningen
„Kastaniebøj“
OTTO NIELSEN.
Eget Qartneri.

Stort Udvalg.

GI. Kongevej 148. — Telf. Vester 2251 y.
SIGURD REFFLING,

Frederiksberg Allé 18—20

— LAGER AF ALLE SKOLEBØGER —

Christian Thorsen,
Østergade 23,
anbefaler Børnedragter fra 2-16 Aar

i stort og elegant Udvalg.

rugt- og Grøntsager

(ved Kruses Skole)

fører stort Udvalg i Cbocolade og
Drops samt Konserves, Delikatesser
og øvrige Kolonial Varer.

bedst og billigst

Vilh. Sørensen,
Falkonérallé 3.

Telf. Godth. 602 u.

ALBERTS
MAGASIN

80, Vesterbrogade 80.
Self.: Vester 3980.
Vesterbros starste Etablissement
for fuldstændig

Børneekviperiog
indtil Konfirmationsalderen.
Elegant Snit. — Solid Forarbejdning. — Billige bestemte Priser.

Aug. Wiegand,

fikse

Broderiforretning,

portemonnæ Jasker

Frederiksberg Allé 5.

fra 2®

Telefon: Vester 2135 x

Skole /trmbaands Ure
fra 6«

Største Udvalg i paategnede Børneartikler i
moderne nyeste Faconer.

Kammerdugs-Bluser med Garn fra Kr. 2,25.
Kraver i alle Faconer fra 25 Øre pr. Stk.

Stort Udvalg i Kannevas.

Self. Central 4646.

Tennis, Rackets, Hockey, Crocket,
Svømmerekvisitter, Boccia, Fjerbold.
Største og bedste Udvalg hos

HARALD BØRGESEN,
Frederiksberggade 28.

Telf. Central G89.

Byen 4646.

|

f

„Let Qlace“
3, Sköubo^ade 3,
(Stue cg Kælder).

Specialitet: Suerflødijhedshcrn

Alt Bogbinderarbejde

Ssanretninjer.

/Altid friske fyldte Chokolader.
Eget fabrikat.

udføres smukt og solidt.

Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.

„Steen Blicher”

ANNA FASTRUP,

fører stort Udvalg i fyldte Æsker
og Chocolade-Desserter.

Badstuestræde 10.

Telf. Byen 2114 x.

Smallegade 36,
Telf. Godthaab 649 x,

Redaktører: Ingeborg Hunderup, Howitzvej 491 (Tlf. Central 3188) og Ilse Claussen, Smallegade 24 (Tlf. Godth. 1302).
Udgiver Else Bache, Rahbeksallé 32 \ — C. L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Tlf. Nora 1918).
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LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 8.

Mandag den 29. Maj 1916.

Fremtids-jYlaalet.
Dernæst jeg opdrager
mig en Pigeflok,
som ej Hjemmet vrager,
som i lidt har nok;
ingen Døgnets Flaner
rendt fra Bog og Naal,
fromme, stærke Kvinder
det er Danmarks Maal.
Paludan Müller.

ET Maal, ja, dét kan enhver sætte sig. —
Men naa det er en helt anden og langt
vanskeligere Sag — Men én Ting er sikkert —
at det Menneske, der har et Fremtids-Maal,
bortset fra om det naas eller ej, har meget
forud for det, der intet har. — Men hvad er
da dit Maal? Foreløbig at tage Studentereks
amen, maaske. Det er vel ogsaa tilstrækkeligt,
men naar den er overstaaet, hvad saa? — For
et Aar eller to siden, var alt nemt nok, inden
den frygtelige Krig begyndte at hærge Ver
den, men nu bliver det fra Dag til Dag van
skeligere og vapskeligere. Og her er det vel
i første Række Pengene, der kommer til at
afgøre, hvad man skal foretage sig, og mange,
mange Forældre, hvis lønligste Haab det har
været at faa deres Børn til at studere eller
uddanne i den Retning, der nu ligger for dem,
Musik, Tegning eller hvad det nu kan være,
maa opgive det, de magter det ikke, den for
hadte Krig sluger alle deres Penge, omend
det kun er indirekte herhjemme. Og mange
Unge vil maaske føle sig forurettede, fordi
de maa opgive de Planer, Forældrene maaske

1. Aarg.

selv fra første Færd har lagt for dem, eller
genere sig overfor deres Kammerater over at
maatte opgive alt det, de har gaaet og glædet
sig til og været stolte af, fordi Pengene mang
ler. Heldigvis er det ikke alle, der tager det
paa den Maade, men mange, og navnlig de,
der ikke før har været vant til at tage Hen
syn til Penge.

Det er ogsaa svært at opgive et Maal,
man har sat sig, men et Maal er der, man
aldrig behøver at opgive, hvad enten man er
fattig eller rig, og det er det skønneste Maal
nogen Kvinde kan sætte sig. Kommer Dan
mark i Krig, da skal ingen Klage komme over
mine Læber, men min første og eneste Tan
ke skal være: »Alt for mit Fædreland«. Vor
Konges Valgsprog, betragt det som dit Fremtids-Maal, alt for: Min Gud, mit Land og min
Ære. Havde alle danske Kvinder det som
Motto, ja, da var Danmark vel stedt, ikke
alene hvis Fjenden kom for at hærge vort
Land, men ogsaa, hvad vi alle maa ønske og
bede til, at Freden maa blive bevaret i vort
gamle Fædreland. Det er det skønneste Maal,
du kan sætte dig, og det er et Maal du kan
naa, naar du stræber ærligt. Husk i denne
frygtelige Tid, at alle dine egne Sorger er
saa smaa, saa uendelig ubetydelige i Forhold
til alt det, der sker ude i Verden. Lær at se
stort paa Tilværelsen, og læg dig al den Al
vor Tiden rummer paa Sinde. Glem aldrig
at vore Søstre og Brødre, i første Række de
»sønden Aaen,« lider i samme Øjeblik, som
du maaske morer dig med Pjank. Stræb af
alle dine Kræfter efter at blive en Kvinde med

en vaagen Følelse af, hvad du skylder dit
Fædreland, saavel i Krigens som i Fredens
Dage, og du har det største og skønneste
Fremtids-Maal at hige henimod.
E. Georifax, fhv. Elev i II G.

et er Søndag med Solskin og Varme —
puh! — men alligevel — Vejret egner
sig fortræffeligt til at »stryge« en Tur. —
Alice ligger paa sin Divan og reflekterer over
Tilværelsen, hun ligger med Benene over
Kors, saa de nydelige Laksko med de høje
Hæle og de næsten klare Strømper ses. Skulde
hun gaa nu, eller skulde hun vente? Roma
nen er saa spændende. Saa, der ringede det.
Det maatte bestemt være Kate; saa var det
altsaa afgjort; hun maatte gaa. Alice gaber
og strækker sig dovent. Hun hører Kate
snakke og le ude i Forstuen med Ditz. Flvor
det lignede hende at være saa støjende. —
Døren flyver op, og Kate stormer ind og raaber: »Da’, Alice, gaar Du med? Der er fuldt
af Kadetter dernede.« »Ja, jada, saa kommer jeg.«
Alice gaar adstadigt og dameagtigt ud i
Entréen; hun er altid afdæmpet og »ladylike«,
som Ditz siger. Hendes brune Krøller hænger
sirligt ordnede, hun gaar altid langsomt og
ler med en lille kort Latter. Kate er en ud
præget Modsætning til hende, hun er lille og
rask paa det, kommer altid stormende ind
i Værelset og ler højt, saa det høres over
hele Huset.
De to Veninder skynder sig over Kon
gens Nytorv; saa svinger de ned ad Østergade.
»Du, der gaar Eva med Student Schmith, Gud,
at hun vil,« og Alice pudser forarget sin Næse.
»Da’, Frk. Olrik, hvorhen gælder Rejsen«. Det
er den unge Hommel, han letter paa Hatten
og slaar Følge. »Kate, der gaar Helen, næ,
har man kendt Mage, i ny Spadseredragt.«
»Gaar Frøkenen med hos Metz; der er flere
deroppe«. Alice nikker naadigt ja, og . Kate
takker højrøstet. »Hør, der er Skuespiller —«
videre kommer Kate ikke, for i sin Iver tum
ler hun lige mod en gammel Dame, der mum
ler noget om Tøse, der gaar paa Gaden uden
at se sig for.
Der er fuldt hos Metz, endelig finder de

et Bord og faar Teen. Saa kommer der nogle
af Hommels Bekendte, de snakker og ler og
slaas om Sukkeret. Endelig er de færdige.
Kate stormer hen efter sit Tøj og taber i
Farten to Par Handsker, et Lommetørklæde
og en Pung. Alle de unge Herrer bukker
sig hurtigt. Kate modtager smilende sine
Ejendele og takker og ler, saa Ditz, der gaar
nede paa Gaden, hører det. Han kommer
op, og snart efter gaar han, Hommel, Kate
og Alice videre ned ad Østergade.
»Da’, da’« lyder det overalt, alle kender
hinanden, og alle skal de have en lille Slud
der. Endelig naar de Biograftheatret. »Skal
vi gaa der ind, jeg gi r«, siger Ditz, og Kate
modtager ivrigt Tilbudet. Alice har nu ikke
Lyst, hun har nu set det Stykke mindst syv
Gange, forklarer hun, og saa gaar hun videre
med Hommel. — Sagen er, at Flommel
ikke ynder Biografen, og »hvad giver man
ikke Afkald paa, naar man er skudt i én,«
tænker Alice.
Imens sidder de andre inde i Biografen
og morer sig kostelig. Alt faar Bemærkninger,
af alt skal der les. »Hvis den Dame snart er
rolig, vilde det være rart«, lyderen vred Stemme,
men det forøger kun Latteren. Kate forme
lig hviner; Ditz ser beundrende paa hende
og ler med. Atter lyder en vred Stemme,
men intet hjælper.
Nu er Stykket forbi, og Kate maser sig
Vej ud. »Gud, hvor det var sjovt,« siger hun
og straaler over hele Hovedet. »Nej, der er
Helen igen,« og Kate farer over Gaden Den
vide Kjole flyver efter hende, saa hendes smukke
Smalben ses, og med en lille Haandbevægelse
frem mod Helen siger hun: »Da’, Da’,
vi har været i Biografen og lavet Skæg
og Ballade.«
To Muslinger.

„flagermusen“.
(Fortsat).

Nu er det lange Ophold, men hun vil
ikke gaa ud i Foyer'en, der er saa koldt og
støvet og ækelt. Hun giver sig til at studere
Programmet og undres over, hvorfor tretten
Balletpiger staar opsummeret paa Personlisten
med Navns Nævnelse, de siger jo ingenting,
men det er maaske fint! Mama spørger, om
hun more sig. Nej, det ved Gud!

Klokken ringer og Publikum kommer paa
Plads.Atter bliver der mørkt, og atter maa
Tæppet op.
Fængselsdirektør Franks Kontor, muggent,
støvet, dunkelt. Schrøder vælter ind paa Sce
nen, han er Arrestforvarer og plakatfuld; meget
morsom, men lidt vel grov i sin Komik. —
Han holder en lang Tale og viger saa Plad
sen for Bjelke, det er helt rart at se hans fine
Spil oven paa Schrøders, skønt det er noget
haarrejsende baade at komme sit Guldur og
sine Tændstikker i Thepotten.
Hun gaber for syvogtyvende Gang og
ser intet, for pludselig og umotiveret alle Gæ
sterne fra forrige Akt vælter ind paa Scenen
og hyler op, mens Hillebrandt og Gerda Christophersen falder hinanden om Halsen.
Finis —
Publikum er tosset!
Tæppet ruller atter op og nedl

se Eders eget Spejlbillede, skønnere og san
dere end noget Spejl kan gengive det!
Eders Anmodning om Telefon kan ikke
bevilges, jeg ønsker imidlertid ikke at frem
sætte mine Grunde i »Lucidarius«.
Sluttelig skal jeg tillade mig at give de
ærede Redaktører et lille Raad, og jeg skal
betjene mig af en Vending, jeg aldrig har truffet
paa, før jeg læste »Lucidarius«: »Min Ordens
sans opfordrer« Redaktørerne til at passe paa,
at der ikke indløber saa fæle Trykfejl (?) som
»indhyk/e« og »maa kunt/e«, og til at lægge
mere Vægt paa en klar og logisk Form (se
»Ordet Frit«: Punkt 2) og fremfor alt anbefaler
jeg et kønt Sprog og en fin Tone.

Det var »Flagermusen«!
»Die Fle-e-derma-a-us«I
Aajal
Hun smiler overlegent — sikke noget
skidt — atchj — pøj! —
Rostan Périt.

Fra den 17. til den 23. Maj 1916.

Svar paa nogle Henvendelser i
„Lucidarius“ Nr. 6.
1 f nder Overskriften »Ordet Frit« er der i
»Lucidarius« blevet rettet et Par Henven
delser til mig. For én Gangs Skyld vil jeg
svare gennem Bladet, skønt det forekommer
mig, at Spørgsmaal af en saa privat Karakter
som disse, — de angaar jo nemlig kun vor
Skole, — hellere burde rettes til mig privat
og ikke gennem et saa udbredt og af Almen
heden læst Blad som »Lucidarius« I
Saasnart jeg ser, at det eneste, der
mangler, for at Eders Orden kan naa Fuld
kommenhed, er et Spejl, skal I faa et, men
ikke før! Og saa skal I faa det ophængt paa
det iøvrigt ikke meget beskedne Sted, hvor
I ønsker det: I selve »Visdommens Ramme«.
For Resten vil jeg gøre Jer opmærksom paa,
at I blot behøver, ■ — hvad I sikkert ikke
hidtil har gjort, — at hæve Eders Blik, naar
I staar foran Visdommens Ramme, og I vil I

Laura Jensen,
Rektor.

Verdenskrigen.
Voldsomme tyske Angreb ved Verdun
har ikke ført til større Resultater. De blev
fulgt af franske Modangreb, hvorved Douaumont, som blev taget af Tyskerne ved An
grebets Begyndelse for et Par Maaneder siden,
er generobret. —
Østrigerne angriber Italienerne med stor
Kraft og har frataget dem mange Fanger og
ikke saa faa Kanoner. Angrebet foretoges fra
Syd-Tirol, medens Italienernes Angreb paa
Østrigerne har været ført længere Øst paa.
I Mesopotamien har en russisk Kavalleriafdeling naaet Englænderne. I Tyskland er der
oprettet et nyt Ministerium til Ordning af
Ernæringsspørgsmaalet over hele Riget.

Løsning paa Rebus i )\(r'. 7:
Det gamle Spil om Enhver.

Danske Ordsprog i Karrikatur.
Brændt Barn lugter ilde.
Madam Bæks smaa gør en stor Aa.
Dovne Elever vrøvler mest,

fre Aber.

Bladet udkommer ikke den 5. Juni,
men som Dobbeltnummer den 12. (uddeles
den 14. Juni).
R.ed.

Sil Jndsendere af ^rtiRler.
Redaktionen maa af forskellige Grunde udI ' bede sig de mange anonyme Indsenderes
Navn og Adresse, derfor behøver dette selv
følgelig ikke offentliggøres i Bladet. —
Paa een Maade kan vi, ikke klage over
Stofmangel; vi faar den ene nydelige Skrivelse
efter den anden, der forsikrer os om, at »smaa
Københavner-Historier altid morer« o. s. v.
Mon de morer i Længden? Redaktionen haa
ber det ikke; vi venter at kunne modtage
Stof, der »specielt interesserer unge Piger«
uden at omhandle Bachfisch-Sværmerier og
Strøg-Joneri. Vi vil nødig fornærme nogen
af Forfatterne til disse Københavner-Historier,
men vi tror, at de sætter deres Kammerater
og disses Interesser en Smule for lavt. En
enkelt Gang kan de maaske være lette og for
nøjelige; men vi har modtaget alt for mange
af den Art i Forhold til andet.
Naar vi denne Gang har optaget »En
Søndag paa Strøget«, har vi betragtet den
som Satire, skrevet som Advarsel til Bladets
Læsere, at de maatte have højere Interesser
end Frk. Kate og Alice for ikke at gøre sig
saa latterlige som disse. Vi haaber derfor
ogsaa, at de »To Muslinger« efter denne Gang
at have vist os, hvordan unge Piger ikke skal
være, næste Gang vil vise os, hvordan de bør
være.
Red.

ældste Skoledag!
—j Dag holdt 11 P Afskedsgilde, da det er
J sidste Gang, de er sammen »som almin
delige Mennesker« (som en af Eleverne be
mærkede). I Morges tidligt havde de været
paa Torvet for at hente Blomster, og hele
Klassen var smukt og festligt pyntet med
Bøgegrene og Forglemmigejer. Bordet var
overdaadigt — Kager, Konfekt og flere Slags
Vin. — Rektor Jensen, Adjunkterne Bendsen
og Agerskov samt flere af Skolens Lærerinder
var indbudte.
Der blev holdt flere Taler, først af
Nanna Waitz; hun takkede Frk. Jensen i faa,
men kærlige Ord for det store Arbejde, hun
har haft med dem; hun sluttede med at bringe

hende en Skaal, hvorpaa Frk. Jensen takkede
hende og mindede om, at den myndige Haand
jo nok var nødvendig en Gang imellem. —
Stemningen var ret livlig, da Olga Olivarius
rejste sig lidt genert. Først talte hun til
Rektor, men sagde saa, at det egentlig var
Frk. Else English, der havde lagt det første
Grundlag til deres Skolearbejde, da hun har
været deres Klasselærelinde i 9 Aar. Dernæst
omtalte hun den Ulejlighed, Frk. Iversen havde
haft med at holde Styr paa dem, især da de
har »ret kraftige Organer«.
Tilsidst talte Inger Künde til Kammeraterne;
hun begyndte med at indbyde dem alle til at
besøge sig i sin Faders beskedne Præstegaard,
og haabede at det gode Kammeratskab, der
havde været imellem dem, ikke maatte holde
op, saaledes som det saa ofte gør, naar de
alle er spredte. Hun sagde et Par Ord til
hver især, men det var just ikke helt lyse
Udsigter, hun udmalede for dem f. Eks. paa
Vartov med forskellige Arter af Dyreverdenen
eller som Rejekone ved GI. Strand. Det hele
var meget fikst og morsomt sat sammen, saa
at vi fik et Indtryk af hver enkelt, hvilket
er vanskeligt at gøre træffende uden at krænke.
Desværre ringede Klokken til Time, og
jeg maatte forlade mine elskværdige Værter,
som jeg ønsker alt godt til den kommende
Eksamen.
24. Maj 1916.

/. C.

Xvad pe^ndraaben
oplevede.
S3 ah«, sagde Regndraaben, »nu falder jeg«,
/ ' og saa faldt den ned fra den store, sorte
Sky, der sammen med sine Medskyer i gra
vitetisk og ærværdig Fart gled hen over Himlen.
Regndraaben faldt nu ikke alene, for alle dens
Brødre og Søstre fik Lyst til at falde om Kap
med den, og saa gjorde de sig saa store og
tunge som muligt for at komme først ned.
Højt oppe fra Luften opdagede Draaben et
spidst Punkt paa Jorden. »Kom«, raabte den,
»nu lader vi os falde ned paa det Sted for
at hvile os, aah, jeg er saa træt, saa træt«.
Saadan en lille Fyr kan jo nok blive træt af
at falde saa langt; saa lod den sig falde ned

paa Klippen, det var nemlig den, Draaben
havde set, og rundt omkrig den paa alle Sider
faldt dens Brødre og Søstre; men bedst som
den laa og hvilte sig, aah saa godt, saa godt,
mærkede den, at den begyndte at glide.
»Lad være med at puffe«, raabte den til
Kammeraterne højere oppe, »jeg glider ned«,
og saa gled den, skønt den hagede sig fast
af alle Kræfter. Naa, det kan nok være den
fik Fart paa; rundt omkring den tumlede dens
Kammerater af Sted Hulter til Bulter; der var
en stor Sten, som den maatte springe ned af.
Av! Der fik den alle Kammeraterne i Hovedet,
da den sprang, men den havde ikke Tid til
at klage, der blev pufiet og stødt til den af
Kammeraterne, for de vilde af Sted og til
sidst glemte den alle Stødene, den fik, og blev
vild og overstadig som de andre; den løb og
løb alt, hvad den kunde. Hej, hvad er det,
der ligger jo noget Ler og Sand og Grus og
spærrer os Vejen. »Kan I flytte Jer, naa ikke,
ja, saa ta’r vi Jer med paa Vej«, og saa tog
den alt, hvad den mødte, og Kammeraterne
bagved gjorde ligesaa, og saa gravede de sig
ned i Jorden og dannede en hel lille Kløft.
»Men hvad er det«, sagde den lille Regndraabe, »det er jo en Bæk ligesom vi, skal
vi prøve paa, om vi kan indhente den«, og
saa styrtede de af Sted over Hals og Hoved
og naaede den tilsidst og blandede sig med
den. »Hvor kommer I fra«, spurgte Draaben
de ny Kammerater, og saa fortalte de en
underlig Historie, og det mærkelige ved den
var, at den var akkurat ligesom Draabens. —
»Ih, der ligger jo en skarp Sten, skal vi tage
den med paa Vej«, — den talte stadig til
Kammeraterne, og saa tog de Stenen og slæbte
af med den, idet de puffede den foran sig;
men det gjorde ondt, for den var jo skarp,
men efterhaanden blev Stenen rundere og
rundere, for den blev jo slidt mod Bunden,
og til sidst kunde den næsten rulle af sig selv.
Pludselig mærkede Draaben, at den faldt.
»Aah«, raabte den, »nu dør jeg, Av«, skreg
den i det samme, for den stødte sig, og for
højt op i Luften, den var nemlig faldet ned
over en stejl Klippevæg. Hvad er dog det
for et underligt Hul, det maa jeg ned og
undersøge, den var nemlig meget nysgerrig
og vilde have Besked om alting, og saa dyk
kede den ned i Hullet, hvori der laa en Sten,
som blev snurret rundt af Vandet, og derved

blev Hullet større og større; men det skulde
den nu ikke have gjort, for den var ligeved
at blive mast flad af Stenen (saadan en Sten
kalder man en Rivesten og Hullet, hvori den
ligger, en Jættegryde).
»Ih, der er Jo en mægtig Bæk, jeg vil
haabe, at vi kan naa den, for saa kan vi rejse
sammen«, og da de naaede Bækken, fik de
at vide, at det slet ingen Bæk var, men en
Flod. Draaben kedede sig i Begyndelsen
frygteligt i dette Selskab; men senere fik den
andet at tænke paa, da den blev puttet fra
den ene Bred til den anden, alt imedens den
løb fremad, det samme skete med Kammeraterne,
og hvergang de stødte imod, blev de saa for
færdede, at de tabte det Grus og Ler o. a.,
som de havde ført med sig, men noget skulde
de jo føre med, det var jo deres Arbejde her
i Livet, og saa gravede de paa den ene Side
og tabte paa den anden Side. Naah, til sidst
blev de da fri for denne ublide Behandling,
og de gled nu roligt videre; men pludselig
mærkede de, at de begyndte at miste Kræfterne,
saa de maatte give Slip paa det Grus, Sand
og Ler, de førte med sig, og de var næsten
lige ved at gaa i Staa, men frem skulde og
vilde de, og tilsidst fik de da ogsaa mere Fart
paa, saa at de kunde løbe af Sted igen; de
fik senere at vide af deres mere lærde Kam
merater, at de var kommen igennem en Sø,
og saa blev man altid saa forfærdelig træt.
De løb nu af Sted igen roligt og adstadigt
og begyndte paany at samle Ler, Grus og
Sand op.
Efter at de havde løbet i meget lang Tid,
kunde de mærke, at de igen begyndte at blive
trætte, men at det ikke skete saa hurtigt som
før. Til sidst kunde de ikke holde paa Gruset
længere, de var nemlig begyndt at blive gamle
og graa; ligesom Mennesket havde de ogsaa
haft en Ungdom, hvori de havde jublet og let
og piudret, og efter den var Mandomsalderen
kommet, hvor de havde udført det Arbejde,
som de skulde gøre, og nu længtes de alle,
ogsaa den lille Regndraabe, efter at faa Ro,
og det fik de ogsaa, men først efter, at de i
nogen Tid havde slæbt om med Sandet og
Leret, og tilsidst var blevet saa udmattede, at
de maatte give Slip paa begge Dele; først da
blev de optaget i det store Hav for at faa den
Ro, som de fortjente.
EUa Lillieqvist.

Self. Central 4646.
Byen 4646.

(
J

Christian Thorsen,

Fri Ftotering.

„La GJaee“
3, 3koubogade 3,

Østergade 23,
anbefaler Børnedragter fra 2-16 Aar

i stort og elegant Udvalg.

(5tue eg Kælder).

Specialitet: Overflødighedshorn eg Ssanretninjer.

/Utid friske fyldte Chokolader.
E^et Fabrikat. <*a=3s>

rugt- og Grøntsager
bedst og billigst

Tennis, Rackets, Hockey, Crocket,
Svømmerekvisitter, Boccia, Fjerbold.

Vilh. Sørensen,
Telf. Godth. 602 u.

Falkonérallé 3.

Største og bedste Udvalg hos

HARALD BØRGESEN,
Telf. Central 689.

Frederiksberggade 28.

Saison-Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.

ALBERTS
MAGASIN

80, Vesterbrogade 80.

Specialitet:

Engelske Silkekraver fra 85 Øre.

Poula Klein,
GI. Kongevej 85. Tlf. Vester 1570 y.

Self.: Vester 3980.
Vesterbros største Etablissement

® j-recleriksber^ Jrtesse ®

for fuldstændig

Børneekvipering
indtil Konfirmationsalderen.

Elegant Snit. — Solid Forarbejdning. — Billigs bestemte Priser.

Reparationsværksted f°r Lædervarer.
Portemonæer, Seddelbøger, Dametasker,
Rejsetasker, Dokumentmapper og Kofferter

ved F. Steiner

anbefaler sit La^er
af Xanufakturuarer,
Jricota^e 6$ Syartikler.

® ^(llégade

28. ®

Alt repareres. — Alt kan farves.
Montering af alle Slags Lædervarer.
Læderplastik og Broderier udføres solidt.
Med Agtelse

E. KRENKE, Smallegade 39.
Telf. Godthaab 1401.
Alt hentes og bringes.
Alt hentes og bringes.

Chr. Christensen, |

Stort Udvalg af

Skomagermester,

()

Herre-, Dame& Børnefedtøj.

38 B, Sinallegade 38 B,

»j
$

Reparationer udføres

(Hj. af Edithsvej).

hurtigt og billigt.

Redaktører: Ingeborg Hunderup, Howitzvej 491 (Tlf. Central 3188) og Ilse Claussen, Smallegade 24 (Tlf. Godth. 1302).
Udgiver Else Bache, Rahbeksallé 32 *. — C. L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Tlf. Nora 1918).

LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 9.

Mandag den 12. Juni 1916.

1. Aarg.

Sil KGnkul7I,i2neen för Amatørfotografer.

Ellen Jensen: Talerstolen paa Skamlingsbanken

^T\ette Billede er fra det historiske Sted
Ss »Skamlingsbanken« ved Hejlsminde.
Her ser man Talerstolen, der er opstillet
i Aaret 1902.
Paa en af Stenene staar Navnene paa
nogle af de største Talere:

Ellen Jensen, X G.

N. F. S. Grundtvig
Orla Lehmann
Carl Ploug
M. Goldschmidt.
Disse 4 og Laurids Skau talte
»Skamlingsbanken« den 4. Juli 1844.

Om Sommeren samles nu ofte Danske
og Sønderjyder her og holder Taler og synger
Fædrelandssange, for her kan ingen forbyde
dem at synge de danske Sange.
Sønderjyllands Vaaben »De sønderjyske
Løver« er indhuggede i den forreste Sten.

paa

Ellen Jensens Billede af Talerstolen paa
»Skamlingsbanken« fik Præmien ved Konkur
rencen. Det var et godt Motiv og Billedet
var smukt.

Præmien kan afhentes paa Redaktionens
Kontor, Howitzvej 49, 1 i Løbet af 8 Dage.

Fanny Brixs Fotografi af en gammel sollys
Købmandsgaard var ogsaa godt, hvorfor vi har
optaget det i Bladet.

Fanny Brix: En

Red.

gammel

kan tænke paa andet end Eksaminer, Repe
titioner, Opgaver, Stile, Censorer og alt, hvad
der naturtvungent hører til denne for en Skole
saa mærkelige Maaned.

Eksamen.
Xfu er Eksamens Tid inde. Paa Trapper og
/
Gange skal man liste af Sted med Gym
nastiksko paa. Sch! De store skriver Eksamens
stil og Rektor og Adjunkt B. farer nervøse
omkring før Kl. 8. Mon de vil blive svære
i Aar? Bare nu Børnene ikke er nervøse, og
febrilske farer de frem og tilbage, snakker
snart lidt med en, snart med en anden. Endelig
er Børnene lukkede ind med de Tilsynshavende
i de Rum, hvor de skal kæmpe og lide hele
4 Timer af deres Liv uden Afbrydelser. —
Klokken slaar 8, — man staar med Uhret i
Haanden — og den gule Konvolut brydes
med stor Højtidelighed. Naah, Gud ske Lov,
de var da ikke saa svære (mon der ikke oftest
vil blive sagt saadan; man vil vist altid vente
dem sværere end de bliver.
Hele Skolen aander kun »Eksamen«,
»Eksamen«, alt andet er uvedkommende i
Eksamenstiden. Naar vi sætter en Ære i at
holde »Lucidarius« gaaende paa Trods af al
Eksamen og Eksamenstravlhed, ja saa smiler
man ad os, man smiler medlidende, at de
kan tænke paa saadan noget midt i Eksamens
tiden. Men vi vil ikke ynkes, vi vil bare vise,
at man til en vis Grad kan unddrage sig den
Eksamensaand, der farer over Skolen hver
Juni Maaned, at man i denne Maaned ogsaa

Købmandsgaard

j

Og naar man saa endelig er naaet Eks
amenstiden igennem — ‘hver eneste Elev i
hele Skolen har gjort sit til for at lette den
for Afgangsklasserne —, naar man endelig
har naaet Maalet, ja saa er man jo, skønt
man er lidt bleg af Spændingen og Nervøsiteten,
jublende glad. Nu er det forbi, nu skal man
ud i Livet, nu er Skoletiden færdig. Og hvad
er det saa, der venter én ude i Livet? Arbejde
og atter Arbejde og et forfærdelig stort Ansvar,
som før saa dejligt var lagt paa andre Skuldre.
Nu faar man pludselig det hele selv, uden
egentlig at vide, hvad det er. Nu skal man
selv inddele sin Tid, sin Dag, ja hele sit Liv,
saa meget skal jeg have gjort i Dag, saa me
get i Morgen, saa meget vil jeg naa, saa og
saa langt vil jeg komme i mit Liv, nu skal
Maalene sættes og Livsvejene bestemmes.
Tidligere var det altsammen saa dejligt lagt
til Rette. Hvor meget man skulde naa den
enkelte Dag, det enkelte Aar, alt var lagt til
Rette fra Skolens Side. Maalet var sat, det
var en Eksamen, enten det nu var Studenter
eller Pigeskoleeksamen. Ja, naar det saa er
naaet, er Barndomstiden altsaa forbi, den glade,
muntre, lette Barndomstid, og nu begynder
Livet for det ansvarlige Menneske. Nu skal

vi selv staa til Ansvar for hver Dag, hver
Time i vort Liv, overfor os selv og overfor
Gud; der maa ikke gaa en Time fra os, hvor
vi ikke arbejder os frem mod det Maal, vi
har sat os. At staa stille vil sige at gaa til
bage. Og det Maal, vi skal sætte os, ja sidste
Gang blev der sagt, at vi skulde sætte som
vort Fremtidsmaal: Alt for min Gud, mit
Land og min Ære. Dette er ikke tilstrække
ligt. Det skal nærmere bestemmes, ellers bli
ver man let en idealistisk Drømmer; man
maa klargøre sig Midlerne, hvorved man vil
naa dette Fremtidsmaal, Livsvejen skal bestem
mes. Det Maal, Du sætter Dig, sæt det højt,
det er kun godt, naar det er lidt højere end
Du kan naa; og sætter Du Dig et Maal og
naar det, ja saa bliv ikke staaende ved det
og glæd Dig over, hvor langt Du er naaet,
nej sæt Dig straks et nyt, højere end det
første. Man maa helst dø stræbende frem
mod sit Maal.
Men det sværeste for dem, der nu har
taget Afgangseksaminen fra Skolen, det bliver
at vælge dette Maal rigtigt. Tag ikke alene
Hensyn til, hvad Du har Lyst til, men ogsaa
til dine Evner, ja hele din Natur, bestem det
ikke i et begejstret Øjeblik, men overvej det
nøje, tal om det med nogen, der holder af
Dig og forstaar Dig; men ret Dig ikke efter
andre, naar det er imod din egen Overbevisning,
husk paa, det bliver Dig, der bærer Ansvaret.
Men selv om Livet er Arbejde under et
stadigt Ansvar, saa er det dejligt, og de har
Lov at være jublende, for det er dejligt at
arbejde, rigtig at arbejde og mærke, at man
faar noget ud af det. Der er ikke noget, man
hurtigere bliver livstræt af end at drive; hvad
er Livet saa værd, naar man driver det hen
uden at faa noget ud af det, hvad har man
saa til at overvinde de Sorger og Kampe,
der maa komme i Livet, hvordan man saa
end lever det, naar man ikke kan arbejde sig
igennem dem og se en Smule Resultat, lidt
Udbytte af sit Liv. Det bliver ikke stort,
ganske vist, men gør Du dit Bedste, er det
altid tilfredsstillende. Sæt blot Maalet højt
og opgiv det aldrig i Fortvivlelse, fordi det
synes saa langt, langt borte, at man aldrig
vil kunne naa et Stykke frem imod det.
Kæmp og arbejd, og Du vil nok naa
fremad.
/ //

„Det ledende Li^“.
(L. Sslstsy).

N [ u er Sommersæsonen altsaa forbi for denne
/
Gang. En Del nye Ting har den jo haft
at opvise i Vinterens Løb. De to sidste blev
»Richard d. III« og »Det levende Lig«. —
Tolstoy har bygget sit Drama over en virkelig
Tildragelse, der passerede 1897 ved Retten i
Tula.
Dramaet begynder det Øjeblik, hvor Liza
fortryder Bruddet med sin umulige Mand og
bare længes og venter paa, at han dog skal
komme tilbage, mens den støjende og noget
rapmundede Moder (Fru Neiendam) ikke for
nogen Pris vil have den Historie om igen.
Manden, Fedja, er en svag Karakter, der aldrig
er tilfreds med sig selv og sit Arbejde, men
altid skammer sig derover; for at fjerne denne
Skam giver han sig til at drikke. Han for
falder mere og mere, bortødsler sin Hustrus
Penge og skejer stærkere og stærkere ud. —
Han er selv fortvivlet over det mislykkede
Menneske, han er; men han ser paa det som
noget, han egentlig ikke selv kan bøde paa;
saadan er nu engang hans Natur. Hans Fa
milie og Venner betragter ham som et ond
skabsfuldt og modbydeligt Menneske, og saa
er han dog maaske i mange Retninger et langt
bedre Menneske end de. Der er desværre saa
mange af den Slags karakterløse Mennesker,
der begaar en Mængde Dumheder og volder
meget Ondt, blot fordi de mangler Rygrad.
Viljen er som oftest god nok. Ogsaa her hos
Fedja. Han vil saa gerne og kan undertiden
ogsaa ofre noget for dem, han holder af; de
andre er saa frygtelig egoistiske.
Efter Bruddet med Liza holder Fedja til
ude hos Zigeunerne, der synger og spiller for
ham. Musik og Vin er de to Ting, der helt
kan betage ham og hjælpe, ham at glemme.
Naar de synger den smukke »Solnedgang«
for ham, faar han nogenlunde Fred.
Først gaar Liza selv ud til Zigeunerne
for at ville hente ham, men hun tør ikke gaa
ind; derfor sender hun Barndomsvennen
Viktor Karénin med et Brev. Det er for
gæves. Fedja ved, at Karénin elsker Liza og
mener ogsaa, at hun egentlig elsker ham.
Han er et anstændigt, moralsk og hæderligt
Menneske, maaske lidt kedelig, en fuldstændig

Modsætning til Fedja. Fedja mener,- at de to,
Liza og Karénin, vil kunne blive lykkelige,
derfor nægter han at ophæve Bruddet og
sender Karénin bort. »Ja, saadan skal være,«
trøster han sig selv, »saadan skal det være!«
— og han svirer lystigt videre blandt Zigeunerne.
Imidlertid kan Karénin ikke længere skjule
sine Følelser overfor Liza, og hun er ogsaa
blevet forelsket i ham og mener helt at have
udelukket Fedja af sit Hjerte.
Næste Scene foregaar hos Anna Karénin,
Viktors Moder. Hun er forfærdet, altereret
over, at hendes egen, eneste Dreng, hendes
rene Viktor, skal komme i Berøring med alt
det Smuds, der maa hænge ved en Kvinde,
der har forladt sin Mand. Men hun elsker
Sønnen over alt paa Jorden, og derfor har
hun indvilliget i at se Liza; men da hun nu
sidder og venter, at Liza skal aflægge Visit,
er hun fuldstændig ude af sig selv. »Mon
dieu, si elle est charmant«, og hun ryster af
Angst for at skulle blive bedaaret af hende.
Hun kommer virkelig til at holde af Liza,
da denne slutter Forbund med hende mod
Karénin og hans Forbindelse med Liza og
det Smuds, der klæber ved hendes Fortid.
Men Karénin, der har hørt en Del af Samtalen,
afbryder, og denne Side af Sagen ordnes.
Nu er Fedja den eneste Hindring for
deres Ægteskab, men han har lovet Skilsmisse.
Men da de nu anmoder ham om det, ja, saa
kan han ikke — til Trods for, at han ellers
er sunket saa dybt — saa kan han ikke gaa
med til alle de Løgne og Bestikkelser, alt det
Vrøvl og Smuds, der skal til for at faa Skils
missen i Stand. Han kæmper stærkt med sig
selv, men lover til sidst at fjerne Hindringen —•
om 14 Dage kan de gifte sig. Han vil saa
skyde sig selv, det er lettest, men han kan
ikke, og endnu mens han staar med Revolveren
i Haanden, banker det paa Døren. Det er en
ung Zigeunerpige, Mascha, som elsker Fedja,
og som han ogsaa finder »er saa sød«.

Hun finder paa Raad. Han kan fingere
Selvmord.
De lægger paa Strandbredden nogle af
Fedjas Klæder med en Tegnebog og nogle
Breve, som han havde skrevet, da han vilde
skyde sig, og lader Fedja forsvinde. Liza bli
ver fortvivlet, da hun hører, at Fedja vil
dræbe sig; men da hun mener, hun er Enke,
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gifter hun sig med Karénin. — Fedja synker
dybere og dybere. Han sidder en Nat i et
Herberge og fortæller en fordrukken Maler
sin Historie, fortæller, hvorledes han vandrer
om som et levende Lig, mens hans Hustru
lever lykkelig med en anden i den gode Tro,
at han er død.
En Politispion hører dette og melder
Karénin og Liza for Retten for Bigami.
Den derpaa følgende Retsscene er den
bedste i hele Stykket.
Den blev godt spillet og er udmærket
skrevet.
Sidste Scene er et Ophold efter Defensors
Tale. Folk strømmer leende og pludrende ud.
»Nej, hvor det er morsomt«. Hvilken Ironi.
Der bliver dog dødsstille, mens Liza og Ka
rénin passerer en Række nysgerrigt stirrende
Publikum. Da Snakken igen er brudt ud
(i det Øjeblik Døren lukker sig efter Karénin)
vakler Fedja ud. Han er gammel, mager og
forsulten at se paa og dødstræt. Han har ikke
villet dette, han vilde gerne lade dem leve i
Fred. En af hans sidste Kammerater, et for
drukkent Digter»geni«, stikker en Revolver
til ham. Fedja spørger sin Defensor, hvad
Dommen kan tyde paa at blive. I værste Til
fælde forvises Fedja og hans Hustru til Sibi
rien, og i bedste kan de maaske nøjes med
Kirkebod og Ophævelse af Lizas sidste Ægte
skab. »Altsaa i begge Tilfælde skal jeg knyt
tes til hende igen, eller rettere hun knyttes
til mig,« gentager Fedja, monotont, stønnende.
— — Et Øjeblik — og der høres et Knald,
Fedja har for Alvor skaffet Hindringen af Vejen.
Liza kommer styrtende til: »Fedja, Fedja, aah,
hvor kunde Du gøre det!« Og han udaander
med Hovedet i Lizas Skød og sin Haand i
den lille Maschas Haand. — —
— Det var en stor Rolle, Johannes Poulsen
havde som Fedja, men han udførte den godt;
især de sidste Scener var udmærket spillede.
Hvor var han udlevet, gammel i 10. Billede,
Retsscenen. Han kommer usikker, fortvivlet
ind, og der sidder Liza, den Hustru som han
dog elskede, hvor meget ondt han end havde
gjort hende. Og han falder paa Knæ for hende,
som vilde han bede om Tilgivelse for alt og
især dette sidste, han har bragt hende ind i
ved sin ubesindige Fortælling i Natteberberget.
J. Poulsens Maske var udmærket; han havde
levet, levet stærkt, men lavt nede i Samfundet,

og han havde lidt, men lidt som det Menneske,
han ved sin Fødsel var bestemt til at være,
og nu var han udmattet — 40 Aar og saa
ud som en Olding. Det var med Opbydelsen
af al sin Kraft, at han fik sagt Undersøgelses
dommeren hele sin Mening om Politiet og
Retsvæsenet. Det var ikke faa Sandheder,
der blev ført til Protokols. Og den ufor
skammede, men slebne Undersøgelsesdommer
(brilliant spillet af Hr. Cajus Bruun) fik Besked
om sig selv og sit Embede, saa at han, da
Fedja slutter: »hvor vilde I dog være latter
lige, om I ikke var saa modbydelige«, lader
ham arrestere.
Liza spilles af Fru Bodil Moltke. Flun græder
i hver eneste Scene, og det klæder hendes
Spil. Hun optræder altid i yderst smagfulde,
men elegante Dragter, der gør deres Virkning.
Hun fremstiller Liza som en naiv, lidt impulsiv
ung Pige. Det er en svær Rolle. Det er ikke
let at vise sin Sorg og Fortvivlelse over Fedjas
Bortrejse og saa lade sig trøste saa hurtig af
Karénin. Karénin spilledes fint og nobelt af
Hr. Liebman; der var noget stilfærdigt og statsraadsagtigt over ham, og man forstod, at hans
Moder havde Ret, naar hun sagde, at Liza
var den første Kvinde, han elskede, og at hun
ogsaa blev den eneste. — Fru Bloch spillede
Karénins Moder, denne overordentlig aristo
kratiske Dame. Hun havde anlagt en stærkt
yderliggaaende Maske, som det var svært at
gennemføre. Hendes Spil blev noget mere
krampagtigt end det behøvede at være for at
vise, hvor nervøs hun var. Den spidse, høje
Stemme med den fine Udtale sank, naar hun i
særlig Grad skulde udtrykke sin Forargelse
ned til en dyb, grov med en tarvelig Udtale
af Ordene. Frk. Slott-Møller, der debuterede
som Sascha, Lizas Søster, spillede rigtig pænt,
det var ikke nogen stor Rolle, men især
hendes Forsøg paa at faa Fedja tilbage fra
Zigeunerne var godt spillet. Den lille Mascha
spilledes selvfølgelig godt af Frk. Ungermann.
Jerndorff var en meget sympatetisk, men fornem
Fyrst Sergei Dmitrijevitsch Obrezkof. — Det
kneb forresten undertiden at komme let og
naturligt gennem de lange russiske Navne. —
En stor Behagelighed var Drejescenen,
hvorved de 11 Billeder kom let og hurtigt
efter hinanden. I det hele taget var det en
god og interessant Aften, hvorfra man tog
noget med sig hjem.
/. H.

Brevkasse.
TyfAA det være mig tilladt at komme med
J * ' nogle Indvendinger i Anledning af de
to sidste »Københavnerhistorier« i »Lucidarius«.
Rektor har i Nr. 8 anbefalet os et kønt Sprog
og god Tone i Bladet; det forekommer mig,
at der i høj Grad er blevet syndet mod begge
Dele. Det virker meget stødende at læse Ud
tryk som »at være skudt i« og »lave Skæg
og Ballade«; saadan noget kan til Nød anvendes
imellem Kammerater, men hele den Tone, der
er i de to Historier, kan absolut ikke anvendes
i et »Organ for Elever i M. Kruses Skole«.
Vi maa jo nemlig huske paa, at det ikke
alene er vore Kammerater, der læser »Luci
darius«; nej, det læses baade af Elever og maaske ogsaa af Lærere i andre Skoler. Tænk
blot hvilket daarligt Indtryk de let kan faa af
vor udmærkede Skole, hvis de tilfældigvis
kommer til at læse »Søndag paa »Strøget«
eller »Flagermusen«. De vil naturligvis straks
lægge Bladet fra sig igen og sige: »Sikken
noget Backfischepjank« og ikke læse de gode
Artikler. Lad os gøre Skolen Ære ved at
vælge gode Emner og følge Rektors Raad
m. H. t. »godt Sprog og fin Tone«.
1

paa

Else Lundstedt, 11 P,_ 1915.

foranledning —

anmodes herved i al Ærbødig
hed om at oplyse, hvorfra Bladet har den
i Nr. 7 fremkomne Artikel »Skolesorger«, som
man saa venligt har tillagt undertegnede.
Lad mig med det samme for fremtidige
Tilfældes Skyld fastslaa, at jeg ikke billiger
den i nævnte Artikel anslaaede Tone og ikke
deler de deri fremsatte Anskuelser, samt at
jeg aldrig har skrevet anonymt og heller ikke
agter at gøre det.
Bertha Holst.
edaktionen

R

Red. meddeler herved, at den omstridte
Artikel »Skolesorger« er et Optryk fra »Dag
bladet »Hovedstaden«, hvor den har staaet
under Mærket »Vie«, samtidig med at den
beder undskylde, at der ved en Fejltagelse
fra Bogtrykkerens Side ikke første Gang stod
dette Mærke under.
Be(i

En ^ommerbeskæftigelse.
r\ET er ikke mange Ting, som alle Mennesker
holder af. Men Blomsterne hører sikkert
til disse. Og faa Ting er saa interessante at
studere som Planterne. Deres Liv og deres
Bygning, alt er saa vidunderlig praktisk ind
rettet, at man aldrig kan blive træt af at iagt
tage det. Mange har derfor sikkert ønsket at
kunne undersøge Planterne lidt nøjere, at
kunne samle paa dem og presse dem, saa de
kunde holde sig; men mange er vel ogsaa
veget tilbage fra det igen; det var alt for
besværligt, tog for megen Tid og krævede
store Udgifter. Men dette er forkert, og Me
ningen med disse Linier skal være at op
muntre alle, der har den mindste Interesse
derfor til at botanisere.
I Virkeligheden er Planter noget af det .
allertaknemligste. De findes jo overalt og i
en næsten utallig Mængde Arter; de er ikke,
som f. Eks. Sommerfugle, vanskelige at fange
eller, som Mineraler, tunge at transportere. —
Er man i Skoven en Dag, tager man, hvis
man ingen Botaniserkasse har, sin Mad med
i en Papæske, og naar Maden er spist, egner
Æsken sig udmærket til at samle Planter i;
en almindelig Skotøjsæske er god- nok. Plan
terne kan godt taale at blive trykket uden at
visne, naar man blot fra Tid til anden stænker
dem over med Vand.
Vil man botanisere, anbefales det allerførst
at købe en lille grøn Bog: Fr. Heides Lomme
bog for Plantesamlere; den koster 25 Øre og
indeholder mange udmærkede Raad for Be
gyndere. Af andre Udgifter er der til Papir,
det saakaldte Kaffepapir til at presse Planterne
i og hvidt Papir til at klæbe de færdige Planter
op paa. En Plantepresse er det ikke strengt
nødvendigt at anskaffe, skønt man i Længden
ikke saa godt kan undvære den, f. Eks. paa
Rejser. Men det nødvendigste, Interessen for
Sagen, koster intet.
Begyndere er ofte tilbøjelige til at tage
Planterne for tidligt ud af Pressen; de skal
ligge til de overalt er saa stive, at de kan .
knække. Det kan sommetider tage et halvt
Aar at faa en Plante helt tør; men jo oftere
man skifter Pressepapiret, des hurtigere gaar
det. I hvert Tilfælde i Begyndelsen skal det
skiftes een Gang om Dagen. Er Planten saa
tør, bør den underkastes en skarp Kritik;

kun absolut smukke Eksemplarer maa indgaa
i Samlingen, undtagen naar det drejer sig om
en meget stor Sjældenhed.
En Plantesamling er som en Dagbog.
Naar man ser den igennem, husker man alle
de Steder, man har været og alle de gode
Ture, man har haft, og intet kan sammen
lignes med Botanikerens Glæde over at have
fundet en rigtig smuk eller sjælden Plante.
Professor Petersen.

Verdenskrigen.
Fra den 24. til den 31. Maj 1916.

Kampene ved Verdun er fortsatte uden
afgørende Resultater paa nogen af Siderne.
Østrigernes Fremmarch mod Italien er
standset paa Fløjene, men vedbliver i Centrum.
Bulgarerne er gaaet over den græske
Grænse uden at møde Modstand; Grækerne
skal endog have overladt dem flere Forter.
Der er saaledes Sandsynlighed for, at det
neutrale Grækenland vil komme til at afgive
Krigsskuepladsen ved et fremtidigt Sammenstød
mellem de. fransk-engelske og de bulgarske
Troppestyrker. —
Præsident Wilson har holdt en »Freds
tale«, der er blevet meget omtalt, men hvis
egentlige Ordlyd endnu ikke er konstateret.
Fra den 31. Maj til den 6. Juni.

Voldsomme Kampe ved Verdun; Tysk
erne har gjort mindre Fremskridt, men har
forgæves angrebet Fort Vaux. — Østrigerne
trænger Italienerne tilbage paa Sydfronten,
men langsomt. — Russerne har begyndt en
voldsom Offensiv paa en meget lang Front;
de har hidtil taget ca. 25,000 Østrigere til Fange
og erobret flere Kanoner og Maskingeværer. —
Ved det store Søslag mellem den tyske og
den engelske Flaade i Skagerak tilskriver begge
Parter sig Sejren. Det synes at være gaaet saa
ledes til, at Tyskerne, paa Grund af deres bedre
Efterretningsvæsen (Zeppelinerne) med hele de
res »Højsøflaade« har kunnet overrumple en
engelsk Krydsereskadre og har tilføjet dem me
get svære Tab. Derpaa er den engelske SlagskibFlaade kommet til; den har tvunget Tyskerne
til at gaa tilbage, men har ikke kunnet hindre
dem i at naa deres Havne. Dog har Tyskerne
under Forfølgelsen ogsaa lidt meget, dels lige
fremme Tab, dels Beskadigelser. —
Et meget smerteligt Tab, hvis Rækkevidde
er uoverskuelig, har England lidt, idet dets
Krigsminister, Lord Kitchener, er omkommet
paa en Rejse til Rusland ombord paa Krydseren
»Hampshire«, der er blevet ’torpederet eller
minesprængt ved Orkneyøerne. —■
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udføres smukt og solidt.

Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.

ANNA FASTRUP,
Badstuestræde 10.
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„Dukkekliniken“
anbefaler sig med alle Slags Dukker,

Undervisning i Klaver
= og Orgel =

s Karakter og Baby, ft
Fuldstændigt Udstyr
fil alle Slags Dukker.

Dukkevogne og Legetøj. =

tilbydes af

H ansine Seidelin,
Organist v. Anna Kirken,

Johanne Schiøtte,
Nr. 11, Sma’legade Nr. 11.

Dr. Priemesvej 2, '.
Telf. Vester 2670 y.

Atelier for Damehatte.
Altid fikse Nyheder.
Telefon: Vester 2039 x.

Fru Magda Jacobsen,
Ol. Kongevej 152.

® j-rederiksber^ jYTesse ®
ued F. Steiner

anbefaler sit La^er
af Manufakturvarer,
Jriceta^e 03 Syartikler.

@ F^Uégade Xr. 28. ®

Self. Central 4646.
Byen 4646.
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„La GJaee“
3, 3köubogade 3,
(Stue og Kælder).
Special itet: OuerjUdighedshom og )sanretninger.

/kitid friske fyldte Chokolader.
<q£38p E^et Fabrikat. <*3=3»

Saison-Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.
Specialitet:

Engelske Silkekraver fra 85 Øre.

Poula Klein,
GI. Kongevej 85. Tlf. Vester 1570 y.

rußt og grøntsager

Tennis, Rackets, Hockey, Crocket,
Svømmerekvisitter, Boccia, Fjerbold.

bedst og billigst

Største og bedste Udvalg bos

Vilh. Sørensen,

HARALD BØRGESEN,
Frederiksberggade 28.

Telf. Godth. 602 u.

Falkonérallé 3.

Telf. Central 689.
Stort Udvalg af

Chr. Christensen,

FodboldHockeyBadeSvømmeAthletAthletikGymnastikDragter,
Sportssko
& Støvler

Skomagermester,

()

38 B, Smallegade 38 8,

u

(Hj. af Edithsvej).

$

Herre-, Dame& B^rnefodtoj.
Reparationer udfares
hurtigt ug billigt.

Äug'. Wiegand,

leverer

Broderiforretning,

POUL HOLM

Frederiksberg Allé 5.

11, SILKEGADE 11

Telefon: Vester 2135 x

Leverandør til de fleste Foreninger og Sportsklubber.
Største Udvalg i paategnede Børneartikler i
moderne nyeste Faconer.
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LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 10.

Mandag den 19. Juni 1916.

Jüchener af Xhsrtöum.
oratio Herbert Kitchener er født i Aaret
/
1850 som Søn af en Oberst. Efter endt
Skolegang kom han paa Militærskolen, men
da den fransk-tyske Krig brød nd i 1870,
meldte han sig som frivillig ve'd den franske
Hær. Efter Krigen traadte han ind i det
kongelige Ingeniørkorps og har siden haft en
Karriere, glimrende og eventyrlig som ingen
anden Officer i den engelske Hær.

Han assisterede ved Kortlægningen af
Cypern og Palæstina, drog dernæst til Ægypten,
hvor han organiserede Hæren; som Sirdar
(d. v. s. Øverstkommanderende) ledede han
endvidere Operationerne mod Khartoum. Paa
dette Felttog ødelagde han Khaliffens Hær
fuldstændigt i Slaget ved Omdurman, 1898,
ca. 3 Aar efter at han havde begyndt Krigen.
Han havde herved hævnet den ædle Gordons
Død og atter- knyttet Sudan til Ægypten.
Til Tak for denne Bedrift blev han adlet,
og Parlamentet tilstod ham en Gave paa
30.000 Lst.
Kort Tid efter blev Kitchener udnævnt
til Stabsschef hos Lord Roberts i Boerkrigen,
og efter at denne var vendt tilbage til England
blev han Øverstkommanderende og fuldendte
som saadan den lange Krig. Parlamentet
viste ham sin Paaskønnelse ved at udnævne
ham til Viscount og tilstaa ham en Gave paa
50.000 Lst.
Fra 1902-1909 var Kitchener Øverst
kommanderende over Tropperne i Indien,

1. Aarg.

og i denne Tid reorganiserede han den indiske
Hær. Derefter besøgte han Australien, Japan
og Kanada, hvor han gav gode Raad med
Hensyn til Ordningen af Forsvaret.
Da Tripoliskrigen brød ud i 1911 blev
Lord Kitchener britisk Agent og Generalkonsul
i Ægypten, som det lykkedes ham at holde
uden for Krigen, skønt det jo nominelt hørte
under Tyrkiet.
Til hele Rigets Tilfredshed blev han ved
Krigens Udbrud i August 1914 Organisator
af den nye Hær. Paa Kongens Fødselsdag
1915 blev han Hosebaandsridder, den største
Ære, der kan blive en Englænder til Del. —
Allerede denne korte Oversigt over Lord
Kitcheners Liv giver Indtryk af et Menneske
med en mægtig Arbejdsevne og en storslaaet
Energi. K. af K., som han populært benævnes
i England, hører til den Række Mænd, som
har skabt det engelske • Verdensherredømme.
Lige fra Dronning Elisabeths Tid er de stadig
strømmet fra England ud til Kolonierne,
Mænd med Staalnerver, overlegen Intelligens,
Herskerevner og en brændende Kærlighed til
deres berømte Fædreland. Den overvejende
Mængde af dem lever og dør i Ubemærkethed;
men saadan gik det ikke Lord Kitchener. Han
blev sit Folks Helt som ingen anden, den,
hvem alle saa hen til og stolede paa, naar der
var Fare paa Færde.
»En Lykkens Mand« er han blevet kaldt,
og det kan for saa vidt være rigtigt nok, som
alting lykkedes for ham. Grunden var dog
ikke den, at Fru Fortuna smilede særlig huldt
til ham; men han skabte selv Heldet ved den

Planmæssighed og aldrig svigtende Energi, hvor
med han gik til Værks. Det var kun en pover
Lykke, der fulgte ham paa Sudanfelttoget, da hans
Soldater blev angrebet af Kolera, den ene efter den
anden, da Ørkensandet ødelagde den Jernbane,
som det kostede saa megen Møje at bygge, og
da Tørken et Aar bevirkede, at hans Flod
dampere ikke kunde komme op ad Nilen.
Et mægtigt Arbejde havde Lord Kitchener
bag sig, da han i Juli 1914 var paa Besøg i
England; men det største var endnu tilbage.
Da England var i Fare som aldrig før, skaf
fede han det en Hær paa 5 Millioner Mand
i Løbet af ikke engang 2 Aar. »Kitcheners
Hær« blev den kaldt, og det var hans Billede,
med det strenge Ansigt, som sjældent lo, der
fra enhver Mur og Væg i Storbritannien og
Irland manede . den unge Englænder til at
melde sig under Fanerne.
Og saa pludselig, da hans Livs største
Værk næsten var fuldendt, da hans Indflydelse
var større end aldrig nogensinde før, skulde
han dø ude paa det Hav, som England
behersker. Overvældende, forfærdelig rystende
var denne Meddelelse for England og dets
Venner Verden over. — Hvem havde dog
tænkt, at Døden ogsaa havde Magt over ham,
den mægtige Hersker over Indien og Ægypten.
Men saa længe det engelske Verdensrige bestaar, vil Lord Kitchener i sine Landsmænds
Øjne være det store Forbillede, som ?lle vil
se op til, og Mindet om ham vil mane enhver
Englænder til at gøre sin Pligt til det yderste.
Else Bengtsson.

peter JJansen.
Et Par Ord om, hvad mange unge
Damer gør, men ikke burde gøre. —
/ Anledning af Peter Nansens Tilbage
træden som Direktør for O. B. N. F.

Xjaar De engang bliver gift og faaren Søn,
/
og denne Søn er blevet 12 Aar og ked
af at læse Peter Nansens Bøger, saa vil maaske
denne more ham«. Saaledes har Carl Ewald
skrevet til en god Ven foran i sin Bog
»Børnekorstoget«, og saaledes har han Lov
til at skrive, fordi han var en stor Mand og
en endnu større Digter, og foidi han bliver
forstaaet rigtigt; men unge Damer, der sidder
paa »Bristol« og drikker Te, har ikke Lov
til at knibse paa Fingrene ad Peter Nansen
og haanligt sige: — »Ham! py — han kan

ikke andet end gaa i Lakstøvler og ryge
tyrkiske Cigaretter,« fordi de bilder sig ind
at forstaa Litteratur. De siger det nemlig ikke
paa samme Maade som Ewald, og selv om
de gjorde det, var det forkert alligevel.
Rimeligvis vil unge Damer ikke komme
med lignende Bemærkninger nu i denne Tid,
hvor Peter Nansens Navn er paa alles Læber,
og hvor han bliver hyldet saa enthusiastisk,
at der ikke kan være Tvivl om hans store
Popularitet; men naar der er gaaet nogen Tid,
og man en Dag ser Peter Nansen gaa ned
gennem »Bristols Lokaler, vil unge Damer
atter rynke paa Næsen og sige: »Gudbevares,
han er vist et meget net Menneske, men
Bøger kan han ikke skrive og hans Dygtighed
var vist heller ikke overvældende,« thi saadan
er nu engang unge litteraturelskende Damer;
men saadan burde de ikke være; i de fleste
Tilfælde bunder deres Kritik nemlig i Uviden
hed angaaende vedkommende Forfatter, eller
ogsaa i Mangel paa Forstaaelse af hans Bøger.
Nu vil mange unge Damer rette Be
brejdelser mod mig og sige, at de aldeles ikke
siger saadan -om Peter Nansen, og jeg vil
svare, at mange, altfor mange kommer med
lignende Bemærkninger, maaske ikke om Peter
Nansen, men saa om en anden Forfatter, og
jeg knytter her Lejligheden til at rette en for
tjent Bebrejdelse mod den hensynsløse og
uforstaaende Kritik, som mange af Jer fører
overfor nye Bøger og deres Frembringere.
Enten har man at holde sig fra Litteraturen
eller ogsaa at sætte sig ind i den, i sidste
Tilfælde kan man saa bagefter kritisere saa
meget man lyster.
For at komme tilbage til Peter Nansen, saa
behøver man for Resten slet ikke at have læst
hans Bøger for at kunne indse, hvor stor
Forstaaelse han har af Litteraturens Betydning;
blot man betragter det umaadelige Arbejde,
han har udført ved at hjælpe Forfattere, han
mente kunne have nogen Betydning, paa Trods
af mange Genvordigheder, maa man indrømme,
at Peter Nansen frem for alle er den Mand,
der bringer og har bragt Lys i den danske
Litteraturs Mørke.
I det mindste er der ingen Grund til at
rynke paa Næsen, fordi han gaar med Lak
støvler og ryger tyrkiske Cigaretter. »Herregud,
vi Men’sker er dog alligevel kuns Men’sker«.
Postan Périt.

Et „J-remtidsmaal“.
er meget svært at vælge et »Fremtidsmaal«, der er saa meget, man skal tage
Hensyn til, alt det, man tidligere var fri for
at tænke paa. Det er rart at være Barn, at
gemme sig bag Moders Skørter, og det er saa
svært at blive voksen — man bliver det aldrig,
saadan som et Barn tænker sig det: At blive
»voksen«, fri for al Tvang og Arbejde.
Da jeg var lille, blev jeg engang paa
Skolen spurgt om, hvad jeg vilde være.
»Jeg vil være Prinsesse!« svarede jeg, og jeg
maatte døje mange Drillerier for den Bemærk
ning.
Men er det saa umuligt at blive »Prinsesse«?
hivert Menneske har sit Kongerige, og vi har
det alle, som vi selv skaber det for os.
Hvordan tænker man sig en Prinsesse?
Hun er smuk, klog, kærlig og mild; kan man
ikke blive det?
et

Smuk? Jo! Det er ikke saa meget Træk
kene, det kommer an paa, men hele Udtrykket;
hvor kan et Ansigt med de mest uregelmæs
sige Træk ofte være smukt ved det gode eller
kloge Præg, der er over det! Hele ens Sjæle
liv udtrykkes ved Ansigtets enkelte Træk.
Klog! Det kan man ogsaa blive ved at
give Agt paa, hvad der foregaar rundt om
sig og sørge for, at ikke en Ting er os uklar.
Det er ligegyldigt, hvor vort Arbejde er, hvis
vi kun prøver at forstaa det og lægger hele
vor Interesse ind i det. Der er mange Men
nesker, der er utilfredse med deres Arbejde
og ønsker, at de kunde være i andres Sted;
maaske ved de ikke, hvad Bekymringer de
andre kan have; men ved at gøre sit Bedste,
kommer man til at holde af det, man gør;
ofte kan det se mørkt ud for en, man kan
hverken se Begyndelse eller Ende paa det,
men hvis man taalmodigt holder ud, naar
man nok, hvad man har sat sig for —
at blive klog.
Kærlig og mild er næsten det vanskeligste;
for mange Mennesker er der ingen skreven
Lov, der kan byde det; det er ogsaa noget,
der maa komme af Hjertet. Vi kan dømme
mildt om andre, naar vi ikke altid fremdrager
deres daarlige Sider. En Sag kan ses fra to
Sider, og den ene er ikke altid absolut rigtig.
Der gives os mange Gange Lejlighed til at

undskylde andre eller forsvare dem — maaske
er det en ung Pige, der er kommen paa
daarlige Veje, maaske en Kammerat, man ikke
kan forstaa —, og da falder man ofte for
Fristelsen ogsaa at kaste Sten paa hende.
Hvem af Jer kender ikke saadanne Øjeblikke,
hvor en Flok unge Piger tilfældigt kommer
til at omtale en, og hver giver sin Historie
tilgode; tænk hun gjorde det og det og det —
og ved man ingen Ting, saa finder man paa
noget? Da er det, at det gælder — forsvar
den fraværende; maaske bliver Du ugleset,
men dine Kammerater vil respektere Dig
alligevel.
— Lad os da prøve at blive »Prinsesser«,
hver i sit Rige, ved at gøre vort Bedste og
ikke altid tænke paa os selv, men undskylde
andre, naar de kommer os i Vejen, finde de
gode Sider frem hos dem — og har vi engang
opgivet et Ønske for en andens Skyld, saa
har vi naaet noget godt, og det vil blive let
tere næste Gang.
/ c

„Liushurlumhej“
og Johannes poulsen!
ppEATRET fyldes — langsomt og adstadigt,
for det er jo »det kgl.« og det er »the
upper ten«; i det mindste i Parkettet, og andet
regner man naturligt ikke med. — »Upper
ten«! Er det nu ogsaa »upperten« altsammen?
Han staar ved Kighullet i det berømte
Tæppe og lader Blikket glide hen over Men
neskehavet.
Aaja! nikker han tilfreds; vi er i det lille
Land Danmark og maa ikke være for fordrings
fulde. Med et lille Smil ser han ned paa den
gamle hvidhaarede Stridsmand i Parkettet.
Det er sidste Gang, Publikums Afgud
spiller i »Helligtrekongersaften«, og Kostumet
er derfor Kjole og hvidt, naar undtages
d'Hrr., der har Fadermordere, sort Silkehalsbaand og Diamantnaal.
Sidste Gang! Aa Gud, og mens han staar
der paa Scenen i Narrens Dragt med den
store Pibekrave og Bjælderne paa Fødderne,
falder han i Tanker, underlige Tanker — og
stirrer ud over Publikum. Hvor mange sidder
der for Kunstens Skyld? For at nyde geniale

Skuespilleres Udførelse af en genial Forfatters
Værk? — Ingen!
Aa Gud! og han virrer med Hovedet,
mens højre Mundvig sænker sig, saa at An
sigtet faar det lidende Udtryk, der har begejstret
saa saare mange.
De er der, fordi man nu engang er til
den Slags Forestillinger, de er der for at slaa
en Aften ihjel. —
Han vender sig bort og gaar over Scenen;
Bjælderne rasler saa tungsindigt, synes han.
Klokken ringer. Han strammer sig op
og gaar til sit Paaklædningsværelse, for han
skal ikke ind i første Omgang.
Strammer sig op, ja — de gamle Dages
Begejstring har han ikke mere, og han føler,
han maa anstrenge sig for at være paa Højde
med sig selv. Han bevæger Benene for at
høre Bjældernes melankolske Klang. Den
elsker han. Og han bliver ved med det, mens
han tænker ■— gamle Minder, gylden Ungdom.
Regissørens Klokke skurrer igen. Han
skal ind. Mest af alt har han Lyst til blot
at lire Rollen af, uden at tænke, uden at se,
uden at begejstre; men da han kommer løbende
ind over Scenen har Bjælderne faaet en ny
Klang; tirrende lyder de, æggende kalder de,
og han bliver elektriseret, Øjnene flammer
under de sænkede Laag, hver Fiber dirrer.
He-e-e-j hopsa! Han er den gamle igen,
den geniale. Han føler det selv, her har
han naaet Højdepunktet, ingen kan gøre det
bedre — og han farer over Scenen som gjaldt
det hans Liv.-------

Men da Tæppet gaar, føler han, at Pub
likum ikke forstaar ham; der bliver klappet;
af Afguden, ikke af ham — og han synes,
det er saa sølle at være genial, naar man slet
ikke bliver forstaaet. Udenfor Scenen er han
selv en af »Publikum«, og han er ogsaa ved
at være det paa Scenen — haa, han er vist
egentlig ikke meget værd mere.
Men det er »Mellemaktsdepression«; saa
snart han igen er inde lever han op — bliver
ung — genial
»Kom nu kun, kom nu kun, Død!
Svøb mig ind i dit sorte Sørgeslør-«
og mens han synger tænker han paa, hvor
latterligt det hele egentlig er. .Mennesker
skaber sig for hinanden — og klapper af hin

anden — kritiserer, og saa er de alligevel
ganske ens. Han smiler og Mundvigene sænker
sig dybt.

»— — en Død, som den jeg lide maa,
ingen led den.«
Bifaldet brager. Hans Øjne flakker rundt
blandt Tilskuerne. Ingensteds Begejstringens
Glød.
Saa gaar han bort over Scenen, mens
Bjælderne rasler melankolsk, og Publikum ler
af Afguden.
Saadan gaar det ham altid nu. — Ingen,
slet ingen forstaar ham —■ forstaar hans Kunst;
undtagen naar han selv er nede blandt Pub
likum.
Aftenen gaar.
Man naar til Slutningssangen.
Han samler al sin Styrke, al sin Genialitet;
det suser ham for Ørerne, hans Øjne skyder
Lyn.

»Hej ho-o-psa, hej hopsa i Regn og i Blæst!«

Han vil have Publikum med, og han farer
over Scenen.
Det lykkes. Folk bliver urolige.
Han jubler.
»For Regnen den regner hver evige Dag—«

Alles Øjne følger hans pragtfulde Skik
kelse; han ser, hvor de gløder af Begejstring
— og han smiler sejrsstolt.
»den regner, den regner hver evige Dag!«

Det gør den, men alligevel, Livet er værd
at leve.
»He-e-ej hopsa!« — —
Tæppet gaar langsomt.
Han bukker; med Haanden paa Hjertet
— og mærker, hvor det banker af Livsglæde.
Han kan endnu — ung er han — ung
trods alt, og det jubler i ham.
Skidt med det hele, naar blot man er
ung — Ungdommen lever — Ungdommen
begejstrer, mindst lige saa meget som Geni
aliteten.
He-e-ej hopsa, ud paa Livets Vej —
man skal leve Livet, mens man er ung; Bedrø
velse er der nok af i Forvejen, for

»Regnen den regner hver evige Dag,
Den regner, den regner hver evige Dag!«
Rostan Périt.

Verdenskrigen.
Fra den 7. til den 13. Juni 1916.

Ugen er præget af Russernes vold
somme Offensiv, der strækker sig fra Pinsk
mod Nord til Rumæniens Grænse mod Syd.
Østrigerne holder sig endnu i Centrum af
denne Front (ved Tarrapol) medens Russerne
er brudt igennem nord herfor i Volhynien og
mod Syd i Bukovina. Antallet af fangne
Østrigere opgives nu til 114,000 og 1700
Officerer; endvidere er der taget mange Kano
ner og andet Krigsbytte. Under Forfølgelsen
i Bukovina har en russisk Hærafdeling over
skredet den rumænske Grænse, men det synes,
at denne Neutralitetskrænkelse er ordnet i
Fredelighed. Det russiske Angreb bar tvunget
Østrigerne til at standse Offensiven mod
Italien, der nu saa smaat har begyndt en
Modoft'ensiv.
Italienernes tidligere Uheld har fremkaldt
en Ministerkrise.
Ved Verdun har Tyskerne erobret Rui
nerne af Vaux-Fortet; de retter nu stærke
Angreb paa højre Bred at Meuse ved Thiaumont. Grækerne har givet etter for Entente
magternes Fordringer, idet den ekstraordinært
indkaldte Del af den græske Hær er blevet
demobiliseret.

Eksamen vanskeliggør Uddelingen af
Blade meget; hvis det derfor ved et Uheld
skulde ske, at en Abonnent ikke modtager
Bladet, bedes man venligst meddele det pr.
Telefon til Redaktionen (3188), og det vil
hurtigst muligt blive bragt vedkommende,
ked.

Haydees J-ortælling.
aa en Bænk nær Havet sidder en gammel
Dame, hun kan vel være hen ved de 80.
Det er ikke helt tidlig paa Dagen, den azur- ■
blaa Himmel, der hæver sig over Siciliens
Bjærge og Middelhavets Vande, begynder at
blive mørk. I hendes sorte Øjne er der et
lidende Udtryk, og hun stirrer ud over
Havet.
Jeg sætter mig hos hende og begynder
at tale med hende; først er hun sky og util

P

nærmelig, men lidt efter lidt vinder jeg hende,
og hun begynder paa sin Historie.
Hun begynder: »Mit Navn er Haydee,
og jeg har hjemme i det skønne Grækenland;
jeg forlod det, da jeg var syv Aar gammel,
men dog husker jeg alt tydeligt; naar jeg
lukker Øjnene saa ser jeg paa ny alt, hvad
jeg den Gang saa. Som store Malerier ser
jeg Pindus og Olympen i den fjerne Bag
grund og foran et umaadelig blaat og dej
ligt Hav.
Dernæst ser jeg mig under Mor
bærtræets Skygge ved en Sø, hvis krusede
Flade jeg endnu synes at se gennem Løvet.
Under det mest skyggefulde Træ sad min
Fader paa nogle Hynder, og jeg legede med
hans sorte Skæg, der naaede ham ned til
Brystet, og med hans Dolk, hvis diamant
besatte Haandgreb stak frem af hans Bælte;
min Moder laa ved hans Fødder. Fra Tid
til anden kom en Albaneser og sagde min
Fader nogle Ord, som jeg dog ikke lagde
Mærke til, men som min Fader besvarede med
de Ord: »Dræb ham!« eller: »benaad ham!«
Jeg var omtrent syv Aar, da jeg en Aften
blev vækket af min Moder. Vi var i vort
Palads i Janina; hun tog mig op fra mit
Leje, og jeg saa, at hendes Øjne var fyldte
med Taarer. Hun bar mig stille bort, og da
hun græd, græd jeg ogsaa. »Vær stille Barn!«
sagde hun, og jeg tav.
(Fortsættes).

En

Öuerraskelse

har Redaktionen her til Abonnenterne. Naar
vi nemlig ses igen til September vil Bladet
rigtignok kun udkomme hver fjortende Dag,
men Kvartalsprisen bliver meget lav, saa at
Alle kan og bør holde det. — Det vil nemlig
kun koste 35 Øre for Skoleabonnenter, 50 Øre
for Abonnenter ude i Byen og 60 Øre for
Udenbyes. — Dette er overordentlig billigt
i denne Tid, hvor Papiret er saa dyrt, men
vi haaber da ogsaa herved at skaffe os en
Mængde Abonnenter flere end vi har.

I Nr 9 under »Det levende Lig« skulde
der selvfølgelig staa T heaterscesonen og ikke
Sommersæsonen.

Enkelte Nr. faas i Hersoms Bogh.
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Mandag den 26. Juni 1916.

„Fædrelandet“.
Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden,
Og Polens Bjerge svømme nær dets Havn;
Men skøn som det er ingen Plet paa Jorden,
Og Danmark nævner man dets fagre Navn.
I sølvblaa Vesterhav en dejlig Have
Med Bøgehegn, hvor Nattergale bo!
Og hver en Del gav Himmelen sin Gave;
Paa hver en Plet Velsignelserne gro!
C. /. Boye.

*”1a, dette skønne Vers af Boye passer udJ mærket paa vort lille Danmark; jeg kan
ikke tænke mig, at nogen kan holde mere af
et andet Land end af sit Fædreland. Dermed
er ikke sagt, at andre Lande ikke er smukke;
nej, de kan ogsaa have deres Skønhed, men
jeg synes alligevel, man maa holde mest af
det Land, hvor man er født og vokset op.
Hvor er det ogsaa sandt, som der staar i
Digtet: At Himlen gav hver en Del sin Gave;
er den jydske Hede ikke dejlig, naar Lyngen
blomstrer? Den mørke Hede har noget saa
ejendommeligt og højtideligt ved sig, som man
aldrig glemmer, naar man engang har været der.
Naar man staar der i Ensomheden og ser ud over
den endeløse, rødlige Flade, kommer man uvil
kaarlig til at tænke paa Blicher, og man kan
da rigtig forstaa, at han har skrevet saa mange
smukke Digte om sin elskede Hede.
Som en Modsætning til den vidtstrakte,
ensomme Hede staar Skoven, den dejlige
Bøgeskov, skønnest i den tidlige Vaar og den
sene Efterhøst, lysegrøn i sit Udspring, rust
brun og spraglet, naar Efteraarsstormene farer
hen over Træerne og hvirvler de faldende

1. Aarg.

Blade af Sted i en susende Ringdans. —
Og staar man en Sommeraften paa en
Bakketop og ser ud over Eng og Marker,
hvor den nedgaaende Sol sender sine sidste
gyldne Straaler ned over det gule, bølgende
Korn og paa det glimtende Vand i den blaanende Fjord med de mange smaa Fiskerbaade,
udbryder man uvilkaarlig: »Hvor er her vid
underlig skønt«. —
Ja, Danmark er herlig, og hver Plet er
dyrebar, vi har intet at miste, og vi tænker
sikkert alle med Vemod paa det, vi allerede
har tabt: Sønderjylland, der en Gang var en
Del af vort lille Fædreland. —
Tænker vi paa Sønderjylland, gaar vor
Tanke uvilkaarlig til de ulykkelige Belgiere,
som har mistet deres Land; hvor maa det
ikke være frygteligt at se sit Fædreland hærget,
ødelagt og i et andet Folks Flænder.

Og Franskmændene! Maa vi ikke ogsaa
vende vor Tanke til dem og tænke paa deres
Lidelser og det, de har mistet. Ogsaa deres
Land er ødelagt, og hvad der er det værste,
en hel Mængde af deres uerstattelige Kunst
værker og vidunderlige, gamle Bygninger er
sønderskudt af Tyskernes ødelæggende Bomber
og Granater. Men Frankrig er ikke besejret,
og meget kan endnu vindes tilbage af, hvad
der er tabt. ■—
Ja, det maa være sørgeligt at se sit Fædre
land saa ødelagt, lad'os derfor skønne paa vort
egetLand, saalænge vi har det, som det nu er, thi
ingen af os ved, om vi stadig kan holde os uden
for den frygtelige Krig, som nu raser i mange
af Europas Lande.
Inger Agerskov, IX B.

var det en dejlig Tur. Vi kørte forbi en Kirke
og en lille Kirkegaard, ind ad en bred Allé
og op foran Holmsborg, et stort hvidt Træ
hus — et helt lille Slot, der ligger 550 Fod
over Havet.

Xf et Brø) fra Lagan.
VT 11 gik Toget til Sverrig. Turen til Hel*\ singør gik umaadelig hurtigt; vi var der,
inden vi fik set os om. Vi var mange og
havde det overordentlig morsomt. Gik om
Bord paa Færgen gennem Toldkontoret. —
Blæsten peb om Ørene paa os, og Regnen
strømmede ned.
Overfarten varede kun tyve Minutter.
»De Bølger, de ginge saa høje«, men dejligt
var der. Jeg stod nogen Tid og saa paa
Kronborg; den saa smuk ud; bagved hævede
Landet sig graat og diset. Saa rullede Toget
for, jeg kunde kun se Havnemolen; paa Pil
lerne sad Tusinder af Muslinger, saa langt jeg
kunde se.
Saa sejlede vi. Der laa Danmark, som
vi forlod indhyllet i Regn og Taage. Det
sidste jeg saa var Dannebrog, pjaltet og laset,
men stolt vajende som en sidste Hilsen.
Det lysnede noget, og vi var i Helsing
borg, en grulig kedelig By. Igen Toldeftersyn,
saa fik vi vor velfortjente Frokost.
Der var straks noget fremmedartet ved
det hele. Svenskerne er saa flinke — jeg
synes især godt om deres Sprog — kort og
fyndigt, velklingende, halv forundret.
Nu kom den længste Del af Rejsen.
Der er smukt i Sverrig, Naturen er en
ganske anden end hjemme. Ved Astorp be
gyndte Fjeldene. Vi kørte snart igennem
Bakkeland, snart igennem Fjeld, hist og her
en Bæk med rivende Vand, saa en Mose, saa
en Eng — stadig skiftende — der er kun faa
Stenhuse, de fleste er af Træ.
Paa den ene Side Fjeld, høje stejle Klippe
vægge bevoksede med Lyng og Gran, paa
den anden Side, gemt inde bag Birketræerne,
et lille rødmalet Træhus med hvide Vinduer,
udenfor det en Slags Indhegning med Enebær
og en Mark, hvor Bonden gaar bag en Plov
forspændt med Okser. —
Man ser Træ og atter Træ, store Bunker
»Props«, samlede langs Banelegemet. Atter
Fjeld, Gran og Lyng, saa Mose, en Tørve
mose, mægtige Granitblokke spredt rundt
omkring.
Endelig ser vi Lagan. Der var Vogn
efter os, skønt det kun var ti Minutters Kørsel.
Vejen gik næsten stejlt op. Trods Støvregnen I

j

Lagan Vandfaldet

Vi blev venligt modtaget af Ingeniøren
og hans Forældre; en vældig »grand danois«
kom farende og gøede som besat af os.
Vi trak qs tidligt tilbage, da vi var
trætte.

Den næste Morgen begyndte jeg straks
at undersøge Omgivelserne. Det var et hyg
geligt Værelse. Jeg fik Vinduet op, og en
dejlig frisk Luft slog mig imøde, mere kølig
end i Danmark; det hele er ogsaa længere
tilbage her.
Der er en herlig Udsigt over Landet,
i det fjerne en Granskov og forude den lille
hvide Kirke. — Langt borte bruser Lagan
Vandfaldet.
Før Frokost var vi ude at gaa en lang
Tur igennem Ingeniørens Grund, forbi Lagan
Elven, ind i en stor Granskov.
Der var ganske dejligt derinde — Skov
bunden grønspættet, nogle prægtige gamle
Træer, hvis Grene naaede helt ned til Jorden;
der var helt urskovsagtigt med en herlig Duft
af Harpiks og Naale.
Hunden Bell, som vi hurtigt var bleven
gode Venner med, ior omkring os, og takket
være den saa vi tre Egern, det ene sprang
højt op i Luften med den buskede Hale lige

i Vejret. Under Grantræerne laa Rester af
Kogler, som de havde pillet.
Vi saa ogsaa Spor af Elsdyr — men ikke
selve Dyret.
Lagan Elven er ganske prægtig; vi nød
det smukke Landskab og Vandfaldet, der bru
sede ned over Stenene med en rasende Kraft.
Vi fik at vide, at man samler Perler der,
foruden at der er et betydeligt Laksefiskeri.
Vi var ogsaa henne at se den ny Kraft
station, der bliver bygget nu; det var meget
interessant.
Hvor er Kirkegaarden dog fattig her!
Ikke en rigtig Grav findes der. Kisten bliver
kun sat ned i Jorden, og en lille Jordhøj
laves ovenpaa. Pynt findes der slet ikke,
enkelte Steder et raaddent Trækors med en
Perlekrans eller en Enebærbusk; andre er slet
ikke afgrænsede — man gaar lige paa Graven.
Der findes nogle gamle Runestene, det er det
eneste af Værdi.
Naar en Mand dør, varer det otte Dage,
inden han kommer i Jorden; imens fester
hans Slægtninge og Venner, som en sidste
Hyldest til ham, og de fortsætter igen otte
Dage efter Begravelsen ■— alle fra Egnen
er med.

Vi havde det hyggeligt i Aftes. Ingeniøren
talte om Nordland; han fortalte ganske jævnt,
men saaledes, at man blev greben af en
underlig Længsel efter det fjerne Land.
Der er store Ødemarker, og man ser
ikke Mennesker i mange Miles Afstand. —
Luften er saa klar, at de Fjelde, der ligger
uendelig langt borte, ser ud til at være saa
nær ved, at man maatte kunne komme der
over paa et Øjeblik. Himlen er høj, blaa,
gul, violet, veksler i alle Regnbuens Farver,
og Solen gaar ikke ned.
Der er næsten ingen Overgang fra Vinter
til Sommer; i Løbet af kort Tid er alt kom
men frem, Blade og Blomster skyder frem
paa en Nat.
Da Folk bor saa langt fra hinanden, har
de bygget deres Kirke med en hel lille By
af Træhuse om; dertil kommer de saa lang
vejs fra og overnætter; den næste Dag drager
de bort igen. —

I Dag saa jeg en Rovfugl — den svæ
vede oppe i Luften uden at røre Vingerne —
det saa prægtigt ud.
Inde i Skoven kom vi til et Sted, hvor
der var overordentlig vildt; den ene Høj
rejste sig ved Siden af den anden, bevokset
med alle Slags Planter — det var Grave fra
Krigen, da Danskerne kom op til Sverrig.
De laa nu Side om Side, Danske og Svensks,
maaske halvtreds, maaske hundrede i hver
Høj.-------

Paaskelørdag var her Fest efter svensk
Skik. Hele Dagen var her travlt som før Jul,
og vi saa kun meget lidt til vor Vært. Vi
anede nu ikke noget før i sidste Øjeblik.
Nogle Vers blev sat sammen og læst op ved
Bordet — aldrig har jeg let saa meget.
Spisestuen var festligt oplyst og pyntet
med Blomster. Paa Bordet stod der smaa
Papirkurve med en Mængde Æg, malede i
alle Farver, Blomster og Kyllinger. — Der
var flere Hundrede Æg, jo flere man spiste
jo bedre.------Man kunde blive ved i det uendelige at
beskrive, saa et Hus, saa en Stenørken,, saa
en Udsigt, Skikke, Sprog, Mennesker, Planter,
Dyr og endda ikke komme til Kernen; thi
jeg ser mere paa en Dag end før paa mange
Uger og fører et sandt Herregaardsliv.
I. C.

Haydees J-ertælling.
(Fortsat).

Vi gik ned ad en bred Trappe fulgt af
Tjenestekvinderne, som bar Kostbarheder og
Pengeposer. Efter dem kom en Vagt af tyve
Mand bevæbnede med Flinter og Pistoler;
min Fader sluttede Toget. Han var, som sæd
vanlig, prægtig klædt paa og havde den Karabin
i Haanden, som Frankrigs Kejser havde skænket
ham. Støttet til sin tro Tjener Selim drev
han os foran sig som en Hyrde driver sin
Hjord.«
»Min Fader,« vedblev Flaydee med op
løftet Hoved, »var hin berømte Mand, som
Europa kendte under Navnet Ali Tebelen,
Pascha af Janina, og for hvem Tyrkerne
skælvede.

Snart standsede Skaren, og vi var ved
Strandbredden; vi steg i en Baad og sejlede
ud til en Kiosk, der hævede sig midt i
Søen.
»Hvorfor sejler vi saa hurtigt?« spurgte
jeg. »Stille, mit Barn, vi flygter!« svarede
min Moder. Det begreb jeg ikke. Hvorfor
skulde min Fader flygte? Han, den mægtige,
för hvem andre plejede at flygte, og hvis
Valgsprog var: »De hader mig, altsaa frygter
de mig!«
Man sagde mig, at Garnisonen paa Slottet
Janina, træt af den lange Tjeneste, havde
underhandlet med Kurschild, der var afsendt
fra Tyrkerne, fra Sultanen, for at bemægtige
sig min Fader.
Kiosken frembød en Stue- og Førsteetage,
men under Stueetagen strakte sig rummelige,
underjordiske Gange omkring i Øen. —
Derhen blev min Moder, Slavinderne og jeg
førte. Fader og den lille Skare Mænd, und
tagen Selim, blev udenfor paa den brede
Marmortrappe.
I et Hjørne laa der i Guld 10 Millioner
og i nogle Fade 15,000 Pd. Krudt; ved disse
stod Selim og vaagede Dag og Nat med en
Lanse, som endte i en tændt Lunte. Han
skulde sprænge al Ting i Luften paa et Tegn
fra min Fader.
En Morgen lod Fader os kalde til sig;
vi fandt ham rolig, men meget bleg.
»Taalmodighed, i Dag vil alt blive bragt
til Ende, i Dag kommer Sultanen, og min
Skæbne vil blive afgjort. Benaader han mig,
da vender vi tilbage til Janina, men kommer
der daarligt Bud, saa flygter vi endnu i Nat.«
»En Baad — to — trel« mumlede han,
— fire!« Fire Baade nærmede sig ogsaa.
Det Øjeblik, som skulde afgøre vor Skæbne,
nærmede sig.«
Min Moder tog mig atter paa Armen og
bar mig til Selim.
»Selim! Hvorledes lyder din Herres
Befaling?« spurgte hun ham.
»Dersom han sender mig sin Dolk, saa
har Sultanen. ikke benaadet ham, og saa
sprænger jeg os alle i Luften; men sender
han mig sin Ring, har Sultanen tilgivet ham,
og jeg kan forlade Krudtfadene.«
Pludselig hørte vi høje Glædesskrig; det
var tydeligt, at Storherrens Svar lød gunstigt.
Larmen nærmede sig til os. Selim stod parat

med sin Lunte. Snart saa man en Mand ved
Indgangen.
»Hvem der?« raabte Selim. »Men hvem
Du end er, ikke et Skridt nærmere!«
»Ali Tebelen er benaadet. Man har
skænket ham Livet, hans Ejendomme og
Skatte. Jeg bringer her hans Ring.«
Selim nærmede sig Manden, tog Ringen
og kyssede den; derpaa kastede han Lunten
til Jorden og slukkede den.
Straks ilede nogle af Kurschilds Soldater
til; Selim faldt, gennemboret af Dolkestød.
Derpaa styrtede de ind i Rummet og kastede
sig over Guldet. Min Moder ilede ned ad en
hemmelig Trappe med mig paa Armen. —
Min Fader kom styrtende ind og skød to Mænd
ned med et Par Pistoler.
O, hvor skøn, hvor stor var min Fader
midt i Kugleregnen, med Sablen i Haanden
og Ansigtet sort af Krudt, og hvor hans
Fjender flygtede.
To Soldater kom bagfra, og tyve Bøsse
piber udsendte en Flamme, der fortærede alt
omkring sig. Midt i denne frygtelige Tumult
hørtes to hjerteskærende Skrig, der fik os til
at stivne af Skræk; det var min Faders Skrig.
Gulvet bragede og han sank ned; tyve Arme
med Pistoler, Sabler og Dolke udstrakte sig
efter ham, og han forsvandt i et Ildhav;
min Moder vilde styrte efter for at dø med
ham, men faldt besvimet om.

Da min Moder atter kom til Bevidsthed,
var vi bragt til Kurschild.
»Dræb mig!« sagde hun, »skaan Ali
Tebelens Enkes Ære!« —

Kurschild, vovede ikke at beholde os,
men solgte os til Slavehandleren i Konstanti
nopel. Vi drog gennem Grækenland, og under
Dødskvaler kom vi til Hovedstadens Port,
hvor vi blev omringede af Nysgerrige. —
Da min Moder saa i den Retning, som alles
Blikke. var henvendte til, udstødte hun et
Skrig og faldt om, idet hun pegede paa et
Hoved, der sad over Porten. Under Hovedet
stod de Ord: »Dette er Ali Tebelen, Paschaen
af Janinas Hoved!« — Grædende forsøgte jeg
at trøste hende, det var forgæves — hun
var død.
Jeg blev købt af en rig Armenier paa
Slavetorvet; han lod mig opdrage og solgte
mig, da jeg var 14 Aar, til Sultanen, og af
ham købte en rig italiensk Eventyrer mig,

gjorde mig siden til sin Hustru. Vi levede
lang Tid lykkeligt sammen, men saa kom
Krigen — og tog ham, og nu lever jeg ene
i mine Erindringer om den herlige Tid ved
min Mands Side. —
Og nu — har De hørt Haydees For
tælling.«
„ 7 R

Et Skoleblad.
YT ør, hvad om vi satte et Skoleblad i Gang?«
/
spurgte Ingeborg en Dag paa Skolen.
Tanken blev grebet med Begejstring, inden
den var tænkt igennem. — Det kunde vi
udmærket uden videre Besvær eller Arbejde,
det vilde gaa som Fod i Hose, og alle skulde
abonnere.
Vi fik fat i en Kammerat til, overvandt
hende ved vor stormende Begejstring, og nu
skulde det begynde.
Det første Nummer, ja det bestod for
det meste af noget, vi havde skrevet en Stund,
Aanden var over os, slet ikke beregnet for
fremmede Blikke; vi kviede os lidt ved at
blotte os selv saa meget; men hvad, noget
skulde jo til, — og saa opstod det første
Nummer; det blev skrevet omhyggeligt af og
smykket, saa godt vi formaaede.
Pludselig faldt en Tanke os ind, som
nær havde væltet alle vore Planer. Hvordan
vil Rektor stille sig over for dette Skoleblad,
»Lucidarius«, som vi døbte det i et inspireret
Øjeblik; det var næsten det værste; vi maatte
spørge om det.
Den næste Dag skulde Slaget staa; vi
kæmpede med Nervøsitet og Hjertebanken,
og det gik, bedre end vi havde haabet. Det
blev tilladt til vor store Forbavselse uden Tale
om Censur eller noget andet; det var meget
fri Hænder, vi fik, naa, men det skulde ikke
misbruges.
Skal Bladet trykkes eller hektograferes?
Det skal jo være et rigtigt Blad, og det
vil jo ogsaa give saa megen Ulejlighed hver
Gang, desuden koster en Masse 10 Kr. Nej,
det kunde ikke gaa; saa blev det ved Tryk
ningen.
Nu skulde vi findé en Bogtrykker, og
Vandringen begyndte fra den ene til den anden

— store kendte Trykkerier til smaa elendige
Kældre — og Priserne vekslede fra 15 til
30 Kr pr. Gang.
Det kunde jo. aldrig gaa; for det første
havde vi ikke en Øre til at begynde med,
og trods det, at Forslaget var modtaget med
Velvilje — Begejstring findes der meget lidt
af i en dansk Pigeskole — saa var det jo kun
nok til de første Gange. Vi kunde jo skaffe
Annoncer; der var ikke andet for, men det
gik sikkert godt.
Vi fandt endelig en Bogtrykker, der vilde
trykke det noget billigere de første Gange.
Vi trak et Lettelsens Suk, nu havde vi ogsaa
været hos mindst tyve foiskellige.
Saa Annoncer! Vi begyndte den næste
Morgen, inden vi skulde i Skole, og Resul
tatet var én eneste, skønt vi havde været i
et halvt hundrede Forretninger. Nu havde
vort Mod faaet alvorligt Knæk. — Vi mente,
at bare vi gik ind og spurgte, om de vilde
annoncere, saa var den Sag afgjort.

I Begyndelsen skiftedes vi til at spørge,
for det var det mindst morsomme; men næppe
var jeg kommen ind i Forretningen, før jeg
glemte, hvad jeg skulde sige og gav mig til
at le; det kunde jo ikke gaa; efter nogen Tid
skulde jeg prøve igen. »Jeg kunde vel ikke
faa Dem til at annoncere!« Ingeborg syntes
ikke om Formen »faa til at annoncere«, det
mindede hende om »faa til at hoppe paa«.
Saa blev jeg kasseret, men med skulde jeg,
kun for at smile elskværdigt, som om det
hjalp.
Det første Blad var færdigt til Trykken
— fire Sider — fire usle smaa Sider; vi var
rasende, men Bogtrykkeren havde sat sig i
Hovedet, at saadan skulde det være, og vi
mente det var bedst at give efter og lade ham
raade, da han bedre kendte til saadan noget
end vi; vore Drømme om otte Sider og en
Mængde Artikler maatte foreløbig staa hen,
og Tegningerne kunde der slet ikke være
Tale om.
Imidlertid skaffede vi Abonnenter. Først
paa Skolen. Vi fik slaaet Anmodninger op;
Kammeraterne i Klassen abonnerede natur
ligvis alle, og de fleste Lærere og Lærerinder
var ogsaa saa elskværdige.
Saa gik vi rundt fra Klasse til Klasse og
bad dem abonnere; nogle sagde nej straks,
og saa var det rent galt, havde en sagt nej,

vilde de andre heller ikke; nogle vilde først
se, hvad det var og havde Tusinde Undskyld
ninger; dog var alle heldigvis ikke lige
uvillige.
Bladet kom ud; lidt skuffede var vi selv,
Papiret var tyndt, det hele saa uanseligt ud;
men næste Gang skulde det blive bedre. —
Foreløbig hørte vi ingen Klager, og vi fik
ogsaa flere Abonnenter.
Nu skulde vi have Stof, og noget fik vi
ogsaa, men det var alligevel et forfærdeligt
Arbejde at fylde de fire Sider; der gik mere
til, end vi havde tænkt, og en Gang imellem
sukkede vi efter Hektografmassen, for saa var
kun halvt saa meget Stof nødvendigt; et rig
tigt Blad skulde det jo være, og vi sagde
ingenting for ikke at tage Modet fra hinanden.
Efterhaanden blev vi mere drevne; vi
skaffede virkelig Annoncer trods det, at Chefen
var bortrejst, at Chefen ikke var hjemme paa
denne Tid, at de aldrig annoncerede, at Skolen
laa for langt borte og hvad man ellers kan
finde paa, fordi man ikke ønsker at annoncere.

Saa kom en Krise. — Vi hørte Klager
fra utallige Sider; Bladet var ikke efter deres
Smag, var der nogle tilfredse, saa var der
mindst ligesaa mange, der ikke var det. Vi
prøvede at rette os efter dem, der gjorde
Indvendinger, men det gik sørgelig til; Bladet
kom længere ned, end vi egentlig selv var
klare over straks; dette maatte rettes, og noget
op kom vi ogsaa.
Meget lærte vi af dette Foretagende, som
vi var begyndt paa med saa stor Begejstring.
Vi forstod, at Begejstring alene ikke skaber
et Blad, at alle Mennesker er forskellige, saa
man kan ikke rette sig efter dem alle, og vi
forstod, at det ikke altid er nemt at være
Annonceagent, for dem er Chefen aldrig
hjemme.
/. c.

Verdenskrigen.
Fra den 14. til den 20. Juni 1916.

Russernes Fremgang fortsættes især i
Retning af Lemberg,. dog i et langsommere
Tempo end i Begyndelsen. Fangeantallet er
i de sidste Dage ret ringe.
Ingen Infanterikampe af Betydning ved
V e r d u n.
Italienerne har begyndt en Modoftensiv;
men ogsaa Østrigerne er her endnu i Stand
til kraftige Angreb.
Det ny italienske Ministerium er nu
dannet under Ledelse af den frikonservative
Boselli, en Mand paa 78 Aar, der i sin Ung
dom har deltaget i den italienske Frihedskrig
og er ivrig anti-østrigsk. -—
I Grækenland bliver Forholdene for
hver Dag mere forvirrede. —

Eksamen vanskeliggør Uddelingen af
Blade meget; hvis det derfor ved et Uheld
skulde ske, at en Abonnent ikke modtager
Bladet, bedes man venligst meddele det pr.
Telefon til Redaktionen (3188), og det vil
hurtigst muligt blive bragt vedkommende.
Red.
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Elever, der forlader Skolen nu, bedes
opgive deres Adresse efter Sommerferien,
hvortil Bladet vil blive sendt. — Eventuelle
Afmeldelser maa ske senest 5. Juli.
En god Sommerferie!
Bed.

Bladet koster pr. Kvartal:
35 Øre for Skoleabonnenter.
50 Øre for Abonnenter ude i Byen.
60 Øre for udenbys Abonnenter.

Enkelte Nr. faas i Hersoms Bogh.
Nyt Abonnement tegnes hele Sommerferien.

B

lomsterforretningen
„Kastanieboj“
OTTO NIELSEN.

Eget Gartneri.

Stort Udvalg.

GI. Kongevej 148. — Telf. Vester 2251 y.

N. F. SKOV
SKOTØJSMAGASIN

Alt Bogbinderarbejde
udføres smukt og solidt.

Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.

ANNA FASTRUP,
Badstuestræde 10.

Telf. Byen 2114 x.

Nr. 19, ØSTERBROGADE Nr. 19
TELEFON ØBRO 2024 y

GYMNASTIKSKO OG TENNISSKO

Aug. Wiegand,
Broderiforretning,

Frederiksberg Allé 5.

Undervisning i Klaver
= og Orgel =
tilbydes af

Hansine Seidelin,
Organist v. Anna Kirken,

Dr. Priemesvej 2,l.

Telefon: Vester 2135 x.
Største Udvalg i paategnede Børneartikler i
moderne nyeste Faconer.

Kammerdugs-Bluser med Garn fra Kr. 2,25.

Kraver i alle Faconer fra 25 Øre pr. Stk.
Stort Udvalg i Kannevas.

Telf. Vester 2670 y.

Atelier for Damehatte.
Altid fikse Nyheder.
Telefon: Vester 2039 x.

Fru Magda Jacobsen,
GI. Kongevej 152.

® Frederiksberg Jdesse ©
ved F. 5 i e i n e r

anbefaler sit Lager
af jYlanufakturuarer,
Jricotage og Syartikler.

© /kllégade F(r. 28. ©

Saison - Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.
Specialitet:

Christian Thorsen,
Østergade 23,
anbefaler Børnedragter fra 2-16 Aar

Engelske Silkekraver fra 8S Øre.

Poula Klein,

i .stort og elegant Udvalg.

GI. Kongevej 85. Tlf. Vester 1570 y.

Chr. Christensen, S

Stort Udvalg af

Herre-, T)ame& Børnefodtøj.

Skomagermester,

l)

38 B, Smallegade 38 B,

H

Reparationer udføres

(Hj. af Edithsvej).

ty

hurtigt og billigt.

Jørgen Olsens

BLOMSTER-®
® FORRETNING
GL. KONGEVEJ 104

Self. Central 4646.
Byen 4646.

I
/

_

TELEFON 12.014

..

„La G^ace“
3, Sköubö^acle 3,
(Stue os Kælder).

Specialitet: ßuerflodi^hedshorn

AABOULEVARD 29
(Jsanretnin^er.

/Lltid friske fyldte Chokolader.
ciss» E^ct Fabrikat. «ss5

Tennis, Rackets, Hockey, Crocket,
Svømmerekvisitter, Boccia, Fjerbold.
Største og bedste Udvalg hos

HARALD BØRGESEN,
Freileriksbertjgade 28.

C. L. NIELSENS BORTRYKKERI
— TELEFON NORA 1918 —

ALT BOGTRYKARBEJDE

MODERATE PRISER

AUGUST BANG’5
BOGHANDEL
60, VESTERBROGADE 66
KØBENHAVN •

— LAGER AF ALLE SKOLEBØGER -

Telf. Central 689.

Redaktører: Ingeborg Hunderup, Howitzvej 49 1 (Tlf. Central 3188) og lise Claussen, Smallegade 24 (Tlf. Godth. 1302).
Udgiver Else Bache, Rahbeksallé 32 L — C. L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Tlf. Nora 1918).

\ 1th

LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 12.

Fredag den 1. September 1916.

1. Aarg.

Et nyt ^köleaa*7GO

laa-Klokke, lille himmelblaa Sommerblomst!
Tusinde Minder ringler du ud,
Ud over Engen, hvor Aaen rinder
Imellem de hviskende Siv.
Blaa-Klokke — Som’rens Mindeblomst!

B

Din Klokke ringled for mig i min Barndom,

Og i dit blaaklare Bæger

Fandt jeg den Fred som ingen,
Ingen gav mig før du.
Blaa-Klokke — blide Barneblomstl

Du staar paa Heden i fattig Jord

Og ringler Livsglæden ud,
Ud til bedrøvede Skarer
Om Ungdommens tidligste Minder.
Blaa-Klokke — lille Sommerblomst!
„Ernest“.

O Ommerferien er forbi — vi staar overfor
s' et nyt Afsnit af vort Liv, og Minder fra
de forløbne Aar gaar forbi os; vi husker,
hvorledes Rektor Aar efter Aar samlede os i
den store Gymnastiksal og formanede os til
at tage fat paa Arbejdet med Lyst og Iver.
Vi husker, hvorledes det til Tider kunde knibe
for os med at tage os sammen; vi følte, hvor
ledes det gik galt, men saa kom Rektor igen
og spurgte os, om vi ikke kunde være mere
flittige — og den gode Tid kom igen.
Et nyt Skoleaar — hvad vil det bringe?
For nogle er det det sidste; de tænker ligesom
de andre, lægger Planer og faar gode Forsæt;
det sidste Aar skal dog staa med Glans, og
de faar Lyst til at kaste sig over Arbejdet,
der er saa meget, de skal udrette, ja selv de
dygtigste og flittigste føler, at de kan gøre det
endnu bedre.
Sommertiden er forbi — Naturen hjælper
os; den kaster sin smukke Klædning, og vi
føler, at kun faa Dage endnu skal vi se, hvor
dejlig den er; saa kommer mørke Tider, og
vi tænker paa de hyggelige Timer, vi faar,
naar vi sidder med Lektierne og føler, hvor
ledes vi saa godt forstaar det, vi skal lære.
Det er uendelig nemt altsammen, men vi skal
lære at tilegne os det, ikke beklage os over,
hvor meget det er, men søge at finde det

morsomme, nye og interessante ud af det;
vi skal ikke tænke paa vore Lektier som en
kedelig Pligt, men prøve at se det hele for
os — det er som en Slagplan, der skal lægges,
og hver Dag leveres et nyt Slag, voldsommere
end det forrige, for vi bliver dygtigere og er
sikre paa Sejr.
Med det nye Aar kommer de nye Forsæt,
som egentlig kun er de gamle om igen; vi
husker alle, hvorledes vi stod udenfor Skolen
efter Rektors Tale, vi havde genset alle de
Mennesker, vi havde levet sammen med Aar
for Aar — Lærerne og Kammeraterne —
nu skulde vi være saa meget bedre; vi følte
Lyst til at tage fat og forstod ikke, hvorledes
vi tidligere sløjede af, hvorfor vi ikke alle fik
gode Karakterer, og dog, Forsættene glemte
vi, snart gik Livet sin sædvanlige Gang.
Det er .ikke gode Forsæt, der skal til —
et gammelt Ord siger: »Gode Forsæt fører
til Helvedes Forgaard« — vi skal lægge Planer
og faa Nytte af vor Tid, vi skal inddele den,
saa vi .faar Arbejde og Leg, ikke først i vor
store Iver lægge saa mange Arbejdstimer, at
det ser uoverkommeligt ud, men tænke paa,
hvad vi anvendte sidste Aar og saa lægge
lidt til.
Vi skal ikke lære ,at fatte Beslutninger,
det kan alle, men Kunsten er at føre dem
igennem.
En Skolepige,

^ommerferiebra).
Qommekferiebreve — fra Danmark — kender
man ikke dem saa godt — fra Blade og
Bøger — allevegne fra. Altid de samme:
Om Badehoteller og Strand og Baller og
Flirt — eller om Pensionater »nær Skov og
Sø« — eller om store Gaarde med Køer og
Heste og Høst.
Men et Sted fra skriver man Breve for
skellige fra alle andre
fra Bornholm —
fordi Bornholm er forskellig fra det øvrige
Danmark •— er Danmarks eneste Klippeland.
Og dog er Bornholm som Kvintessentsen af
hele Landet. Paa denne lille 0 findes alt:
Frugtbare Marker — sandede Lyngheder —

stejle Klipper — venlige Dale — Bøgeskov
og Granplantage — Klitter og Skærgaard.
Og rundt om det hele Havet.

Nordligst ligger Hammeren, som ude
lukkende er Klippe og Sand bevokset med
Hedeplanter, en underlig selvstændig Klump,
skarpt adskilt fra den øvrige 0 ved Hammer
søen. Intet kan dyrkes her, ikke et Træ er
der paa hele Hammeren, undtagen nogle for
krøblede Fyrre i Fyrmesterens »Have«. —
Men her er smukt som i et Bjergland, med
Toppe, hvor Blæsten altid suser, med smaa
Søer dybt nede, i snævre Dale, med Skraaninger saa stejle, at aldrig noget Menneske
har traadt der, og alle Steder jager Klippen
frem, Granitten, som gaar helt ind i Jordens
Indre; især ved Kysten, hvor Bølgerne brydes
og skummer mod Skærene. — Ser man en
Aften efter Solnedgang Hammeren som en
Silhouet med sin karakteristiske Profil op mod
den lyse Sommerhimmel, har man set et
ejendommeligt Syn, man ikke saa let glemmer.
Paa en Højde paa Vestkysten lidt Syd
for Hammeren ligger Hammershus, Landets
største og bedst bevarede Ruin; næsten som
en tysk Røverborg knejser den paa sit Bjerg,
utilgængelig paa de tre Sider, i sin Tid om
trent uindtagelig, dels paa Grund af Belig
genheden, dels ved sine udmærkede Fæstnings
værker. Er det lykkedes Fjenden at bestige
de meget stejle Skraaninger, er der to stærke
Mure, han maa storme udsat for Forsvarernes
Skud, og har han taget dem, er han ganske
vist kommen ind i Borgen, men kun Maga
sinerne, Staldene og enkelte andre Bygninger
er faldne i hans Hænder; et svært Arbejde
venter ham endnu med at indtage den inderste
Borg, hvor Besætningen kan holde sig længe.
— Dette »Allerhelligste« forevises for 15 Øre
af en gammel Mand, som trakterer den
besøgende med en lang Remse, altid den
samme og altid i samme Orden, om alle
Seværdighederne; saa længe denne staar paa,
kan intet afbryde ham; om Jorden forgik
imens, vilde han dog ikke tie, før han var
naaet til Ende med sin Historie. Han viser
Kirken »med Rittersalen ovenpaa«. Og der
fra kom man over i Hovedbygningen (Manteltaarnet) gennem en Mellembygning, og der
var det, at Leonora Kristine og Ulfeldt først

sad fangne. Men fra Vinduet kunde de se
bred og Væggene endda staar noget skraat.
en Dør i Muren, og da de saa, at Skildvagten
Ved Indgangen faar enhver udleveret et Stearin
var trukken fra, lod de sig hisse ned i et
lys, for der er bælgmørkt derinde, og Gulvet
Lagen og flygtede. Men de kom ikke længere
er fuldt af store slimede Sten. Og saa be
gynder man at gaa indad og gaar og gaar,
end som til Sandvig, hvor de kom ombord
dybt ind i Jordens Indre, man synes i en
i en Baad, som skulde sejle dem til Tyskland,
Evighed, og til sidst er der saa lavt, at man
saa blev de indhentede; og nu blev de sat i
maa bøje sig for at komme frem, og man
Hovedtaarnet, i det nordøstlige Hjørne, hun
skynder sig ud
helt oppe og han
igen, for man
en Etage under
faar uvilkaarlig
neden, for nu
en Følelse, som
maatte de ikke
om Væggene vil
sidde tilsammen,
klappe sammen
fordi at de var
om et Øjeblik,
deserterede« o.
og man vil dog
s. v. Og den
gerne ud for
gamle Mand vi
inden.
ser os Smedien
og Bageriet og
— Sagnet for
en Møllekværn,
tæller, at Born
der blev truk
holmere, derikke
ket af en Hest.
selv turde gaa ind
— ”De havde
til Bunden, en
ganske vist en
Bornholmsstenen med Hammershus Ruiner i Baggrunden
Gang sendte de
Vandmølle nede
res Gæs derind
i Dalen, som de brugte til daglig, men naar
i den Tro, at de saa vilde komme ud ovre paa den
de blev belejrede af Fjenden, og det skete jo
anden Side af Bornholm; men Fanden tog
tit, maatte de bruge denher«. Mange andre
Gæssene og satte dem fast inderst inde, hvor
Ting er der at se: Paa en Sten i Gaarden
man endnu ser nogle hvide Mærker, og
et Solur, i Kirken en Krypt, i et Hjørne en
deraf har Renden sit Navn. Det hvide er dels
Løngang, hvorigennem de kunde komme
nogle Mineraler, dels tyske Visitkort i Masse
udenfor Muren og dernæst løbe ned til Flavet
vis, klistret fast paa Væggen med Stearin. —
mellem to Volde og slippe bort, naar alt andet
Overalt har Tyskerne gjort sig gældende
var glippet.
paa Øen, mest mod Nord; hele Hammerens
I Abildgaarden vokser endnu Folkevisernes
Granitbrud var jo paa tyske Hænder, men
Hylde og Linde sammen med gamle Elme;
er nu tilbagekøbt af den danske Stat. Før
mange sjældne Planter trives i Ruinerne;
Krigen var de tyske Turister omtrent enealtsammen er det meget interessant, og man
raadende paa alle Hotellerne, i Aar er de
fortryder ikke, om man ofrer god Tid paa at
eneste Tyskere paa Øen en Herre med tre
undersøge det nøje. — I Vandet nedenfor
Damer i Allinge, og de er ubetinget Byens
Hammershus findes »Løvehovederne«, nogle
største Seværdigheder.
forvitrede Klipper, der ligner to Kameler.
Paa Bornholm har flere af Kirkerne en
Er man paa Bornholm, bør man tage til
ejendommelig Form; de er runde med spidst
Rø; ved Kysten her findes Øens mest karak
Tag; midt i staar en Pille, og Koret findes
teristiske Klippepartier: Helligdomsklipperne,
i en lille Tilbygning; de faa Vinduer, der er,
adskillige vaade og tørre Ovne, Lyseklipperne
er meget smaa. Inden i den meget tykke Mur
og Gaaserenden. Den sidste er især interessant
snoer en Vindeltrappe sig rundt op til Lofts
og tilmed ret uhyggelig; det er en Gang, der
rummet. Kirkerne ei bygget saadan for til
gaar 30—40 m ind i Klippen; den er kun
lige at kunne tjene som Fæstninger; her søgte
tilgængelig for slanke Folk, da den er ^2 m
Bønderne Tilflugt, naar Venderne kom og

Xvacl unge piger
bør lære!

plyndrede i Middelalderen. —; Lægger man
lidt rigeligt i Kirkebøssen, fortæller Konen,
der viser om, at Kirken er fra det 7. Aarhundrede, skønt den allertidligst kan være fra
det 13.; men lidt skal man jo have for
Pengene! Hvad gør det saa, at Ansgar først
kom til Danmark i 826.
Paa en Stenstøtte, lavet af Granit fra
Øens forskellige Dele og opstillet i 1912 paa
Vejen til Hammershus, staar der bl. a.:

Lighed med Mændenes. Men bliver den
nu ogsaa alsidig for Kvinden, bliver den

Folket brød sit Fremmedaag

ikke kun den samme som Mandens? For

her, hvor Klippen bryder Sø

manges Vedkommende er det vist Tilfældet.

Q\et er brillant, at Kvinderne faar en god
—og alsidig Opdragelse og Uddannelse i

De faar megen boglig Lærdom, men saa lidt

end Bornholm er Danmarks 0.
Else Bache.

Kammerater!
\Jort Blad er i Nød! Dyrtid, Krig og
•■‘Eksamen, alt volder Vanskeligheder, som
er svære at overvinde, men vor Skole er saa
stor, at den burde kunne holde et godt Skole
blad i en god Gænge, men dette naas kun
ved hver eneste Kammerats Medhjælp. Der
maa hos alle Eleverne være stor Interesse og
Begejstring for Sagen, for at man kan naa
noget virkeligt med et Skoleblad. For det
første maa alle være Abonnenter (ellers er
den lave Abonnementspris, som vi desværre
maa sætte til 40 Øre Kvartalet, umulig), der
næst maa alle, der ser sig i Stand dertil, ind
sende deres Bidrag. Bladet kan ikke blive
hverken interessant eller afvekslende, hvis
Redaktørerne Gang paa Gang maa »smøre
noget op« for at fylde, nej, vi maa have me
get Stof at vælge imellem- Og endelig kan
Abonnenterne hjælpe os med det Arbejde
som Forretningssiden af Bladet kræver, dels
ved at skaffe Annoncer, dels ved at handle
hos de Averterende og endelig ved den ube
tydelige Ulejlighed at sørge for at betale Kon
tingent i rette Tid uden at opkræves for det
i maanedsvis.
»Lucidarius« er Skoleblad for alle Elever
i M. Kruses Skole; hjælp derfor alle med til,
at det maa blive et godt Blad, der svarer til
sit Navn!
Red.

praktisk, mange gode Kundskaber, bliver for

færdelig kloge og lærde og kan indtage
samme Stillinger som Mændene. Men hvor
for skal vi gaa lige i Hælene paa Mændene

for at blive ligeberettigede med dem, hvorfor
kan vi ikke hævde vor Selvstændighed ved
Siden af Manden

netop

som Kvinden,

som den Del af Menneskeheden, der betyder

lige saa meget for Samfundet som Manden,
naar vi indtager Kvindens Stilling og ud

fører Kvindens Hverv.
Kvindens vigtigste Betydning for Sam

fundet er vel nok som Hustru og Moder,
som den, der virker i de enkelte Fljem, uden
hvilke Samfundet ikke kunde bestaa.

Men det er ikke os alle, der kommer til
at indtage denne Stilling, derfor er det ogsaa
rimeligt, at de, som har Evner og Lyst dertil,
giver sig til. at studere. Men en studerende

Kvinde skulde alligevel kunne udføre Kvindens
naturlige Gerning. Der er ikke meget kvin

deligt ved en ung Pige, der hverken kan sy
sit eget Tøj eller lave sin egen Mad.

Men. vil man studere, kan det blive svært
nok at faa Tid, derfor vilde det være saa
udmærket, om man allerede i Skolen begyndte
at lære os Madlavning og Husgerning, saa
vidt det lader sig gøre i et Skolekøkken.
Naar man saa er bleven Student, kan man
føre det videre som Husholdningselev paa en

større Gaard el. 1. samme Aar, man tager

Filosofikum. Naar man saa engang er blevet

Man behøver ikke at tabe noget af det

en lærd Doktor, maaske Professor, er der

kvindelige, fordi man kan ramse hele den

noget uendelig tilfredsstillende for en Kvinde
i Bevidstheden om at kunne hjælpe sig selv,
ikke være henvist til andres Forgodtbefindende,
men om det skulde være fornødent selv kunne

latinske Grammatik op eller føre et matematisk
Bevis, naar blot man med lige saa stor Fær
dighed kan lave en god Risengrød og stege

lave sin Mad, holde sine Stuer hyggelige og

rene, ja maaske sy sit eget Tøj.

Den kvin

delige Doktor eller Professor har her en stor

en Gaas, men kan man ikke det, ja saa er
vist det feminine gaaet tabt, og man søger

kun at efterabe Manden, i Stedet for at naa
op ved Siden af ham.
I. H.

Fordel fremfor den mandlige, som hun aldrig
burde give Slip paa. Det er ifølge Kvindens
Natur nærmest en Pligt, der paahviler hende
at kunne føre en almindelig Husholdning;
var det derfor ikke rimeligt, om Skolen, der
ellers giver os saa meget af vor Opdragelse
og Uddannelse, for at vi senere skal være i

Stand til at udføre vore Pligter her i Livet,

ogsaa hjalp os til Udførelsen af denne for
Kvinden saa simple og naturlige Pligt. Der
er flere Pigeskoler her i København, der har

et saadant Skolekøkken; kunde der ikke være
Tale om Oprettelsen af et saadant hos os?

Mange vil maaske indvende, at man

spilder Tiden med at tilegne sig Kundskaber
i noget, der ikke er nødvendigt, noget man
ikke har Brug for; nej maaske ikke i Øje

blikket; men lad os sætte det ikke usædvanlige
Tilfælde, at man bliver'gift, det er dog natur
ligt for Kvinden, hvad hjælper saa al Fysik
og Kemi, alle gode Eksaminer, naar man ikke
har Begreb om at lave velsmagende Mad,

man kan maaske ikke engang sørge for, at

der er hyggeligt og rent i ens Hjem, for det
kan ikke hjælpe noget, at man maaske vil
indvende, at man kan faa en dygtig Pige,
er Husmoderen ikke selv dygtig og forstaar sig
derpaa, vil det aldrig blive gjort tilfredsstillende.
Og selv om man ikke bliver gift, saa
burde en selverhvervende Kvinde altid danne
sig sit eget Hjem og ikke være henvist til
uhyggelige Pensionater, fordi hun ikke har
Interesse eller Evne til at sørge for eget
Hjem og Husholdning.

Verdenskrigen.
af Krigsbegivenhederne
i de sidste 6 Uger er paa alle Fronter
Fremgang for Ententemagterne uden nogen
endelig Afgørelse.
Paa Vestfronten gik baade Eng
lændere og Franskmænd ved 1. Angreb stærkt
frem og tog en Del Fanger; men derefter
har Fremgangen Nord for Somme været lang
som og afbrudt af voldsomme tyske Mod
angreb; ved Verdun har ligeledes tyske og
franske Angreb skiftet uden væsentlig Ændring
i Situationen.
Paa Østfronten har Russerne fortsat
den i Juni paabegyndte Offensiv; de behersker
Bukovina og truer Lemberg. Hvor alvorlig
Stillingen er for Østrigerne, der har lidt meget
store Tab af Fanger og Krigsmateriel, viser
sig ogsaa derved, at Overkommandoen nu er
overgivet til Hindenburg, der for tysk Folke
bevidsthed staar som Redningsmanden, der
allerede 2 Gange har frelst Tyskland fra de
fremstormende Russerhære; Fremtiden vil vise,
om det nu kan lykkes for ham 3. Gang.
At det ikke er helt godt med ØstrigUngarn, ses ogsaa af Begivenhederne paa den
italienske Front, hvor det for 1. Gang
er lykkedes Italienerne at vinde en større Sejr,
idet de har erobret Gørz (Gorizia) og taget
mange Fanger.
I de sidste Dage samler Interessen sig
om Balkanhalvøen, hvor de Allierede ved
Saloniki har samlet en betydelig Hær, bestaaende af Franskmænd, Englændere, Serbere,
ovedindtrykket

Russere og Italienere under General Sarrails
Overkommando.
Bulgarerne, vistnok støttet af tyske Hjælpe
tropper og ledet af General Mackensen, har
begyndt en Offensiv, hvorunder de har besat
græsk Territorium.
Ogsaa Spørgsmaalet om Rumæniens Del
tagelse i Krigen staar atter paa Dagsordenen.
M N.

ÖdsherFed.
af Vand — Hav og Fjord —
kranset af Skov, med bakkede Jorder og
bugnende Marker ligger Odsherred, Sjællands
skønne nordvestlige Hjørne. Odsherred er
ikke stort, men samler dog de forskelligste
danske Landskaber, den smilende sjællandske
Idyl, hvor Skovens Træer bøjer sig over
Fjorden, der ligger blikstille og spejlblank,
at Luna ret kan gøre sig smuk for Endymion,
og kort herfra det barske vestjydske Landskab
med magre, sandede Lyngstrækninger, dystre
Granplantager, Klitter og et brølende skum
klædt Hav. — Faa Mil er der imellem Fjorden
og Havet, fra de fleste Højdepunkter kan man
se dem begge. Men imellem dem bølger
Landet Bakke op og Bakke ned, frugtbart
sort Muld og graat og stenet Sand, med
Kæmpehøje og Kirketaarne paa de største
Toppe.
Odsherred er tidligt blevet beboet, og der
findes endnu mangt et Minde fra vore første
Forfædre, den graa Oldtids Mennesker. —
I det hele taget har Odsherred mange histo
riske Minder; tænker man paa Faarevejle,
Dragsholm, Odden o. a. fremkalder de Minder
om Begivenheder, der endda ikke ligger saa
lang fra vor Tid.
Interessen i det sydlige Odsherred samler
sig om Faarevejle; det nye, Stationsbyen med
den store Højskolebygning er en Nybyggerby
paa gammel Fjorbund, det gamle Faarevejle,
nogle faa km derfra, laa tidligere ved Fjord
bredden og dets gamle vidtkendte Kirke højt
oppe paa en Pynt i Fjorden. Nu breder
Marker og Enge sig vidt foran den, og
Fjorden kan kun skimtes i det Fjerne. —

Det er jo i denne Kirke Bothwell, Marie Stuarts
Ægtefælle ligger begravet. Da han blev mis
tænkt for sammen med Dronningen at have
sprængt Darnbys Hus i Luften, maatte han
flygte. Han kom her til Danmark, hvor han
i flere Aar opholdt sig som Fange paa Drags
holm Slot. Da han døde blev han balsameret,
og hans Kiste blev sænket ned under Gulvet
i Faarevejle Kirke, hvor man endnu kan se
hans Lig mærkværdig godt bevaret nu over
300 Aar efter.
Dragsholm er et stort gammelt fæstningsagtigt Slot. De store ydre Murflader var tid
ligere ganske bare, kun med Skydeskaar, nu
er der indsat en Del Vinduer. Dragsholm
har været ejet af saa betydelige og kendte
Mænd som Søhelten Otto Rud og Historie
skriveren Arild Huitfeld, der her skrev Største
delen af sin Danmarkshistorie. Under Svenske
krigene blev Slottet brændt, og det blev aldrig
genopbygget saa storstilet som det gamle Slot.
Omkring Slottet ligger en stor Park med
duftende Rosenbede, glitrende Springvand og
slyngede Kanaler med Aakander og hvide Svaner.
Ikke langt fra Dragsholm strækker en
Bakkekam sig lige langs Kysten af Sejrøbugten.
Fra det højeste Punkt, Vejrhøj, har man en
pragtfuld Udsigt over hele Odsherred med
alle dets ejendommelige Afvekslinger.
(Fortsættes).
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LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 13.

I

Fredag den 15. September 1916.

paa frugterne sRal træet
kjendes.
Vi har fra Rigmor Thrane-Christensen
modtaget et Digt af en ung fredsstemt
Nordmand, Joseph Josephson, som vi nok
havde Lyst til at bringe frem for vore
Læsere, men vi kan desværre ikke op
tage alle Vers og har derfor efter bedste
Evne foretaget et passende Udvalg.

A0’ et budskap over jorden
med rike løfter om lyse tider:

»Hæng sværdet væk!

Lad fred og orden

1. Aarg.

Slik brister haap i et menneskehjerte
og skuffelse jager jert ideal.
Det fødes i glæde, det svinder i smerte,

om kun et minut fra livet det stjal.
Men brister end haap som bobler paa vandet,
de springer som hine dog frem paany, —
er kjæmpende hæres tal som sandet,
vil fredshaap dog fødes blandt vaabengny.
De fulde aks, som hænger paa straa,
er frugt av et korn, som i Jordetl laa;

slik som mange fik liv av ett, der døde,

skal døde haap nye og levende føde.

avløse fortidens krig og strider!

Rundt hele kloden slaa broderkjæde,

Men nu raser krigen.

byg fredspaladset lik Babels taarn,
som samlings enhet til folkets glæde

Med eventyrfart
fløj over jorden
ordre til strid

og løfters tegn for hvert menneskebarn!«

Det budskap hørtes selv i verdensbraket,
dog spurgtes vantro, om sandt det var;,
men haabet steg, da det lød tilbake,
at tankens fader var Ruslands zar.

En boble stiger paa vandets flate
og speiler himlen et kort minut.
Et vindpust sitrer i aspens blade,
da brister boblen, dens liv er slut.

som lynglimt før torden:
»Frem til kamp mot Ruslands slaver,
jag digre bjørn i vinterhi!
Verg germanske hjem mot turcos, zuaver,
mot franskmænd og falske Albion paa røversti!

Slaa ned, slaa ned,
gi ei pardon og bed ei om fred!
Storm, storm, som Attilos skarer,
la døden bli visshet, hvor frem I farer!«

Ruslands zar slaar korsets tegn,
tvætter sine »uskylds« hænder:
»Om fredens tanke bygged jeg hegn,
men Østrik fra freden sig vender:

Een yngling! Ei een, men millioner
gaar frem til musikens toner,
en mot graven vandrende hær,
som offer for magt og begjær.

Frem da, i Jesu navn,

frem, mine troende barnl
Kjæmp, kjæmp til Serbiens gavn,

Og krigen raser uten stans,

red Eders brødre fra djævelens garn!«

og hvirvles rundt i heksedans,
mens tusenvis gir livet.

Og Frankrik synger, at ærens dag
er rundet for dens klippede ørn:

Kanaler og elver farves av blodet,
blodet fra onde og blodet fra gode,,
blodet fra fjende og fra ven.

»Hver som nu glemmer Frankrik,

Fisken ei vil aapne munden,

hver som glemmer Sedan,

men svømme til renere vand,

Europa mistet har sin sans

kast hans lik tilhavs, la ham raatne blandt tang,

mens igler og kryp fra slammet paa bunden

men frem, alle frihetens børn!

fortærer sit offer blandt stener og sand.

Hører I ei gjémmem landet
de vilde soldaters larm?
Hver som er feig, er forbandet,
men den tapre løfter sin arm!

Du unge brud, saa væn og skjær,
du drømmer om din hjertenskjær,

Ind i geled, mei fjenden ned,

som kjæmper her palant!
Han kjæmpet! Men hans kamp er slut.

for vi kjæmper for frihet og fred!«

Med tusen andre blev han skudt,

Og britiske skibe staar ut fra land
med tusenvis kanoner ombord.
Han er mægtig paa havet, han er hersker paa
vand,
og kraftig klinger hans ord:

»For alt, hvad vi er og har,

skjønt fjendens magt de ei fik brudt,
saa livet han gav forgjæves!

En granat slog ned, rev armen væk!
Behøver jeg male for dig den skræk,
som paa slagmarken gjennemleves?
Graat, graat, men ei dine taarer

frelser fra krig — for mennesker er daarer.

for Britens ære og ry,

Se hvilket ildskjær!

for hellige løfteord

Hør hvilken skrik og jammer!

Se tusend flammer!

og krænket ret paa jord:
Staa op! Stem bølgen mot,
som skyller Belgien væk,

for bedre at vasse i strømme av blod
end Britannien faar en knæk!

I et nu stod Europa ibrand,
men ingen tør si, at han tændte an,
for man vet ikke, hvad som hænder
og ræddes for at kaldes mordbrænder.
Saa maa for Europas brøde
en vildledet yngling bøte.

Se hvor gnisterne spraker,
og hør hvor geværsalverne braker!
Det er fjendens døds-dom over en by,
hvor en enkelt fortvivlet vovet kny;
tusen hjem for en enkelts brøde,
tusenvis liv dertil!

Unge og gamle, alle er døde,
og hjem de ej trænge vil.

At een for mange fik lide iblandt,
det har jeg nok hørt, — men gid ei det
var sandt,
at tusen maatte lide for een!

Slik forvandles til aske blomstrende byer,

til rykende ruiner lykkelige hjem,

Krig er paa land og paa sjø, ja endog i sky'n
flagrer døden omkring, thi geværernes lyn

mens hen over landet som tordenskyer

ogsaa dér skjærer straa til dens neg!

drar fjendens skarer ustandselig frem.

Er den svøpe av gud, som nu pisker vor jord,

Kavalleri, artilleri, et utal av tropper,

hvem gir den dens magt og dens kraft?
Skal jeg fælde en dom, da sikkert jeg tror

men bakerst staar graveren med spaden igjen.
Han sanker de døde, stinkende kropper,
brænder fjendens lik, men begraver sin ven.

den har suget sig mæt av syndens saft
og tat alle lastér ombord.

hvor meget savn i et enkelt navn,

For dens aarsak er hovmod, dens
drivfjer begjær,
og dens eneste maal er magt.

hvilken mangel av lykke paa jord!

Og skulde i dens væsen end findes noget godt,

Slut den elendige i din favn,

det begraves i bjerge av stygt og raat,
blandt stener i vildskapens ur!

En hjemløs! Hvor megen klage i et enkelt ord,

bænk ham ved dit eget bord,
plei ham som din egen bror,
og din skat i himlen skal bli stor!

Men opofrelsens bølge, som ofte den bær,
lar den vises i en usand dragt:

Et hjemløst folk! Er der rum for slik smerte?
Ja, i sandhet vor verden er stor,

Kast en glorie om krig — og en djævel du klær
i en lysets engels pragt!

dog med hjælp er den karrig, lik det iskolde

hjerte,

som kan glemme en lidende mor.
Her er lidende mødre i hobetal,
her er graatende smaa, som har mistet sin mor,

her er skjælvende oldinger, hvis belse er skral,
men som stavre sig frem i den regnbløte jord!
Her er hunger og frost, og nat som dag,

Husk at betale
Kontingentet!
Udenbys bedes sende det i Frimærker.

jorden er gulv og himmelen tag!

Her er dødstrætte kvinder, som for sidste gang

bysser den lille isøvn paa sit fang!
Her er sygdom og sorg, her er lidelse, død,

her er mangel paa alt, mest paa hjælp
i slik nød!
Slik gaar krigen paa land; men ogsaa paa sjø’n
pløier døden bølgerne frem.
Ved kanonernes torden, torpedoens drøn
staar dødsrikets porte altid paa klem
for at aapnes paa herskerens ord.
Og mangen hustru, mangen søster og mor
sitter derhjemme, venter og tror:
Snart krigen er slut, og de kjære ombord
skal jeg ønske velkommen igjen!

Vistnok er han ombord, men kold og klam,
for skibet nu ligger paa havbundens slam!

Ödsherrecl.
(Fortsat).

Lige nedenfor Foden af Bakkekammen
ligger det blaa Vand, Sejrøbugten med den
lille Nexelø ganske tæt og tydelig, Sejrø læn
gere ude og Samsø som en blaanende Taage.
Et af de smukkeste Steder i Odsherred
er Høve, hvor Skoven bøjer sig ud over
Klinten. Man bliver ejendommelig overrasket,
hvis man kommer gennem Hulvejen »HøveStræde«, og Stranden pludselig ligger udbredt
foran Een.
Paa de flade Sandstrækninger her Nord
for ligger den morsomme gamle Pindals Kro
med de gamle Omnibusser, der fra Strøgets
travle Larmen og Færden er kommet ud paa

Rekreation paa de tavse, sandede Lyngdrag
med Naaletræsplantager som nærmeste Naboer
og i Stedet for Os og Røg her indaander et
forfriskende Pust fra det nære Kattegat. —
Den største By, den eneste Købstad i
Odsherred er den lille Nykøbing By med de
hyggelige smaa Huse Side om Side langs
Gadens toppede Brosten. Nykøbing er ikke
stor, men den ligger meget smukt lige op ad
Grønnehave Skov med den højtliggende Pa
villon.
Der er paa stille Aftener en mærkelig
Stemning udbredt over dette Sted, naar Maanen
staar op over den blanke Fjord med de mange
store Sten kronede af hvide Maager. Der er
ganske stille, kun Musikken spiller, Træerne
ser pludselig saa opstillede ud, det bliver alt
sammen saa uvirkeligt, som en stille, behagelig
Drøm. Er Tremasteren og Møllen derovre
ved Havnen ikke malede, er de virkelige,
vil de ikke altid være lige ubevægelig stille?
Nej, Skonnerten vil maaske snart ligge kæm
pende en Dødskamp paa de fraadende Vesterhavsbølger eller maaske være Vidne til et
blodigt Søslag ude i Verden, hvor Krigen er
Virkelighed. Vi fatter og forstaar det knapt
med den stille blide Fred, der saadan en Aften
e r Virkelighed hos os. Hvor bør vi nyde
den, hvor bør vi være taknemmelige for den
-— — Videre fra Grønnehave gaar Vejen
lige i Strandkanten, forbi den nye Sindssyge
anstalt til den gamle Annebjerggaard, hvis
hvide Hovedbygning kan ses langt borte fra
mod den mørke Skov, der efterhaanden afløses
af den gamle Ulkerup Skov.

Højt paa en Bakke over alle de gule
bølgende Hvedemarker tegner Egebjerg Mølle
sig skarpt mod den lyse Himmel. Lidt læn
gere tilbage ligger den gamle interessante
Kirke, der skal være en Laurentius Kirke.
Herfra har man en pragtfuld Udsigt over det
frugtbare, men stærkt couperede Terrain med
de mange hyggelige Landsbyer med store,
blomsterfyldte Haver, der strækker sig ned
mod Fjorden, men standses af Skovene Stokke
bjerg og Kongsøre. Mod Vest kan man se
Høve Mølle, Vejrhøj, og som noget glitrende
hvidt ligger Sejrøbugten lige i Horizonten. —
Der knytter sig mange Sagn til denne Egn.
Lige udenfor Stokkebjerg Skov ligger i Fjorden

en stor Kæmpesten, Lommestenen. De store
Trolde i Horns Herred var rasende over
Egebjerg Kirke, der nok saa kækt rakte sit
Taarn mod Himmelen og lod sig se langt
borte fra. Tilsidst besluttede Troldene at kaste
en stor Sten mod Kirken og for at ramme
sikkert, vadede de over Fjorden med Stenen
i Lommen. Inden de naaede Land, er der
gaaet Hul, og de har tabt Stenen. —
I Kongsøre findes flere Gravhøje, bl. a.
hviler her Kong Øre, der blev dræbt i Kallundborg. Udenom sin Grav lod han lægge
en stor Guldkæde, og det er kun faa Aar
siden, at man gjorde Forsøg paa at finde den.
Paa en Høj mod Fjorden ligger det gamle
Tingsted. — Gaar man mod Syd fra Nykøbing
kommer man til det dejligste sjællandske Land
skab, vender man sig derimod mod Nord og
Vest, finder man det mere barskt og ufrugtbart.
— Men man forlader ikke Nykøbing uden
at se det interessante Folkemusæum, der er
samlet takket være Skoleinspektør Steinekes
store Interesse for Sagen. Her findes ligesom
paa den historiske Samling i Steenstrup en
Bondestue, fuldstændig som de fandtes for et
Hundrede Aar eller mere siden. Her er samlet
Dragter, Møbler, Brugsgenstande af enhver
Art fra vore Forfædre, der repræsenteres af
udstoppede Kludedukker. — Paa Vejen fra
Nykøbing til Steenstrup findes flere Ruiner
bl. a. af den gamle Herregaard Næsholm,
hvorfra der fører en Løngang ind til Nyrup By.
Inden man dog naar Steenstrup, maa man ind
at se den interessante Højby Kirke med de
pudsige gamle Kalkmalerier. Ikke langt fra
Steenstrup ligger de mægtige Bakkedrag ved
Lumbsaas med de ganske pragtfulde Ud
sigter over Klintebjergs høje, kalkstensfyldte
Skrænter, over Sonnerup Skov, Kattegat, helst
rødglødende ved Solnedgang, og ud over den
lange Odde.
Man bliver underlig grebet, naar man paa
Overby Kirkegaard staar overfor det enkle
Monument, der er rejst for de tapre hielte fra
Linieskibet »Prins Christian Frederik«, der i
Marts 1808 kæmpede en fortvivlet Kamp her
ved Odden mod 5 engelske Skibe. Da den
tapre Fører, Jessen, og 200 af Mandskabet,
deriblandt Willemoes, var saarede eller faldne,
strøg man Flaget.

Paa Mindestenen staar Grundtvigs smukke
Digt til »Fædrenes værdige Sønner«:

De Snekker mødtes i Kvæld paa Hav

Og Luften begyndte at gløde,
De leged’ alt over den aabne Grav
Og Bølgerne gjordes saa røde.
Her er jeg sat til en Bautasten
At vidne for Slægter.i Norden:

mens Dannebrog breder sin Dug mod den
blaa Himmel fra alle de mange blomsterfyldte
Haver omkring Gaarde og Huse, da stiger der
et brændende Ønske op i En, om dog dette
Flag, den røde Dug med det hvide. Kors,
meget længe, ja altid maa vaje over de bug
nende Kornmarker, de lysgrønne Bøgeskove
og de sandede Lyngheder, ja over Danmark,

vort Fædreland!

f H

Danske de vare, hvis møre Ben
Under mig smuldre i Jorden,

Danske af Tunge, af Æt og af Id,
Thi skal de nævnes i løbende Tid:

Skaf nye Abonnenter!

Fædrenes værdige Sønner!
Lige ved Siden af staar, omgivet af opfiskede Kanonkugler, en særlig Sten for Willemoes.
— Den smalle Odde strækker sig fra
Lumbsaas hele fire Mil ud i Vandet, snart som
bakkede Kornmarker, snart som flade Lyng
heder. Den ender som en bred Banke, »Gniben«,
hvorfra man i klart Vejr som noget fjernt
blaat aner Djursland.
Endnu et Bevis paa Odsherreds flersidige
Natur faar man ved en Tur fra Nykøbing til
Rørvig. Fler breder den rødlilla Lyng sig
buskagtig stor og sødt duftende som et stort
Tæppe, hvorover de hvide Birkestammer
yndefuldt løfter deres blanke Blade. Fler staar
Rug og Hvede lige op til de duftende Gran
plantager, der strækker sig ned mod den en
somt beliggende Kirke, helt oppe fra Dybe Sø.
Her larmer Kattegat ind mod Klitterne paa
Vestkysten, mens de hvide Sejlere glider forbi
den rolige Fjordbred. —
Ja, Odsherred er interessant og vidunder
lig smukt, enten man ser det tidligt paa Som
meren med vilde Roser blomstrende paa alle
de mange levende Hegn, med store røde
Skovjordbær tittende frem under duftende
Kaprifolieranker og Kornet højt og gyldent
paa Marken eller senere mod Høst, naar
Rugen og Byggen staar i Hove, og Bærrene
rødmer i Skovbrynet, .der i den nedgaaende
Sols Skær luer som glødende Bronce. —
Hele Sommeren igennem er der henrivende
skønt; og naar om Søndagen Vognene ruller
til Kirke under Klokkernes Kimen og Kalden,

En Stranding.
Otormen brølede og hylede. — Havet brød
haardt; det drønede derudefra. Det fine
Skumsprøjt fløj langt ind over Land. Marker
og Veje blev overstrøede med Sand. —
Vesterhavet var i Oprør! — Det larmede og
buldrede, som skulde Jorden forgaa. Bølgerne
stødte haardt imod Revlerne, hævede sig over
modige op — for et Øjeblik efter at falde
paa Næsen ned igen som smaa Vandfald. —
Hav og Storm overdøvede alt andet; man
kunde ikke høre sin egen Stemme.
Dog — nu trængte en Lyd igennem
Havets og Stormens Brølen — et Skud, et
Nødskud. Skibet, der huggede haardt i Bræn
dingen, var i Nød; nu lød dets Klageraab,
et Skud.

Mange var allerede samlede paa Strand
bredden — det var i Eftersommeren — nu
kom alle styrtende derned. Fiskere, Land
liggere, alle kom til. Strandbredden var een
flagrende Masse. — Fiskerne saa et Øjeblik
betænkelige paa Havet, derpaa skyggede de
med Haanden for Øjnene og saa ud mod
Tremasteren, hvorfra der atter blev skudt.
Saa gled Blikket uvilkaarligt hen mod »vor
Mo’er«, der maaske stod med en lille paa
Armen og ved Siden havde nogle Smaafyre,
der søgte Ly i hendes Skørter.
Redningsbaaden var kørt ned paa Strand
bredden; men man mente ikke at burde gaa

ud i saadant et Vejr. Stormen havde nu raset
i tre Dage, og Havet var bragt til det yderste
i sin Vildskab og sit Raseri. Foreløbig blev
der skudt en Raket af for at skaffe Forbindelse
med Skibet, saa at Redningsstolen kunde for
søges. Den blev ført bort af Stormen; der
.blev skudt en til af og endnu en og flere til;
men ingen naaede derud. Hvad var der
at gøre? Skibet laa lige i Brændingen ved den
mellemste Revle, rimeligvis med Kølen i Sand.
Nu bliver der skudt igen derude fra.
Det skærer som et fortvivlet Hvin gennem
Stormen og Havets Larmen. De forsøger
at skyde Raketter af fra Skibet; den første
føres helt bort til Siden, den anden og sidste
falder i Vandet et Stykke fra Land — de har
ikke flere!
Imidlertid har nogle Fiskere samlet sig i
en lille Kreds; man kan se, de drøfter noget,
de er temmelig uenige om. De lidt yngre
taler med begejstrede Ansigter, men alligevel
med Alvor i Stemmen; de gamle, vejrbidte,
hvidhaarede Fiskere ryster paa Hovederne og
raader fra. De andre vil nemlig ud med Baaden.
De synes, de maa gøre et sidste Forsøg paa
at redde Staklerne derude, hvor haabløst det
end ser ud. En af de yngre protesterer dog
ogsaa. Tæt ved Kredsen staar en ung Kone
med et lille Barn paa Armen. Da de begynder
at tale om at gaa ud, græder hun hæftigt bag
det tærnede Forklæde. Nu lytter hun spændt.
— Men nej, selv om de andre vil trodse Gud
og Elementet, Søren vil blive hos hende og
den bitte. Han vender sig om, tager hende
ved Haanden og fører hende ind i Kredsen.
»Se her,« siger han, »disse to holder mig til
bage. De har mere Krav paa mig end de
fremmede derude.«
Da træder en gammel, prøvet Fisker frem,
peger rundt paa de andre og siger: »Tror
Du ikke, Søren, at disse gerne blev hjemme
hos deres kære; men Gud har sat os her ved
Kysten, og lært os —• med hans Hjælp —
at trodse det vilde Hav for at redde vore
Brødre derude. Tro derfor ikke, der bliver
andre derude end de, som Vorherre i Forvejen
har bestemt til at finde Fred derude nu. —
— Men bliv Du hjemme, Søren, hvis Du
ingen Gud har, der kan hjælpe Dig og tage
et Tag med i Aaren og holde Roret i sin

Haand, for' har Du ingen til at styre din
Skude, kommer Du ikke -langt! — — Naa,
Folkens, lad os saa tage fat.«
(Fortsættes).

Verdenskrigen.
Fra 1.—12. September.

franske og engelske Fremskridt paa
Vestfronten; ingen større Begivenheder
paa den russiske Front; nærmest Stilstand paa
den italienske. Derimod vigtige Begivenheder
paa Balkan halvøen. Rumæniens Krigserklæring
til Østrig blev umiddelbart fulgt af Tysklands
til Rumænien (modsat den lange Tid, der gik
hen, inden Tyskland og Italien officielt kom
i Krig), samt af Bulgariens dito. Dette finder
sin Forklaring i det derpaa følgende tysk
bulgarske Angreb paa Rumæniens Sydgrænse,
hvorved Brohovedet Tutrakan blev erobret og
21,000 Rumænere (efter tysk Opgivelse, Tallet
benægtes fra fransk Side) taget til Fange, samt
Silistria taget. Dette vil sige, at det Stykke
Land, Bulgarien i 1913 maatte overlade Ru
mænien, er blevet besat, hvilket selvfølgelig
er særdeles opmuntrende for Stemningen i
Bulgarien; hvilken militær Betydning, Angrebet
vil faa, afhænger af, om den russisk-rumænske
Hær er i Stand til at hindre Fjendens Over
gang over Donau, og om den, hvor Floden
bøjer af mod Nord, kan holde sig ved den
saakaldte »Trajans Vold«, der fra Donau stræk
ker sig Øst paa ud til Sortehavet. Foreløbig
hævdes det fra fransk Side, at de Fremskridt,
Rumænerne har gjort i Siebenbürgen, især
Erobringen af Orosova, der ligger, hvor
Rumænien, Serbien og Ungarn støder sam
men, fuldt ud opvejer de lidte Tab. — I
Grækenland er Situationen stadig uklar. —
indre

M. N.
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Jndiens klassiske JJrama:
Sakuntala.
"TTorindien er et ældgammelt Kulturland.
/ Dets Kultur har sikkert staaet mindst lige
saa højt som Ægyptens og Grækenlands, men
Indernes ringe Sans for Historie er Skyld i,
at vi kender saa lidt til den indiske Kulturs
Blomstringstid, der har været ca. 3000 Aar
f. Chr. Indtil Aar 1800 vidste man næsten
intet om Indien, men saa opdagedes den
indiske Kultur, da Englænderne havde erobret
Landene omkring Ganges. — 1789 udgav
William Jones en engelsk Oversættelse af
Sakuntala; den vakte enorm Opsigt og allerede
1796 var der udkommet tre nye Udgaver.
Men Oversættelsen af det ene Værk vakte en
saadan Interesse, at der blev foretaget mange
Undersøgelser i Indien, og det ene betydelige
Værk kom frem for Lyset efter det andet.
Nu menes der at være ca. 350 ialt.
Det ses altsaa, at det ikke var nogen
lille Litteraturskat, der her var fundet og den
havde Interesse ikke blot ved sit Indhold,
men maaske mest ved det Sprog, den er af
fattet i. Den er skrevet paa Sanskrit, et fuld
stændig dødt Sprog nu. Paa den Tid, hvor
disse Værker er skrevne, blev det rimeligvis
kun brugt som lærd Sprog, ligesom Latin er
og især har været de europæiske Lærdes
internationale Sprog.

1. Aarg.

Sanskrit brugtes baade som Tale- og
Skriftsprog i den indiske Kulturs klassiske
Tid; men da det er et vanskeligt Sprog, fuld
af Bøjningsendelser og forskellige Former, er
det allerede flere Aarhundreder før Chr. af
Folket blevet afledet til forskellige blødere
Dialekter, der sammenfattes under Navnet
Prakrit. De forskellige Pråkrit-Dialekters For
hold til Sanskrit er omtrent som Spansk, Por
tugisisk og Italiensk til Latin. —

Opdagelsen af Sanskritsproget fik stor
Betydning for Sproggranskningen, da det viste
sig, at mange europæiske Sprog, baade Græsk
og Latin, de slaviske og germanske Sprog,
alle staar i nøje Forbindelse hermed- Det
nævnes af Kendere som et af Verdens rigeste,
mest vellydende og dannede Sprog. Det vrimler
af Former og Forholdsendelser, en og samme
Ting udtrykkes ofte ved flere synonyme Ord,
og ofte bruges lange Ordsammensætninger,
der paa nyere Sprog maa oversættes ved hele
Sætninger.
Det oprindelige Sprog i Nordindien menes
at være det Sprog, hvorpaa de gamle mythiske
Sagn og Hymner er skrevet. Disse er samlede
i 4 Vedas og fortæller om Indernes oprindelige
Religion. De dyrkede først Naturguderne,
og deres Navn for Gud: deva (lat.: deus)
betyder den lysende. Først senere udviklede
de tre Hovedguder Brahma, Vishnu og Siva
sig som den skabende, den opretholdende og
den ødelæggende Magt. Disse dyrkes paa

Dramernes Tid enten som tre særskilte Guder
med hver sine Tilhængere eller som en Slags
Treenighed. Af Underguddomme, man træffer
omtalte i Dramerne, er der navnlig Kamas,
Elskovsguden, de syngende Gandhårver og de
dansende Apsaråsers eller Huldgudinder. —
Inderne har flere karakteristiske Træk,
der netop staar i Forbindelse med deres store
Litteratur. For det første er Poesien næppe
udviklet saadan hos noget Folk som hos
Inderne; der er ikke en Inder, uden han er
noget af en Digter. Indernes største Digter,
Kalidasa, regnes jo ogsaa til en af Verdens
største. — Næsten alle Værkerne i Sanskrit
litteraturen er rytmiske. Selv deres Matematik
er paa Vers og ofte er Eksemplerne helt
poetiske. Inderne er tillige et meget tænkende
Folk, de har ikke mindre end 6 forskellige
filosofiske Systemer. Værkerne er derfor næsten
alle gennemtrængte af Moralfilosofi. —

En anden Egenskab hos Inderne, som
ogsaa kommer meget frem i deres Litteratur,
er deres stærke Tilbøjelighed til stille, dyb
Selvbetragtning og deres store Lyst til at lade
Fantasien overdrive. Det sidste mærkes tyde
ligt i deres fantasirige Mythologi og Religion.
Det er især denne, der har givet dem Stof
til deres store Litteratur. Den vigtigste Del
af Indernes Poesi er Naturlyrik. Fra deres
pragtfulde, spraglede Plante- og Dyreverden
faar de glimrende, næsten enestaaende Natur
beskrivelser.
Sanskritlitteraturen begynder med et Par
store episke Værker. Et af dem er »Ramayana«
d. e. Ramas Færd. Det er kendt ca. 150 f. Chr.
Det siges at være et af de mest fortryllende
Digte i Sanskritlitteraturen. Det indeholder
maleriske Beskrivelser af Helten og storartede
Naturscener. Af lyriske Værker er den store
Lyriker Kalidasas Elegi »Skybudet« særlig
betydeligt.
Det næste Skridt i Sanskritpoesien er den
dramatiske Del. Det oprindelige Navn herfor
er nataka
*),
og et Skuespil hedder nata, der
betyder Dans. Dette tyder paa, at Skuespillet
oprindelig har udviklet sig af Dansen, der har
været ledsaget af Spil og Sang. Senere er
maaske de besungne Personer blevet fremstillet,
*) Det kommer af nrit = at danse paa Sanskrit,
der i Pråkrit er gaaet over til nat, heraf nataka.

eller det kan ogsaa være, at Samtalen først
er forudgaaet af pantomimiske Fremstillinger
og Optog.
Dansen har oprindelig været benyttet i
religiøst Øjemed; det indiske Drama har altsaa
udviklet sig af det lyriske Kultusdrama, lige
som flere nyere europæiske Skuespil af Middel
alderens religiøse Festligheder og Optog, de
saakaldte Mysterier. — Der er dog enkelte
Ting, der kan tyde paa, at Skuespillet først
senere er blevet brugt ved religiøse Fester og
da for at underholde Publikum i Opholdene
mellem de hellige Ofringer. De formentlig
ældste Skuespil, vi har, f. Eks. Lervognen, har
nemlig udelukkende borgerligt Indhold, og først
senere Forfattere som f. Eks. Kalidasa bruger
mythologiske Emner. Den tyske lærde, Albrecht
Weber, mener saaledes, at det indiske Drama
er opstaaet under stærk græsk Indflydelse,
fordi de ældste Dramer næsten er de bedste,
og Landsdelen Baktrien stod jo fra 250-150
f. Chr. under Alexander den Store. Derimod
mener Lassen, den store Orientalist, at det har
udviklet sig under Dansen.
Hvorledes det nu er, det første Drama,
vi møder, staar paa et usædvanligt højt Trin.
Inderne har manglet al Sans for Historie;
de forskellige Forfatteres kronologiske Række
følge er derfor næsten umulig at stille op,
men det er vist temmelig sikkert, at Lervognen
er det ældste, dog forudsætter det tidligere
Skuespil, da en Skuespiller og Skuespil i det
hele taget omtales som bekendt. — —
Naar man vil se paa Dramaets ydre Form,
vil Indledningen altid forekomme os underlig.
Der indledes med en Bøn til Guderne, hvor
paa Skuespilbestyreren fremsiger en Monolog.
I denne kommer ofte Forfatterens egen Mening
frem.
(Fortsættes).

Indenfor Ledelsen af Bladet er der
sket en Omordning, idet 1. G. M. fra
l. Oktbr. at regne har overtaget Annonceog Regnskabsafdelingen og er traadt
med ind i Redaktionen for senere helt at
overtage Bladet.

„Lhlshurlumhej“.
Haar Xörmör spiller------ At høre Musik, er som levede
man midt i det dejligste Æventyr.

T^uth er bedrøvet; hun ved blot ikke hvorfor.
/ ' Egentlig skulde hun jo være glad, fordi
det er Maanedslov og Solskin og Fuglekvidder,
men det er maaske netop derfor, hun ikke
er det.
Ruth er nemlig i den Alder, hvor man
til Stadighed er lidt »paa Kant med Livet«:
Naar andre ler, synes man, de er dumme,
og saa giver man sig til at græde; naar andre
græder, synes man, de er sentimentale, og træk
ker Munden sammen til et bittert, haanligt
Smil. Hun er i den Alder, hvor man slet
ikke forstaar alt det, der foregaar inden i Een.
Hun ved bare, at hun er bedrøvet — aa
saa forfærdelig bedrøvet, som hun gaar der i
Bredgade og ser tomt paa alle de Forbi
passerende. —
Men alt som hun tripper af, begynder
der at dæmre noget helt inde i hende. Hun
synes pludselig, at hendes tomme Hjerne
fyldes: Det myldrer med en hel Masse smaa
Oplevelser og Stemninger og Samtaler og
Billeder — bliver ved med at myldre, stadigt
— ustandseligt, uden Spor af Orden. Hun
kan ikke begribe, hvad det er, hun vil tænke,
og som hun blot ikke kan tænke. —
Mer og mer forvirret over alt det, der
snurrer rundt i hende, gaar hun hen ad
Gaden.
Hun faar Hovedpine; den gaar over
igen. —
Hun bliver vred — og god igen.
Hele Tiden skifter Stemningerne i hendes
Sind, og hele Tiden skinner Grundtonen
igennem: Bedrøvelsen, Tungsindet; • det ube
gribelige Tungsind, som har grebet hende i
den sidste Tid.
Hun bliver helt fortvivlet; hvad skal hun
dog gøre; hver Dag er hun saadan et Kaos
inden i; hver Dag er hun melankolsk og
pessimistisk, og alle Mennesker siger, hun ser
saa bleg ud.

Uden selv at vide af det, er hun drejet
ned ad Dronningens Tværgade, og først paa
Hjørnet af St. Kongensgade opdager hun
Fejltagelsen. Men saa faar hun pludselig en
Idé: At besøge Mormor.
Dér ved Ruth, at hun kan faa Trøst.
Og raskt gaar hun hen til det gamle, røde,
lave Hus med den store Have bagved.
»Dung — — dung-dung,« buldrer den
gamle Portklokke, og lidt efter springer den
store Dør op.
»Er Professorinden hjemme?«
»Ja, vær saa godi«
»Tak!«
— Og saa staar Ruth inde i Dagligstuen;
hun elsker den, baade fordi det er Mormor,
som lever i den, og fordi den ligner Mormor
selv. Den er saa stor og lys og skinnende
hvid med de lette Gardiner for Vinduerne og
de store, dejlige Malerier paa Væggene. Og
saa er der saa svimlende højt til Loftet; langt,
langt oppe synes Ruth, at hun ser den hvide
Kalk, men der er en hel Himmel imellem
hende og den. —
Mormor sidder i sin Stol ved det store
Bord, ganske som hun plejer; som Solen
skinner paa hendes store, hvide Haar, mens
hun strikker varme Tæpper til smaa, fattige
Børn, ligner hun en ganske almindelig Mor
mor fra H. C. Andersens Æventyr. Men Ruth
ved, at det er hun ikke; og derfor er det, hun
søger op til hende, naar Livet gaar hende for
meget imod. —
Trods al sin Elegance sætter hun sig paa
Gulvet ved Mormors Fødder og lægger Ho
vedet i hendes Skød; og Mormor klapper
hendes brune, dejlige Haar og fortæller en
hel Mængde; det lyder saa blidt og klingende,
men Ruth synes, at Tankerne alligevel myldrer
rundt derinde i hendes stakkels Hoved.
Saa rejser Mormor sig stille, og Ruth
sætter sig til Rette i den store Stol henne
ved Kaminen.
Mormor gaar til det store Flygel, aabner
det helt, sætter sig ved det og begynder at
spille.
»Wandrerlied«.
Hele den store Stue fyldes af Tonerne.
De ruller fra Væg til Væg, fra Loft til Gulv,
og Ruth synes, de maner en Mængde dejlige

Ting frem; der kommer en forunderlig Ro
over hende, en blid, stille Ro, som altid faar
hende til at tænke paa Nirvana; denne stillestaaende, salige Evighed, som Inderne tror er
det skønneste og bedste.
Men jo mere Mormor spiller, des mær
keligere virker det paa Ruth. Lidt efter lidt
ruller Tonerne store, dejlige Billeder frem for
hendes Fantasi.
Alt det, der før summede rundt i hendes
Hjerne i Uorden, kommer igen; men det er
samlet nu, og det kommer langsomt frem for
hendes Bevidsthed. Hun kan ogsaa forstaa,
hvad det er, hun vil tænke paa:
Sommeren.
Den store, hvide, solbeskinnede Villa staar
for hende; hun ser dem gennem Guldregn
gangen, mens Blomsterne drysser og drysser,
og flimrer i den klare Luft, op mod den blaa,
blaa Himmel. Hun ser Havet, blankt og stille,
med mange Skibe og mange Sejl.
Alt, hvad der nu engang sker i saadan
Ferie, passerer Revue — alt, hvad et ungt
Hjerte kan føle.
Ruth synes, at Stuen bliver ved at vokse
og bliver ved at lysne. Og hun synes, at
Mormor vokser — til en mægtig gigantisk
Skikkelse, der strækker Haanden ud over hende
og smiler sin Fred og Lykke til hende.
Ruths Hjerte fyldes af Taknemlighed mod
hendes store, gode Mormor, og af Lykke; stille,
blid Lykke, som hun slet ikke kan beskrive.
Saa standser Mormor og nikker hen til
Ruth.
»Mer .... meget mer, Mormor!« hvisker
hun; og saa spiller Mormor igen:
»Morgenstemning af Per Gynt«.
Ruth synes, hun sidder derude i Haven
under de store Træer; hun ser Vandet, Solen,
Lyset — det altsammen, og hun kan mærke
Duften af Blomsterne og den nattefugtige Jord.
Det jubler i hende, jubler, som skulde hendes
Bryst sprænges. Og midt i al Jublen og Skøn
hed og Lykke — —■ der staar Steen, han
rækker Hænderne ud mod hende og ser paa
hende.
Hun vil gaa hen til ham, men da for
svinder han. —
Ruth sidder og tænker paa ham; hun vil
ikke, hun kan blot ikke lade være.

Og mer og mer Lys bliver Stuen, og
dejligere og dejligere bliver Livet; og langt,
langt borte, højt oppe over alt andet ser Ruth
Mormors Skikkelse, lys og straalende. —
»Livet er det dejligste Æventyr, man kan
tænke sig —.«
Rostan Périt.

En Stranding.
(Fortsat).

Imens var Redningsbaaden taget afVognen.
Søren var gaaet tilbage mellem Mængden med
sin Kone og sit Barn Der manglede altsaa
een blandt det Mandskab, der engang var
udvalgt til at vove Livet for de andre.
»Hvem vil og kan tage med ud med
Baaden?« brølede nu den gamle Fisker gen
nem sin hule Haand. — Intet Svar. Alle trak
sig, umærkeligt tilbage. Spørgsmaalet blev gen
taget. Et Øjeblik hørtes kun Havets Drønen
og Stormens Brølen.
Man saa en ung Pige, rimeligvis fra de
mere frugtbare Egne Øst paa, klynge sig til
en ganske ung Fiskerknøs.
»Slip mig,« siger ban med et Ryk, »min
druknede Fa r kalder paa mig; — jeg skal
vide at udmærke mig frem for jeres Proprietær,
dette havde ban aldrig vovet, selv for din
Skyld.« Hun ser paa ham, halvt begejstret,
halvt fortvivlet. Hvor han er stor! Hun
træder lidt tilbage, tør ikke hindre længere.
En sidste Omfavnelse, et sidste Farvel! Den
unge tyveaars Fyr gaar frem foran Mængden
og raaber: »Jeg vil med!« — Der høres et
Skrig; den unge Pige Øster fra besvimer.
Fiskeren ser prøvende paa den unge Fyrs
kraftige Skikkelse og stærke Arme. Han staar
med sammenbidte Tænder og et bestemt,
halvt trodsigt Blik. »I Guds Navn da, Lars,
din Fa r var en modig Mand, Du er ham
værdig,« og stille lyser den gamle Mand en
Slags Velsignelse over sin unge Kammerat,
der roligt slutter sig til de andre Fiskere,
som i en kort Bøn nu knæler ved Baaden. —
Baaden skubbes ud. Alle er paa Plads. —
Det gaar langsomt udefter. Gang paa Gang
kastes Baaden tilbage. Retningen kan ikke

holdes. En gammel Fisker sidder ved Roret,
de andre — med Redningsbælter om Livet —•
ved Aarene.
Engang imellem, naar Stormen et Øjeblik
sagtner lidt, høres en underlig regelmæssig
Lyd derude fra. Det er Sang, Salmesang,
som den gamle ved Roret har begyndt, og
de andre istemt.
Af og til ses Baaden inde fra Land, inen
kun som en Nøddeskal.-------Der er rugende
Tavshed over Forsamlingen paa Land. —
Hav og Storm kæmper videre med Baaden
derude, som en Kat med en Mus, før den
dræber den. —
Baaden har været forsvundet et Par Mi
nutter for Tilskuernes Øjne— nu dukker den
op lige ved Skibssiden. Den Line, de har
om Bord og hvis anden Ende er fastgjort paa
Land, kastes om Bord paa Tremasteren og
surres fast til Masten.
Da rejser en mægtig Bølge sig bag Skibet;
den nærmer sig, slaar mod Skibet — det
holder, men faar et Skub, saa at Skibssiden
tørner haardt imod Baaden, der splintres. —
— — Inde fra Land opdages det lidt
efter, pt Baaden ikke kommer frem igen fra
Bølgedalen, og at der er bleven en stærk
Bevægelse om Bord paa Tremasteren.
Imidlertid er Forbindelsen med Skibet
bragt i Stand og- snart føres Redningsstolen
over Vandet. Den naar ud i god Behold og
faar to Mand med i Land. De er pjaskvaade
og meget forkomne, men frelste, frelste.
Stolen gaar atter ud og kommer tilbage med
to til. Stolen skal ud tredie Gang, men plud
selig børes et mægtigt Brag. Skibet gaar midt
over, først dukker den ene Halvdel ned under
Vandet og saa — den anden. Kaptajnen,
Resten af Mandskabet og de Fiskere, der mu
ligvis har reddet sig om Bord, er fortabte,
bievne et Bytte for Havets fraadende Masse.
— — Hav og Storm raser videre. Fisker
befolkningen bøjer sig: »Det skulde saa ske«!
/. H.

Skaf nye Abonnenter!

j-ælles Udflugt.
TZt Gymnasium — vil det ikke sige en
Samling unge, der arbejder med et fælles
Maal for Øje, nemlig Artium? Maa man der
for ikke tænke sig, at disse Unge kunde sam
les om fælles Interesser, at der var noget,
som i de 3 Aar, der arbejdes rnod Maalet,
bandt dem sammen ogsaa udenfor Skoletiden.
Som saadant et Bindeled var egentlig Skole
bladet tæqkt, endnu bedre vilde selvfølgelig
en Skoleforening være.
Da vi startede Bladet, gjorde vi netop
Indvending imod, at der intet var, der sam
lede os fra de større Klasser, ingen Skoleballer,
ingen Udflugter, ingen Skoleforening og
intet Skoleblad.
Bladet har vi jo nu faaet, og der har
flere Gange været Tale om Udflugter for hele
Gymnasiet. Stemningen har dog ikke været
derfor. »Hvorfor skal vi have de andre med«,
er der stadig indvendt, »vi kender dem jo
slet ikke«. Nej, det er rimeligt, vi har jo
ingen Lejlighed haft dertil. Men ved saadan
en fælles Udflugt kunde man jo netop med
lidt god Vilje lære hinanden at kende. —
Nu er der jo planlagt en Tur til Roskilde,
for at vi kan faa Lejlighed til at betragte hin- anden som hørende til samme Institution,
nemlig Gymnasiet, uden at være skarpt ad
skilte i Klasser. Men møder hver enkelt med
den faste Overbevisning, at vi alligevel vil
holde os hver til sin Klasse, og at det havde
været meget morsommere at være alene, ja,
saa opnaas der intet »sammenrystende« ved
saadan en »fælles Udflugt«.
At det havde været morsommere kun at
være sin egen Klasse, det er meget muligt,
saadan som Forholdene er, og det vilde der
for have været saa rart, om begge Dele kunde
arrangeres. Vi havde, maaske med nogen
Grund, haabet og ventet det, men Forhaabningerne brast.
Lad os nu prøve at faa det bedste ud af
Turen til Roskilde, der skulde være en For
nøjelse, ikke blot ved Opfyldelsen af sin direkte
Hensigt, nemlig Besøget i Domkirken, men
ogsaa fordi den er »fælles Udflugt« for
Gymnasiet.

For ikke at være ensidig giver vi Plads
for en Udgydelse fra »et lille Puds«, som’vi
sikkert haaber vil komme til at indse, at vort
Gymnasium er blevet forøget med endnu en
god Side, nemlig fælles Udflugter.
--- --- ---

|

Ja, saa vil jeg ikke komme med flere
Udgydelser, men blot takke den ærede Re
daktør, at jeg fik Lov til at udøse mit Hjerte
i »Lucidarius«'s Spalter.
p

Red.

Følgende bedes optaget:

Jeg synes, at der er mange gode Sider
ved vort Gymnasium; jeg kunde da fremdrage
en Del; det vil jeg imidlertid ikke, men kun
tale om een, og den er negativ. —
Hvor er det dog yndigt, at vort Gymna
sium ikke har noget, der hedder: Fælles
udflugter. Jeg har hørt om, at saadanne
sommetider finder Sted i andre Skoler; men
jeg er, som sagt, henrykt over, at vi ikke har
dem hos os. —
Det kan jo nok gaa an, at en enkelt
Udflugt foretages en enkelt Gang af en enkelt
Klasse, men dette her, at man skal drage af
Sted ■— hele Gymnasiet i Flok — det er
ikke rart.
For det meste skulde den Slags Udflugter
vel være lærerige og opbyggende, men det
er vist kun i eet af ti Tilfælde, at de bliver
det. —
Saa ser det heller ikke lige smukt ud
at se ca. 50 unge Piger vandre af Sted Arm
i Arm med en Lærerinde i Midten. Der er
mange forskellige Grunde til, at man burde
afholde sig fra den Slags »Fornøjelser«, og jeg,
og mange med mig er da ogsaa — som jeg
har sagt en enkelt Gang før — glade for. at
vort Gymnasium foreløbig ikke har foretaget
sig noget i den Retning.
Der er vel heller ikke ret megen Grund
til det; vore Seværdigheder her i Byen kan
vi nok selv se, og udenfor Byen er der vel
ikke mange Steder, der er i den Grad lære
rige, opbyggende o. s. v., at et helt Gymnasium
skulde begive sig dertil; der er ganske vist
Steder som f. Eks. Roskilde Domkirke, men
den o. lign. Steder har vi jo saa godt som
alle set og beundret.

Verdenskrigen.
Fra 12.—26. September.

Paa Vestfronten engelsk-fransk Frem
gang. Voldsomme tyske Modangreb er afvist.
Paa Østfronten stadige russiske Angreb
uden større Resultater. — I Dobruds ha
har Rumænerne og Russerne standset General
Mackensens Fremgang, og i Siebenbürgen
er de gaaet langsom frem. —
Stort Zeppeliner-Angreb paa England, hvor
under det lykkedes det engelske Luftværn at
nedskyde 2 af Fjendens Luftskibe. — Fransk
Flyvertogt rettet mod Kanonfabrikkerne i Essen.
Saavel Englænderne som Tyskerne melder om
ringe militær Skade og om civile Ofre for
Flyvernes Bomber. —
m Nn

„LUCIDARIUS“
koster Kvartalet

40 Øre for Skoleabonnenter,
55 Øre for Abonnenter i København,
65 Øre for udenbys Abonnenter.

® Skolebeger, Skolerekvisitter. ®
BERNHARD MEYER
Nr. 4, Falkönérallé Nr. 4.
Telf. Vester 2891 y.
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JULIE NEHAMMER

Ålt Bogbinderarbejde

CORSET-MAGASIN

udføres smukt og billigt.
Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.

CHR. IX. s GADE 7
TELF. 5923

NYE MODELLER HJEMKOMNE

ANNA FASTRUP
Badstuestræde 10.

Telf. Byen 2114 x.

UDVALG SENDES

Telf. Central 4646. j
— Byen 4646.
I

pH Notering

„LA GLACE“
3, Skoubogade 3,

Og

= (Stue og Kælder).

Sportsdragter

Specialitet:
Overflødighedshorn og Isanretninger.

Altid friske fyldte Chokolader,

Reglementerede

Eget Fabrikat

go

samt alle Slags

Sportsstøvler og Sko
for Herrer,
Damer og Børn.

Kammerduos-Bluser

Bug. tUkgand,

med Garn fra Kr. 2,25.

Broderiforretning,

S

Frederiksberg Allé 5.

Kraver i alle Faconer

— Telt: Vester 2135 x. —

fra 25 Øre
pr. Stk.

GO
Største Udvalg i paategnede Børneartikler i moderne nyeste Faconer.

Stort Udvalg
i Kannevas.

Saison-Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.
Specialitet: Engelske Silkekraver fra 85 Øre.

POULA KLEIN
GI. Kongevej 85.

TIL Vester 1570 y.

Poul Holm, Silkegade li,

Bikuben,

Støt de Averterende!
Dukkckliniken“

JØRGEN OLSENS

BLOMSTERFORRETNING

anbefaler sig med alle Slags Dukker,

Karakter og Baby.
Fuldstændigt Udstyr til alle Slags

GL. KONGEVEJ 104
TELEFON 12.014

Dukker.

Dukkevogne og Legetøj.

røS

Johanne Schlotte, 11, Smallegade 11.

Charlotte Xa^an’s
Brödepiförretnin^,
100, Gjl. Kongevej 100.
□o
Stert Udvalg af originale Ee^nin«er.
Stef medtages til paategning. — Sksier 10 pCt. pabat.

Chr. Bach
56, FREDERIKSBERG ALLÉ 56

w

BEDSTE KONDITORI
PAA FREDERIKSBERG

Ad. Larsen,
® fJeparationsOcerksted ®

= Material- & Farvehandel =

for

4G, Aaboulevard 4G. — Telf. Nora 2350.

LÆDERVARER

Tegne- og Kunstmaler-Rekvisiter.

Portemonæer, Seddelbøger, Dametasker,
Pejsetasker. Dokumentmapper og Kofferter
Alt repareres. — Alt kan farves.— Alt hentes og bringes.

Montering af alle Slags Lædervarer.
Læderplastik og Broderi udføres solidt.
Med Agtelse

E. KRENKE, Smallegade 39.

flteliér for Damebatte.
Altid fikse Nyheder,
oø
= Telefon: Vester 2039 x.

-
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LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 15.

Søndag den 15. Oktober 1916.

Suren til p.osRilde.
^pRODS »det lille Pus«s Anmodning og Ønske
om, at vi maatte blive sparet for saadanne
»Fornøjelser«, hvilket Ønske »mange andre
delte med hende«, mødte vi næsten alle fra
de 3 Gymnasieklasser med glade Ansigter og
den faste Beslutning, at det skulde blive en
dejlig Dag.
Vi skulde blande os, havde Rektor sagt,
og det blev gjort saa godt, at der i een Kupé
fandtes nogle fra hver Klasse, mens rigtignok
i en anden Kupé alle var fra samme Klasse.
— Naa, vi tog altsaa af Sted, og efter en
Køretur, hvor vi blev rystet sammen i dobbelt
Forstand, kom vi til Roskilde, hvor vi straks
styrede mod Kirken, hvis imponerende Taarne
vi allerede havde kunnet se langt borte fra, —
og tilsidst stod vi da foran selve Roskilde
Domkirke — denne røde Murstensbygning med
de to Taarne og de mange forskelligartede
Kapeller: Begravelsespladsen for den olden
borgske og glücksburgske Kongestamme. —
Her er Christian I s Kapel med de nydelige
smaabitte Taarne, — og her er Frederik Vs
Kapel i Renaissancestil, med Murflader saa
mægtige store og bare, uden nogen Slags
Forsiring, at man (som een af os bemærkede)
næsten taber Vejret ved at se derpaa. Og saa
den mærkværdige Blanding af spidse og runde
Buer, som »Professor Baedecker« særlig gjorde
os opmærksom paa.

1. Aarg.

Gennem en Sidedør gaar vi ind i Kirken.
Man faar ikke, som man maaske havde ventet,
Indtryk' af noget mægtigt og kolossalt. Vel
er her højt — svimlende højt — men Pil
lerne, der bærer de spidsbuede Hvælvinger,
er slanke, og den hvide Farve, afbrudt af de
røde Mursten, gør det hele lyst og lunt. —
Man føler sig stemt til Højtid, men alligevel
saa dejlig let og glad. —
Ja, det indre af Kirken er alle -vi fra de
større Klasser jo nu tortrolig med, og de
mindre Klasser skal forventningsfulde have Lov
til at glæde sig til det engang bliver deres
Tur at besøge den gamle, skønne Domkirke
paa en Fællesudflugt for Gymnasiet.------ Af alle de mange Mindesmærker, kost
bare og kunstfærdige, der her er samlet for
danske Konger og Dronninger, har Christian IX
den enkleste, mest naturlige og gribende, nem
lig det lille Vers, der fulgte med Sønderjydernes
Krans:

En liden Blomst i Sørgeflor,
En lille fattig Efeuranke;
Men den har groet i Slesvigs Jord
Og Blomsterne paa Dybbøl Banke.
Da Klokken var blevet henimod 12,
• stillede vi os op for at høre eller rettere se,
Klokken slaa 12. Vi begyndte allerede at faa
ondt i Nakken af at kigge saa højt (Klokke
spillet er anbragt højt oppe til højre for Ind
gangen), men lige som om Per Døver syntes,

at det var Synd for os, slog han paa Klokken,
der havde en tydelig hul Klang, Dragen hvæ
sede og Kirsten Kimer drejede Hovedet i Takt
med Slagene. — Almindelig Forfærdelse og
Latter.

Vi travede længe, tilsidst trætte og sultne,
rundt mellem de mange kolde, men pragtfulde
Marmorsarkofager. Ogsaa Alteret besaa vi. —
Hvad der morede mest, var de i Træ udskaarne bibelske Billeder over Munkestolene.
Et af de pudsigste var Elias, der farer til Him
len, siddende i en Vogn, der meget mindede
om en af de smaa Trævogne med røde Hjul,
som man nu kan købe i Legetøjsforretningerne
I det hele taget var det mærkelige Figurer med
mægtige Hoveder, undertiden omvundne med
store Bind, saa at man absolut maatte tro, de
led af frygtelig Tandpine! Hvad Billederne
forestillede, forvoldte ofte Hovedbrud; det var
ofte hele Gaader at gætte, men var de først
løst, blev Lattermusklerne ogsaa som oftest
sat i livlig Bevægelse.
Tilsidst var vi komne hele Kirken igen
nem og var nu dygtig sultne, derfor maatte
vi nu efter at have mættet Aanden, sørge for
Legemets Næring.
I den Hensigt tog vi Retning mod et
Hotel, og da vi havde faaet os bænket her
med hver sin Smørrebrødspakke foran sig,
bestilte vi Drikkevarer og Wienerbrød. Nogle
fik deres efter lang Venten, men forferdedes
ved den Efterretning, at Wienerbrødet var
spist. Chokolade var der heller ikke mere af.
The var der kun lidt af — men saa var der
Kaffe. Nej, saa vilde man virkelig ingenting
have.------- Det hjalp ikke, hvad man »sagde«,
man fik kun en lang Næse, •— og saa gik
det ud over Byens Konditorer.
Tilsidst rumlede vi hjem igen under
Latter, Sang og Hurraraab, og vi skiltes med
den sikre Forvisning om, at der ventede os
endnu en Glæde, naar man kom hjem:
nemlig Lektierne.
Naa, trods Lektierne, der den Dag var
mindre behagelige, og trods det vellykkede
Hotel, var det en dejlig Dag, som vi skylder
Rektor Tak for. Ikke alene for selve Turen,
hvor Frk. Nielsen var os en god »Baedecker«,
men ogsaa fordi det var alle de store Klasser,

der fik Lov til at komme med, fordi de saaledes lærte hinanden bedre at kende og fik
Lejlighed til at overskride de Grænser, som
Klasseinddelingen ellers sætter imellem dem.
— Og der var vist ingen, der følte sig
generet af »at drage af Sted Arm i Arm med
en Lærerinde i Midten«.
En Deltager.

Skaf nye Abonnenter!

Jndiens klassiske Jlrama:
^akuntala.
(Fortsat).

Desuden meddeler Bestyreren i Almin
delighed ved hvilken Lejlighed Stykket opføres,
hvad Stykket og dets Forfatter hedder, under
tiden meddeler han ganske kort, hvad Stykket
handler om. Derpaa begynder første Optrin
af det egentlige Stykke. Ofte er der foruden
de forskellige Optrin smaa Mellemspil imellem
disse, der ligesom Indledningen lader ane,
hvad det følgende vil dreje sig om. Skue
spillet sluttes ved en Bøn. —
Det beroede meget paa Omstændighederne,
hvor Skuespillene blev opførte. Ved Hofferne
levede gerne Digtere og Skuespillere, og der
fandtes en Sal med en rund, bar Scene uden
Kulisser. Sceniske Effekter kendtes slet ikke.
Skulde de optrædende f. Eks. ride, køre eller
flyve, maatte de udelukkende udtrykke det ved
Bevægelser. Dragten var det eneste, der var
taget Hensyn til, men den blev ogsaa gerne
valgt med stor Omhu. Da der ikke brugtes
Kulisser, fremgik det kun af Replikkerne, hvor
Handlingen foregik. — Tidens og Stedets
Enhed indenfor de forskellige Optrin blev nøje
overholdt. Scenen tænkes nemlig aldrig brat
forvandlet, undertiden gradvis, hvis de op
trædende f. Eks. skal foretage en Køre- eller
Spadseretur. Hvad angaar Handlingen, bliver
Enheden som oftest ogsaa overholdt der. —
Talen bliver altsaa det eneste, der giver Af-

veksling. Denne fremhæves ved de forskellige
Sprog. De mandlige Guddomme: Bramaner,
Konger o. a. af højere Kaster taler nemlig
Sanskrit, mens alle Kvinder og Børn og laverestaaende Mænd taler Prakrit. Dernæst veksles
der stadig mellem Poesi og Prosa. Handlingen
føres sjældent videre gennem de indskudte
Vers, de er nærmest Hvilepunkter og ud
trykker en Beskrivelse, en Lignelse eller
Betragtning; de bliver altsaa Tankedigte. —
Sproget er jo forskelligt hos de forskel
lige Forfattere, f. Eks. er vel netop Lignelserne
og de allegoriske Stykker finere og mere vel
valgte hos Kalidasa end f. Eks. i Lervognen.
Angaaende Personerne er der flere, der.
vender tilbage i de forskellige Stykker. Elskeren
er næsten altid en Konge, ellers en Braman.
Han er udstyret med glimrende Egenskaber,
er altid god og smuk og gavmild og viser
sig højsindet over for sine Dronninger (Fler
koneriet var tilladeligt), skønt disse ofte er
meget skinsyge paa hans nye Elskerinde.
Elskerinden udmærker sig gerne ved ydre
Egenskaber, ved Gracie og Skønhed. — Da
Ægteskab kun er tilladt indenfor Kasten, kan
der ofte vise sig Hindringer i Begyndelsen af
Stykket for Elskerens og Elskerindens Forening.
Men enten viser det sig senere, at hun er af
samme Kaste eller ogsaa, som i Lervognen,
bliver hun hævet i Rang, idet Kongen ved
at give hende Sløret (den Gang, som nu i
de muhamedanske Lande de hæderlige Kvin
ders Mærke) hæver hende fra hendes foragte
lige Stand. — Til de konstante Personer hører
ogsaa Elskerens Ven og Hofnar og Elsker
indens Veninder. Elskerens Ven er Braman
og optræder ved Hoflet som Kongens person
lige Raadgiver og Forlyster. Han er grim og
krogrygget, enfoldig og listig paa een Gang.
Han er slem til at sladre og udmærker sig
altid ved en umaadelig Sult. Elskerindens
Veninder er hende altid oprigtig hengivne,
ejer hele hendes Fortrolighed og tænker kun
paa at gøre hende lykkelig.
Ved Skildringen af de kvindelige Personer
er det os meget paafaldende i Østerlandene
og paa den Tid at finde en saa fin og ud
præget Sans for det kvindelige, som de indiske
Digtere har. F. Eks. har Sakuntala næppe
mange Sidestykker i senere Litteratur. Kalidasa

har formaaet med sjelden Interesse og For
staaelse at vise hendes Udvikling gennem de
Sorger og Glæder, der møder hende i Stykket.
Inderne har paa den Tid (i Modsætning til
senere Tider) sat Kvinden meget højt, hvad
angaar hendes Tanke- og Følelsesliv, og det
skønt hun efter Loven var fuldstændig af
hængig af Manden. Det herskende Flerkoneri
staar ikke rigtig i Forhold til Digterens Op
fattelse af Kvinden. — Kvinderne er selvfølgelig
ogsaa den Gang som nu skinsyge. Elskerens
Hustru eller Hustruer optræder næsten altid
med deres Terner, først for at vise og udtale
deres Skinsyge og Tvivl og derpaa for at
indsmigre sig hos deres Husbond for at vinde
ham tilbage. Det ender dog gerne med, naar
Elskerinden ogsaa er bleven hans Hustru, at
hun og hendes Rivaler bliver enige og be
tragter hinanden som Veninder eller Søstre.
Kongen har næsten altid en Søn, der
spiller en ret vigtig Rolle. — Maalet for ethvert
Ægteskab var ogsaa at faa en Søn, der kunde
forrette Dødningeofrene, thi uden dem maatte
hans Forfædre synke ned i Underverdenens
Mørke. —
Om Personerne i Almindelighed kan det
siges, at de alle er tagne fra Livet, saadan at
vi, trods den store Forskel i Tid og Afstand,
dog kender dem alle tydeligt. Mange Steder
er det virkelig rigtig gode Karaktertegninger.
I Forbindelse med den store Forstaaelse
af og Interesse for Kvinden, staar Kærligheden,
den ophøjede Kærlighed mellem en Helt og
et guddommeligt Væsen som næsten eneraadende Emne. Enkelte Værker har dog ude
lukkende heroisk Karakter. Men af hvad Art
Dramerne end er, saa ender de altid »godt«.
Sørgespil kendes slet ikke.
Dramaet er absolut Højdepunktet i Indernes
Litteratur. Der naar de den største Udvikling
og de smukkeste Resultater, men den Gren,
der har gjort Indien mest populær, Verden over,
er vist nok deres ethisk-didaktiske Litteratur,
de kalder den selv nitica, d. e. Klogskabslære.
Stammende rimeligvis fra det 1. Aarhundrede
f. Chr. har de tre Hundreder (cataka) af Vers,
der handler om Kærlighed, om klog Opførsel
og om Forsagelse. De udmærker sig baade
ved deres glimrende Form og gode Indhold.

Sanskrit-Litteraturens bedste Udvikling
ligger mellem Aar 200—800 f. Chr. Som
Navnet paa den ældste Skuespil-Forfatter næv
nes Cåndra. Men den største Digter, som
Indien har ejet, er Kalidasa I Sagnene om
Kalidasa fortælles det, at han var mellem de
ni berømte Forfattere, de ni Perler, som
Kong Vikramåditya havde samlet ved sit Hof
i Udsjajini. Hvornaar Vikramåditya har levet,
vides ikke bestemt. Nogle mener i det 1. Aarhundrede ef. Chr., andre og vel nok de fleste
i det 6. Aarhundrede ef. Chr.
Kalidasas Sprog, der er let og yndefuldt,
er ualmindelig poetisk og mesterligt skrevet.
Karakteristisk er hans rige Fantasi og sjældne
Takt. Han skildrer de pragtfuldeste, levende
Naturbilleder lige saa godt som Kærlighedens
inderste fine Rørelser. Over alle hans Frem
stillinger er der en ualmindelig poetisk Stemning,
men han udmærker sig især ved smaa nøjagtige
Skildringer af psychologiske Tilstande.
Det første Stykke, Kalidasa har forfattet,
er et mindre Intrigestykke: »Kongen og
Danserinden«, med flere naturbeskrivende
Digte, men ellers korte og knappe Replikker.
Efter »Kongen og Danserinden«, der ikke er
særlig betydeligt, har Kalidasa digtet sit bedste
Arbejde: »Sakuntala«. Her naar Kalidasa et
Højdepunkt i Kunsten, som kun faa andre
har naaet.
Goethe har udtalt sig meget rosende om
det; han siger:
Willst du die Blüthen des frühen

die Früchte des späteren Jahres,

Willst du was reizt und entzückt,
willst du was sättigt und nährt,

Willst du den Himmel die Erde
mit Einem Namen begreifen
Nenn’ ich Sakuntala! Dich
und so ist Alles gesagt.
Sakuntala, den gudindefødte, lever med
nogle Veninder ude i en Eneboerlund. —
Eneboeren Kanvas er hendes Plejefader. Mens
han er ude for at gøre Bod, kommer Kong
Dushjantas paa sin Jagt til Lunden. — Her
ser han Sakuntala og bliver meget forelsket
i hende. Hun og hendes Veninder vander
Træer og Buske i Lunden.

Kalidasa har her tegnet et ganske hen
rivende Billede for os, men for at have fuld
Glæde af det, maa man være godt inde i
indisk Botanik. —-

Kongen træder frem og bliver modtaget
som Gæst af Sakuntala, der ogsaa bliver meget
forelsket i ham, og da hun skal til at gaa,
standser hun for at se ham endnu en Gang,
idet hun lader sin Kjortel hænge fast i en
Gren. —
Kongen og Sakuntala lider begge af
Længsel efter hinanden. — Sakuntala ligger
paa et kølendé Blomsterleje og taler med sine
Veninder, mens Kongen staar og lytter bag
en Busk; tilsidst skriver Sakuntala paa et
Lotusblad et Digt til Kongen. Endelig kom
mer det til Forstaaelse imellem de Elskende,
og de bliver gift ved det saakaldte Gandharvebryllup
frit Kærlighedsløfte uden Forældres
Samtykke, men det var lige saa bindende
som andre Bryllupper.
Inden Kongen drager bort fra Lunden,
giver han Sakuntala en Ring som et Minde,
indtil han lader hende hente til sin Hoved
stad. —
I sin Aandsfraværelse har Sakuntala
ikke vist en haard, ubønhørlig Vismand til
strækkelig Respekt; han gaar fortørnet bort,
idet han forbander Sakuntala, saa at Kongen
vil glemme og ikke genkende hende. En af
Veninderne faar ham dog formildet, saa at
Ringen vil bringe Kongens Erindring tilbage.
— Der gaar længere Tid, men Kongen sender
ikke Bud efter hende. — Da hun snart venter
at føde Kongen en Arving, sender hendes
Plejefader hende til Hoffet, men Kongen kan
ikke genkende hende. — Ringen har hun
mistet, men da hun intet ved om Forbandelsen,
tænker hun ikke paa det. Kongen kan slet
intet huske og viser hende bort.
Flun bliver da som et Lysglimt ført bort
fra Jorden op til Gudernes Forældre. —Imidlertid er der en Scene, hvor en
Fisker, der ■ har fundet en kostbar Ring, der
tilhører Kongen, er stillet for Retten.
Da Kongen ser Ringen, faar han sin
Erindring tilbage og længes forfærdeligt efter
Sakuntala. — For at have lidt af hende,
maler han sig et Portræt.

Da Kongen senere har været i Krig for
Indra, kører dennes Vognstyrer ham ned til
en Andagtskind. Her møder han en Dreng,
som han straks fatter Kærlighed til. Han synes
ogsaa, at han minder om Sakuntala. Det viser
sig ogsaa, at det virkelig er hans Søn, der
med sin Moder opholder sig her hos Gudernes
Forældre, Kasjapas og Aditi. Dushjantas for
enes nu med sin Elskede og modtager Kasjapas
Velsignelse. — —
.
(Fortsættes).

°

omtrent lige saa meget det Øjeblik, den holder
op; dette sker jo nemlig lige saa pludseligt,
som naar den begynder paa Spektaklet; for
naar man nu endelig har vænnet sig til Lyden
af Lirekassen, saa holder den pludselig inde,
og man sidder i denne underlige Stilhed og
hører kun sin egen søvnige Stemme, der for
tæller, at Spartanerne ikke — »som vi« —
havde uhyre megen Interesse for aandeligt
Arbejde. —
Ja, gid man dog havde noget af hin
Spillemands Ihærdighed! 11
t q
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Onsdag XL 10.
"Hhærdighed er en stor Dyd, som maatte
> være dejlig at besidde. Jeg kender en Del
Mennesker, der er ihærdige; een af dem er
vor Spillemand — Skolens Spillemand.
Naar han først begynder paa at lire, saa
varer det jo i Reglen syv lange og syv brede,
inden han holder op. —

I nogle Timer kan det jo være ganske
rart af og til at blive vækket af »Der leved
engang o. s. v.<, eller en anden —, hvad de
hedder, de forskellige Viser, det ved jeg ikke,
men nu har jeg snart lært Melodierne at kende.
Men i andre Timer kan det jo ogsaa virke
lidt forstyrrende; naar man nu f. Eks. er oppe
i Historie og sidder og anspænder sig af yderste
Evne for at fortælle blot to Ord om de
gamle, gæve Spartanere: »Af de skønne
Kunster holdtes kun Musikken i Ære«, —
saa pludselig standses ens Talestrøm ved Lyden
af: »There is a long way«, og det varer noget,
inden man fra denne Nutidens Musik kan
komme tilbage til Spartanernes. —
Saa forstyrrer denne Lirekasse ikke blot
ved, at den pludselig falder ind med sin skrat
tende, monotone Stemme, men den forstyrrer

J-ælles Udflugt.
I Anledning af Artiklen af det »lille Puds«
i Nr. 14 har vi modtaget følgende:
*|yfAN kan læse en Artikel paa forskellige
J ' Maader; enten kan man læse den med
Velvilje, idet man gaar ud fra, at man finder
noget godt i den, eller ogsaa kan man læse
den saaledes, at man gaar ud fra, at Indholdet
er meningsløst, vrøvlet, ubetydeligt o. s. v. —
Jeg tror, at vi faar mest ud af vort Skoleblad
ved at læse det med Velvilje og bære over
med Smaafejl, Intetsigenheder o. lign., vel at
mærke, naar de findes i mindre Maalestok.
Da jeg læste Artiklen af det lille »Pus«,
begyndte jeg som sædvanlig at prøve paa at
finde noget belærende, morsomt, opbyggende
— eller saadan noget —■ ved den; men jeg
tror, at man maatte søge med en utrolig
stærk Lygte, hvis man skulde finde noget
saadant deri. —
Først troede jeg, at det var een fra 4.
Klasse, der havde faaet Pennen i Haanden,
og saa ved Hjælp af en, f. Eks. fra 9.
Klasse, havde set sig i Stand til at indsende
denne Artikel.
Men hvorfor skulde et lille Pus fra 4.
skrive om Gymnasiets Udflugt. — Nej, efter
grundig at have tænkt mig om, blev jeg
overbevist om, at det maatte have været een
fra Gymnasiet •— eller maaske fra 11 , der
havde skrevet Artiklen. —

Jeg synes, at vi bør holde paa vort Gym
nasiums Ære, og hvad vi end mener, behøver
vi jo dog ikke at sætte det altsammen paa
Prent. —
Der er en Kunst, som maa regnes til de
største og sværeste og som meget faa lærer,
det er Kunsten at tie stille. Man behøver jo
ikke at plapre løs, saa snart man har dannet
sig en Mening om Tingene; nej, man bør
først efter grundig Eftertænkning, og hvis
man finder, at der er nogen Grund til at
meddele sin Mening til andre, nedskrive den
og indsende Artiklen til Skolebladet. —
Hovedfejlen ved det lille »Pus«s Artikel
var jo, at den var skrevet overilet og uden
nøje Gennemtænkning.
nj .

K.: Jo, jeg skal se ad; men Dn ved jo
nok, at jeg ikke er nogen Morgenmand; jeg
ringer nu til Tynde og faar hende til at over
sætte den for mig; det er godt, at der er
noget, der hedder en Telefon.
T.: Ja, det er jeg villig til at skrive
under paa. — Nu tror jeg ikke, at der er
mere, jeg skal spørge Dig om; jeg kan jo
altid slaa paa Traaden, hvis jeg trænger til en
lille Sludder; for ikke sandt, Du er jo hjemme
hele Eftermiddagen?
K.: Jo, jeg er; men nu maa Du ha’
Farvel; Tynde bad mig nemlig om at ringe
paa Slaget 4.
T.: Naa, ja;’lad os gøre Afskedens Stund
kort; Farvel!
K.: Farvel!
Dinge-linge-linge-linge-ling------- !

pr. Selefon.
CXinge-linge linge-ling! —
Telefonen vækker Karen op af en blidelig
Slummer.
K.: Hallo!
T.: Hallo! Er det Karen? Det er Tykke,
Du taler med.
K.: Goddag, Du! Vel mødt i Telefonen.
What is the matter med Dig!
T.: It is en hel Masse Ting. Har Du
skrevet din tyske Stil?
K.: Ja!
T.: Hedder det: der, die eller das Brief?
K.: Das Brief.
T.: Tak. Hedder det: der, die eller das
Buch?
K.: Der Buch
T.: Det er godt; saa kommer Opgaverne.
Hvad har Du faaet?
K : y bliver positiv, og a skal være
mindre end 2 og større end 5.
T.: Naa, saa haaber jeg, at jeg faar det
samme, for det lyder jo meget pænt. — Det
er for Resten sandt, nu er jeg bleven færdig
med »Hans Dronning« og skal til at begynde
paa »Hendes Konge«, saa Du kan nok forstaa,
at jeg ikke har saa god Tid til Lektierne. —
Kan Du ikke komme fem Minutter før det
ringer i Morgen og oversætte den tyske
for mig?

T. O.

Verdenskrigen.
Fra 27. September—10. Oktober.

I Slutningen af September betydelige
engelsk-franske Fremskridt paa Vestfronten;
derefter Stilstand eller maaske rettere artille
ristisk Forberedelse, og i de sidste Dage igen
Fremgang.
Paa Østfronten ingen større Resul
tater. —
Paa Balkan halvøen er Serberne gaaet
stærkt frem; de har begyndt Generobringen
af deres Land. Derimod har Rumænerne
maattet gaa tilbage i Siebenbürgen overfor en
tysk-østrisk Hær kommanderet af General
Falkenhayn.
M N

Enkelte pta købes
i JJersoms Boghandel.

Telf. Central
4646. '|
„
— Byen 4646.
I

Alt Bogbinderarbejde

c . Notering.
XI ♦ •
Fn

K

„LA GLACE“
3, Skoubogade 3,
= (Stue og Kælder). =

Specialitet:

udføres smukt og billigt.
Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.

ANNA FASTRUP

Overflødighedshorn og Isanretninger.

Altid friske fyldte Chokolader,

Badstuestræde 10.

Telf. Byen 2114 x.

Eget Fabrikat.

go

Fotografisk Atelier,

Fredmksber^ade Hr- 34,2
København B.

Poul Holm, Silkegade II, b&

Sielefon: Central 8050.

GO
Foto Sketsch, Kunsttryk, Kulbilleder, platinbilleder,

Cellöidinbilleder, jKalede Bill eder i Olie, pastel, ytquar el.

Elefant Udførelse.

Bimelige priser.

f.frederiksen

*

Bug. mtegand,

Kammerdugs-Sluser

med Garn fra Kr. 2,25.

Broderiforretning,

Frederiksberg Allé 5.
— Tell.: Vester 2135 x. —

Kraver i alle Faconer

fra 25 Øre
pr. Stk.

GO
Største Udvalg i paategnede Børneartikler i moderne nyeste Faconer.

Cand: Pharmt

Stort Udvalg
i Kannevas.

Garanteret ren Blomsterhonning,
Høst 1916,
anbefales i Glas

ä

og */4 kg

TELEFON

fH)ØRNEl-ÅF<

“2822“

fRÄTHSACKSVEj

Støt de Averterende!
„LUCIDARIUS“
koster Kvartalet

Dukkekliniken“
anbefaler sig med alle Slags Dukker,

Karakter og Baby.

40 Øre for Skoleabonnenter,

Fuldstændigt Udstyr til alle Slags

Dukker.

55 Øre for Abonnenter i København,

Dukkevogne og Legetøj.

65 Øre for udenbys Abonnenter.

Johanne Schlotte, 11, Smallegade 11.

Charlotte Jahan's
Broderiforretnin^,
WO, Ql. Kongevej WO.
GO
$tsrt Udualg af originale Stegninger.

F

I

Saison-Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.

Stof modtages til paategning. — Skoler 10 pCt. Habat.
Specialitet: Engelske Silkekraver fra 85 Øre.

POULA KLEIN

® peparationsuær^sted ®

GI. Kongevej 85.

Tlf Vester 1570 y.

for

LÆDERVARER
Portemonceer, Seddelbøger, Dametasker,
Kejsetasker. Dokumentmapper og Kofferter
Alt repareres. — Alt kan farves. — Alt hentes og bringes.

Montering af aile Slags Lædervarer.
Læderplastik og Broderi udføres solidt.
Med Agtelse

E. KRENKE, Smallegade 39.

„Økonomien“
Vesterbrogade 57,
GI. Kongevej 145,
Ørstedsvej 39 A.
Specialforretning i
Husholdnings- og Rengøringsartikler.

Husk Julius Hersoms Boghandel, GI. Kongevej 142.
Udgivet af Elever i 1. G. M.
Redaktører: Ing. Hunderup (Ansvarshavende) og Eva Ostenfeld. — Redaktion, Ekspedition og Annoncekontor:
Howitzvej 49, 1 (Telefon: Central 3188). — C.-L. Nielsens Bogtrykkeri, Aaboulevard 29 (Telefon: Nora 1918).

LUCIDARUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 16.

Onsdag den 1. November 1916.

„Öm at uaare /ører“.
de fleste Klasser findes der som oftest en eller
J flere Elever, der ligesom giver Tonen an. —
Maaske er dette heldigt engang imellem og især
da, naar hun kun ønsker, at det gode og fine
skal komme frem blandt hendes Kammerater,
men som Regel er det højst uheldigt.
Og hvorfor er saa denne ene bleven
toneangivende?
Er det paa Grund af hendes mere ud
prægede Karakter?
Undertiden ganske ubevidst. Men vi maa
gøre os det klart, at vi alle udøver mer eller
mindre Paavirkning paa de Mennesker, vi
lever sammen med, baade ved vort hele Liv,
Eksempel og Tale — ikke mindst ved det
sidste.
Vi skal ikke mene, at alle har ligesaa
megen Rygrad, som vi maaske selv har, de
kan være opdragne under ganske andre Kaar
og være vant til at bøje sig og give efter,
hvilket ogsaa kan være yderst gavnligt til
Tider.
I de senere Tider har jeg hørt adskillige
klage over det daarlige Sammenhold, der er
blandt Kammerater; der er bleven talt frem
og tilbage om den Ting, man har ogsaa fundet
Udveje, men naar det saa gjaldt at sætte For
slaget igennem, saa blev det ingenting til.
1 et saadant Tilfælde burde Føreren træde
frem.

1. Aarg.

En ung Pige skal tidligt lære at danne
sig en Mening — det er meget nemmere
end man tror at handle paa egen Haand,
naar man kun følger det, ens Hoved eller
Samvittighed anser for godt, ikke ens Lyst.
Det er godt at holde paa sin Mening overfor
Kammerater, men man skal kunne give sine
Grunde og Forklaringer; derimod er det højst
forkasteligt, for ikke at sige uopdragent, at en
ung holder alt for stejlt paa sin Mening over
for en ældre, selv om hun er ganske sikker
paa at have Ret; hun kan ikke have de samme
Erfaringer og Synspunkter og bør respektere
andres Mening.
Ikke alle er skikkede til at føre an i en
Klasse; som Regel er den anførende sig det
selv bevidst, og hun bør føle sit Ansvar saa
meget stærkere. Er hun af Naturen doven,
kan hun drive de andres Energi frem ved
selv at tage fat. Tonen i en Klasse kan faa
et andet Præg af Velopdragenhed, hvis hun
gør sig det til -Regel aldrig at bruge nedsæt
tende, halv-spottende Ord om en Lærerinde
eller Kammerat. Det er ikke altid ment og
skal vel nærmest lyde flot. Det samme gælder
ogsaa udenfor Skolen i Hjemmet, hvor de
større Søskende altid skal staa som et godt
Eksempel for de mindre.
Eleverne i en Klasse kan være ret for
skellige. Nogle er mere staalsatte, stædige,
andre ganske indifferente, maaske søvnige,
og nogle saa blide og føjelige, at de nødven
digvis maa blive misbrugt. Det er lige galt

altsammen, men den »gyldne Middelvej«
maa og kan findes.

»Den, der tier, samtykker,« siger man;
i en Skole kommer der altid et eller andet
Spørgsmaal frem, hvor der gives en Lejlighed
til at sige sin Mening. Man skal heller ikke
være bange for at meddele en Kammerat, at
man finder hendes Opførsel forkert, hvis man
ser hende paa gale Veje; maaske udsætter
man sig for hendes og eventuelle Medhjælperes
Spot, senere høster man Lønnen derfor og
faar en god Samvittighed straks.
Lad dem, der mener sig i Stand dertil,
prøve at føre an, men være klar over, hvad
de gør. Skal et Menneske præge andre, maa
det kun være i den bedste Retning; men man
hjælper bedst en Kammerat ved at lære hende
at stole paa sig selv og i ethvert Tilfælde forstaa, hvem hun sympatiserer med, ofte vil
hun blive overrasket ved Støtte fra en ganske
uventet Kant.
Man skal aldrig være »enig med sidst
ærede Taler«. Derved kommer man i mangen
en ubehagelig Situation; men ved man, at ens
Mening ikke er i Overensstemmelse med andres,
behøver man heller ikke at vække Stridigheder.
Det kan være klogt at tie, til man bliver spurgt.
1

.—10.—1916.

En Skolepige.

Indiens klassiske Drama:
Sakuntala.
(Sluttet).

Emnet til Sakuntala er' taget fra gamle
Sagn og Legender. Omtrent under samme
Form, som Kalidasa har skrevet Sagnet, findes
det i det store Heltedigt Mahabarata. Det er
derfor mest sandsynligt, at Kalidasa har taget
Fortællingen herfra og saa dramatiseret og
udarbejdet den og herved naaet op til en Plads
blandt Verdens ypperste Digtere.
Professor Hammerich har givet en smuk
Oversættelse, som man vil have megen For
nøjelse af at læse. Man har her det bedste
Eksemplar fra en ejendommelig, rigt udviklet

Litteratur, der endnu har Magt og Indflydelse
paa Læseren.
Med Sakuntala naar Kalidasa og al indisk
Poesi sit Højdepunkt. Det tredie Stykke, der
tillægges Kalidasa, nemlig »Urvaci«, er saa
langt under hans tidligere Værker, at det er
draget stærkt i Tvivl, om Kalidasa virkelig
har skrevet dette, om det ikke snarere er en
heldig Efterligning. Det er kort og næsten
banalt, Formen underlig ubestemt, og Sproget
ikke flydende og let som i Sakuntala, men
med lange trættende Monologer. Det ender
med følgende Vers:

Kunde os en saadan Lykke gives,

At ej Guld og Visdom læng’re kives,
Bedre vilde man i Verden trives.
Efter Kalidasa levede flere mindre betyde
lige Forfattere, der alle kun efterligner de
tidligere, ogsaa Bava-bhuti, der ellers kommer
Kalidasa nærmest, men skriver et langt man
digere Sprog, der dog ofte er noget kunslet.
Han levede ca. 720. Efter ham gik det stærkt
nedad med den indiske Litteratur, der gennem
Kalidasa har sat sig et saa storartet Minde.
Sanskritdramaets æventyrlige, fantasirige
Skildringer og Handlinger viser jo nærmest
hen mod Romantikken. Romantikken opstod
netop i de sidste Aar af det attende Aarhundrede,
da Sanskritpoesien saa at sige blev opdaget. —
Ligesom paa Sanskritdramernes Tid er ogsaa
nu Fantasien den vigtigste Evne for en Digter.
Han ser med Begejstring paa Religion og Natur
liv, især det sidste bliver jo ofte Emne for
Romantikkerne. For at Fantasien rigtig kan
faa Lov at raade, hentes Emnerne ofte fra
gamle Æventyr og Sagn. — Da nu ogsaa
nogle af de største Romantikkere, Brødrene
August Wilhelm og Friedrich Schlegel ivrig
studerede Sanskritpoesien og var stærkt be
gejstrede derfor, ligger det nær at antage, at
Romantikken er blevet en hel Del paavirket
af Indiens store Litteraturskat.
, „

Skaf nye Abonnenter!

pilsen fra Vesterhavet!
Bovbjerg, d. 20. Oktbr. 1916.

Kære „Lucidarius“!

var det blaat, snart graat, snart glinsende Sølv
og snart fygende Sne.
Men her er koldt heroppe, man kan ikke
ligge paa Stranden og lade sig bage af Solen,
man maa gaa sig varm, gaa lange Ture langs
Havet.

Tirsdag Form, gik jeg en dejlig Tur;
langs
Havet, der kom væltende ind for en
vor Du dog vilde have godt af at komme
skarp
Nordvestenvind,
gik jeg mod Nord til
herover, blive rigtig rusket igennem af
den friske, skarpe Vestenvind og opfyldes af Lilleøre, hvor Klitterne er meget høje med
dejlige »Gryder«. Fra den højeste Klit kan
al den Storhed og Pragt, man møder herovre.
man
se over Limfjorden til Thy. Klitterne
Din Horizont vilde blive videre og dine Tanker
ligger
her som et meget smalt Bælte mellem
renere og større. — Det er en overvældende
Havet
og Ferring Sø. Nu vilde jeg gaa hjem
Følelse af Storhed, der griber En ved at se
Østen om Ferring Sø, hvilket jeg mente ikke
det mægtige Hav vælte sig fraadende og skum
kunde være meget længere end Udvejen. —
mende ; som sneklædte Bjerge, skridende Laviner
Jeg
gik igennem Strande, videre langs Søen,
og larmende, viltre Fosse kommer det styrtende •
over
adskillige Pigtraadshegn og Grøfter, men
mod Klinten. Naar Solen saa gyder hele sit mæg
tilsidst maatte jeg standse foran et Vandløb,
tige Lysbundt ud over alt det hvide, da glitrer
der var ca. 3 Alen bredt, meget dybt og med
det som skinnende Sølv, da griber dets Stor
en rivende Strøm. Hvordan skulde jeg komme
hed, netop-S t o r h e d e n, nok saa meget som
over? Om at springe kunde der ikke være
Skønheden, den griber En, saa det stemmer
tale,
der var blødt Dynd paa begge Sider, og
op for Brystet, og man maa lukke Øjnene
jeg kunde ikke bunde, om jeg vilde vade over.
for at holde al det betagende ude et Øjeblik.
Jeg maatte vandre ind i Landet langs Aaen,
Ja, der er en Storhed ved Havet, som maa
fra hvis Bredder der til begge Sider strakte
opleves, som det er umuligt at skildre i Ord.
sig Mosedrag med Hængedynd, saadan at
Jorden gyngede under mig og for hvert Skridt
Jeg forlod i Lørdags København graa og
truede med at vige til Side og aabne sig for
dryppende af Regn; allerede over Storebælt
et bundløst Svælg. Vandet løb ind for oven
var det Tørvejr, men en mægtig Blæst, der
af Støvlerne, der klistrede fast i det lerede
kunde gøre det vanskeligt at staa oprejst paa
Dynd. Saadan maatte jeg gaa en lille Fjerding
Dækket. —
vej. Tilsidst havde jeg Landevejen lige ved
Da jeg naaede Bonnet Station, ventede
Siden af mig, den vilde jeg dog ikke gaa
der mig en god Spadseretur paa l1^ Mil imod
ad, saa tog jeg Mod til mig, fandt et Sted,
Vinden, der efterhaanden var blevet til en
hvor Aaen var mindre bred og satte over den.
meget stærk Storm. Men til Trods for, at jeg
— Nu maatte jeg tilbage over Roe- og Kar
Gang paa . Gang blev blæst i Grøften (Vinden
toffelmarker for at naa ned til Søen. Endnu
var Sydvest og det første Stykke Vej lige Vest)
fem Vandløb standsede mig, inden jeg naaede
og mange Gange nødtes til at kravle næsten
til Sydspidsen af Søen, men de var alle til
paa alle fire opad Bakkerne, var det en dejlig,
at springe over.
forfriskende Tur. Al den tunge og klamme
Det sidste Stykke Vej fra Søen til Ferring
Københavnerluft blev blæst ud; Humøret steg
gik tværs over Heden, der nu er brun og
til sit højeste, da Havet kom til Syne, og det
vissen. —
var umuligt, at modstaa Lysten til at synge.
Da jeg havde spist, gjaldt min Gang først
Om Eftermiddagen gik jeg langs Bovbjerg
Havet. Det kneb at komme ned, Blæsten
Skrænten forbi Trans og Fjaltring Kirker til
havde en ganske utrolig Magt. Men hvor var
et Skib, der i Fredags var strandet der. Om
Havet dejligt. Himlen var høj og blaa med
Onsdagen havde det lagt sig for Anker en
bløde, lysegraa Skyer, der ved deres Drift hen
lille halv Mil ude, da det ikke turde gaa læn
over Himlen forandrede Havets Farve, snart
gere Syd paa i Stormen, men om Torsdagen

K

brast den ene Ankerkjæde, Skibet væltedes
omkring af Bølgerne og truede med at gaa
midt over. Det saa forfærdelig farligt ud, men
tilsidst lykkedes det Mandskabet at kappe den
anden Ankerkjæde over, og saa drev de for
Bølgerne, indtil de endelig stod fast paa Land.
Det var umuligt at sætte Redningsbaaden ud,
men Besætningen, 5 Mand, reddedes i Land
ved Redningsstolen.

Det var en hollandsk Skonnert, »Anny«,
der kom fra Christiania med Props. Den var
jo fladbundet og blev derfor slynget saa langt
ind, at man i Tirsdags magelig kunde gaa
tørskoet uden om den. Dens Skrog er af
Jern og har ingen Skade lidt. Det menes
derfor, at den kan bringes klar igen. —
Inden jeg naaede derud i Tirsdags, var
det begyndt at regne og blæse stærkt. Jeg
havde ikke troet, det var saa langt borte,
Klokken var bleven 51/2 og det var begyndt
at blive mørkt; jeg havde godt P.L Mil at gaa.
Det var en virkelig spændende Tur hjem, det
var hurtig bælgmørkt og Regnen piskede
mig ind i Ansigtet. Jeg maatte, for ikke at
gaa vild, følge lige langs med Kanten af
Klinten, mens Havet buldrede langt nede
under mig. Der var 12 Pigtraadshegn, jeg
skulde enten under eller over eller uden om
Det sidste var det farligste. Der stod da en
Pæl helt ude paa Kanten. Jeg maatte hænge
mig i Armene i den og svinge Benene uden
om. Da Klokken var 7, naaede jeg Ferring,
dyngvaad og dygtig træt; jeg havde ogsaa
gaaet mere end 5 Mil den Dag, og en Del
af dem i det tunge, vaade Sand langs Havet.

— — Om Onsdagen skulde jeg tidlig
op, vi skulde til Bryllup. Et rigtigt Bonde
bryllup,
Mil borte. Vi skulde allerede
være der Kl. 10 om Formiddagen. Der var
dobbelt Fest, to Søstre skulde giftes samtidigt.
Der var festligt pyntet med Flag, Gran og
Blondster. Efterhaanden som Gæsterne kom,
spiste de til Frokost i Hold paa 14-16. Man
fik Høns i Carry, koldt Bord og Kaffe med
mange Slags Bagværk. Maaltidet var kun kort,
og der blev ikke talt et Ord under det. I
det hele taget var der en underlig højtidelig
Stilhed over Forsamlingen.
Da Klokken var henimod 2, blev der
spændt for, og 10 Vogne kørte paa Rad til

Kirken, der laa en halv Mils Vej borte. Især
de yngre fandt det meget spændende, hvem
de skulde »spadsere« med. Man blev nemlig
udenfor Kirken ordnet i Par, og saaledes skulde
man gaa ind i Kirken. De to Brude var i
sorte Kjoler med lange hvide Slør, der var
oversaaede af Myrtekviste. Efter Vielsen, under
Salmen: »Det er saa yndigt at følges ad«,
hørte man pludselig en Skratten og Klirren,
der paa en underlig Maade brød Højtideligheden.
Overtøjet skulde nemlig af og Offerpengene
frem, og to og to vandrede man Arm i Arm
rundt om Alteret og lagde sit Offer , til Præst
og til Degn. Saa sang man »Kærlighed fra
Gud«, og med de to nygifte Par i Spidsen
vandrede man ud af Kirken og kørte hjem,
hvor Middagen ventede.
Der var dækket i tre Stuer til ca. 60
Mennesker.
Efter Afsyngelsen af en kort Bordbøn
begyndte Maaltidet, der bestod af Suppe,
Flæskesteg, Oksesteg, Andesteg, Vingelé og
Kransekage. Det varede dog ikke saa længe,
da der hverken var Taler eller Skaaler. —
Ganske stille og højtideligt spiste man sin Mad.
Derefter spredtes Gæsterne noget. Damerne
samledes for at se Brudegaverne, mens Mændene fik Kort og Cigarer eller Piber frem.
Det var ikke smaa Summer, der blev spillet
om.
Damerne samledes senere i en Stue for
sig, hvor de, ledsagede af Harmonium, sang
Salmer. Gennemgaaende er de stærkt religiøse
heroppe, men underlig skarpt adskilte som
Grundtvigianere og Indremissionske.
Ved 10-Tiden serveredes Kaffe med La'gkage og andre Kager, og Klokken blev 12,
inden man kørte hjem i den stjerneklare
Frostnat.

I Gaar var Havet ganske stille og blaat;
det var Østenvind og der var derfor skyllet
en Del Rav i Land. Fiskerne havde Aftenen
i Forvejen sat Garn ud og kom nu hjem med
en Fangst paa ca. 2000 Pd. Torsk. Det er
en Indtægt paa ca. 100 Kr. pr. Mand paa
een Nat. Ogsaa i Nat har de haft en lignende
Fangst. Saa snart man fra Klitterne kan se
Baaden styre mod Land, sættes Kaffekanden
over. Og naar Fiskerne stivfrosne springer i

Land', modtages de af Konerne med Dunke
med varm Kaffe samt Smørrebrød og en lille
Snaps.
Min Vært havde ogsaa Garn ude i Nat,
og som en anden Fiskerkone travede jeg med
Kurv og Kande i Morges ned til Stranden.
De kunde nok trænge til noget varmt; de fik
intet, da de i Morges Kl. 5^2 tog hjemmefra.

Men det betyder saa lidt mod alle de
dejlige og storslaaede Indtryk, man faar her
oppe. —
Havet er næsten svimlende skønt og stort.
Modtag nu en Hilsen fra Havet og fra

— — I Dag har Solen skinnet dejlig
varmt, og jeg gik i Vandet, der slet ikke var
koldt, men dejlig friskt. Paa alle Huller med
Ferskvand er der derimod et godt Lag Is.
For ikke at blive kold efter Badeturen, hjalp
jeg 2 Fiskere at slæbe en tung Baad ud i
Vandet. Det var et drøjt Arbejde, der nok
kunde give Varme, de plejer nemlig mindst
at være 4 Mand om at faa den ud. Man
maatte skubbe, naar Vandet skyllede op under
den, og jeg blev derfor vaad langt opover
Knæene. De andre havde lange Træskostøvler
paa. Men tilsidst flød Baaden, og jeg skyndte
mig hjem for at faa tørt Tøj paa.

Kl. 9 paa 3kölen.

Jo her er meget fornøjeligt og afvekslende
at være, men det kniber at forstaa, hvad
Beboerne siger, naar de taler indbyrdes. —
Og saa er der jo Naturen, som er saa ganske
vidunderlig stor heroppe. Hav og Himmel,
der veksler fra Dag til Dag. — Jeg holder
meget af om Aftenen ved Solnedgang at sidde
ude paa en af Høfderne og betragte den rød
mende Himmel og Bølgerne, der bruser under
En og sprøjter højt op, naar de støder mod
Høfdens Cementblokke. Hvor er det nød
vendigt med Høfderne, heldigvis bygges der
ogsaa stadig flere. ■— Det er saa underligt at
høre Folk fortælle, hvorledes deres Hjem,
Skole og Præstegaard, ja næsten hele den
gamle By nu ligger i Havet, der Aar efter
Aar æder sig længere ind i Landet. Oppe ved
Fyret, hvor Skrænten er højest, og hvor der
endnu ingen Høfder er, styrter der stadig
mægtige Stykker i Havet. Der er kun 2 å 3
Alen fra Kanten til Vejen op til Fyret. Men
selve Skrænten kan danne ganske pragtfulde
Klippeformationer, med skarpe Tinder og dybe
Kløfter, hvor Bækkene risler som smaa Vand
fald. Her er storartet at være, men det kan
jo ogsaa være farligt Jeg fik i Gaar en slem
Forskrækkelse, da jeg pludselig sank i Kvæg
sand til midt paa Laarene.

/. H.

I Stuen:
Mæh, Goddag, Frue; følger De ogsaa Deres
i
Datter i Skole hver Morgen? Egentlig talt
er det skrækkeligt tidligt, man skal op. Jeg
maa op hver Morgen Kl. 8, og. saa er der et
Jag af den anden Verden. Min Mand er saa
rasende over den Staahej. og mener, at Tulle
godt kan gaa i Skole selv, eller ogsaa kan en
af Pigerne følge hende; men det er da vir
kelig Synd for lille Tulle; tænk, hun ser mig
ikke 4 Timer i Træk, —og for Resten ved
man heller ikke, hvad en saadan Pige kan,
finde paa at sige til Barnet. Tulle har en
Bonne, der i Grunden er meget flink, men
frygtelig næsvis. En Morgen, hvor jeg sov
over mig (det sker jo), maatté Marie, Bonnen,
følge Tulle. Jeg var frygtelig angst for, at
hun ikke skulde komme rigtig i Skole, og da
jeg ikke var hjemme Aftenen i Forvejen
(det hænder jo en enkelt Gang), havde jeg
ikke faaet hørt hende i A. B. C., hvorfor jeg
beder Marie om at høre hende paa Vejen.
Da jeg kommer efter Barnet om Eftermiddagen,
kommer hun grædende hen og fortæller mig,
at Marie om Morgenen havde skældt hende
ud for en Idiot, fordi hun ikke kunde huske,
at z kommer før y — naa, det er vist for
Resten omvendt — og saa havde hun sagt,
at Tulle aldrig kunde blive Student, for hun
havde ingen »Pære«; ja, jeg véd ikke, hvad
De synes! Jeg havde afskediget hende lige
med det samme — hvis jeg blot havde vidst,
hvor jeg skulde ha’ faaet en anden fra. —
Tænk, min Søster maa nøjes med 2 Piger i
denne Tid, og de er endda fire Mennesker;
jeg forstaar sandelig ikke, hvordan hun kan
overkomme det.«
Morgensangen begynder, og en vidunderlig
Pause indtræder for Tilhørerne. —

1. Sal:
»Go’morgen, Frøken!«
»Ih, hvor er Du fin i Dag, det er da
vel aldrig din Fødselsdag?«
»Næh, Frøken, ikke min, men Faders.«
»Naa, saa vilde Du vel gerne være
blevet hjemme i Dag?«
»Ih nej, tværtimod, Moder gav mig Lov
til at blive hjemme, men det kunde jeg vir
kelig ikke holde ud, for de er alle saa for
styrrede som en Flue i en Flaske over den
Smule Selskab, vi skal ha’ i Aften, og saa er
der ingen, der har Tid at »konservere« med
mig, og saa vilde jeg da hellere i Skole, for
dér faar jeg jo Lov at vælge. Det gør jeg da,
ikke? —«

J'espére je sais mon régle de subjonctif
där i är jag ei mycket stif.
Hør, sig mig, Du lille slanke Siv,
faar Du x til posi — eller negativ.
Historie synes for mange et uhyre Kaos,
vi beder for skriftlig Prøve deri spar os.
Og saa, saa er der den »Skærvelære«,
venlige Tanker til den jeg ej nære’.
Naa, nu ringer det, vi skal paa Plads;
dersom jeg kommer op, saa melder jeg Pas.
Kl. 2 saa mødes vi alle hos Bach,
das ist eine ganz andere Sach’.
E. C.

Verdenskrigen.
Fra 10.—24. Oktober.

2. Sal:
»Go’ Mor’n med Dig; pst, her er min
Taske, smid den ind paa Plads, hiv min
Tyske frem og slaa op paa Gloserne; jeg kan
ikke et Hak, Du hvisker — er Du med?«
»Sæfølje!« —

3. Sal:
»Puh! Det var en drøj en at komme
op af alle de Trapper. Heldigvis er Morgen
sangen begyndt, saa kan vi lægge os til siesta
her og snakke fornuftigt sammen, imedens de
synger. — — Hvorfor jeg kommer forsent?
Ja, ser Du, li’som jeg ska’ te’ a' fare ud a’
Døren, kommer Postbudet — den rare Mand —
med en rar lille Indbydelse til mig. Naa, den
sku’ sprættes op og omhyggeligt studeres
igennem; det tog Tid, — jeg glemte ganske,
der var noget, der hed Skole. Jeg drømte —
naa, det er det samme. — Du kommer vel
for Resten for sent af samme Grund? — —
Hvad ta’er Du paa? Jeg har undérsøgt min
lyseblaa og lyserøde, men kasserede dem straks
paa Grund af komisk Udseende; jeg tror, jeg
ta’er en grøn, det er moderne og myrderlig
flatterende.« •—

Paa Somme-Fronten raser Slaget stadig
med Voldsomhed; de franske og engelske
Hære er gaaet noget frem; men der er ikke
Tale om nogen Afgørelse, og hvis Vejret
ikke hindrer det, vil Kampen sikkert blive
ved endnu i længere Tid.
Paa Østfronten er Russerne trængt lidt
tilbage, men alvorligere er Situationen paa
Balkanhalvøen. -— I Siebenbürgen holder Ru
mænerne ganske vist Stillingen mod en tysk
Hær under Falkenhayn; men paa Rumæniens
Sydgrænse er det lykkedes Tyskerne under
Mackensen at tilføje den russisk-rumænske Hær
et Nederlag og erobre den vigtige Kystby
Constansa; Kampen staar nu ved den gamle
Trojan-Vold.
Et andet Spørgsmaal af betydelig Interesse
er den nye tyske U.-Baadkrig. Norge har, efter
at have mistet mange Skibe ved Torpederinger
i det nordlige Ishav, forbudt krigsførende Mag
ters U. Baade at opholde sig paa norsk Søomraade. Tyskerne har opfattet dette Forbud
som særlig rettet mod sig, skønt Sverrig tid
ligere har udstedt et lignende Forbud, som
ganske vist gik ud over russiske og engelske
U.-Baade, og det har derfor nedlagt en alvorlig
Protest herimod. — Sagens videre Indvikling
maa følges med Interesse. —

4. Sal:
»Ich weis nicht, was »kühn« soll bedeuten,
weil mein Wörterbuch ist gaaet fløjten;
and tell me, when was the house of Tudor,
1700 Hvidkaal; aah, sikken »Sluder«.
Ak, forkert i Syntax har jeg læst,
men errare humanum est.

Den 12. Oktober mistede Skolen en af
sine gamle Lærerkræfter, idet Frk. L. English
døde efter længere Tids Sygeleje. I mange
Aar har hun været knyttet til Skolen,' hvor
hun underviste de yngre Klasser i Regning
og Skrivning og var meget afholdt af disse.

JULIE NEHAMMER

Ålt Bogbinderarbejde

CORSET-MAGASIN

udføres smukt og billigt.
Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklæbes.
Bøger hentes og bringes.
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„LA GLACE“
3, Skoubogade 3,
= (Stue og Kælder). =
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Reglementerede

GymnastikOg

Overflødighedshorn og Isanretninger.

Sportsdragur

Altid friske fyldte Chokolader, ot Eget Fabrikat

samt alle Slags

Sportsstøvkr og Sko
for Herrer,
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Damer og Børn.
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anbefaler sig med alle Slags Dukker,

■ koster Kvartalet
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Onsdag den 15. November 1916.

Et ßessg
paa Xy C^sberg.
*

TTorsdag d. 2 November aflagde 10. Klasse,
11. Klasse og Gymnasiet et Besøg paa
Ny Carlsberg, hvor vi Kl. l1^ blev modtaget
af Driftbestyrerer Meyn, som skulde vise os
omkring. — Vi begyndte med Musæet, et
rent Afgudstempel for Kaptajn I. D. Jacobsen.
Karakterbøger, Tegninger, Breve, Telegrammer,
Ordener o. s. v. var her stillet til Skue, for
bevar os vel, man tør dog ikke lade være
med at give enhver brav Borger Lejlighed til
at se, hvad Skaberen af og øverste Guddom
i et Rige som f. Eks. Glyptoteket har be
drevet i Skolen, hvorledes han skrev, og om
det var Pære- eller Æbletræer, han fra sit
Skrivebord saa i Haven. —
Fra Musæet vandrede vi did hen, hvor
det ikke er forundt alle og enhver at komme.
For det kan man da nok forstaa, det er vigtigere
at stifte Bekendtskab med »Afgudstemplet«
end med Frembringelsen af noget saa daglig
dags som 01. — Vi skulde altsaa paa nær
mere Hold se, hvorledes man bærer sig ad
med at lave 01; og det var unægtelig ulige
mere interessant end det, vi først havde set.
Vi var i store Rum, hvor Byggen laa og
spirede; noget var længere fremme end andet,
i Forhold til den Tid det havde ligget. Vi
saa mægtige Kar med 01 under Gæring, is

1. Aarg.

kolde Kældere fyldte fra Gulv til Loft med
store Fade eller Tønder. Det bedste — det
er egentlig et forkert Udtryk —■ det mest be
tagende kom tilsidst. —
Et uendelig stort Rum, en stadig øredø
vende eller snarere sløvende Støj fra Maskiner,
og anbragt mellem disse Maskiner af Staal og
Jern levende »Maskiner« af Kød og Blod,
hvis Lemmer og Krop bevæger sig lige saa
mekanisk og taktfast som »Lemmer« og »Krop«
paa de døde Maskiner — og man har det
første Indtryk af Aftapningsanstalten. Mest
Koner og Piger er det, som her er beskæftiget,
Dag ud og Dag ind. Nogle propper Flasker
til, andre klistrer Etiketter paa, d. v. s. de
passer, de Maskiner, som gør det. Hvis de
endda fik Lov til selv at gøre det, men nej,
de skal forsyne de graadige Maskiner med
Bytte eller tage mod det, som disse ikke
længer gider beholde. — Det frygteligste
»Danaidernes Kar«. —
Jeg gik forbi en Pige, som havde taget
sig et Øjebliks Hvil. Hun stod med Hæn
derne i Siden og stirrede ud for sig, tilsyne
ladende paa alle os Fremmede, men Gud
ved, om hun overhovedet saa eller tænkte.
I en ubegribelig Rædsel, som jeg ikke selv
forstaar, veg jeg uvilkaarligt til Side for hendes
sløve Blik og stillestaaende, trætte Ansigt.
Langs med Væggene gaar der en Afsats
eller Platform, halvvejs mellem Gulv og Loft,
saa vidt jeg husker. Der gik vi og saa,' og
bare saa og saa. Mange Tanker for igennem

mit Hoved. Jeg var først og fremmest op
fyldt af Medlidenhed med de stakkels Arbej-.
dere; og saa kom jeg til at tænke paa Adam
Smiths Teori om Arbejdsdelingen, som jeg
engang syntes, var saa rigtig, og det er den
maaske ogsaa; og jeg tænkte saa paa, at det
alt sammen er Menneskeværk. Mennesket
har opfundet Maskinen, Mennesket har ordnet
Arbejdernes Kaar, og hvad har egentlig ikke
det lille, usle Menneske kunnet udføre? Man
formelig synker i Knæ ved at tænke rigtig
paa det.

Kl. godt 3 maatte vi desværre drage af
Sted. Vi skiltes efter at have smagt paa
Varerne og raabt Hurra for Driftsbestyreren
(og for os selv forresten ogsaa). Vi var alle
sammen glade for Turen, og derfor vil jeg
gerne paa Kammeraters og egne Vegne have
Lov at sige Tak til Adjunkt Stackmarr for
Elskværdigheden ved at gaa med os til Carls-'
berg, men først og sidst til Rektor, fordi vi
fik Lov til at se alt det, som kunde give os
saa mange nye og rige Tanker.
Af. M III. S.

Et Bejseminde.
/tlb. S.

det bekendte Bjergdrag mellem
Schlesien og Bøhmen, er trods det drabe
lige Navn ingenlunde imponerende ved sin
Højde. Fattige 1600 m naar dets højeste Top,
Schneekoppe, til Vejrs, og hvad er det mod
Alpernes og Himalayas stolte Tinderi Men
kommer man med Jernbanen fra Nordtysk
lands flade Sletter og ser Riesengebirges lange
Vold dukke op i det fjerne, da mindes man
Sagnene om den gamle Bjergaand Rübezahl
og synes, at man ser ham strække sin mægtige
Krop i Græsset, og da føler man, at der trods
alt er god Mening i Navnet Riesengebirge
— Kæmpebjergene.
For utalte Aartusinder siden blev Riesen
gebirge og alle de øvrige mellemtyske Bjerge
foldede op som en mægtig Alpekæde, strut
tende af Kraft og Styrke. Men Storhed staar
for Fald, og selv om dette ikke sker pludseligt
iesengebirge,

B

for Bjergenes Vedkommende, saa slaar dog
tilsidst deres Time, og de maa bide i Græsset.
Solen brænder dem, Regnen furer dem, Isen
sprænger dem, Vinden slider dem, og lang
somt, ganske langsomt smuldrer de hen og
forsvinder. Men endnu er der Skønhed og
Kraft over den gamle Riesengebirge-Kæmpe,
endnu er det en Lyst at færdes blandt hans
mægtige Granitblokke, og Aar efter Aar drages
Tusinder af Turister til ham, lokkede som af
en magnetisk Tiltrækningskraft. Om Vinteren
glider den ene stærkt bemandede - Kælk efter
den anden ned ad hans Sider, saa man næsten
skulde tro, det maatte gøre ondt i hans Rib
ben, og om Sommeren vandrer Flokke af glade,
ferierende Mennesker over hans Ryg, pustende
og stønnende af Anstrengelse og Hede, men
tillige syngende og jodlende højt af Glæde
over at færdes i den vidunderlige Natur. Og
Riesengebirge udfolder ved Sommertid al sin
Pragt for dem: Ved dens Fod bugner frodige
Kornmarker, højere oppe færdes man i kølige
Løvskove og alvorlige Naaleskove, og aller
øverst breder de vidstrakte Sætere — Mar
kerne — sig med deres talrige Urter og for
krøblede Fyrretræer, som Vinterstormene pisker
og tvinger i Knæ, saa at de med Rette bærer
Fællesnavnet Knieholz. Overalt møder man
Kvæg og Geder, der græsser, mens de smaa
Klokker, som de bærer om Halsen, ryster
spinkle og sprøde, forunderligt gribende To
ner ud ved hver af Dyrenes Bevægelser.
Paa Markerne udspringer Elben, og til
dens Kilde valfarter daglig mange Vandrere,
som mod at betale en lille Afgift til den gamle
Kone, der vogter den, faar Lov- at kvæge deres
Tunge med et Glas af dens friske Vand, sam
tidig med at de ganske gratis indaander den
lette Bjergluft og lader Øjet svæve hen over
den vide, storslaaede Udsigt.

For den trætte eller sultne og tørstige
Bjergbestiger er der hist og her Herberger,
de saakaldte Bauder, i hvilke der altid er et
summende Liv. Gæster kommer og gaar uaf
ladeligt, Ølkrus tømmes og fyldes og tømmes
igen, fed Mados lister sig fra Køkkenet gennem
alle Værelser, alt mens et Par af Baudens faste
Beboere ustandseligt underholder Gæsterne ved
at spille paa Violin, Guitar eller Mandolin, og
andre synger Solo- eller Korsange uden at

bekymre sig om den tobakfyldte, tunge Luft.
Af og til standser de dog deres kunstneriske
Ydelser for at kunne vandre om blandt Pub
likum, som belønner deres Anstrengelser ved
at lægge Smaamønt paa den Tallerken, de
rækker frem. Der er et jævnt og tvangfrit
Præg over Livet i Banderne, hver Nyankommen
glider med Lethed ind deri for de Par Timer,
han tilbringer der, og medtager Mindet der
fra om frejdige, ferieglade Mennesker.

Hvor man staar og gaar i Riesengebirge,
maa man tænke paa den gamle Bjergaand
Rübezahl, hvis Minde lever den Dag i Dag.
Det var ham, som i sin Tid stjal den skønne
Prinsesse Emma, der daglig fra sit Hjem i
Slettelandet vandrede op i Bjergene med sine
Veninder for at bade i en kold, klar Bjerg
sø. Han bragte hende til sit underjordiske
Slot; men Prinsessen narrede ham ved at
love, at hun vilde gifte sig med ham, dersom
han vilde tælle alle Roerne paa sin Mark
nøjagtigt op. Mens han sled og sled i det
med Tællingen, som han ikke var videre-stiv
i, flygtede hun ned i Slettelandet og blev
modtaget der af sin Kæreste, Prins Ratibor.
Der var hun uden for Bjergaandens Magtomraade, og hun vendte sig da om og raabte
triumferende til sin Forfølger:
Far vel
Hr. Roetællerl (Rübezahl). Siden den Tid
kaldes Bjergaanden altid ved dette Navn, og
han har i Aarenes Løb spøget om overalt i.
Bjergene, snart ondskabsfuld, snart hjælpsom.
Han finder sig roligt i, at der rundtom for
en billig Penge sælges Stokke og Piber,
prydede med hans Billede, eller smaa Figurer,
udskaarne i Træ, der viser ham som en gam
mel Gubbe med langt Skæg af Skovens Lav
planter og med en Knortekæp i Haanden;
men sit Øgenavn kan han ikke lide, og den,
der i Bjergene raaber højt paa ham for at gøre
sig lystig over ham, hævner han sig paa; ham
gaar det galt — siger man.
(Fortsættes).

Enkelte Xr- Røbss
i Xe),söms Boghandel.

Ben tysRe U-Baad
ued Xa^oøre.
Fra vor Korrespondent.

Bovbjerg, d. 7. Novbr. 1916.

det maaske kunde være af Interesse for
X' Bladets Læsere, vil jeg, som Øjnvidne til
den tyske Undervandsbaads Stranding for
Flarboøre, fortælle lidt om de nærmere Om
stændigheder.
Søndag Morgen og Formiddag saas her
ud for Bovbjerg flere store Krigsskibe samt
nogle Torpedobaade sejle frem og tilbage,
ualmindelig — for den Slags Skibe — nær
inde under Land. Uvilkaarlig rystedes man
ved sligt Syn: disse Tider! Man gisnede!
»Hvilken Nation mon de tilhører«, og »mon
der har staaet et Søslag?« Mægtige svøm
mende Kolosser var det!
Op paa Formiddagen rygtedes det, at
der var strandet en Undervandsbaad en Mils
vej Nord paa for Harboøre. En Stranding
har stor Interesse for os Kystboere, og Folk
skyndte sig af Sted. Vi fik i en Fart spændt
for og kørte derud.
Paa Strandbredden var Hundreder af
Mennesker forsamlede.
Og hvilket Syn!
Lige i Havstokken, nær ved Land, laa den
strandede Undervandsbaad, noget længere ude
— saa nær inde de kunde flyde — 2 mæg
tige Krigsskibe, og igen lidt længere ude et
til, samt en Torpedobaad. Pludselig sejlede
denne sidste udefter mod Sydvest —■ man
sagde, for at holde Udkig, at ikke Fjender
skulde være i Farvandet. Et Krigsskib prøvede
at hale U-Baaden ud igen, men det var for
gæves.
Redningsbaaden fra Lilløre, der forlængst
var kommen til Stede, gik nu ud; men med
knyttet Næve befalede Tyskerne den at for
svinde, ellers skød de paa den.
Borgmesteren, der med hele Øvrigheden
fra Lemvig, var til Stede, tilbød nu sin Hjælp.
»Væk«! lød det derudefra.
Efter nogen
Signalisering mellem Krigsskibene og U-Baaden
begyndte et ordentlig Hærværk paa denne.
Med Jernstænger og Økser splintredes alt,
hvad der kunde splintres. Perioskopet, den

traadløse Telegraf, Kompasser o. s. v. og i
Havet med det alt. Der var en Travlhed 1
Da det var gjort, brølede Chefen gennem en
Raaber ind, om Folk vilde forsvinde hurtigst,
for nu sprængte man Baaden. Der blev et
Virvar — Menneskemængden spredtes og
kom da lidt til en Side. Chefen hejste der
næst det tyske Kejserflag; Mandskabet gik i
Barkasser og' en Motorbaad, der var sendt ind,
og sejlede udad. Et Øjeblik efter hørtes' et
Brag; en vældig tyk, sort Røgmasse, blandet
med Splinter og mægtige Metalflager steg op
i Luften; en Torpedo havde sprængt For
enden af Baaden. Mandskabet — omtrent
30 — sejlede i Ro og Mag ud og kom om
Bord i Krigsskibene, der skyndsomst stak ud
ad og gik i stærk Fart mod Syd.
Men her paa den jydske Strandbred lig
ger Resterne af et af disse Redskaber, der i
denne grusomme Krig bringer Ødelæggelse
og Død, og det tyske Flag vejer derover!
I Dag ligger Inspektionsskibet »Absalon«
paa Vagt uden for Strandingsstedet, og der
siges en tysk Bjergningsdamper. Man er ikke
rigtig klar over herude, hvad der i et saadant
Tilfælde skal gøres med Vraget. Foreløbig
gaar der Vagt paa Strandbredden baade Nat
og Dag.
Af; L.

Vidunderbarnet.
X Vidunderbarn — hvor mange forskellige Fø® leiser vækker ikke dette Ord, Følelser, der
hos os danske, bekendte for vor Kritik, altid
er blandet med lidt Medlidenhed og Skepsis,
for »Vidunderbørn«, ved man jo, »bliver al
drig til noget!«
Men alligevel, man maatte hen at høre
deite russiske Vidunderbarn med det mærke
lige Navn, for man havde jo baade hørt og
læst saa meget om, hvor fænomenalt godt
han spillede paa sin Violin, ja mange var al
deles gale efter ham, hele den store Sal var
udsolgt en Uge i Forvejen; Damerne be
svimede under Forestillingen, ja, selv Aviserne,
de ellers altid saa utilfredsstillelige Aviser, roste
ham i usædvanlig høje Toner.
Og saa reddede man sig en Billet og gik

derhen; og man tog sin Skepsis med. Sand
synligvis var det hele blot en opreklameret
Modesag, om en Maaned var han vel fuld
stændig glemt! ■—;
Man sad i Salen og ventede paa Vid
underet. Det var dog en forfærdelig Masse
Mennesker! Gulvet, Logerne, Balkonen, selve
Tribunen var fyldt til sidste Plads. Og over
alle disse ventende var der en ejendommelig
højtidelig Stemning. — — —
Og saa stod han da paa Tribunen.
Aa, men det var jo ikkeJToget Barn!
Et ganske voksent Menneske! og det en over
ordentlig smuk, ung Mand, fremmedartet,
typisk Russer, typisk Kunstner. Alene paa
det Haar saa man, at han var Musiker!
Nu begyndte han at spille.
Og saa------- —
Allerede efter de første Takter var Skep
sisen langt borte. Og man lyttede, og forstod
efterhaanden, med Undren og Glæde, at dette
var ægte, sand Kunst. At den Mand deroppe
ikke var en, der søgte Publikums Gunst, men
en, der elskede Musiken med sin største,
varmeste Kærlighed, en, der ønskede at yde
sit allerbedste og glæde alle ved det, som var
ham selv den højeste Glæde; et Geni, i Stand
til ikke blot at overvinde enhver teknisk
Vanskelighed, men ogsaa give enhver Følelse
det smukkeste, sandeste Udtryk.
Man glemte ganske Salen, sig selv, Man
den, alt forsvandt, og tilbage blev alene To
nerne, saa sikre, saa velklingende og rene,
som sprang de frem af sig selv ude i Verdens
rummet, og blev ikke frembragt _ af noget
Menneske.
Vidunderbarn — nej, Geni!

Som en Jonglør i Circus, smilende og
uden Vanskelighed udfører de livsfarligste
Øvelser, saaledes gjorde han med sine Fingre,
let og sikkert, de sindsvageste Løb, Triller,
Spring, fra den højeste til den dybeste Tone,
Dobbeltgreb, Akkompagnement til sit eget
Spil, og aldrig var han det mindste bange for
at. falde ned, og stadig var Tonerne alle saa
rene som Krystal.
Og de fortalte saa meget!
De fortalte om, hvor dejligt Livet trods
alt er at leve, om alt, hvad der gør det smukt
for Menneskene, om Naturen, Fuglene, der

synger, og Blomsterne, der glæder sig i det
varmeste Solskin, og kærlige, kælne, elskovs
fulde kunde de være. Men de kunde ogsaa
være tunge, mørke, sorgfulde, fortvivlede!
Den, der forstod det, kunde se helt ind til
Bunden af den Menneskesjæl, der sang gennem
disse Toner.
Stakkels, lykkelige Vidunderbarn, der har
faaet en saa vidunderlig Evne til at glæde
andre og løfte dem op i renere Luftlag, du
stod saa alvorlig og bedrøvet der, bøjede Ho
vedet saa mismodigt for Publikums rasende
Bifald, det, du var saa vant til.
Hvad mon din Lod bliver i Fremtiden?
Nu drager du til Amerika, vist ikke det
bedste' Opholdssted for Vidunderbørn, der
virkelig er Genier.
stud_ music.

„Lidshurlumhej“
i en Sommernat.
YZlokken er mange. Det store Ur inde i
* \ Fars Stue ringer netop to dybe, dumpe
Slag ud i Natten.
Det er stille — ganske stille; kun Som
merregnens monotone, blide Hvislen høres ind
gennem de aabne Vinduer; alting derude i
Haven driver af Væde og glinser i Maanens
Lys, naar den engang imellem titter frem
blandt Skyerne. —
Susu staar i den aabne Altandør og ser
ud i Sommernatten.
Hun er lige kommet hjem fra Selskab
og skulde egentlig i Seng, men hun kan ikke
faa sig selv til det. Hele Tiden falder hun
i Staver, og nynner det lille, blide Tema fra
»il natale«; det spøger i hendes Hoved; hun
kan ikke komme af med det. Da hun kørte
hjem, syntes hun, Hestene travede i Takt til
det; da hun stod uden for Villaen, fandt hun,
at Stuepigen løb ned ad Trapperne paa samme
Maade; nu risler den tætte, fine Regn den
samme lille, bløde Melodi ned gennem Mørket
til hende.
Hun biir vemodig af den — men hun
biir ogsaa glad; der er en forunderlig Fred
over den, som hun slet ikke kan forklare sig.

Susu rækker i Tanker Haanden frem og lader
det regne ned over den. Hun staar og tænker
paa Selskabet. Saa sukker hun og lægger
den kolde, vaade Arm op mod sine brændende
Kinder.
Nede i Haven er der pludselig en Natter
gal, som trilrer sin lillebitte, fine Sang ud i
Stilheden.
Susu smiler. Hvor Livet dog er herligt.
Gennem Regntaagen ser hun stadig den
store Stue henne i Venindens Villa, den store
Stue, der ender i en dejlig, tropisk Vinter
have, og som kun er oplyst af smaabitte
Lamper, der hænger højt, højt oppe under
Loftet. Hun ser Flyglet med de smaa rødskærmede Lys derhenne under Palmerne —
— — og hun hører Tonerne; stadig det lille,
bitte, melodiøse Tema.
Hvor det dog er forunderligt altsammen.
Det gyser i Susu, og hun samler Kjo
len tættere sammen om sig — men biir
staaende.
Regnen er holdt op, og ude i Himmel
rummet svømmer Maanehornet rundt, kasten
de sit blaalige Skær ned paa alle de vaade
Blade; det er helt feagtigt, synes hun.
Saa vender Susu’s Tanker igen tilbage
til Selskabet — den store Stue — Flyglet —
den lille, fine Melodi — — og til den, der
spillede den.

Hun vil ikke indrømme det for sig*selv,
men det er jo alligevel derfor, alting er saa
herligt i Nat; det er derfor, Temaet er saa
skønt, saa skønt — fordi han spillede det;
oven i Købet sammen med hende. Saa ube
gribeligt er det egentlig; tænke sig, at hun
sidder der og spiller den dejligste Musik
sammen med ham, hun hele Sommeren har,
------- naa ja, syntes godt om.
Susu føler det, som sad der en lille
Nattergal inde i hendes Bryst, og kvidrede sin
blide, sagte Sang — Temaet i »il. natale«. —
Oppe paa Himlen falder der pludselig et
mægtigt Stjærneskud; hvæsende af Ild suser
det ned mellem Stjærnevrimlen, indtil det lidt
efter lidt svinder bort mellem alle de smaa
lysende Pletter deroppe paa den sorte Hvæl
ving.
Susu vover sig helt ud paa Altanen
og sætter sig paa den brede Balustrade,

lænende sig op til en af de store Blomstervaser, ud over hvis Rand der falder et Væld
af mærkelige, sjældne Planter. Hun tager
den søde, tunge Luft til sig, og kigger op
gennem Bladhanget — op paa Maanen og
Stjærnerne.
Det falder hende ind, at det Hele ligner
den smukke Havescene i »Fædreland« — nu
mangler der blot, at han skal komme og fløjte
den lille Melodi. Susu smiler; hvor hendes
Tanker dog løber løbsk i Aften. — —
Saa bøjer hun sig pludselig forover og
lytter forbavset, for hun synes, hun kan høre
en sagte Fløjten; ganske, ganske svagt lyder
Temaet op til hende gennem den friske, kølige
Natteluft.
Drømmer hun?
Nej, nu biir det stærkere; helt tydeligt
klinger de smaa, fine Toner.
Susu kan høre Skridt ude paa Vejen;
ogsaa de biir tydeligere, jo klarere Melodien
lyder. Hun er sprunget ned, og læner sig
ud over Altanen med Hænderne støttet paa
Balustraden, men hun kan ikke se Vejen
gennem alt Løvet.
Taktfast og hurtigt nærmer Skridtene
sig, og lige uden for Haven staar de stille et
Øjeblik; saa gaar de videre, og biir svagere
og svagere. Susu kan ikke lade være .med
at smile; han har røbet sig nu. Ogsaa paa
ham« har Musikken gjort Indtryk, og mens
han gaar der ude paa Vejen, kan han ikke
lade være med at tænke paa hende. — Han
er holdt op med at fløjte, og staar nu stille lidt
længre nede paa Vejen.
Saa gir han sig med eet til at synge.
Først ganske svagt og stille og forsigtigt —
men saa lidt efter lidt stærkere og klarere.
Susu’s Hjærte dikker — meget stærkt,
og hun læner sig længre ud over Balustraden
for at høre. Han har en smuk Stemme; høj
og klar lyder op til hende gennem Natten.
Saa standser han pludselig, som om han
skammede sig, og uden selv at vide af det,
gir Susu sig til at synge videre paa den lille
Melodi; hun lægger slet ikke Mærke til det,
førend hendes høje, klare Stemme ligesom
vækker hende. Saa standser ogsaa hun brat,
lige Tids nok til at høre hans Skridt dø bort
i Stilheden. —

Hun ryster paa Hovedet.
Nu har de fortalt, at de holder af hin
anden. — Fortalt det uden Ord, og uden at
ses; de har slet ikke kunnet lade være med det.
Susu sukker igen, lykkelig. —
Saa gaar hun ind og lukker Altandøren
efter sig; ganske langsomt, mens hun kaster
et Blik ud over Fehaven, der ligger badet i
Maanens Sølvlys. —
I det samme triller Nattergalen igen sin
lille Melodi ud i Natten — det Tema, som
maaske biir afgørende i hendes Liv. —

-------- Ak ja, vi danser alle efter
en højere Lirekasse — ;—
Gustav Wied.
Rostan Perlt.

Verdenskrigen.
Fra 25. Oktober—8. November.

Franskmændene har tilbageerobret Douaumont-Fortet, og Tyskerne har derefter rømmet
Vaux. Dermed har formodentlig det i Foraaret 1916 indledede tyske Angreb paa Verdun
fundet sin endelige Afslutning; dette hænger
muligvis sammen med, at Overkommandoen
er gaaet over til Flindenburg, der synes at
foretrække en Afgørelse paa Østfronten. —
Her er der kæmpet voldsomt, men uden større
Resultater for nogen af Parterne. I Dobrudscha og Siebenbürgen holder Rumænerne end
nu Stand mod de tyske Hære. — Italienerne
har begyndt en ny Offensiv mod Østrigerne
og taget en Del Fanger. — Østrig har pro
klameret Kongeriget Polens Genoprettelse,
vel at mærke saaledes, at den nye Stat kun
skal omfatte tidligere russisk-polske Stræk
ninger. Ententens Presse opfatter dette Skridt
som begrundet ved Centralmagternes Ønske
om paa denne Maade at skabe en ny polsk
Hær. — Af Interesse for Begivenhedernes
Gang er det ogsaa, at de nordamerikanske
Fristater har valgt Republikaneren (konservativ)
Hughes til Præsident i Stedet for den demo
kratiske Fredsven Wilson.
Senere Telegrammer melder, at det be
ror paa en Fejltagelse. Wilson er genvalgt.
M. Nn.

LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 18.

FredasO den 1. December 1916.

Besøget
paa Carlsberg.
Vi fik engang — i 8de Klasse tror jeg — en
Stil, der hed: »Hvad jeg ser fra mit Vindue«.
I den kan jeg huske, at jeg blandt andet skrev:
»Ligefor ligger »Ny Carfeberg«. Med sit øster
landske, løgformede Taarn og den store Glas
sal, der hver Aften er festlig oplyst, ligner det
et Fepalads midt i hvide Dampskyer og sort
Røg; kun for de indviede er det tilgængeligt,
alle vi andre maa blive udenfor.« Kanske jeg
ikke var saa poetisk i 8de Klasse, men Menin
gen var dog den samme, og. i alle de lange
Aar har jeg gaaet og set længselsfuldt paa
Fepaladset.

Forleden Dag blev det saa aabnet for os ved
Adjunkt Stockmarrs Hjælp. Forventningen var
spændt til det højeste, og dog blev jeg impo
neret, saa imponeret, som jeg sjældent er blevet
af noget andet. Fepaladset viste sig at være
mægtigt, en fel lille Verden for sig. Vi saa
Musæet, hvor der med en beundringsværdig
Pietetsfølelse er samlet alt, hvad der kan minde
om Grundlæggeren, den gamle Kaptajn, og
hans Søn, Æresborgeren, den store Mæcen. —
Og vi saa selve Øllets Fabrikation, fulgte det
gennem den store Fabrik. Jeg kan huske, hvor

1. Aarg.

det var svært at lære i Skolen. Men nu behøiver jeg kun at tænke paa Kornloftet for at
huske, at Byggen først skal spire; dernæst piaa
de store Kobberkedler i Glassalen, hvor den
koges og tilsættes Humle; saa paa Karrene med
det fantastiske Flødeskum eller Sæbeskum, hvor
øllet gærer, og paa Kælderhvælvingerne dybt
nede ijorden med Alpeluften og en Tempera
tur altid under Frysepunktet, hvor Øllet lagres,
cg til sidst paa Aftapningshallen med det øre
døvende Spektakel og med Menneskene og Ma
skinerne, der arbejdede saa beundringsværdigt
præcist og gjorde Øllet færdigt til at sætteis
paa Bordet. Og saa ikke at forglemme selvte
Øllet og — især — Sodavandet, som vi nød
i stride Strømme ovehpaa Anstrængelseme.
Jeg følte mig som sagt meget imponeret og
meget lille og overlod det med Glæde til en
værdigere at skrive om det i »Lucidarius«. —
Og virkelig — der var en, der havde følt sig
kaldet til det. Forventningsfuld1 gav jeg mig
til at læse. Men — •— det var en underlig Ar
tikel. Mon det var Bogtrykkerens Skyld, for
jeg synes, der stod noget om »Afgudstempel«,
men jeg saa intet saadant paa Carlsberg. Og
»Danaidernes Kar« ved jeg bestemt, der stod;
det var jo ddt, som ingen Blund havde; men jeg
tror ikke, at de bruger bundløse Tønder paa
Carlsberg. Og jeg ved, at kun meget faa Ste
der bliver der gjort saa meget godt for Arber

dieme som paa Carlsberg. — Dette var maaske
ogsaa hvad De mente, Frøken M. N., men De
«kulde udtrykke Dem lidit klarere, ellers bliver
De let misforstaaet. — Ganske enig er jeg med
Dem i, at Besøget gav os nye og rige Tanker,
og ogsaa i at takke Adjunkt Stockmarr og Hr.
Meyn meget — sikkert paa hele Gymnasiets
Vegne —, fordi de vildie vise os Fepaladsets
Skatte.
• Else Bache.
København, d. 21.—11.—10.
I Lucidarius’ sidste Nummer fandtes en Ar
tikel af en Elev, der underskrev sig M. N. III G.
Den indeholdt en Beskrivelse af et Besøg paa
Carlsberg Bryggeriet. Begyndelsen bestod af
en Række Vredesudbrud mod Musæet, der er
rejst til Ære for den gamle J. C. Jacobsen. Man
kan af denne Begyndelse — og forøvrigt ogsaa
af Resten af Artikelen, som er skrevet i en ret
barnagtig Stil — mærke, at Forfatteren er en
ægte Udgave af den moderne Studen fertype,
hvis to mest fremherskende Egenskaber er Man
gel paa Pietetsfølelse og Selvkritik.
Det er sørgeligt at se, hvor lidt Dannebe og
hvor lidt Forstaaelse den moderne Elev tager
med sig fra sin mangeaarige Skoletid, — og
hvor mange af de mest indtagende kvindelige
Egenskaber, der lægges ode.
Inger Klein.

Endnu flere Indlæg har vi modtaget.
Bl. a. har Ella Lilliequist nærmere forkla
ret, hvor gode Forhold Carlsberg Arbejderne
lever under relativt. Desværre tillader Plad
sen ikke at optage mere.

Et Rejseminde.
(Fortsat).

I Sommeren 1807 var jeg sammen med tre
Venner som sædvanlig rejst til Riesengebirge
for at tilbringe en Del af Sommerferien der.
Vi boede i den lille By Hermsdorf lige ved
Foden af Bjergene, paa Grænsen mod det ud
strakte Sletteland. Foran Hotelleit — Hotel
Tietze — der foruden os talte 70—80 andre
Gæster, var der en aaben Plads, noget større
end Legepladsen i Frøken Kruses Skole, hvor

der til daglig holdt et Par Vogne, man kunde
leje til Udflugter i Omegnen. Den var tillige
Endestation for en Sporvogn, ved hvilken For
bindelsen holdtes vedlige med de nærmeste
Nabobyer Warmbrunn og Hirschberg. Paa
den anden Side af denne aabne Plads løb en
lille Flod i en ret dyb Seng, og en ubegribelig
stor Bro førte over den.
Vort glade Rejseliv med de mange Spasereture i Bjergene led den Sommer under et evin
deligt Regnvejr. Dag ud og Dag ind skyllede
det ned; vi fik senere at vide, at 1/4 af den aarlige Regnmængde havde behaget at udgyde sig
i Løbet af en halv Snes Dage. Naa, her til
Lands er vi jo ikke ukendte med Regn; vi fandt
os derfor leb i vor Skæbne og gjorde det samme,
som man siger, de gør i Sverrig, haar det reg
ner: vi lod det regne og slog Paraplyerne op.
En Ugestid eller saa efter vor Ankomst blev
der ved Midnatstid et heftigt Røre paa Hotel
let. Der blev dundret paa alle Døre, og Gæsteme fik Ordre til hurtigst muligt at komme i
Klæderne og «øge ud paa Gangene, da der paa
Grund af Oversvømmelse var Fare paa Færde
for os. Det heftige Regnvejr i den sidste Tid
havde foraarsaget, at der var gaaet Hul paa en
eller anden underjordisk Vandbeholder, saa at
ri vende Vildtække var paa Vej nedad. Ogsaa
den lille Flod foran vort Hotel fik Ekstra-Vandforsyning; den svulmede op i en forfærdelig
Hast, gik over sine Bredder og steg saa højt,
ab den oversvømmede saavel Broen som hele
den aabne Plads, hvor dens Vand naaede en
voksen Mand til Brystet. Hotellets Beboere
samledes hurtigt, i højst mærkelige Kustymer
naturligvis, og alle var opskræmte over den
farefulde Situation, hvis Uhygge forøgedes ved
et Uvejr, der drog hen over Byen. Regnen pi
skedes af Vinden med stort Spektakel ind mod
Vinduerne, Lynene kom hurtigt efter hinanden
og oplyste en Samling blege, forfærdede Men
nesker; mellem Tordenskraldene hørte man
Kirkeklokkerne klemte for at kalde Byens Mænd
til Redningsarbejde — og Vandet steg og steg
ustandseligt. Det trængte nu ind i Hoteller,
krøb langsomt 4—5 Trin op ad Trapperne og
gjorde ethvert Ophold i Stueetagens Værelser
umuligt. Værten, der af Fortvivlelse drak sig
fuld, tumlede rundt i Vandet for sammen med
Tjenestefolkene at redde i Køkken og Restau
rant, hvad reddes kunde. Hans gamle For-

Støt de Averterende!
Husk Julius Hersoms Boghandel, GI. Kongevej 142. ■»•
„LUCIDARIUS“
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ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 19.

Fredag den 15. December 1916.

Den svenske Udstilling
paa Charlottenberg.
Der findes til enhver Tid Kritikere, der
betragter det som deres Pligt at være mis
fornøjede med alt og alle, ligesom altid en
Del af Ungdommen vil føle sig forpligtet til
at rive ned paa det gamle og hævdvundne,
selv om de intet positivt nyt har at sætte i
Stedet. Lad disse gnavne Kritikere gaa util
fredse bort fra den svenske Udstilling paa
Charlottenborg; værst for dem selv I Alle
andre gaar tværtimod gladere bort, end de
kom. For det, der først slaar en deroppe,
er Glæden. — Mest umiddelbart viser den
sig i Carl Larssons Akvareller med de lyse,
klare Farver og de hvide Rammer. Billederde fra hans morsomme Hjem; de fleste af
dem er snarest farvelagte Tegninger, en Art
Husflid, i den Gi ad ført ud i Enkelthederne,
at man kan blive træt af dem i Længden.
Men man mene om en Carl Larssons Kunst,
hvad man vil, sin Blyant forstaar han at.
bruge I
I Bruno Liljefors’ Kunst viser Glæden
sig paa en anden Maade. Det er Glæden
over Naturen i alle dens Former, over Ha
vet, naar det ligger dybblaat i Solskinnet,
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eller naar Solnedgangen farver det ganske
lyserødt, over de vilde Fugles Færden, over
Dyrs og Menneskers Jagteventyr, over Stil
heden i Granskoven. Det, man straks over
raskes mest ved, er Farverne; en saadan
Rigdom paa stærke Farver har man al
drig før opdaget i Naturen, saadan maler
ingen andre ; og dog er det hverken forkert
eller overdrevet ; men Sagen er, at Liljefors,
foruden at være en genial Kunstner, har le
vet sig saa inderligt sammen med Naturen
som kun faa andre. Han har set det male
riske i de mindste Ting og forstaaet at gen
give det umiddelbart. Han har ladet Sneha
ren sidde lige saa forknyt midt paa det hvi
de Lærred, som den sad ude i Sneen; han
har ladet Sneppen skjule sig godt i Græs
set, men dog røbe sig ved sit Spejlbillede i
Vandet, og naar han lader et Bøsseløb se
violet ud, saa studser man vel i Begyndel
sen, men opdager snart, at saadan er det
jo netop, at det skal se ud.
Zorn er lige saa dygtig som Liljefors i
det rent tekniske, ja, om muligt endnu dyg
tigere. Vil man rigtig beundre hans fænome
nale Færdighed, skal man gaa tæt hen til
Billederne og se, hvordan han har lagt Far
verne paa i brede, sikre Strøg, især paa de
to Selvportrætter er det meget tydeligt. Træ
der man saa tilbage, ser man, hvorledes

Malerierne bliver levende og fortæller; der
kan ikke gives nogen bedre Karakteristik af
Zorn, end han selv har givet i disse to Bil
leder, særlig i det med Pelsen. — Zorns
Smag er ikke forfinet; hans Specialitet er
tykke, nøgne, vaade „Dalkullor“ i Skæret
fra en Brændeild; man maa lade ham, at
han er dygtig deri.

Til de betydeligere Kunstnere hører og
saa Oscar Bjørck. Han er ikke saa rigt re
præsenteret og kun ved Portrætter, bl. a. det
bekendte „I Barnkammaren“ og det nydeli
ge, yndefulde af hans lille Datter.

Af Prins Eugens Billeder er især de to
fra Havnen efter Solnedgang med de mørke
Baade mod det grønlig-violette Vand, smuk
ke og stemningsfulde.

Af Brødrene Østerman er der en hel
Række udmærkede Portrætter af mere eller
mindre kendte svenske Personligheder, bl. a
en aldeles storartet Portrætskitse af Kong
Oscar.
Af Cederstrøm, bekendt for sit Billede
„Karl den 12tes Lig bæres over Grænsen“,
er der et gribende Maleri med lignende Em
ne: „Likvakau“.
At Svenskerne har mere Snevejr end vi,
ser man let paa Udstillingen. I de fleste Sale
hænger et eller flere Snebilleder. Ogsaa Zorn
har paa sit Billede „Flyktningen“ Snevejr.
Men han og alle andre overgaas paa dette
Omraade af Fjalstad ; hans Sne er saa tung
og blød, at man næsten faar Lyst til at føle
paa den ; og hans rimfrosne, solbelyste Skov
er et vidunderligt, rosenrødt Æventyrland;
undersøger man Billederne tæt ved, ser man,
at det er gjort med ganske smaa Strøg, det
ene ved Siden af det andet, saa det ser ud,
som om Sneen blinker.

Enkelte af de svenske Kunstnere er paa
en ejendommelig Maade paavirket af japansk
Kunst, f. Eks. Ossiae Elgsfrøm, der i nogle
morsomme Billeder fortæller Eskimosagn.
Men det vilde blive alt for meget Oprems
ning i en Artikel at nævne alle de Kunstnere
og Arbejder, der er Omtale værd. For Udstil
lingen bestaar af omtrent alt det gode (og
noget daarligt med), der er blevet frembragt

i svensk Kunst af de fleste endnu levende
svenske Kunstnere.
Else Bache.

Skaf nye Abonnenter!
Livshurlumhej og
Juleglæde.
(Det synes saa lidt, men det
er — alt).
Personerne:
Halfdan. 18 Aar.
Inge. Hans Søster 17 Aar.
Ester. 17‘/2 Aar.

Stuen er saa stor, saa stor, og der er helt mørkt
i den. Kun i Lyset fra en lille Lampe henne paa Skri
vebordet skinner de høje, hvide Fløjdøre og Paneler
svagt mod alt det dystre; og af og til hver Gang Il
den i Kaminen flammer op, glimter det luerødt i Guld
rammerne paa Væggen.
Der høres ikke andet endjBrændets Knitren — og
saa langt borte i Villaen en klar, lys Sang, som slet
ikke vil høre op.
Halfdan sidder og skriver, foroverbøjet og med
Hovedet støttet i Haanden. Det gaar langsomt og træt,
med mange Pavser — som om Julen var forbi nu;
i Stedet for at skulle begynde. Pludselig stopper han
helt op og læner sig tilbage i Stolen for at lytte. Det
er Sangen, der kommer nærmere og nærmere frem
gennem Stuerne.
Men han ryster paa Hovedet og bøjer sig igen
iud over Bordet for at skrive videre.
Saå bliver en af de hvide Døre aabnet — og San
gen er helt inde hos ham, sammen med Inge. Hun
standser forbavset, da hun ser Broderen ved Skrive
bordet, og lukker saa stille Døren efter sig.
Halfdan fortsætter Skrivningen uden at lægge
Mærke til hende, og helt oppe paa Spidserne af de
lyserøde Silkesko lister hun hen over Gulvet til ham.

„Skal du ikke klædes om ?“
hvisker hun forsigtigt.

„Det er gjort, min Ven I“
Han vender sig om mod hende og hijser med et
lille, melankolsk Smil. — Nu gaar hun helt hen til
Stolen og bøjer sig frem over hans Skulder:

„Hvad er det, du skriver ?“
„Pas paa Krøllerne!“
Han smiler igen og lægger forsigtigt hendes lyse,

JULIE NEHAMMER

ÄSlS

CORSET-MARGASIN

CHR. IX? GADE 7

J4ATERi ALHAhOEl

TELF. 5923

N YE MODELLER HJEM KOMNE
UDVALG SENDES
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Saison-Nyheder i alt til Lingeri
henhørende.
Stort Udsalg i fiksa Julegaver.

POULA KLEIN
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Tlf. Vester 1570 y.

Hjemmelavet Konfekt og Marci
pan anbefales til Julen fra
Fru Viggo y\. Jansen,

Reparationsværksted
for

Bülowsvej 44.

LÆDERVARER
Fortemonæer — Seddélbøger — Dametasker
Kejsetasker — Dokumentmapper og Kofferter
Alt repareres. Alt kan farves. Alt hentes og bringes.

Montering af alle Slags Lædervarer.
Læderplastik og Broderi udføres solidt.
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E. KRENKE, Smallegade 39.
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af prima Gnlddouble med elastisk
Urholder og Sik
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ser til ethvert Dameur og virker
overordentligt ele
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Kr. 8,25. Af

■holdbart sølvlignende Alpakka Kr. 3,50.
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Stat de Averterende!
Huks Jul. Hersom's Bog-, Papir- og Antikhandel, GI. Kongevej 142.
Leverandør til Forbrugsforen, f. Embeds- og Bestiilingsmænd samt Læger.

VoxdugAUGUST BANG’S
BOGHANDEL
60, VESTERBROGADE 60
KØBENHAVN
LAGER AF ALLE SKOLEBØGER

Linoleum- og
GummivareMagasinet.
GI. Kongevej 122
(ved Eiilowsvej).

Regnfrakker og Galoscher i stort Udvalg.

Tefl. Central 4646. 1
- Byen 4646.
f Fri Notering-
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Eget Fabrikat.

Alt Bogbinderarbejde
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udføres smukt og billigt.

Altid fikse Nyheder.

Noder indbindes.
Broderier monteres.
Kort opklcebes.
Bøger hentes og bringes..
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ANNA FASTRUP,
Badstuestræde 10.

Redaktør: Ing. Hunderup (Ansvarhavende) Howitzvej 49 \ (Tlf. Cent. 3188).

Telf. Byen 2114x..

Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58..

biode Haar, som naar helt ned i Skrivebordets Virvar
af Papirer, tilbage over Nakken,

„Er det en Tale?“
spørger hun og truer med Fingeren.

„Du ved jo, at Bedstefar ikke vil have
det Juleaften.“
„ Det er det heller ikke. “
„Hvad da?“
„Ønskesedler!“
Inge ryster paa Hovedet og sætter sig paa Stole
kanten med Armen om Halfdans Skulder;

„Ønskesedler ?
Hvad mener du med det? Paa selve Ju
leaften ! Vi har jo allesammen købt Gaver
til dig.“
Hun ryster igen paa Hovedet.

„Ja, lille du — du synes, det er under
ligt.“
Han sidder lidt og legel' med et Papirark; saa ser
han op paa hende med sine g-raa Øjne:

„Ved du, hvad der staar?“
Hun smiler.

„Nej, du — hvor skulde jeg vide det
fra? Jeg fik jo ikke set.“
Halfdan bøjer Hovedet:

„Der staar bare det, at din Bror ikke
vil have nogen Gaver.“
Inge springer ned og lægger sig paa Knæ foran
haut:

„Halfdan! — Halfdan, hvad er det dog
med dig?“
Igen kommer det lille, melankolske Smil frem, da
han løfter hende op og gaar med hende hen til Sofaen
ved det store Vindue:

„Der er saa meget, lille du, saa forfær
delig meget, og jeg vil fortælle dig noget
af det altsammen.“
Han sætter sig ned og drager hende ned til sig.
Saa sidder de ganske stille lidt:

„Jeg savner din glade Sang, som har
lydt hele Dagen ind til mig, Inge.“
Hun ser paa ham og lægger sine Hænder paa hans
Skuldre:

„Tror du, jeg kan synge nu?“
„Ja; hvorfor ikke?“
„Jeg kan kun synge, naar jeg er glad,
og det er jeg ikke nu, fordi du ikke er
det. “
„Glad... glad, Inge. Nu, hvor jeg ikke
er det, ved jeg først, hvor meget der ligger
gemt i det ene Ord.“
„Hvorfor er du ikke det?“
hviskede hun saa.

„Fordi Livet er haabløst for mig.“
„Haabløst?“
„Ja, det dur ikke mer. — Jeg har vidst
det længe, men puttet det væk, fordi jeg
var lykkelig i Øjeblikket.“
Inge smiler lidt;

„Hvem er det, Halfdan?“
spørger hun stille.

„Esther!“
„Esther? Jasaa!“
Han nikker;

„Hun er kun et halvt Aar yngre end
jeg — — naar jeg bli’r saa gammel, at jeg
kan gifte mig med hende — — tja, lille
du; saa er hun en gammel Jomfru; og det
bryder hun sig vist ikke om at blive, bare
for at vente paa mig.
Saa længe hun brød sig om mig, har jeg
ikke .tænkt paa det, ikke villet tænke;
men nu -— —“
Han trækker paa Skuldrene.

„Alt det, jeg har ønsket mig til Jul,
var noget, der kunde glæde Esther. Naar
jeg nu ikke skal se hende mer — — hvad
skal jeg saa med det?“
„Aajo ! Der er dog andet her i Livet
end Esther.“
„Ja, men ikke andre, der kan give mig
Lykken. “
„Det ved du jo slet ikke, Halfdan!“
„Fordi jeg er saa ung, ikke sandt? —
Jo, Du, jeg ved det; jeg føler det------men det er vel heller ikke Meningen, at jeg
og mit Liv skal være lykkelige.“
Inge tager hans Hænder i sine; og hun bøjer
Hovedet uden at sige noget.

„Lille du. Nu sidder du jo og tænker,
at jeg biir bitter.“
„Ja, og jeg kan godt forstaa dig. — Det
maa være saa underligt at eje alt det, som
mange Mennesker tror er Lykken, og saa
alligevel være ulykkelig.“
„— og saa det, at det altsammen sker
Juleaften — Juleaften, som hele mit Liv
igennem har været Aarets Glanspunkt, den
Dag, hvor alt ufejlbarligt og usvigeligt var
skønt og dejligt.
^Jaja, Inge. Det er saa tungt at mærke,
hvor lidt af alt det lyse, der i Virkelighe
den er lyst.“
Inger ser op:

„Juleaften! Nej, Halfdan, alting ender
godt og lykkeligt paa Juleaften.“
„Det gor det altsaa ikke.“ — —
Saa tager hun pludselig et Brev frem fra Kjolen
og stikker det i Haanden paa Halfdan, idet hun stille
og hurtigt siger:

Det er til dig fra Esther’“
„Men Inge dog, hvorfor har du ikke
givet mig det før?“
Hun ryster paa Hovedet:

„Jeg skulde lige til det, da jeg kom
ind, men saa var det, at vi kom til at tale
sammen. — — Nu har jeg siddet og tænkt
over, hvad der kan staa i det.
Jeg har bestemt, at du skal have det,
for det kan ikke indeholde noget, der gør
dig mere ulykkelig, end du er i Forvejen,
— — og saa er det jo Juleaften.“
Halfdan sætter sig hen til Skrivebordet og lukker
Brevet op.
Hun staar ved Siden af ham og stirrer spændt paa
hans Ansigtsudtryk.

„Det er meget neutralt!“
„Hvad skal det sige?“
„Der staar, at hun kommer Klokken
halv seks for at tale med mig.“
Han sidder lidt og trommer paa Bordpladen med
Fingrene: saa vender han sig om mod hende;

„Det kan ikke være meget, hun vil
sige mig, for deres Juleselskab er Klokken
seks.
„Men det er godt, det hun har at be
tro dig — —“
„For det er Juleaften! — Nu kan jeg
snart det Argument, Inge.“
Hun lægger sin Arm om hans Skulder og bøjer
sig ned mod ham:

„Du faar Lov at beholde din Barnetro,
Halfdan — — det ender godt, det hele.“
Han rejser sig med et Smil, og igen sætter de to
sig hen i Sofaen ved det store Vindue, hvorigennem
de ser Stjærnerne blinke oppe paa den frostklare, nat
sorte Himmel. —
Ingen af dem siger noget,
De sidder og venter, mens Tiden gaar. — —
Saa lyder der Trin frem gennem Stuerne, og lidt
efter banker det stille paa den store Dør.

„Kom ind!“
siger Halfdan, — — og saa staar Esther der; høj,
smuk, elegant, bringende Vinternattens Kølighed med
sig ind i Stuen.
Hun bøjer Hovedet.

„Maa jeg tale med Halfdan alene?“

spørger hun stille. Inge rejser sig og tager hendes
Ha and.

„Husk paa, det er Juleaften!“
Saa gaar hun ud af Stuen, listende, ligesom da
hun kom
Esther sukker; hun har taget Overtøjet af og
sætter sig nu paa Inges Plads ved Siden af Halfdan.

„Jeg har længe haft i Sinde at sige
dig, hvor taabelig jeg fandt denne „Kærlig
hed“, Halfdan; jeg turde blot ikke komme
frem med det, — — hvorfor ved jeg ikke.
Nu vovede jeg det alligevel i Formid
dags, fordi det var Juleaftensdag — den
eneste Dag, hvor alting ender lykkeligt.
Det har jeg troet paa fra jeg var ganske
lille, og det tror jeg paa endnu.“
Esther ser- ned, fordi hun mærker Halfdans Blik
hvile paa sig.

„Men’da jeg nu kom hjem og fik tænkt
over, hvad jeg havde gjort — —“
Hun smiler’ lidt og ser paa ham med sine store,
klare Øjne:

„ja, saa gik det op for mig, at det slet
ikke duede, Juleaften vilde — kunde
ikke ende godt paa denne Maade. Men
jeg vil have, at den skal det, fordi jeg
ikke vil miste min Barnetro, fordi jeg vil,
at én éneste Dag i Livet skal jeg kunne
være rolig for, at mit Hjærte kan blive
tilfreds —“
Esther standser lidt og bøjer Hovedet, mens hun
retter paa Kjolen.

„Det er derfor, jeg er kommet til Dig
nu, Halfdan.“
tilføjede hun og saa paa ham igen.

„Hvis det nu blev ved det gamle, tror
du saa ogsaa, at det blev godt?“
„Nej, jeg ved det; for i Dag har jeg
følt, at du er Livet og Lykken for mig
— — og at jeg er det for dig.
Det er den Julegave, jeg har faaet i
Aar, — og det er den største og skønne
ste i mit Liv.“
Hun læner sig ind til ham, og han bøjer sig ned
over hende og kysser hende.

„Vi to kan være glade for Juleaften,
mer end nogen anden i Verden.“
„Ja, for den har bekræftet for . os, at
det vi troede paa som Børn, var rigtigt —
og Børn tror altid paa det skønne og lyse
i Livet.“
Rostan pérét.

Skaf nye Abonnenter!
Verdenskrigen.
23. Novbr. — 14. Decbr.
Hovedbegivenhederne i dette Tidsrum er
de tyske Sejre i Rumænien; Bukarest er i
Fjendevold, og Tyskerne har formodentlig
bemægtiget sig store Kornforraad o. a., selv
om den Mulighed foreligger, at Rumænerne
har naaet at bortføre eller ødelægge en Del.
Paa Baggrund af denne for Tyskerne
meget gunstige Situation paa Balkanhalvøen
maa Centralmagternes Fredsforslag ses. Saalænge Vilkaarene ikke kendes, er det selv
følgelig umuligt at have nogen begrundet
Mening om Virkningerne. Saa meget kan dog
siges, at Forslaget, hvis det afvises af Ententemagterne, betyder det en Styrkelse ind
adtil, især overfor Arbejderpartierne; samt
■at den Mulighed ikke er udelukket, at det
■kan skabe Splid blandt de allierede. —
M. N. n.

Enkelte Numrer købes
i Hersoms Boghandel.

Besøget
paa Carlsberg.
Det var meget imod min Vilje, at den
Artikel, jeg skrev om Carlsberg, vakte den
Harme, den gjorde. At jeg ikke har udtrykt
mig tilstrækkelig klart og i for høj Grad
forfulgt min egen Tankegang, indrømmer jeg,
fordi de fleste har opfattet Artiklen helt an

derledes, end det var min Mening. Jeg vil
nu gerne have Lov til at forklare mig nær
mere, og hvis jeg bliver for personlig, haaher jeg paa mine ærede Læseres Tilgivelse.
Min Omtale af Musæet har vist nok vakt
den største Vrede. For det første kunde man
ikke forstaa, at jeg ikke syntes om det, og
for det andet kunde man ikke lide den Maade,
hvorpaa jeg havde udtrykt mit Mishag. Til
det første har jeg kun at sige, at „om Sma
gen kan der ikke disputeres“, det bliver for
vidtløftigt at fremkomme med Grunde. Hvad
det andet angaar, indser jeg, at jeg ikke
burde have skrevet saa overilet, men ikke,
at jeg helt burde have undladt at omtale
Musæet, fordi det ikke havde min Sympati.
Det er jo et frit Blad, vores Skoleblad, og
det er jo Kammerater, der for Størstedelen
læser det og skriver i det. I modsat Fald
vilde det være absolut urigtigt at sige sine
Meninger, som i Virkeligheden er lig 0, naar
man er 18 Aar.
Jeg tør næsten sige, at der neppe var
nogen, der var mere optaget af Besøget
paa Carlsberg end jeg. Optaget, imponeret,
overvældet, jeg tænkte ikke paa andet hele
den Dag.
Det var første Gang, jeg saa Ølfabrikation,
og det var jeg naturligvis glad for ligesom
mine Kammerater, og jeg tror heller ikke,
jeg glemmer, hvordan man laver 01, efter at
jeg har set alt det Else Bache har fortalt
om. De store Kornlofter og Ølkældere gjorde
imidlertid mindre Indtryk paa mig end Af
tapningsanstalten, hvor jeg saa Mennesker
lige som vi selv sat i Gang sammen med
Maskinerne. Det kan nok gøre stæikt Ind
tryk paa en første Gang at se det, og man
kan synes, det er den blodigste Uretfærdig
hed, at nogle Mennesker skal have det saa-

an, selv om de maaske ikke selv føler det
saa stærkt. Jeg ved meget godt, at det ikke
kan være anderledes, at nogle skal beskæf
tige sig med det laveste og mest aandsfortærende Arbejde. Jeg ved ogsaa godt, at
Arbejderne paa Carlsberg lever under særde
les gode Kaar.
Men alligevel------- —
Mon, 1, Kammerater, kunde glemme Af
tapningsanstalten, saa snart I var borte der
fra? Og kunde I lade være med at sammen
ligne jeres Liv med Arbejdernes ?

moder, som i sin høje Alderdom bekymrer
sig saa meget om de unge, at hun for vor
Skyld gør sig Ulejlighed med at fortælle os
vore Fejl, saa vi for Fremtiden bedre vide,
hvad vi have at gøre.

Om jeg følte mig særlig „kaldet“ til at
at skrive om Carlsberg, ved jeg ikke, men
lad os bare sige det. En anden, som ikke
gjorde det, følte sig maaske „værdig“ og
„kaldet til at kritisere Kunstudstillingerne
paa Charlottenberg, Georg Brandes eller
hvad det nu kunde være. Hver har sit.

UTa de yngste.

Da jeg kom hjem fra Carlsberg, var jeg
glødende indvendig, hvis jeg maa have Lov
til at sige saadan, hvorfor ved jeg ikke rig
tig. Jeg- havde set noget nyt, oplevet uende
lig meget i saa kort Tid. „Hvad Hjertet er
fuldt af, løber Munden over med“, siger man
jo, og da mit Hjerte var fuldt af, hvad jeg
havde set paa Carisberg, gav det sig Udslag
i min første Artikel, d. v. s. det mellemste
Afsnit, for Indledning og Slutning satte jeg
til, da en eller anden ond Aand havde indgivet
mig den vilde Idé at sende det ind til
„Lucidarius“. —
Til Slut vil jeg sende min ærbødigste og
inderligste Tak til den aller kæreste Bedste

M. N.

Husk at betale Kontingent!

Julevers.
Julen sig nærmer,
Vinteren skærmer
Hver Blomst i sit Skjul.
Nu er det snart Jul!

Og Skolen er pyntet med Klokker og Nlag,
Det dufter af Gran paa den sidste Dag,
Hvor vi synger ved Træet med de mange Lys'
Og bagefter vandrer med Mo’r til Bys.
Der køber vi Gaver til Søster og Bro’r,
Forleden jeg købte til Fa’r og Mo’r.
Inde i Butikken staar alle de rige,
Udenfor staar den fattige Pige.

I hendes Hjem faar de ingen Gaver
Og maa gaa i Seng med sultne Maver.
Andre Steder de spøger og ler,
Mens de glade paa Juletræet ser.
A. H. 4. Kl
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Saison-Nyheder i alt til Lingeri

Dug. Wiegand,

henhørende.

Frederiksbergo Allé 5.

Kammerdugs
Bluser
med Garn fra
Kr. 2,25.

Broderiforretning,

Kraver
i alle Faconer

— Telf.: Vester 2135 x. —

fra 25 Øre
pr. Stk.

Stort Udsalg i fikse Julegaver.
Største Udvalg i paategnede Børneartikier i moderne nyeste Faconer.

POULA KLEIN
GI. Kongevej 85.

H

Tlf. Vester 1570 y.

Stort Udvalg
i Kannevas.

।

‘Emil Clausen »
Fotogi afisk atelier,
Frederiksberggade Nr. 3F,
København B.
Telefon: Central 8050.

S®
Foto Sketsch, Kunsttryk, Kulbilleder, Platin
billeder, Celloidinbilleder, malede Billeder i Olie,
Pastel, Aquarel
Elegant Udførelse,
Rimelige Priser.

Ovenstaaende Kliche viser Billedet paa
Omslaget til

„10 Øres Romaner",
som faas i alle Kiosker og Bladhandeler. Ro
manerne udkommer hver Uge. Bor 10 Øre
faar De en hel lille Bog, hvis Indhold vil
glæde baade Dem selv, Deres Forældre og
Deres Søskende. Nr. 210 har til Titel:
Julens Gave, Kr. 211: Tre Juleaftener.

Reparationsværksted
for
LÆDERVARER
Fortemonæer — Seddelbøger — Dametasker
Rejsetasker — Dokumentmapper og Kofferter

99

anbefaler sig med alle Slags Dukker,
Karakter og Baby.

Alt repareres. Alt kan farves. Alt hentes og bringes.

Montering af alle Slags Lædervarer.
Læderplastik og Broderi udføres solidt.
Med Agtelse

E. KRENKE, Smallegade 39.

Fuldstændigt Udstyr til
alle Slags Dukker.
Dukkevogne og Legetøj.

Johanne Schlotte, 11, Smallegade 11.

Støt de Averterende!
IS

Husk Jul. Hersom's Bog-, Papir- og Antikhandel, GI. Kongevej 142.
Leverandør til Forbrugsforen, f. Embeds- og Bestiilingsmænd samt Læger.

Moderne Ur-Armbaand
AUGUST BANG’8

af prima Gulddou
ble med elastisk
Urholder og Sik
kerhedskæde. Pas
ser til ethvert Dameur og virker
overordentligt ele
gant og pynteligt.
Kr. 8,25. Af

BOGHANDEL
60, VESTERBROGADE 60
KØBENHAVN

LAGER AF ALLE SKOLEBØGER

holdbart sølvlignende Alpakka Kr. 3,50.

Tefl. Central 4646. 1
- Byen 4646.
f Fri NoterinS‘

„LA GLACE"
3, Skovboqade 3

Hjemmelavet Konfekt og Marci
pan anbefales til Julen fra

= (Stue og Kælder). —

Fru Viggo

Specialitet,:

Bülowsvej 44.

Overflødighedshorn og Isanretninger.
Altid frisk fyldte Chokolader.

SS

Jsnsen,

Eget Fabrikat.

Sötoft Tanges Eftf.,
Axel Steckhahn,

GL. KONGEVEJ 155.

Harald Børgesen,
28 Frederiksberggade,
Telefon Central 689.

Telefon 8016.

Kolonial-, Material-,
Delikatesse- og Hermetikforretning.

Skøjter - Ski - Kælker - Swea«

Redaktør: Ing. Hunderup (Ansvarhavende) Howitzvej 49 \ (Tlf. Cent. 3188).

ters - Vindjakker.

Er. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58„

SÆRTRYK AF

LUCIDARIUS
ORGAN FOR

ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 20.

MandagO den 1. Januar 1917.

Nathalie Krause.
Et Foredrag af Rostan Périt.

„For alle gode Tanker de kan
slet ikke dø,
Før endnu bedre Tanker er
spired af deres Frø.“
(I. P. Jac,obsen).

Teatret —
Aa, de ved slet ikke, mine damer, hvor meget
det lille ord, som saa tit biir brugt — og mis
brugt, kan fortælle os, der dyrker og ærer den
levende kunst, hvad enten vi nu har verdens
navn eller blot hedder Rostan Périt; og de ved
ikkeheller hvor dybt den kærlighed gaar, vi
nærer til teatret; thi mange af dem tror, at den
er blot aandssnobberi, og at vi paatar os den,
for dog i det mindste at se ud, som om vi har
kultur. — Det er saa galt troet, det. Voi- kær
lighed og vore følelser er saa store og gaar saa
dybt, at det er, som om der blev revet med klør
i vore hjærter, naar nogen — kyndig eller ej —
rakker ned paa den kunst, der dog af alle har
bevaret den mest betagende magt over vort
sind.
Hele mit liv har jeg levet blandt mennesker,
der har elsket alt det, der er skønt her i verden,
og som selv har søgt, hver paa sin maade, at
skabe skønhed om sig og at opdrage mig i de
res egen glødende tro paa livets lyse sider. Den
trang til overalt at søge det rene og noble, som
paa den Maade er blevet mig indpodet, har mer

l.Aarg.

og mer samlet sig om den skønhiedskilde, der
for mig staar som den største og mest kraftige:
den levende kunst; teatret. —
Længe før det efter reglementerne var tillade
ligt, kom jeg i det kgl. teater for at se »Jeppe
paa bjærget« — og for at se Olaf Poulsen.
Det havde været mit mest brændende ønske i
lange tider, og jeg saa hen til dets opfyldelse
med spænding og hjærtebanken. Under slut
ningen af forestillingen faldt jeg i søvn, men
det maa have været fordi jeg har anstrengt
mig for meget i begyndelsen; for længe efter
levede jeg højt paa dien aftens nydelse — og
den dannede hovedhjørnestenen i det tempel,
mine tanker senere har bygget til teatrets ære.
Siden den dag, tror jeg, man kunde faa mig til,
hvad det skulde være, blot ved at love mig en
teaterbillet. Med et overlegent smil har jeg
spist tre portioner klipfisk, skønt det vendte sig
i mig derved; og med sindsro har jeg hver
morgen ladet mig vaske med iskoldt vand; bare
fordi jeg som enden paa alle lidelserne har øjnet
en teateraften.
Efterhaanden saa jeg flere og flere stykker,
og min kærlighed voksede med mig selv. Hele
rangstigen gennemgik jeg, lige fra »Elverhøj«
og »Der var engang —« over »Genboerne« og
»Helligtrekongersaften« til »Peer Gynt« og
»Tannhäuser«. Og gladere og gladere blev
jeg for hver gang, jeg saa noget nyt; og støfire

og mere straalende byggede jeg mig templet til
den levende kunsts ære. —
Men saa kom den tid, da kritikken begyndte
at melde sig. Det var saa underligt, syntes
jeg, for jeg kunde jo ikke lade være med at sidde
dér og gøre mig umage for åt finde alle fejlene
i stykket frem. Det var, som om mit tempel nu
pludselig begyndte at smulre hen. Og for
hvert stykke, jeg saa, blev kritikken stærkere
og stærkere. I begyndelsen gjorde det mig be
drøvet, fordi den ødelagde saa meget for mig;
men efterhaanden vænnede jeg mig til den —
blev med andre ord en professionel teatergæn
ger af den sædvanlige type, for hvem intet stykke
er godt nok, og hvis kritik er saa skarp, at den
virker irriterende paa alle, hvor retfærdig den
saa end er. Maaske min og mine samtidiges
ævne til at fordømme er blevet endnu skarpere
udviklet, end det er almindeligt, thi saa længe
den har eksisteret: siden krigens begyndelse, ei
den blevet ernæret — overernæret, i en uhygge
lig grad. Som i saa meget andet, er der ogsaa
i disse aar gaaet »gullasch« i teatret baade paa
den ene og den anden maade. Pengene er ble
vet sat i spidsen for det hele, og saa gaar kun
sten fløjten, ganske af sig selv. Og saa Mir
kunstens beundrere mer og mer bitre og kriti
ske overfor det altsammen: Forfatterne, skue
spillerne, direktørerne og — publikum. Mine
damer, det er det, der mest af alt er skyld i
teatrets nedgang. Thi det store publikum er
uforstaaende og saaledes udviklet, at det kun i
meget faa tilfælde kan læres til at forstaa, og
aandsaristokratiet reagerer aldeles ikke overfor
scenisk kunst; de gamle, fordi Ibsen er død;
de unge, fordi en ny Ibsen ikke er født. De
modne gaar overhovedet ikke i teatret, men paa
børsen.
Alle vi, der bygger teatrets tempel, biir pes
simister af at se den degeneration, den levende
kunst lider under — og pessimister er de mest
kritiske skabninger, der findes.

serer Hansen, om han ikke nok vil være saa
rar at vige pladsen for én, der i det mindste
forstaar, hvad der er meningen med det stykke,
der spilles, og ikke sidder der, for blot at faa
lejlighed til at fremvise diamanterne, der nu
erstatter de slebne glasperler fra grossererens
spækhøkertid.-----Se, nu har de jo allesammen siddet og tænkt
paa, mine damer, hvor det er underligt af mig,
at sætte Nathalie Kranses navn som overskrift
til dette foredrag — for det handler jo om alt
andet end netop hende. — Hidtil har det gjort
det, ja. For jeg mener, at denne indledning er
ganske nødvendig, hvis det, jeg siger, overhove
det skal have værdi. Af to grunde er den nød
vendig. For det første, fordi den viser, at der
skal et ganske ualmindeligt talent til under dis
se forhold at vinde en epokegørende teatersejr.
For det andet, fordi den viser — forhaabentlig
da — at jeg ikke holdei- dette foredrag, fordi det
for tiden er mode at hylde Nathalie Krause,
men fordi jeg elsker teatret og derfor synes,
det er saa stor og glædelig en begivenhed, naar
nogen endnu engang kan faa den levende kunsts
glorie til at straale.
De har ogsaa allesammen regnet ud, mine
damer, at jeg vil tale om Nathalie Krause i
»Viljen«. Og nu synes de igen, at jeg har haa
ret mig underligt ad; jeg skulde jo have føjet
dette »i »Viljen«« til titlen paa foredraget. —
Jeg mener nej. Thi Nathalie Krause i »Viljen«
er ingenlunde den samme skønhed, der i »Storm
fuglen« og andre rabalderkomedier har faaet
mangen god, dansk skoledrengs Ihljærte til at
dikke meget stærkt — det er et helt nyt menne
ske, med en hel ny maade at tage sit kald paa
— eller vel rettere et menneske, der først nu
viser sin dybde cg sit talent. Og fra nu af
dikker ogsaa hjærtet i livet paa de gamle teater
rotter, naar en og anden nævner Nathalie
Krauses navn — den Nathalie Krause, der har
begyndt sit liv samtidig med »Viljen«.

Naar publikum ler, fordi Dr. Stockmarr siger
en fejl, en intetsigende fejl, og naar »St. Paul«
skriver malplacerede ord om et stykke som
»Moders venner« i et af vore førende blade —ja, saa biir almindelige, dannede mennesker
vrede; men pessimisterne biir saadan, at de faar
lyst til at gaa ind paa første række i det kgl.
teaters parket og bede den dér placerede gros

Jeg vil ikke paastaa, at man faar en forsmag
af den genialitet, Fru Nansen lover, hvis man
er saa heldig at komme tids nok til at høre den
musik, det ny teater præsterer før tæppet gaar
op for »Viljen« — det er nemlig den efterhaan
den ikke ganske ukendte ouverture til »Liden
Kirsten«. Ja. de lyster paa hovedet, mine da
mer, men den slags ting ærgrer teatergængere,

og er dej- noget en direktør skal være forsigtig
med, saa er det da, at stemme publikum ugun
stigt, inden stykket begynder.
Man er altsaa gnaven, men trøster sig ved
det geniale, man for engangs skyld skal se. —
Det udeblir imidlertid, eller det varer grumme
længe, inden det viser sig. Thi frk. Krause
spiller udmærket i første og anden akt, men
heller ikke mer; gnisten er der ikke, prikken
over i’et mangler; maaske er det, fordi den ikke
kan komme frem gennem de umaadelig daglig
dags replikker, hun hlar i disse to første akter;
maaske er det, fordi hun ikke vil kaste perler
for svin — ja, misforstaa mig endelig ikke —
ikke vil aabenbare alt det store gennem disse
ubetydelige bemærkninger. Naar man alligevel
husker saa meget af det, frk. Krause siger i
Begyndelsen af stykket, er det vel nok paa
grund af denne distinkte, noget selvsikre tone,
som hun altid har haft, og som altid gør sin
virkning, men som ingenlunde er storslaaet og
genial, fordi dien er paataget, fordi den er ko
medie.
De gamle teaterrotter knurrer efter første
akt og knurrer efter anden akt — de er skuf
fede; meget og dybt, og forundrer sig over, at
fru Nansen har kunnet faa sig selv til at skrive:
vive la reine om Nathalie Krause.

Men saa kommer det hele — pludseligt og
overvældende.

Mine damer, da jeg saa »Viljen« for første
gang, sad der ved siden af mig to nybagte løjt
nanter; stive, straalende — - af den rigtige slags.
Da frk. Krause kom ind paa scenen i tredie akt,
vendte den ene sig om mod kammeraten saa
meget som flippen tillod dét, og hviskede med
straalende øjne: Det var fandens«. Bemærk
ningen var noget kraftig — den kom jo nu og
saa fra en lille løjtnant — men den var saane
træffende. For det første saa frk. Krause gan
ske anderledes ud, end hun plejer — jeg kunde
fristes til at sige, at hun var smukkere end
sædvanlig, men jeg tror ikke, det kan nytte, thi
det vil virke paa dem paa samme maade, som
naar jeg først nævner tallet 100000000000000
og saa ét, der har tre nuller mere — de kan
ikke opfatte forskellen, naar det drejer sig om
saa store begreber. — Der var et udtryk i hen
des øjne, som aldrig før har været — i det
mindste paa scenen —, et udtryk af medliden

hed; medlidenhed med alle de forblindede
mennesker, der gaar rundt mellem hverandre
og mistror hverandre, i stedet for at leve livet
lykkeligt sammen; og et haabeløst udtryk over,
at hun, som vilde forstaa at finde lykken, og
som ikke først vilde misforstaa den, slet ikke
havde nogen lykke at leide efter.
Mime damer, de af dem, der har set »Viljen«,
har sikkert ikke lagt mærke til den replik, hvor
med Nathalie Krause gør sin entré i sidste akt;
men jeg er sikker paa, at saa snart jeg fortæller
dem den, kan de huske den. Det er en meget
lillebitte replik, nemlig- »Goddag«. Ja, nu
smiler de, mine damer, men jeg kan forsikre
dem om, at der er intet, som en skuespiller har
sværere ved at sige naturligt, end den slags
smaa, dagligdags bemærkninger. Men frk.
Krause siger: »Gi’dag!« paa en saadan maade,
at man venter, hun om et øjeblik vil komme
hen for at trykke en paa næven, for at blive i
løjtnantens tone.
Der er en lille ting, som viser frk. Krauses
store talent ------- det er hendes, latter. — Her
man Bang sagde altid, naar der var tale om,
hvorvidt en skuespiller duede eller ikke: »Lad
mig høre ham le paa scenen, og jeg skal sige
dem, om han dur.« Det er rigtigt. — Og horer
man Nathalie Krauses klingre latter, kommer
man let til at tænke paa Lemckes fædrelands
sang.
»Men jiust som de mente, hun var i Baand og
Bast,
da lo hun saa hjertelig, at alle Lænker brast.«
Saa kommer den store scene — som egentlig
slet ikke er stor, men blot ualmindelig, fordi
den er virkelighed paa scenen; noget, som vi
ikke kender meget til herhjemme nu om stunder.
Som fru Nansen skriver, saa fordrer stykkets
gammelkendte fabel, at en ung kvinde, der i ti
aar har elsket en gift mand, maa ofre sin dy
reste hemmelighed for at frelse hans lykke.
Man skulde ikke tro, at det var en fristende op
gave, eller en opgave, der kunde blive noget
epokegørende ud af. Ikke desto mindre virker
den storslaaet. Man sidder jo dér og tænker,
at man hellere maa gaa, for detteher kommer
jo ikke én ved. Man glemmer, at man er i tea
tret, og det er det mest storslaaede bevis paa
scenisk genialitet. Naar jeg siger- man, saa er
løjtnanterne iberegnet. Jeg saa nemlig' hen paa

dem midt under den »store scene«; •— og de
græd, bogstavelig talt. Aa, de ved ikke, livor
det gjorde mig glad, mine damer, for det viser
dog, at de store kunstnere endnu kan vække liv
i publikum.
De gamle teaterrotter knurrer ikke efter tredie
akt — de pudser bare brilleglassene, for de er
blevet saa underlig duggede. Og inderst inde
i deres tanker er der en lille sætning, der stadig
hvirvler rundt, og som stadig biir stærkere og
stærkere. Den er paa fransk og lyder saaledes:
»Vive la reine.«
Og da én af de gamle teaterrotter den aften
kører hjem fra »Viljen«, kommer han til at
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tænke paa en stor dejlig blomst, han engang
har set nede i troperne. Det er nattens dron
ning. Længe, meget længe staar den i knop;
en dejlig, underskøn knop, som alle tilbeder, og
som alle beundrer. — Men saa en nat springer
den ud, og biir saa vidunderlig, at delt slet ikke
kan beskrives. De, der ser den, biir maalløse,
og de, der hører om den, vil ikke tro, hvad de
hiører.
Kun en éneste nat blomstrer den, men de,
der har set det, synes, at det er et helt liv; og
aldrig nogensinde glemmer man, at man har
set nattens dronning udsprungen.

(Tlf. Cent. 3188).
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ELEVER I M. KRUSES SKOLE
Nr. 21.

Mandag den 15. Januar 1917.

Vaar i Hsjafperne.
Naar i Lavlandet Syrener og Guldregn
staar i fejreste Pragt, naar man hjemme i
Dannevang drømmer om lyse Nætter og
Blus for Sancte Hans, da først vaagner Al
perne af Vinterdvalen, og Vaaren drager
syngende op over Pashøjderne. Lykkelig den
der da for nogle faa Dage kan ryste Dag
liglivets Byrder af sig og folge Vaaren paa
dens sejrrige Togt. — —
Som en glimtende Sølvfisk trukket op
af Himmelens dybblaa Ocean hæver Maanen
sig over Tinderne, sendende sit matte Lys
ind mellem de dunkle Granstammer, der
svejer og hvisker i lykkelige Vaardrømme,
ladende de sidste tørre Kogler falde tungt
mod Jord, medens de bittesmaa Kviste er
pyntede med bløde lysegrønne Naale.-----Timerne svinder, Maanen er atter gaaet ned
i Himmelhavet, og det første gyldne Mor
genskær tænder luende Baal paa de højeste
Tinder.
Skoven ligger langt bagude, og Vejen
gaar mellem blomsterfyldte Enge, hvor Gentianen pranger, som havde den beruset sig
i Himmelhvælvets dybe Blaa, medens den
hvide Crocus bly og nøgen kryber frem bag
en Dynge snavset Sne; overalt risler Vand

1. Aarg.

løb med sprudlende Latter ned ad Bjergskraaningerne, for at forene sig med Bjerg
strømmen, der med ubetvingelig Energi ba
ner sig Vej dybt nede mellem Klipperne,
det er som gjalt det Livet for alle disse
Draabelegioner, at blive opslugte af det
uendelige Hav.
Vejen snor sig langsomt opad, snart ligger
de blomstrende Enge bagude, og kun Lyn
gen og Alperoserne liver med deres røde
Kroner op i denne triste Stenørken; mellem
Klippeblokkene smutter Murmeldyrene om,
magre og slunkne efter den lange Vinter
søvn og deres klagende Varselsskrig er den
eneste Lyd der bryder Stilheden.
— — Det er allerede hen paa Eftermid
dagen, da jeg mellem Mure af meterhøje
Snedynger naar Hotellet, og snart efter sid
der jeg foran at veldækket Middagsbord,
der ikke giver sine Kolleger 2500 m la
vere nede noget efter hverken i den ene
eller den anden Retning.
— — Solen sender sit blodrøde Afskeds
lys over de snedækte Bjerge, og en isnende
Nattevind suser hen over Ødet, men vi sid
der lunt bænkede om Kaminen, hvor-Brændeknuderne buldrer, medens Værten fortæl
ler om det ensomme Liv heroppe i den lan
ge Vinter, naar intet Menneske kommer forbi,
og kun Telegraftraadene synger om, at end

nu lever og strides Menneskeheden i evig
Higen efter det blændende Guld. Om Natten
synges jeg i Søvn af den brydende Is paa
Alpesøen og af Vindens Klagesuk, men da
jeg næste Morgen vandrer videre mod Da
len paa den anden Side og atter oplever
de skiftende Aarstider, denne Gang i den
rigtige Rækkefølge, da føler jeg, som sprud
lede nyt vaarfriskt Blod i mine Aarer, og
jeg kan atter tage fat paa Hverdagslivets
Slid.
R. X

Enkelte Nr. købes
t Hersoms Boghandel.

Hvad skal vi gøre, hvis — ?
I Nr. 12 af „Lucidarius“ stod en ud
mærket Artikel om, hvad unge Piger bør
lære. Der fremsattes Grundene, hvorfor man
i en Pigeskole bør lære Skræddersyning,
Madlavning og Husgerning, hvilket ogsaa
er meget rigtigt og nødvendigt.
Alene een Ting er der, som alle Elever
i alle Skoler burde lære, — og som i Vir
keligheden kun læres meget faa Steder:
Hvorledes man skal forholde sig i Til
fælde af, at der udbryder Ildløs paa Skolen
i Skoletiden.

Nu trækker mange paa Skuldrene : „Det
sker jo aldrig“. Men tænk engang over,
hvor let det kunde ske. F. Eks. i Kemi- el
ler Fysikstuen under et Forsøg med elek
trisk Stærkstrøm, en farlig Eksplosion el.
lign.; man benytter jo saa mange brandfar
lige Stoffer til Forsøgene. Sæt jer ind i den
Situation, at der virkelig udbrød Ildebrand
at den hurtig tog fat i de letfængelige Fyr
retræsborde og bredte sig videre og videre,
mens Lærerinderne maaske prøvede paa at
slukke, og Eleverne først stod betuttede og
saa paa det, indtil en pludselig i Rædsel
skriger: „Det brænder!“ og styrter ud af
Døren, efterfulgt af alle de andre i vild
Panik. Skrigende styrter de ned ad Gangen,

deres Raab høres i alle Klasserne, Lærer
inderne stikker Hovederne ud af Døren for
at se, hvad der er paa Færde, Eleverne
mærker deres Kammeraters Rædsel, hører
Raabet om Brand, Panikken griber ogsaa
dem, alle løber mod Døren til Trapperne,
vil væk, ud, maser paa, tænker kun paa
sig selv, hvis de overhovedet tænker, træn
ger sig frem, vælter andre, tramper dem
ned, — — — — — — — — — — —
og alt dette kunde være undgaaet, hvis de
blot en Gang om Maaneden eller hveranden
Maaned var blevet underrettet om, hvad de
skulde gøre, og Lærerinderne saa med et
Par stilfærdige Ord havde mindet dem der
om, da Ilden kom. — Jeg ved ikke, om
Lærerinderne har deres Instrukser, men hvad
hjælper ogsaa det, selv om de har det, naar
Børnene intet ved, og Panikken griber dem.
Jeg ved heller ikke, om der er truffet For
holdsregler med Brandmure, Sprøjteappara
ter o. s. v., eller om Ovnene i Kælderen er
tilstrækkelig isolerede, og om man har for
udset, hvad der skulde gøres i Tilfælde af
elektrisk Kortslutning, men hvad nytter det
ogsaa, naar det fornødne mangler: at Ele
verne i det givne Øjeblik straks er ganske
sikker paa, hvad de har at gøre.
Paa Herlufsholm kommer RedningsFalck engang imellem ned og indøver Dren
gene i, hvorledes de skal komme ud,
hvis der udbryder Ildløs, ja han lærer dem
endogsaa at deltage i Sluknings- og Red
ningsarbejdet. — Og da der virkelig for ikke
ret længe siden gik Ild i en Kulkasse, kla
rede Drengene det saa hurtigt og flinkt, at
Ilden slet ikke fik Lov at brede sig. Selv
følgelig er det særlig vigtigt paa en Kost
skole, hvor Eleverne opholder sig Dag og
Nat, men i Virkeligheden er det ikke min
dre vigtigt paa enhver anden Skole.
„Det sker jo aldrig,“ er jo kun den sæd
vanlige danske Laden-staa-til, som hævner
sig, og som man angrer, naar det er forsent.
Derfor:
Hvad skal vi gøre, hvis her udbryder
Ildløs.
Elev.

Rostan Périt:

Et par ord om

to seenebegivenheder.
Det nye 1 eater:
Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac.

Aviserne har rost stykket og mishandlet
udførelsen. Det er derfor, jeg gerne vil sige
lidtom forestillingen. Det er nemligudførelsen,
der skal roses. Stykket tilhører verdensliteraturen. Det er tidsspilde at skrive lovord
om det.
Dekorationerne duer ikke; de er ikke
storslaaede nok, men det kan jo ogsaa være
det samme, naar blot Hovedpersonerne er
gode, og det er de.
Cyrano er god. Han er end meget mer:
bedaarende — „trods sin flodhesteprofil“.
„Det vilde være taabeligt at slaa der, Meyer
med Coquelin,“ blir der skrevet. Det foretommer mig imidlertid, at de kritikere, der
har oplevet at høre Frankrigs deklamator
geni, til hvem Hostand har skrevet rollen,
alligevel bærer sig taabeligt ad; i deres be
dømmelse kan de ikke lade være med at
■sammenligne. Johannes Meyers stemme bedaarer ikke. Kan være, han sletikke har
gjort sig umage med den, for netop at poin
tere, at det geniale og — uimodstaaelige
ved Cyrano kun er hans blomstrende velta
lenhed, hans lidelser og skuffelser. Men mu
sikken og spillet hos Hr. Meyer, det er be
daarende; og det er kun hans Dødsscene,
der er Skyld i, at hans Cyrano-skikkelse
mangler noget; ikke staar helt klart; thi
■selv om denne geniale „troubadour“ er duel
lant par excellense, maa man dog ikke glem
me, at han tillige er et menneske, der skal
dø; og selv om Kostand lader Cyrano trække
blank, har han vel næppe ment, at han
skulde udføre en veritabel slagscene med
■de evige magter, hvad Hr. Meyer gjorde, —
at hun ser dejlig ud og ikke kan sige vers,
det er det, der er skrevet om Nathalie Krause
som Rostane. Men det er ikke nok, rent
bortset fra, at hun mangen gang udmærket
godt kan „sige vers“. Der er noget ved den
blændende, unge uerfarne Rostane, som gør,

at ens hjærte staar stille af rædsel og med
lidenhed, naar hendes gode, dumme Mand
bliver baaret død frem for hende, skønt man
jo godt ved, at der sletikke er noget ved
ham. Og der er noget stort og ukueligt ved
den modne, milde, sørgende Rostane, da hun
mange aar efter i klosterhaven opdager Cy
ranos ædle bedrageri — og hans Hjærtesorg,
som gør, at man bøjer sig dybt. Nathalie
Krause forstaar den kunst, der er saa svær
for en skøn Kvinde, det være sig en scene
spillende eller ej, stadig at lade hjærtet, fø
lelserne, forstanden være nummer ét — og
saa blot føje det ydre til som prikken over
i’et.
29-12-16.

Dagmar leatret.
August Strindberg: Et Drømmespil (oversat af Helge
Rode).

Jeg er ikke Strindberg-forsker, thi jeg er
ikke nervelæge, og jeg vil ikke forsøge at
bedømme hans „Drømmespil“, thi det er for
genialt til at kunne forstaas; men selv om
man kun kender lidt til den store digters
produktion, vil mart let kunne mærke, at
han i dette stykke har forsøgt at koncen
trere alt det, hans hele produktion gaar ud
paa at fortælle menneskeheden. Jordens og
livets modbydelighed og vederstyggelighed
er det, han præker — og præker saa kraf
tigt og klart, at man gribes deraf — dybt
og forfærdende. —
Dagmar Teatrets ny forestilling er over
ordentlig interessant, baade fra forfatterens,
komponistens og iscenesætterens side — kun
tildels gælder dette skuespillerne. Til gene
ralprøven — der jo formede sig som en
veritabel forestilling, blot for indbudte —
spillede frøken Houlberg den kvindelige
Hovedrolle. Hun saa godt ud, men det var
ogsaa det hele. Rollen er stor, ganske vist
og meget svær, men jeg vil dog antage, at
fru Rindom kunde have faaet noget genialt
ud af den — frøken Houlberg fik intet,
undtagen en human, blid, smuk gudedatter,
og det er ikke nok. —Advokaten Strindbergs talerør miførtes
af hr. Elith Pio, der i sin tid med stort ta
lent spillede Kongen i „Støvlet Kathrine“.

Han var egentlig den eneste, om hvem man
med rette kan sige, at han udfyldte sin
plads. Fra først til sidst, i det ydre og i
det indre, var han helstøbt, og rollen var
nøje gennemtænkt. Ved tæppets fald blev
han da ogsaa gentagne gange kaldt frem
under trampen og bravoraab. —
Hr. Jon. Iversen var ikke gød — for
ikke at sige: var meget slet. Om de
øvrige var der intet særligt at bemærke,
kun skal det siges, at hr. Egill Rostrup
som digteren og hr. Arnold Christensen som
plakatmanden udfyldte deres roller fortræf
feligt. —
Som sagt en ikke meget indholdsrig fo
restilling, hvis ubetingede succes for en stor
del skyldtes hr. Pio. — Publikum, der var
meget udsøgt, var særdeles enthusiastisk, og
fik til sidst kaldt den berømte iscenesætter
hr. Svend Gade, frem sammen med hr.
Hoffman.
Om stykket vil blive et kassestykke, er
et spørgsmaal, thi ligesom scenen var styk
ket paa sine steder noget tilsløret, hvad
Publikum sjældent ynder, og Strindbergs
stykke er jo ikke i „Averter“-stilen.
31-12-16.

dragsform, hvilket det enorme Tal, der re
præsenterer Frøken Krauses Skønhed inden
„Viljen“s Opførelse, viser; tør jeg nemlig
spørge, Mademoiselle, hvorledes De vil ud
tale det, naar De „foredrager“ ? ligeledes
Indledningen. Det lille dramatiske „aa,“ der
kommer lige efter det første Ord, vil De vist
have meget svært ved at slippe helskindet
over. Men dette er Smaating. Min Hovedtan
ke er den, at Forfatterinden, trods sin In
telligens, har lagt Hovedvægten paa Artiklens
Borm. Ordene flyder, elegant og let; saa let
at meget af det, man læser, forekommer en
at være Nonsens og Bravader, hvad det
forøvrigt ogsaa enkelte Steder er; nemlig
der, hvor Sætningerne staar med Kursivty
per. Der er meget godt i Artiklen, men den
flyder ud, „Gnisten er der ikke, Prikken over
i’et mangler.“ Der er ingen Pointe i den.
Og trods Périts Forsikringer er Titlen umu
lig. Thi efter den maa Artiklen nødvendigvis
handle om Nathalie Krause, baade personlig
og som Skuespillerinde, baade i „Viljen“ og.
alle de andre Stykker, hvori denne Kunst
nerinde har optraadt, og ikke om Mademoi
selle Peril’s — iøvrigt særdeles interessante?
Barndoms-teaterminder.
„Cyrano de Bergerac.“

J’accuse —I
Jeg kan ikke nægte, at jeg altid først og
med stor Begærlighed læser Mademoiselle
Rostan Périt’s Artikler, naar jeg faar „Lucidarius“, thi de er intelligente, omend til
Tider meget sentimentale og overidealistiske,
og de er frem for alt ganske overordentlig
elegant skrevne; ikke mindst den sidste og
største: Nathalie Krause.
Alligevel mener jeg at være berettiget til
at angribe Mademoiselle; det oven i Købet
for den sidste „Mesterartikkel“.
Den er et Foredrag; saaledes er den i
det mindste tituleret ; mig forekommer den
imidlertid snarere at være en 90-aarig Tea
terdirektørs memoirer i Uddrag — men det
er vel min Fejl. Ganske vist, der staar „mine
Damer“ mange — og ubelejlige — Steder,
men ud over det, er der intet, der er i Fore

Verdenskrigen.
2-9. Januar.

Fortsat tysk Fremgang i Rumænien,
Artillerikampe paa Vestfronten, der kunde,
tyde paa snarlige større Begivenheder her.
Entente-Krigsraad i Rom, hvis første Re
sultat er et Ultimatium til Grækenland om.
inden 48 Timer <at opfylde Ententens tid
ligere stillede Fordringer, særlig de græske.
Troppers Overføring til Peloponnes.
M. Nn.

Lidt om

Carl Ewald som Digter,
skrevet ud fra
hans Æventyr: „De fire Fjerdingsfyrster“.

„Lov mig, at I vil løbe efter Solen
som Hunde“.
(„Breve til mine Børn fra Paris“)

Det er det, der er det skønne i Carl
Ewald’s Digtning, at han altid løber efter
Solen. Det er det, der gør hans Bøger saa
enestaaende og fremragende; thi faa er de
moderne Forfattere, som drager Livets lyse
Sider frem i første Bække.
Gramme faa, alt — altfor faa kender
Digteren Carl Ewald, og af dem, der gør
det. forstaar kun Halvparten, hvor stor en
Digter han var, fordi hans Produktion sy
nes dem saa uensartet, og d’Hrr. Kritikere
mener jo, at d e t ikke er Tegn paa Talent.
Det er det nu slet ikke, for der gaar en
rød Traad gennem det hele, en rød Traad,
der er meget stærkt fremherskende: Tran
gen til at løbe efter Solen, og Trangen til
at lære andre at gøre ligesaa. Der er sær
lig en af hans Bøger, der viser dette, en
af de allerførste han skrev:
„De fire Fjerdingsfyrster“.
„Ingenting skal være øde. Alting skal
være grønt, saa vidt det staar til mig“, si
ger „Sommeren“, da „Vinteren“ har foreslaaet den at dele Jorden imellem sig ved
et bredt, øde Bælte. —- — Man kan slaa
op, hvor man vil i Ewalds Bøger, altid vil
man finde hans Higen efter Lys og Lykke,
enten direkte udtrykt, eller gemt bag en
lille vittig, bitter Bemærkning, — dem har
han altid mange af, han holder saa me
get af dem; der er somme af hans Bø
ger, der slet ikke er andet end smaa, skar
pe Stikpiller; derfor var hans Fjender og
saa talrige. — Han vil lære Menneskene,
hvordan de burde være, og hvordan de ud
mærket godt kunde blive, ikke ved filosofi
ske Afhandlinger og Ibsen’ske Skuespil,
men ved at vise dem, hvor latterlige de er.
Det er der saa umaadelig mange, der har
gjort før ham, men der er ingen, der har

gjort det som han; det Lune og den Opti
misme, der altid lyser ud af hans Bemærk
ninger, selv om de er nok saa skrappe, gør,
at man føler, hvor højt han egentlig elsker
Menneskene, og hvor glad han trods alt er
for Livet.
Som nu i „De fire Fjerdingsfyrster“.
Det er da en storslaaet Maade at vise
os, hvor tosset det er af os altid at ville
være den herskende, ved at lade „Fyrster
af Guds Naade“ sidde hver paa sit Bjærg
og gøre „Undere“ for at overbevise hinan
den om deres Herskermagt over Jorden,
„Vinteren“ fryser „Sommeren“s Koser ihjæl.
og „Sommeren“ lader gro Juleroser“ paa
„Vinteren“s Kuldebjærg. De er ganske lat
terlige, de høje Herrer, og dog er det hele
en dejlig Skildring i en dejlig Bog. — Og
er det ikke en storslaaet Maade, hvorpaa
alt bliver ordnet, ved at „Vaaren“ og „Hø
sten“ kommer for at stifte Fred.

Dette, at bruge Naturens vise Ordning
af Liv og Død i Fred og Ufred, som Idealet,
holder Ewald meget af. Han ved, at alle
kan forstaa det, fordi alle kender det.
„Naar I drager hen over Jorden, vil
Vaaren og jeg bestandig gaa imellem jer og
mildne Sporene efter dem, der gaar bort, og
bane Vejen for dom, der kommer. Saadan
vil vi herske en Stund, hver til sin Tid og
hver en Fjerdepart af Aaret — ■—“. Be
standig mærker man Ewalds Higen efter
Solen, efter Lyset, efter Freden. Og han vi
ser os, at vi slet ikke behøver at lave „Niels
Klim“er og „Utopia“er for at faa at vide,
hvordan det hele skal regeres; vi behøver
blot at aabne Øjnene og se, se paa det
mest fuldkomne af alt: Naturen.
Ewald elskede Naturen, som han elske
de Livet og Menneskene; han benyttede
den overalt i sin Digtning, og han benytte
de den — ja genialt. De Skildringer af
Aarstiderne og deres Virksomhed, han giver
i „de fire Fjerdingsfyrster“, er noget af det
skønneste, der længe er skrevet herhjemme.
„Nu blaanede op af Taagens Graa
min egen Viol, saa bly, saa blaa,
med Solskinssmil i Øjet
og Dugdiamanter paa.“

Det er jo som at gaa derude i Foräarsmorgenens Taage og se de smaa Violer titte
irem, det er jo at løbe efter Solen, at finde
det skønne ved Livet.
Hvor glimrende en Skildrer af Naturen
Ewald end er, saa er han alligevel lidt par
tisk — lidt mere, end Naturen egentlig for
tjener. — For han holder nu engang ikke
af „Vinteren“: han maa skildre den som
den vrede, grumme Mand:
„Vinteren er en Herremand,
stolt og streng af Tale,
sætter Laas for Land og Vand,
dækker Dug i Dale."

„Vinteren“ brummer selv det lille Vers,
da den ser „Vaaren“ komme jublende hen
mod sig, mens Blomsterne mylrer frem i
dens Fodspor. Men det nytter nu ikke den
stolte Herremand noget, at han brummer;
„Vaaren“ smelter hans Sne og Is — det er
Solen, Solen, der sejrer.
Ewalds Æventyr ender altid godt. Ikke
fordi han mente, at det skulde et Æven
tyr, — han var nemlig paa ingen Maade
konservativ; ■— men fordi det laa i hans
Natur at gøre alt lyst og godt, og fordi
han vilde vise Menneskene, at i den store
Natur, Universet, Verdensrummet, gaar al
ting som det skal, og det gaar, som det
skal, paa Trods af, at der er Fred, Krig og
Ufred, vilde han vise, er altsaa slet ikke
nogen Livsbetingelse, som saa mange tror.
„Lad dine Storme brøle, lad dine Vinde tude,
lad dine hvide Fugle kun flyve over Vange 1
Din Is kan aldrig blomstre, hvor jeg gaar over Spange,
du ved, din Magt i Dalen for denne Gang er ude.

ren; mange Linier maal han bruge for at
faa det Billede frem, han vil have, men
saa saare der er noget lyst og skønt, kan
han med ganske faa Ord netop give det,
der er det bedaarende ved alt lyst og
skønt.
Moden hersker over alt. Det er meget
typisk, for vi nedstammer jo nu engang fra
Aberne; men det er grumme uheldigt. Thi
eftersom Moden er meget uretfærdig, rege
res Verden meget uretfærdigt. Nogle Genier
kommer til deres Ret, og deres Stjærner
lyser... til der kommer en ny Mode. Andre
Genier faar ikke en Gang Lov til at ud
folde sig, hvor ofte saa end Moderne skif
ter, og det er tit de allerstørste, de alleroriginaleste.
Oarl Ewald hørte til de sidste.
Han var et Geni, et miskendt Geni. Naar
der stod Gny om hans Navn, var det paa
Grund af en Artikel i „Politiken“, eller
saa — og saa smilede Ewald; det samme
Smil, der gaar igen i hans Bøger: det haarde og bitre, som dog alligevel ikke skjuler
Livsglæden og Optimismen.
Aldrig har hans Navn og hans Bøger
været ude i Verden, i det mindste aldrig i
den Grad, de fortjente, og aldrig har Men
nesker, der bedre forstaar at værdsætte
Mænd som Ewald end vi smaatskaarne
Danske, faaet Lov til at glæde og berige
sig ved alt det dejlige, han har skrevet.
Men Livet er uretfærdigt, som saa me
get andet, ogsaa mod dem, der elsker det
— — og „Danmark er et lidet, fattigt
Land“.
14-12-16.

„Tag bedre fat!“ skreg „Vinteren“.
„Brus Storm, styrt Hegn, pisk Sne, slaa
Hagl!“ — Og Stormen brølte højere, og
Sneen styrtede ned. Det blev saa mørkt,
som om Solen og Maanen og alle Stjer
nerne var slukte. Store Klippeblokke
rullede ned over Dalen, Bjærgene rystede
og revnede. Det var, som om Verden skulde
gaa under. — Men højt gennem Mulmet ly
ste „Vaaren“s grønne Dragt" — —
Det er saa typisk for Ewald, at han
har svært ved at skildre det onde i Natu

Rostan Périt.

Husk at betale Kontingent!

ældre, som var svagelige og sengeliggende,
boede i Stueetagen. De maatte, da deres Senge
begyndte at sejle om i Værelset, bæres bort og
bringe« i foreløbig Sikkerhed højere oppe i Hu
set. Midt i al Uhyggen indtraf der saa et op
livende Øjeblik, idet alle Hotelgæsternes Støv
ler og Sko (70—80 Par!), der var bragt ned
til Køkkenet for at børstes, pludselig kom sej
lende ned ad en lang Korridor og forsøgte paa
at slippe ud i Haven. Dette lykkedes dog hel
digvis ikke, da de hurtigt blev indhentede og
fangede af det flinke Hotelpersonale.
Ude i Byen stod det slemt til. Mange Fattig
folk boede tæt op ad Floden, og dleres daarligt
byggede Huse kunde ikke modstaa de pludse
lige, overmægtige Kræfter. Fra Skovene højere
oppe paa Bjergene medbragte Floden hele
Træer, som den havde skyllet bort og nu slyn
gede som Væddere ind mod Murene, der slog
dybe Revner. Samtidig undergravede den Husvæggene, og adskillige af disse endte derfor
med at styrte ind, saa at Vandet yderligere fik
frit Spil. Møbler- og andet Husgeraad fejedes
bort med Strømmen, og mange. Mennesker mi
stede Livet ved Drukning eller ved Husenes
Sammenstyrtning. Dier omkom i Løbet af faa
Timer den Nat nogle og tredive Mennesker i
vor lille By og dens nærmeste Omegn.

Hotel Tietzne laa, som før sagt, heldigvis
lidt borte fra Floden, og det var derfor kun en
Sidestrøm, dier angreb det. Men den var i og
for sig slem nok. selv om det ikke lykkedes den
at tilintetgøre Huset og tage vort Liv.

Hele den hyggelige Hotelhave blev fuldstæn
dig ødelagt af de Sandmasser, som Strömmen
ferte med sig og uden Persons Anseelse aflejrede i Gange, Græsplæner og Blomsterrabatter.
Og med et Brag sprængte Vandmasserne plud
selig Staldporten og trængte ind i Stalden, hvor
der dog heldigvis i Øjeblikket ingen Heste var.
Men en sitor Kasse med nogle Hundrede kg.
Havre stod derinde, og den fik Vandet fat i,
sejlede den ud ad Porten og arrangerede Sam
menstød mellem den og en Brændestabel ude i
Gaarden, saa at Brændet flød bort og spredtes
ud over Engene rundtom. Thi milevidt stod
Landet under Vand. Diet gamle Ord, at intet
er saa galt, det er dog godt for noget, bekræf
tedes atter her: 1 Gaarden var der en lille
Vandbeholder, i hvilken Værten holdt Foreller

svømmende, saa at han altid kunde byde sine
Gæster frisk Fisk. Da Laaget, som dækkede
denne Vandbeholder, blev skyllett bort, benyt
tede Forellerne Lejligheden til at flygte, og der
er næppe Tvivl om, at de var de eneste af Ho
tellets Gæster, som var glade for Oversvøm
melsen.
Natten gik langsomt for os alle i stadig
Spænding for, hvad det næste Øjeblik vilde
bringe, og stor var derfor vor Lettelse, da vi
efter 4—5 Timers Forløb fik at vide, at nu var
Oversvømmelsens Højdepunkt naaet: Vandet ble>
gyndte at falde. Trætte og matte søgte vi nu
alle ind paa vore Værelser for i nogle Timer at
søge en haardt tiltrængt Hvile; de fleste af os
var dog for oprevne til at faa synderlig megen
Søvn i Øjnene den Nat. Og som døt gik os,
gik det overalt i den lille By og dens Nabobyer.
Det var hjerteskærenæ i de følgende Dage at
se al den Sorg og Nød, som denne Naturkata
strofe pludselig havde bragt over en Mængde
Fattigfolk, og der blev derfor hurtigst muligt
saavel fra Privates som fra Statens Side gjort
alt muligt for af hjælpe dem, der havde lidt
Skade — men de tabte Menneskeliv lod sig jo
ikke erstatte. —

Da jeg efter en kort Hvile stod op igen og
ved Ottetiden næste Morgen kom ned i Stue
etagen, blev jeg ganske forbavset ved at se, at.
der ikke saa meget værre ud der, end om der
blot havde været en almindelig Hovedrengøring.
Gulvene var ganske vist fugtige; men det var
dog lykkedes at faa dækket Morgenfrokost i et
af Værelserne, og der spiste vi alle efter Tur,
delte i Smaahold.
Men uden for Hotellet kunde man endnu
ikke komme; dertil var der for vaadt. Saa hur
tigt gaar det imidlertid i Bjergegnene, hvor
Vandet stadig er i rask Fart paa Vandring ned
ad, at man allerede ved Titiden kunde balan
cere fra den ene tørre Plet til den anden og saa
ledes færdes et godt Stykke bort fra Hotellet og
se den Ødelæggelse, der viste sig rundt om
kring. Og om Eftermiddagen gik vi vor sæd
vanlige Tur op i Bjergene uden at generes syn
derligt mere end sædvanlig af Væden paa Veje
og Stier. —
Var det nu virkelig Regnen, som var Skyld i
Oversvømmelsen? Eller var det maaske Rübe

zahl, som engang igen var paa Spil? Ja, hvad
mener Læserne?

Husk at betale Kontingent!

Hvem føler ikke med.
Hvor Heden sig strækker og Lyngen sig breder
ved Grænsen deroppe mod Nord,
der gaar hun alene og sørger og græder,
for hvad Ihiun har tabt, stakkels Mo’r.

Kan man, naar man læser dette lille Vers,
som er det sidste af et Digt, der fornylig fand
tes i et sønderjydsk Blad, lade være med at
henfalde i Tanker? — Digtet er skrevet om en
sorgende gammel sønderjydsk Kone, der har
mistet sin Søn i Krigen. Hun er ildte den ene
ste; Aviserne bringer Bud om, at 3600 siønderjydske unge Mænd er faldne; i deres Hjem —
og det vil sige: i næsten hvert Hjem — er der
Sorg. Men det er ingen Sorg fuld af Klage
eller Vrede, men en stille, dyb Smerte med en
bange Følelse for, hvad Fremtiden vil bringe.
Hele den mandlige Ungdom er borte, enten
paa Evropas Slagmarker eller paa Lasaretteme,
mange i Fangelejrene; de, der er tilbage hjem
me, er stedt i Nød og maa lide tungt under
Krigens Byrde.
Men til Trods for al Sorg og Savn er der et
Sted, hvor deres Tanker og Blikke gaar: det er
herop til os; uden Ord eller Bebrejdelser lytter
og spejder ængstelig efter, hvad deres endnu
af Lykken begunstigede Landsmænd gør og
tænker.

Hvad er det da, de dernede venter og haaber
paa heroppefra? Det er ikke offentlige Til
kendegivelser e. 1., det er bare — lidt Medfø
lelse, at vi ikke er ligegyldige overfor deres
byrdefulde Liv. Er det for meget?
Flår vi unge saa Lov til at være ligegyldige
i denne Sag? Mange mener ja; men der er
sikkert et Flertal, som mener nej. Det er sidst
nævnte Tanke, som blev til Virkelighed, da og
saa Gymnasiasterne fik deres sønderjydske For
ening »Højskamling«, en Forening, som baade
her i København og ude i Provinsen har samlet

en stor Skare baade mandlige og kvindelige
Gymnasiaster. Gennem Afholdelse af mange
Møder søger- denne unge Forening baade at
vække Interesse for denne Sag og at give de
unge større Kendskab til det Land, som til Ti
der nok har været for meget glemt. Skulde der
ikke findes nogle paa denne Skole, som vilde
være med i vor Forening? Til vore Møder, som
der bliver sendt Indbydelser til, er De alle vel
komne. Tænk paa Hostrups Digt:

Hører det,
Eders Sag
uden eder
vokser kun

I danske Piger!
det er,
Dagen viger,
med jer.
Ellen Karph.

Verdenskrigen.
9.-22. November.
Paa Vestfronten har Englænderne vundet en
større Sejr og taget c. 6000 Fanger.
Paa Balkanhalvøen er det lykkedes Tyskerne
at gennembryde den rumænske Front, hvorefter
de rykker frem i Vallakiet; Rumænerne trækker
sig tilbage uden større Tab; de synes at kæmpe
godt og at være vel ledede; men Situationen er
dog ret kritisk for Landet. Til Gengæld har
de allierede (Serbere, Franskmænd o.s.v.) tvun
get Fjenden til at forlade en meget stærk Stil
ling foran Monastir (i det sydlige Serbien),
hvorefter de har besat denne By. Begivenhedlen
er en betydelig militær Bedrift og har tillige
stor militær Betydning, idet det er den første
større By indenfor de af Tyskerne besatte Smaastater, der er erobret tilbage. — Om Kejser
Franz Josefs Død vil faa større Betydning, kan
ikke afgøres; det er sandsynligst, at Krigstil
standen vil hindre den Uro i at vise sig, som
man tidligere havde tænkt sig som en naturlig
Følge af dette Dødsfald.
?W. N.n.

Skaf nye Abonnenter!
En Tyrefægtning
i Spanien.
Scenen er Byen St. Sebastian i Nordspanien
ved den biscayiske Havbugt. Det er en bagen
de varm Sommersøndag, over 30" i Skyggen.
Jeg bar tilbragt to af Formiddagens Timer med
■at sltaa »i Kø« foran en Billetsjovers Butik i en
skummel Sidegade og endelig opnaaet at faa
en Billet til en Plads paa Solsiden ved Efter
middagens Tyrefægtning. Nu er Klokken henad fire,, og Folk strømmer i stor Mængde uid til
Arenaen uden for Byen, hvor Tyrefægtningen
altid foregaar. Enhver spansk By, den være
sig saa lille, den være kan, og savne alle Be
kvemmeligheder, en Arena til Tyrefægtninger
findes der altid. Paa Plaza di Toros udfolder
sig nu et vældigt Liv: Vandsælgerne gaar om
kring og sælger Vand især til dem, cier, som
jeg har faaet Plads paa den billigere Solside.
Andre sælger Vin og Vifter og smaa Papirs
puder til at lægge paa de haarde Stenbænke.

Tyrefægtningsbygningen er indrettet som et
romersk Amfiteater og da St. Sebastians Borg
mester har indlaget sin Plads, begynder Forestillingen med et stort Optag, som skrider frem
over Arenaen. Det er en Fryd for Øjet at iagt
tage dette Optog, det bestaar af alle dem, som
skal optræde i Tyrefægtningen, og de er iklædte
pragtfulde Dragter fra Filip H’s Ud. Fra
Borgmesterens Loge kastes en Nøgle ned, som
en af de forreste i Optoget griber, den skal bru
ges til at aalbne det Bur, hvor Tyren nu har
været indespærret i Mølle i det sidste Døgn.
Optoget vandrer atter ud, Tyren lukkes ind
paa Arenaen, og første Del af Tyrefægtningen:
Kampen mellem Tyren og Piccadorerne, be

gynder. Piccadoreme er til Hest og forsynede
med en lang Lanse, hvormed de skal søge at
jage Tyren bort. Men de blodtørstige Spaniere
vil imidlertid helst have, at Tyren rigtig skal
flaa Hesten, og piber, naar Piccadoren holder
Tyren borte med Lansen. Tyren faar derfor
som oftest Lov at flaa Hestens Bug, saa Ind
voldene hænger frem, og man kan se Hesten
trampe i sine egne Tarme. Men ikke nok her
med, man trækker ofte Hestene ud bag Arenaen,
stepper Tarmene ind i Leje igen, lægger Hø
omkring, syr Bugen sammen og jager den saa
atter ud paa Arenaen. Ved en enkelt Tyrefægt
ning kan der godt dræbes 12 Heste ! Har alt
dette nu varet længe nok og Borgmesteren er
mæt deraf, gives der Hornsignal, og 2den Akt:
Kamp en mellem Tyren og Bandri liereme, be
gynder. Disse er forsynede med en Bandarilla:
en kort Stok, der ender i en Pil med Modhager,
som skal bores i Tyrens Ryg. Der udfoldes
under denne Kamp en Behændighed fra Bandri I lerernes Side, som det er en Fornøjelse at
se paa, og man forstaar det sportslige Element,
som findes i Tyrefægtningen. Endelig kom
mer sidste Akt, hvor Toreroen (ikke som det al
tid paa dansk kaldes Toreadoren) skal give Ty
ren Dødsstødet og helst slaa den ihjel med før
ste Stik ved at ramme den i Aandedrætscentret
i den forlængede Marv.

Man sidder fuld af Spænding og venter
paa, at Tyren skal falde, og sker det, jubler
alle; ved Siden af mig sad en Spanier, som, da
Tyren faldt, greb mig i Armen og raabte
»Bombita!«, det var nemlig Bombita, Spaniens
fineste Tyrefægter, som fældede Tyren, og den
gode Spanier har maaske ikke syntes, at jeg
var tilstrækkelig begejstret.

Naar Tyren er fældet, gaar Toreroen sin
Sajersgang rundt i Arenaen, mens Folk jubler

og kaster Hatte, Puder, Cigarer, Vinflasker o.
lign, ned til ham, som han griber og atter slyn
ger op mod Tilskuerne. Man tande her i St.
Sebastian se fornemme Damer kaste store Hatte
med Pleureuser ned til Bombita. Imens slæbes
den dræbte Tyr ud af et Spand paa tre Muldyr,
og saa begynder Forestillingen paany og er
først forbi, naar der er dræbt seks Tyre.
Uden for Arenaen er der stort Opløb, her
sælges nemlig Kødet af de dræbte Tyre; det
regnes for en stor Lækkerbidsken, da Tyrene jo
er i udmærket Foderstand. Efter Forestillingens
Slutning baner jeg mig Vej ned paa Arenaen, og
erhverver mig for den beskedne Sum af 25 Cen
times en af die Bandarillaer, som sad i den
sidst fældede Tyrs Ryg; den hænger nu paa
min Væg og minder mig med sine Rustpletter,
der stammer fra Tyrens Blod, om mine Ople
velser i St. Sebastian.
Fra Spanien er Tyrefægtninger nu ogsaa
indforte i Sydfrankrig paa det gamle romerske
Amfiteater i Nimes, hvor man dog kæmper med
stumpe Lanser og altsaa kun »driller« Dyrene.
•— Selvom Tyrefægtningen indeholder et sports
ligt Element og kan være meget spændende at
overvære, maa man dog sige, at det, at den
stadig florerer i disse Dele af Europa, ikke just
taler til Fordel for disse Landes Kultur-, og man
forstaar Præsident Poincaré, der ved et Besøg
i Spanien for nogle Aar siden nægtede at over
være en Tyrefægtning, noget, der fremkaldte et
Ramaskrig i den samlede spanske Presse.
S. P.

Fluen.
Der kom en Flue ind ad Vinduet.
Den var ikke særlig stor, det var egent
lig en ganske almindelig Flue.
Men den følte Evner i sig, store Evner,
Evner til at gøre noget ganske usædvan
ligt, noget mægtigt, noget en Flue aldrig
før havde udført; den vilde revolutionere
Verden! Hvad den skulde udføre, tænkte
den ikke over; den var endnu i sin
grønneste Ungdom, Idealernes Tid; men den
vidste, den var et Geni.
Hvor var den nu fløjet ind? Sørgeligt
ogsaa, at Genier altid var saa distræte!
Naa, siden den dog var her, kunde den jo
undersøge Sagen.
Uh, der sad et Menneske. Den Slags Dyr

kunde den slet ikke lide; de var saa stor
paa det, skulde have alting saa kunstigt,
troede, hele Verden drejede sig om dem.
Forresten nogle underlige Sager, der var
herinde. Hvad var det for en høj sort Tin
gest i Krogen. Fluen satte sig paa den; uh,
den var kold; den var af Jern. Men se; der
hang jo noget paa Væggen, som gik frem
og tilbage* og tikkede. Og der, midt i Væ
relset, hang en dejlig Ting af Glas, som man
kunde hvile sig paa. Og se der! og der! og
der!
Fluen undersøgte og besaa, fløj fra det
ene til det andet og tilbage igen. Og til
sidst blev den sulten af det. Men her var
jo slet ingen Mad; her var egentlig frygte
lig kedeligt. Den vilde ud; og den fløj ud.
Men alligevel kom den ikke ud. Hvad
var det dog for noget? Se her var den selv,
og der kunde den se Træerne ude, og skulde
den saa ikke engang kunde flyve over til
dem! Den prøvede og prøvede; hele Tiden
stødte den mod noget, noget som den ikke
kunde sidde paa og kravle paa, men som den
ikke kunde se; det var Trolderi; men ud
vilde den nu! Og den forsøgte igen.
Av, nu rørte Mennesket paa sig! Hvad
var det, han sagde? „De forbandede FluerU
Og dernæst som pligttro Borger: „Der maa
anstilles Jagt paa dem!“ Tak Skæbne! Saa
maatte den ud; nu gjaldt det Livet!
Manden kom hen til Vinduet med en Avis.
Slaget begyndte. Fluen flagrede frem og til
bage, mere og mere forvirret og forvildet,
omtrent bedøvet af den øredøvende Larm,
Mennesket lavede med Avisen, naar Slagene
haglede ned omkring den.
Herregud, var det saadan den skulde ende,
den, Geniet med de store Evner og Idealer;
hvilket Tab for Verden!
„Saa, der ramte jég den endelig!“ sagde
Mennesket og saa sig rovbegærlig om efter
et nyt Offer.
Og Fluen udsprællede stille i Vindues
karmen.
Else Bache.

Af Mangel paa Arbejdskraft er vor tid
ligere Bogtrykker ikke i Stand til at trykke
Bladet mere. Man bedes derfor undskylde
Forsinkelsen nu d. 1. Deo., da det tog no
gen Tid inden vi fik ordnet det med en an
den Bogtrykker, da ogsaa Sygdom sinkede
os. Kammerater, husk vi er altid glade forBidrag af enhver Art!
Red.

