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Statens pædagogiske Studiesamling 
København V-



Diplen
Ugeblad for
Herlufsholm

Ur. 1. — Sorsbag ben 30. ^cptbr. — 1909.

Dort Program.
l) ^ver Uge bringer vi en rebaf» 

lionel lebende 21 rtifel, fom 
Kegel angaaenbe lofale ^orfyolb; 
bog vil ber ogfaa i Dinierens £øb 
fomme Jlrtifler om politiffe og 
anbre aftuelle Spørgsmaal.

2) tyver Uge bringer vi Keferater 
af ben forløbne Uges Be» 
givenfyeber. Di fyar fifret os 
Usftftance af en færlig Sports» 
mebarbejber, en XTlufif» og teater» 
anmelber, en militær og en efpe= 
rantofynbig Ulebarbejber famt en 
Specialforrefponbent paa Sfole» 
bygningen.

3) tf ver Uge finbes paa ftbfte Sibe 
en Øverfigt over ben fom» 
menbe Uges Ulærfebage.

rQ ^ver Uge offentliggør vi et 
Digt af vor fafte Syrifer.

5) ^ceVillig vil ber i vore Spalter, 
forfaavibt piabfen tillaber bef, 
finbes Smaavers i dflutning 
til Ugens Begivenheder.

6. Det er besuben vor bjenfigt i 
Dinierens £øb at inter vie tve 
Stebets Notabiliteter.

(Kebaftionen forbelplb r fig Ket til JÆn» 
bringer i programmet.)

^nbfenbte Bibrag maa for at 
famine i Blabets næfte Hummer 
være Kebaftionen i ^oenbe f e n e f t 
Ulanbag Uften Kl. 7.

Diplett om be le s Ijver Ønsbag 
Uften til vore Ubonnenter og fofter 
f u n f O Øre pr Hummer. Haar 
vi l)ar funnet fælte Prifen faa for» 
fyolbsvis lavt, ffylbes bet ben ftore 
Øtlflutmng, vi venter at møbe. Kile 
bør abonnere. 3ntet tibligere 
Slab f?ar nogenftnbe tilbubt fine 
Ubonnenter faa meget fom Diplen.

Dtplen tryffes i H. P (Skriften» 
fens Bogtryfferi i Hceftveb, og bet 
er unøbvenbigt at tilføje, at bet frem» 
ftilles paa ben meft moberne Ulaabe. 
Som £a?ferne vil fe af bette Hummer, 
er ber intet fparet paa ben funftneriffe 
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UbfmyFmng. Det vellyffebe Sillebe, 
ber pryber nor ^orftbe, er ubført i 
A/S. Danff Hcprobuftionsanftalt og 
Ijolms Keprobuftionsanftalt efter ct 
fotografi af Snenb ^riis ^efperfen.

Annonceprtfen er to Øre pr. 
PetiPEinje. Jor ftabige Annoncer 
Habat. -----------

Gegw Abonnement! og faa 
Deres Den til at tegne Abonnement. 
Deftillingsfeblen, ber finbes Sibe 3, 
bebes inbleveret feneft £orbag i vor 
Sfspebition paa ©ymnanet.

(£n Koncert

3 Sønbags, mens IRegnen ofte 
neb i Strømme og gjorbe Snlbætelfen 
faa trofte§lø§ fom blot mulig, bar 
8rf. ißefdjefe^pebt faa elffbærbig at 
forlyfte et ejelufibt Selftab paa ^eft= 
falen meb fin Sang. 9Reb ftor 2ib 
og gtiffljeb fang l)un, atfompagneret 
af ©rganift æiig og fRegnen§ en§= 
förmige ^taften mob fRuben, et $ar 
beltenbte banfte og norfte Sange, 
ber afloffebe Ißublitum begejftrebe og 
fortjente ßlapfalber. StogTe tpfte fRo= 
mancer bar minbre belbalgte. Sen 
forfte bar bift ganfte fon, men Sef§= 
ten beSbærre albeleS uforftaaelig. 
„Sie ©renabiere" gjorbe Spffe, men 
egner fig abfolut bebft for en §erre= 
ftemme. Sangt bebre laa for ^rofe^ 
tten Stomancen om „bie fc^øne Sub 
tanStodjter", bet bleb funget baabe 
fmuft og ftemningSfulbt; bog funbe 
man atter Ijer flage ober utpbelig 
Sefftubtale. — Sit fjrf. ipefcljcte^øebt 
enbnu par nogle Simer tilbage ljo§ 
fin Sanglærer, bar tpbeligt; men at 
fjenbeg friffe, frejbige Stemme bobbe 
formaaet at binbe baabe IßublitumS 
®unft og 3ntere§fe, bifte noffom 

be ©bationer, ber flog op om ben 
unge Sangerinbe, ba ben fibfte Sone 
bar benboet.
Srob8 ßlapfalberne lob 3frt.*Pefcbcte= 

ßoebt fig iffe bebæge til at gibe 
et ©fftranummer til bebfte, og Salen 
tømte§ libt efter libt. og fpreb= 
te§ ab be fønbageftermibbagSftille 
2?eje, bbi§ blanfe fßptter frufebeS af 
ben ebinbelige 3legn.

S.

£anfer
veb Affløringcn af IHinbesmoerfet for 

(Carl all b. ^8. Sept. 09.

Santaften! Utens Etbens Strømme rtnbe 
Sfal bn ftoa, et uforgæng’Iigt IHinbe 
for be fene Etbers flørte Slægter 
Øm en manbig IHenings tro forfægter.

<3 e o r g .

Høbbeturen.

Ser bengif lang Slib imellem be to 
Sage, ber bannebe ?)berpunfterne for 
bette 3lar§ KøbbeturSperiobe. SRanbag 
13. Septbr. bleb ber fpurgt forfte 
Sang, og iffe før OnSbag 22. Septbr. 
opranbt Sagen, og i SRellemtiben bar 
ber blebet forfogt abffillige ®ange, 
men ftabig meb famme fRefultat — et 
Sfflag, fnart forbi Kobberne iffe bar 
mobne, fnart forbi Stoben bar baab, 
og fnart forbi ben uunbbærlige 3n= 
fpeftor bar bortrejft.

Kaa, men enbelig ©nbag 22. Sep= 
tember fif bi ba Kobbeturen. Sagen 
opranbt meb obertrutfen himmel, men 
libt efter libt flarebe bet op, inbtil 
Solen enbelig i Ki4?rifbarteret bifte
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Xlnbertegnebe beftiUer herneb Abonnement paa „Dtp len" for 

©ftober (fynab her if fe ønffes, bebes ooerftregel).

Herlufsholm, ben .... 19°9

pele fin tunbe Slibe og barSlebe, at 
Sagen bilbe blibe barm og fri for 
Slegn — rigtig egnet til Slobbetur. ß(. 
1| marfcherebeS ber af Steb, og ÄI. 
2| bar fyek flotten fprebt runbt om= 
tring i Stenftoben, Ijbet i ^cerb meb 
at plpnbre fin æuff. Cg fillen en 
SJtaSfe Slobber, ber bar! Si minbeS 
ilte nogenfinbe for at hübe fet en faa» 
ban Dberflob. ©en, ber tan tjufte 
Sløbbeturen i gjor, er fitted ogfaa i 
Stanb til at erinbre, hbor glab man 
ba bar beb at fe en enlig Slob, fom 
man maafte oben i ßobet itte tunbe 
faa fat i <— ja, faa beffeben bar man 
bengang. Stien i Star! ©a gab man 
flet itte ulejlige fig, mebminbre man 
tunbe faa en4—5 Stptter ab (Sangen. 
Cg trobs benne llbeftebenpeb tunbe 
man bog faa Slobber not, og meb bel= 
fpætfebe Sofer benbte alle tilbage til 
bet trabitionelle „SamlingSfteb", pbor 
en ujtanbfelig Summen af „®ffen el» 
ler ueffen" lob for enS Øren, inbtil 
alle habbe faaet Slab, pborbeb fDlum 
ben ftoppebeS for en Stunb.

Unber Spisningen batte en af Ste» 
bet§ celebre §unbe — ja. bi polber 
itte af at ncebne Slabne, men bet er 
bift ogfaa ganfte oberfløbigt — megen 
Cpmcertfomheb og famlebe et ftort 
Dpfob om fig. — ßibt efter begab man 
fig paa Hiembejen og naaebe lige Ijjem, 

førenb ben ubehagelige Støbregn be» 
gpnbte at bale neb fra Himlen, fom 
imiblertib, uben at man habbe lagt 
SDlærte til bet, bar blebet ganfte ober» 
truffet. — ©a bi tom hiem- erfarebe 
bi folgenbe

fenfationelle SI p h e b :
Srt. Sepefteb habbe — faa bibt bi 

har tunnet faa oplpft — opnaaet ©a» 
genS Setorb beb at finbe en Samling 
af 8 — otte — Slobber.

rr.

(St ZHinbe.

Danfen »ar omme og .fejlen fTut, 
fyfene ffuftes, fom glimteb’ i Xlatten, 
Salene tomme — en Hofe laa brubt 

og msnet tilbage.

blfftebens bitre Eime er flut, 
Stjernerne tinbreb’, og Uglernes Klage 
følger be fage; — Drømmen er brubt, 

tun et ITtinbe tilbage.
p i e r r e 11 e.

Hngsffucplabfcn.

Se tre neberfte fliaSferS aarlige 
ßantonnementSobelfer finber Steb 
i biSfe ©age unber Sebelfe af ®ene= 
ralerne ®. 5Jled)ingberg og 6. ßütti» 
cbau. 3ra bor militære SJlebarbejber,
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O

UgeHabet „Diplen^s (Sfspebition, 

Herlufsholm (Symnafium.

fom vi ftratS fenbte fil ftrig§ftueplab= 
fen fom fpeciel fiorrefponbent, tjat Vi 
mobtaget følgenbe:

24. Oeptbr.
partiet Sledjingberg tog Dpftib 

ling Veb Snogtjoj, mebenS ^jenben 
ftillebe i DlaabmanbSljaVen. Større 
Sammenftøb fanbt ilte Steb. æle= 
djingberg rpttebe gennem ßoljaben, 
fbingebe gennem Stlléen og Vilbe 
oberfalbe gjenben, naar benne rpt= 
lebe over (Sangbroen inb i 9lt)ljabe: 
men paa ®runb af bet al for libt 
ubbittebe Spejber fpftem (en -^ejl, 
ber begaaS ^bert enefte Star) op= 
naaebeS ilfe engang føling meb 
Sjenben, fom tun foretog et mat 
fyremftøb i .Retning af §bælbinge= 
broen.

3ngen af Officererne fra fore= 
gaaenbe Star faaS blanbt ©ilffuerne.

Corpora I.

2XbnarfcL
3 bi§fe ©age fer man en SRængbe 

af be minbre ©ijciple gaa runbt meb 
ftore Salbetlatter i Stnfigtet, og ber 
gaar bit be IRpgter om. at bet er en 
meget ubehagelig ^ubfpgbom. ©isfe 
æpgter fer bi o§ i Stanb til at 
bementere; felofølgelig fan @pgbom= 
men i fig felb bære ubehagelig not, 
men ben mene§ at ftamme fra ober= 
breben Stpbelfe afumoben^rugt. 
©a Spgbommen er meget fmitfom, 
fan bi berfor fun raabe bore Sæfere 

til, faalænge ©pibemien barer, at fft) 
be let fenbelige patienter — meb= 
minbre man maatte ønfte nærmere 
Sefenbtftab meb „Stmeritoljen".

— n.

Den fommenbe Uge.

Sønbag 3. ©ftober: Cfjrtftiansborg Slots 
Branb j.779-

S. Jrtis 3efperfen og Kj. Sarfen Jøbfels- 
bag.

ITtanbag 4. ©ftober: Eb. 3ungerfen.
Eirsbag 5. October: 3. ffebemann Baagøe.

Unnoncer
(Dnsöag Öen 6. (Dftober Kl. 6 

affyolber foreningen ,,^rt 
©eneralforfamling paa Sæfefalen.

ycftvrclfen,

"^rem" o«»®?102”’ 
öals Sibliotef" ffaffes 

anttfoarilf til ul]Ort billige Prifer. — 
forlang Prislifte.

U. V. Änu^tfen.

2Infoart;aoenbe Kebaftør: p. Øpftrup. 
(forretningsfører 21. <£ I g a a r b.

Eryft i ZT. p (fljriftenfens Bogtr ffferi, 
Ztæftveb.



pt plen
Ihielilnö for 
%nluf@l|ølin

Ur. 2. — Sorsbag ben 7. Uktbr. — 1909.

^abninøens

*** gorljanblingerne om at flette 
Stolens to ugentligeSlabetimer til tjel= 
bigere Sliber paa ©agen fpneg at bære 
ftranbebe paa et eder anbet Stær — 
bi beb iffe Ijbiltet. ©et er tebeligt, tl)i 
ber er et fßuntt, bbor en ^orbebring i 
bøj Srab er ønftelig.

Stanglerne beb ben n u b æ= 
renbe O t b n i n g (©irSbag og 
Stebag fil. 11—12) er iøjnefalbenbe 
not. ©imen fra 11—12 er ben e n e= 
f t e famlebe Qæitib, bi tjar, men§ bet 
er Ipft, og paa be ©age, ba ben berø= 
beg og, er itte blot al Sport 
u b e I ti 11 e t; men mange, ber itte 
borter Sport, tommer paa ®runb af 
Slabningen o b e r bo be b et itte 
ub i frift Suft be to af Ugens fpb ©age.

i?or at raabe æob paa bi§fe Slangier 
fremfatte §r. SpammerSbaimb et S o r= 
flag, ber git ub paa at lægge I8ab= 
ning og Stibbaggborb i a | ©ime fe= 
nere og beb Slabningen begpnbe meb

1 . fil. og gaa opefter, ©erbeb bilbe 
opnaaS, at ber bleb Sejligbeb for be 
to —tre oberfte filagfer til at fpille 
gobbolb ogfaa ©irgbag og ^rebag og 
faa enbba faa Slab obenpaa. ©et 
tunbe fpneS friftenbe; men en libt nær= 
mere betragtning bil ftratS bife, at 
gor flaget for alle anbre enb 
netop b i S f e faa o b= 
bolbfpillere betpber u g e n t= 
lig tilbagebenbenbe U6e= 
bageligtjeber, u ben at ber 
b e r b e b opnaaS en o r= 
b e b r i n g i be itte fobbolbfpiUenbe 
©ifcipleS fiaar. ©bi itte blot bil f}ru 
£>ertj og pele fietfen= og ©jenerperfo= 
nalet faa Slefbærligljeber beraf, men 
ogfaa b’^rr.Øberlærere ^agfelager og 
§anfen, Slbjuntter ©otjfclje, ©tjomfen, 
^erbinanb, Stittelfen, Slang, Smitb 
og -Sammersljaimb, Organift SBiig og 
fruerne Sptjfclje og SBiig.

Sangt bebre bilbe bet bære, om 
Slabningen tunbe læggeS m e l = 
l e m 6—7 om Sl f t e n e n; bet 
bilbe ingen øforftprrelfe bringe, og 
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bet bilbe ba bber Sag bære muligt 
baabe for [tore og fmaa 
at fpille Sobbolb og tomme ub i ßuf= 
ten. Sette gorflag but imiblertib 
mobt en ubegribelig 9Jiob= 
ftanb paa tjpjere Steber, forbi bet 
nøbbenbiggør 3nblæg af ®aS i 33a= 
beljufet og etStra 2øn til SlnberS. 
3ngen af Selene ffulbe bog fpne§ 
uobertommelig, og ba bet er inbltp 
fenbe, bbor ft ore 3 o r b e l e 
b e n n e C r b n i ng fremby 
ber i Sammenligning meb baabe 
ben nubærenbe og ben foreflaaebe, 
faa f f a I be øjeblitfelige 
æanfteligbeber oberbinbeS, 
for at bi fan opnaa et b a r i g t 
S o b e.

2If en ^elefonfamtale.

— ^aUot)! ®ob Sag, fære Sante! 
3eg maa beSbærre mebbele Sig, at 
jeg iffe fan tomme i Slften, jeg er 
tommen 2 ®ange for fent til Sorbet.

—§bab mener Su? Sfulbe bet bir= 
telig bære not til at forbpbe Sig at 
rejfe! Su bil bift narre mig, Su but 
bift bebrebet noget f I e m t, 
og bet bil Su itfe fige.

—yiej, Sante, bet er, fom jeg figer. 
§ele Srunben er, at jeg er tommen 2 
— to — Sange for fent til Sorbet.

— Set er jo en umenneftelig baarb 
Straf for faa ringe en Øjorfeelfe at 
øbelægge en Sørbag Elften for Sig, 
bet er ber birtelig i n = 
gen Stening i.

— 3eg gab Sig gerne Slet, Saute, 
men bet er ftribenbe mob ® t a b = 
lisfemente i § 31 a n b at 
gøre ^nbfigelfe. 3Ilt ber er orbnet 

efter b 0 ie f i c æ i S b o m, og 
bi but tun tabfe at bære bort Slag.

— §abbe Su iffe gplbige Unbftblb= 
ninger?

— Set nptter iffe, bet gælber in= 
gen IXnbffplbning; bi bur at møbe til 
Siben, og fan bi iffe, faa ftal bi ah 
ligebel.

31 u t.

Dalfebrømme.

Su fa»re, fortryllenbe pigelil 
træb Panfen meb mig!

fjor IHiififfens Stufen, lyt blot bertil! 
Prager ben Pig?

£æg tillibsfulbt i min ftærfe 2lrm 
bin fpæbe tnb;

fom Soferne neb bin fneb»ibe Sartn 
biusfer bin Ktnb.

3a boil big, bn bejlige, trygt i min 2lrm 
i ben foasnenbe Dals;

jeg fysfer bin Sæbe faa foulmenbe »arm 
og bin blænbenbe ffals.

Bayazzo.

33i træffer Stolens Steftor og be= 
nbtter ßejligbeben til at faa et 
SpørgSmaal, ber filtert er af ftor 
3ntere§fe for o§ alle, befbaret.

„gorbolber bet fig rigtigt, bbab ber 
fortælles, at ber i ben nærmefte §rem= 
tib bil inbtræbe nogle ^oranbringer 
i S p i f e r e g l e m e n t e t ?"

„3a bet er rigtigt not. Ser bliber 
nogle minbre Anbringer."

„^bori beftaar be? Set er for= 
baabentlig 3JlanbagS=DtSeftegen, bet 
gaar ub ober."

„3a, 3 faar iffe flet faa meget 
OtSeføb fom tibligere."
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„©g be anbre goranbtinger ?"
„guffet jeg itfe i Øjeblitfet. fölen 

forøbrigt, men§ jeg nu er i (Bang, 
lab mig faa fortælle ben aHerfibfte 
W)eb."

„æi er meget fpænbte."
,,©m nogle Uger faar bi fjer beb 

©folen en Særerinbe!"
æort ?lnfigt er eet ftort ©pørg§= 

maalstegn.
„3a, bet er ganffe bift! ©g fjbab 

tror 3, bun ftal unberbife i?"
„æi ftal ba bel iffe til at lære 

§aanbarbejbe?"
„9lej, men æenarbejbe!"

?"n •

„3a, bun faar tun be tre neberfte 
SlaSfer, og IjenbeS ©imer falber meb 
lem 6 og 7 om æinteren."

„æaa. ja! ælange Siat for ©plp§= 
ningerne! ©aa er bi meb!"

§bab bi ogfaa antager, at bore 8æ= 
fere er, men ftulbe bet mob 3orbent= 
ningen iffe bære ©ilfælbet, faa fan bi 
tjberligere oplpfe, at man faar gob 
ærug for Særbigbeb i fjenbe§ Sa9 
om en ælaanebstib eller faa.

rr.

æi bar fra anben ©ibe erfaret, at 
ben ntje ©anfelærerinbe Ijebber 3rtt. 
æafjl.

æcb.

Svampe.

æi tjar altib æefpett for gobe 3beer, 
faa meget mere, fom man iffe falber 
ober bem bber ©ag; berfor er bet o§ 
en (Slæbe at anmelbe ben Ubftilfing 
af ©bampe fra ©fob og ælart, ljbor= 
meb Slbjunft gerbinanb ©onbag 3. 
b§. prbbebe ælontrerne paa ælufæet. 
§r. Serbinanb fjabbe alt i nogen ©ib 
fpslet meb benne ubmærfebe 3be, og 
bi ffplber tun bet mislige æejrlig, 
benne ?Xar§tib§ fortbiblebe æefslen 

mellem Sulbe og æegn, at førft bem 
ne ©ag bleb ben ubbalgte. — fjra 
ben tiblige ælorgenftunb brimlebe be 
nærliggenbe ©fobe af ©bampejægere, 
og 3be«n maa fjabe bæret ftor og 
Sptien meb; tlji allerebe i 3ormibba= 
gen§ Søb laa ælaSfer af ©bampe i 
malerifte Slpnger paa bet grønne 
ælo§, ca. 90 Slrter ialt.

SI. 2 bleb ber aabnet for æublv 
fum. æeføget bar ftort, og bet ffor= 
tebe iffe paa Soborb fra be tætte 
Slpnger omfring ælontrerne, fom be 
mange npbelige unge ©amer gjorbe 
blot enb mere malerifte.

©er er ingen ©bibi om, at ben 
fmuffe UbftiHing§ energifte 3bær‘= 
fætter meb gob ®runb tan bære glab 
ober bette æefultat af en ©ønbag§ 
møjfommelige Slnftrængelfer, og bi 
fan meb forbentning&fulb ©pænbing 
glæbe o§ til, bbab npe ©berraffelfer 
§r. 3?erbinanb bil bpbe o§.

©.

Paa Ubfig.

Konfirmation, æeb Som 
firmationen i §erluf§ljolm§ Sirfe i 
SønbagS bleb 9 æiger og 6 ©renge 
fonfirmerebe. æaftor ©djambtje ub= 
talte i fin æræbtfen Ønffet om at fe 
minbft 500 ætennefter i Sirten Ijber 
©ønbag, tjbab ber i æetragtning af 
SirtenS 400 ©ibbeplabfer fpne§ o§ 
libt rigeligt.

11 l b t f e § t i I f æ l b e. ©por= 
ten fræbebe i ©orSbagS to ©fre, ibet 
S. Slvalb falbt i ffobbolb og beftabi= 
gebe fit Snæ, ber [eb af en gammel 
©tabe; ban tan nu beSbærre itfe 
mere tjbe ©folen fit bærbifulbe æi- 
brag paa 3obbolbfpiKet§ Dmraabe. 
Seifer=æielfen falbt famme ©ag og 
fif ærub paa fit benftre æøgleben; 
[jan er bog nu paa ®runb af fin fo-- 
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libe Honftitution fnart fielt pelbrebet. 
Spanbet flog OnSbag fin Singet ret 
alborligt i Äriciet, og ^olftein tjat 
faaet en Singer af 2eb.

S. i n 158 e f o g. Sotleben famlebe 
en i „Statf" fbømmenbe Senftanb 
en Sei Opløb, og man biStuterebe, 
pbab bet tunbe bære. Oberlærer 
^anfen, bor ftorfte Saøtabtoritet, 
talbte ben en Hritanb; Slbjuntt S^t= 
binanb mente, at bet bar en 2appe= 
bplter. Sieftor Sacfje anflog ææfenet 
til — en SræEIobg.

U b b p t t e. Oberlærer ^anfen 
bat forleben Sag paa Sagt og tunbe 
gobt pabe ftubt noget.

H i t.

Sra Krigsffueplabfen.

Sirsbag 28.
partiet æledjingbetg tog ligelebeS 

i Sag Offenfiben og rpttebe fra Sam= 
lingSplabfen i 3taabmanb§baben ober 
Sangbroen gennem ^pljabe og tog 
Stilling i Oeen beb Organift 28iig§ 
æolig meb S^ont mob ßopaben. 
Stillingen bat Ijer itte filtet paa pøj= 
re Slof, Ijbotbeb ffjenbenS Opmarfd) 
loblig fent obferberebeg.

Sjenben rpllebe raff frem, inbtil 
Ijan faa, at et afgorenbe Slag bar 
uunbgaaeligt. partiet 2iittic£)au bur= 
be ftratS Ejabe taftet fig i Siben, faa 
bat llbfalbet hiebet et anbet. Sfter 
en ti SJtinutterS tjibfig Hamp bar 
fiampen afgjort til fforbel for æle= 
djingberg. Hampen oberbærebeS af 
mange intereSferebe Silfluere; bi 
næbnet: 3al)le, Spopt, Storbentoft, 
H. ^eSperfen, Steget, Slgaarb og 
bot pngfte fUlebatbejbet.

H o t p o t a l.

fPerfonffifte.
OnSbag 29.

Seneral 2üttid)au bor Sag§ Sato 

fratraabt Hommanboen, ber et ober* 
braget §offmann.

H o t p o r a 1. ’

S o r b i ?
Øbelfetne er paa Srunb af heften 

ubfat paa ubefiemt Sib.
H o r p o t a l .

Pen fommenbe Uge
Jrebag 8. ®ftbr.: prins paralb, f. 1876.
£ørbag 9.

„ 9-
Sønbag io.

„ 10.
n 10.

Qbnsbag is.

2llfreb Dreyfus, f. 1859. 
£jolgerl)racf;mann,f. 1816. 
ffr. IViig.
Heferoelcege 21. Hlaag. 
fritpiof Haufen, f. i86j. 
if Hocp.

(Vi beber »ore Sæfere tilgioe, at ber i fibfte 
Hummer i benne Hubrif par inbfneget fig en 
fejl: Cprifliansborg Slot brænbte 5. Øf' 
tober 18 84).

Unnoncer.

Konfultationstib.
Sfolens £æge træffes alle f^Der* 

bage Kl. 2x/2 præcis paa Syge= 
bufet (Efter Kl. 23/4 træffes jeg 
iffe fiffert.

Hlaag.

{Tennisbolde fælges. 3. Saagøe.

Høaor og„<Sylben=
1 «>als Sibliotef" ffaffes 

antifvariff til utført billige Prifer.
21. P. Rnu^tfen.

llnfvarpanenbe Hebaftør: p. ®p ftrup, 
(forretningsfører: 21 (E I g a a r b.

Cryft i H. p. Cpriftenfens Sogt ryf fer i, 
Hæftreb.



Biairn
UgrlJlaii før 
^rrluføl|«lin

Ur. 3 — Sorsbag ben 14. jøktbr. — 1909.

Dbifeftion.

*** Debet æibifettion bil for be 
ffefte fremtalbe en bunfel ©rinbring 
om noget, man engang tjat læft i en 
eller anben Sl)rebefft)ttelfeSaarSberet= 
ning om grufomme IBibenffabSmænb, 
ber — naturligbis i fjerne Sanbe — 
IjenfønSløft ftaar og flænfer i [taffels 
lebenbe kaniner.

3lu er æibifeftion blebet en Sei af 
et S f o l e f a g; bj aftrt)ffer orbret 
folgenbe Ubbrag af en Sfolebog, ber 
benyttes i Herlufsholm Stoles tre 
øberfte ßlaSfer.

^ororb.
• ••3eg maa i ®rab anbefa= 

le, at ogfaa be bag i ®ogen fanv 
lebe Sorføg ubføreS i faa 
bib llbftræfning fom muligt ...

Sorføg.
1. ... ®t Øfrøpat bræbeS beb, at 3lt)g= 

råben obertlippeS lige bag Hobe^ 
bet meb en fpibS SafS, bborefter 

Hiærne og Stpgmarb obelæggeS 
meb en ftump Jlaal, ber føreS 
inb, førft i HiæmetaSfen og beref= 
ter i DlljgmarbStanalen og brejeS 
runbt.--.

2. ••• ®n f^rø bræbeS, fom beffrebet 
i fyorføg 1, og llnberfæbcn meb 
Sungen fjærneS--.

13. Sn j}rø bebøbeS meb ißter. 
gjærtet lægges blot fra Sugfiben, 
ibet ben [tore ®ene i æugenS 
SJlibtlinie ffaaneS, og Hjærtepo= 
fen flippeS op. SJlan fer nu Hiær= 
tetS Sebægelfet og IBIobetS 
Strømning meget tåbeligt. Srø= 
en maa bræbeS, inben ben baag^ 
ner af IBebobelfen.

15. JRifroftopiff ^agttagelfe af 
wrebSløbet foretages letteft paa 
en ^aletubfe, ber bitleS inb i libt 
fugtigt xJiltrerpapir, faalebeS at 
noget af Halen er fri, og lægges 
paa et DbjettglaS. ®n Srø maa 
bebøbeS og anbringes paa en 
Äortplabe meb et paSfenbe Hul 
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tjborober ©bømmehuben fan 
fpænbeS ub meb et Sar Jlaale.

16. ®n StØ bræbeS paa fæbbanlig 
fDlaabe ■■■

18. Hat man nogle Samer i Sot- 
bejen inbfprøjtet libt Sæt i nogle 
Staabet æanb unber StøenS 
Hub, finber man

31. ®n StØ bræbeS paa fæbbanlig 
fDlaabe.

32. Saa en StØ oberflippeS 3tpg= 
matben lige bag Spobebet, hhor= 
efter bette meb llnbtagelfe af lim 
bertæben fjærneS. Støen ligget 
herefter flapt ben. Sen tan intet 
fole og gøt ingen æebægelfe af 
fig felb.

HængeS ben op beb Unberfæ= 
ben, og anbringes et lille <Stpffe 
Siltrerpapir, bpppet i ftærf ®bbi= 
fe, et eller anbet Steb paa Srop= 
pen eller Semmerne, biffeS bet 
ftrafS bort beb IjenfigtSmæSfige 

Sebægelfer — orbneS £Reftef§. 
(®fter h^ett faabant Sorføg bor 
Stoen ffplleS af meb Sanb, for 
at irritationen iffe ffal bebbare 
og forftprre be følgenbe ®fSperi= 
menter). finibeS Stoen i et æen, 
eller bpppeS Spibfen af en Saa i 
Sbbife, træffer ben Senet til fig. 
DberflippeS fRpgtaben bag Stub 
berblabene- og øblæggeS bet 
afflippebe Stptte IRpgmarb meb 
en ftump Slaal, forfbinber 3teflefS= 
erne fra Sotbenene, ibet-- 
Set IpffeS ofteft iffe Støen at 
biffe et ®tptte Sbbifepapit bort. 
Senet løftes, l)biS en Saa bpp= 

peS i Sbbife, men bet famme fter, 
hbis et lille ©tpffe Sbbifepapit 
læggeS paa IRpgftben af 
Soben.

33. Sn StØ bræbeS og flippeS mibt 
ober bag Sotbenene. inbbolbe= 
ne fjærneS. Huben træffes af 
lige til Saafpibferne. Stæpata= 
tet hængeS op. •••

34. Samme Stæparat fom i S°r= 
føg 33.

Dg bisfe mobbpbelige Sorføg u b = 
føres ber paa Herlufsholm; man 
berøber fine SDlebffabninger ßibet for 
at bife nogle Sfolebifciple, fjborban 
StøetneS Stmrebaat bitfer.

éri 3bra>t

Soreningen „Sti ibræt"S ®ene> 
ralforfamling i DnSbagS, bbor 30 
fOleblemmer pabbe gibet Støbe, bleb 
meget bebæget. SrobS Sirigenten, 
Hr. Slbjunft SerbinanbS bpgtige Se= 
belfe, fneb bet at Ijolbe be liblige Se= 
mptter i Sømme. Saa SagSotbenen 
ftob nemlig bet ftore SpørgSmaal om 
SoteningenS Opløsning eller æe= 
ftaaen. ®’Htr. Slbj. Spomfen og Ser= 
binanb talte begejftret for SoteningenS 
Seftaaen. Hr. Sljomfen foteflog at 
labe et StiluftSgpmnafium paa 
SportSpIabfen — en ibeS bet oate 
meget æifalb. Spmnafiaft Sarp tab 
te ub fra et meget peSfimiftiff @tanb= 
punft; han bar ben enefle fraftige 
Salet — nej, lab oS bog iffe glem= 
me Spmnafiaft 3ahle, fom bog bleb 
balgt til Sefretær — ber bar mob 
SoteningenS æeftaaen. Sfter for= 
Hellige Ubtalelfer om, pbab Sotenim 
gen burbe tage fig af, ffreb man um
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„JU ja, faamænb; 4 — 5 DJlil om 
Sagen bat bei længfte; men bet bat 
ret trættenbe, ibet en ftor Sei af be 
5 9JHI bar paa Stenbroen i ßoben» 
pabn, Ijbiltet jo trætter betpbelig 
mere enb alminbelig Sanbebej."

„Sar bet Sere§ fibfte gnblalbelfe ?"
„Jlej, jeg ftal inb igen om to ?lat; 

men faa et jeg ogfaa færbig."
„Set maa ba ellers ilte bæte faa 

febeligt!"
„Siej, bet er faamænb meget inter» 

eSfant; men man et jo aUigebel glab 
beb at blibe færbig1"

„Selbfpigelig ! Slaa, maa bi tat» 
te« forbi Se itte et blebet utaalmobig 
ober bore mange SpørgSmaal I"

„3eg be’r!"
§botpaa bi trat oS tilbage.

r r.

Paa Ubftg.

ttbflugt.
familien Sßiig og §t. Slbjunft 

Sdjmibt foretog i SotSbagS en Ub= 
flugt pr. Sptle til ^arrebætSminbe. 
gru SBiig ftøbte fammen meb §t. 
Sdjmibt, bet falbt og flog fig libt. 
Stan trøftebe fig meb en bebte 3Jtib» 
bag paa ^arrebætSminbe Sabetjotel.

9Iatmeforanbringet
S’^rr. Spmnafiafter S. Reifer 

Dlielfen og S. Difen tjat af I)- 5JI. 
ßongen faaet IjenljoIbSbiS Sinbe» 
ftreg og goranbring af Slabnet Difen 
til §age meb SiUabelfe til at bære 
famme.

QSeføg.
gpb. Dpetafangetinbe grt. SonS, 

ber bl. a. bil erinbreS fra ^enbes Dp» 
træben i „Satmen", bar i SønbagS 
®æft IjoS gru Seljefteb. 7. ßlaSfeS 
©rammofon fpiUebe „SoreabotenS 
Sang" Ijele Sagen.

ß i t.

Sport.

^obbølbfamp.

Den operraffehbe Soubag i bet 
ftraalenbe Dejr i Torsbags benyttebes 
til en i ^aft arrangeret ^obbolbfamp, 
VII. 4 IV. ctr VI. -c- V.

Kampen begynbte KI. 21/2j VII. 
Klasfe øifte ftrafs fin (Døerlegenfyeb 
og fif i Cebet af fort Tib beres 
forfte ZRaal. 2Hob ^alplegens Slut» 
ning fulgte bet anbet, mebens VI. 
og V. trobs flere Sfub iffe opnaaebe 
at faa placeret Bolben i bet XZet, 
ber bur be fyaoe pæret bag 2Tlaalet.

J 2ben ^alpleg fif VII. beres 3bie 
ZHaal.

Spillet par gennemgaaenbe baar= 
ligt; ber mangler megen Træning, 
før pi fan fülle et ^olb, ber fan 
maale fig meb fibfte Kars. (Dg 
enbnu et: fyporfor ff al ber f pilles faa 
fyaarbt, fom ber bien i Torsbags, 
naar Spillet bliver langt bebre og 
finere, fpis pi aflægger benne Dane.

Dips.

Den fommenbe Uge.
f rebag ;5. ©Ftober: Carl Æoalb, f. ^856.
£ørbag ;e.—Ønsbag 20. ØFtober: ØFtober- 

ferie.

2lnfoarl?apenbe KebaFtør: p. ©pftrup. 
forretningsfører: 21. <8 I g a a r b.

(Eryft i 21. P Cpriftenfens Kogtr^Fferi, 
Kceftoeb. 
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bet megen Støj til Slfftemning om, 
Ijborbibt foreningen ftulbe oplofeS 
eller ej. SJleb ben albeleS oberbej» 
enbe SUajoritet af 26 Si. mob 4 bkb 
bet bebtaget. at foreningen 
ftulbe fortfætte fin 
SHrtfombeb meb forny
et ß r a f t !

©en npe SBeftp.relfe tom til at be= 
ftaa af Slgaarb, fmb., fable, Se» 
fretær, og §r. Slbj. ©bomfen. ©enne 
Seftprelfe bar en ftor Dpgabe liggen» 
be for fig; men bi Ijaaber, at bet maa 
ll)tte§ at fore ben gobt igennem. 
„SÖ^ere there i§ a wilt- there i§ a 
mat)".

ß o o t.

(gfteraar.

Disnet er t>e grønne Store, 
og be gule 8labe flagrer, 
bater tyft mob Bæf fens Done, 
banfer paa ben øbe Sft, 
bæffer Btomfter blege risne, 
før ben bat ffe Dinter isne 
ril bin forb, be (lumrer i. —

Ulen fom vilbe Støtten fibfte 
(Sang, før Døbens tfaanb ben Polbe 
fryfter ben, i pragt ubfotbe 
alt, boat* ftønt ben fnart ffat mifte, 
fpejler ben be brebe Kroner 
bybt t Slåens blanfe Strømme; 
(Sfteraarets gytbne (Toner 
fanner bem fom founbne Drømme 
om be ffønne Sommetbage, 
om be giabe Jttglefange, 
fom fo’r f)en og lob tilbage 
trøftesløfe øbe Dange

Bayazzo

Septemberdagen.

September=flrigen for i Siar er 
bolbt op, og alle be gæbe krigere er 
nu benbt hjem, bber til fit.

Saafnart §r. Slbjuntt ÜQ i d) e l = 
f e n, ber jo fom betenbt bar bæret 
inbtalbt i Star, i 2øtbag§ bar benbt 
tilbage fertil' fenbte bi en af bore 
SUebarbejbere neb for at Ijøre libt om 
SRanøbrerne.

interview.
®i banter paa, og ftrat§ Itjber et 

taftfaft „ßom inb!" ub til o§.
„Sob ©ag, §r. SDlidjelfen, og bel» 

tommen tilbage!"
„Wange ©at!"
„fRaa, ©e er jo aabenbart itte hie

bet ftubt — men bar ©e felb faaet 
gjort bet af meb mange?"

„©et beb jeg faamænb itte — men 
bet bor jeg not."

„fa, bi tbibler itte om bet. ©il 
hbittet iparti borte ©e?"

„feg borte til ^ronprinfenS eller, 
fom bet falbteS, æeftpartiet, l)bi§ 
Opgabe bet bar at angribe ^øben= 
babn."

„5laa, IpHebeS ingrebet faa?"
„©et faat bi menige itte Spor at 

bibe om; tbi til ßrititten. bbor bet 
afgøte§, Ijat bi felbfølgelig itte 31b» 
gang; bet er tun be døjere Officerer, 
ber beltager i ben."

„§bor opbolbt ®e ©em meft unber 
Wanøbrerne?"

„Omtring ^ebebufene."
„Dtatmanøbrer ?"
„ßun een Sang!"
„§borban bar æejret?"
„fæbnt gobt! ©e maa jo hafte 

paa, at felbe ben ftore Wanobte tun 
barebe 4 ©age; be øbrige git meb 
til felttjenefte i ÄobenbabnS nærme» 
fte Omegn."

„§abbe ©e nogen lange ®lar= 
fdjer?"

ftp://ftp.relfe


pijilrn
MsdilBÖ {ør 
Ijrtlnføljøliii

lir. 4. — Sorsbag ben 21. ^ktbr. — 1909.

Dioifeftion.

©et par øjenfpnlig bæret §r. ***’§. 
Stening meb Slrtitlen „33ibifettion" 
i Sr. 3 at fremtalbe en Ubilje ljo§ 
Sæterne mob 33ioifettionen, fom af 
^t. *** anfe§ for raa. ©en gobe tpr. 
***’§, begreber er bift paa bette 
Sunft en ©mule i Uorben; tpi pan 
beb iffe, pbab Orbet 33. betpber. 
æibifettion er: bibenffabelige for» 
føg foretagne paa Ie ben be ©pr, 
pborbeb bi§fe tilføjes SegemSbeftabi» 
gelfe. Äun 3 af forføgene ubføreS 
paa lebenbe ©pr, fom tilmeb er be» 
bøbebe, pborbeb . be abfoluf intet 
mærfer. Sitte anbre forjog er paa 
bøbe ©pr. Stob forføg paa lebenbe 
©pr fan fige§, at ©pret funbe baagne 
op unber „Operationen". ©enne 
fnbbenbing fan man nu fun gøre, 
naar man bifer 53ebtommenbe. fom 
ubfører forføget, fin pele Stistittib.

forøbrigt, efter Sirtitlen at bømme, 
ffulbe man tro, at tpr. *** mener, 

bet raa ligger i be bøbe ©pr§ æe» 
panbling. §bi§ pan iffe mener bet, 
pborfor faa aftrptfe faa mange Øfor» 
føg til ingen 3tptte ? ©pi intet Sten» 
nefte fan ba pberfen finbe noget 
raat etter brutalt i, at man flærer 
Unbertæben af en bøb frø, trænger 
§uben af ben eller putter ben i 
Sbbite. — Og for at gøre Sirtitlen 
mere birtningSfulb (forfatterens eg^ 
ne Orb), faa næbner pan 2 Sange, 
at „en frø bræbeS paa fæbbanlig 
Slaabe". ®t anbet ®f§. paa fpibe» 
fait: „Samme præparat fom i 33." 
Sllt bette fpibetalt par tun gjort ben 
i forbejen miSlpttebe Slrtifel enb 
mere mislpttet. — ©et er galt at 
bræbe ©pr til ingen Sptte; men par 
man Sptte af bet, faa tan ber intet 
inbbenbeS mob 33. §ar man ba 
Sptte af S3, fom Stolefag? ^erpaa 
bør fbareS abfolut benægtenbe; og i 
bette ene Ißuntt. at 33. fom Stolefag 
bør forfafteS, er jeg af famme Sle» 
ning fom §r. ***,

Sten tpr. *** tunbe pabe gibet fin
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SRening tiltenbe i færre Ørb og uben 
bette „«Iftrtjl".

— n.
*

# #

IRebattionen fan gibe ben ærebe 
Snbfenber ganfte IRet i pan§ æetragt= 
ninger ober bet mi§Il)tfebe i ^r. 
***’§. «trätet i 5Rr. 3.

§r. *** er egentlig faa gob, faa 
gob; men pan er en ftor ßlobSmajor, 
og pan er nu efter fin fibfte llbepæm 
bigpeb blebet anfat beb fiorrefturlæg- 
ningen meb ftrengt «Saalæg om tun 
at ffribe 23er§, og bet tan pan iffe. 
®e ftulbe fet pam fibbe meb bræm 
benbe finber og ftraatenbe Øjne, ba 
Ejan ffreb ben paagælbenbe «trtifel; 
ban brømte om at rejfe en ©torm af 
Snbignation, ber ftulbe gøre en ®n= 
be paa 5Rufæum§bpgningen§ 3tæb§= 
ter; bet bar ban nu for tlobfet til 
— men

©tpiben for, at «Irtitlen „æibifeb 
tion" bleb forfejlet, ligger ubelutfenbe 
po§ ***, og itte i bet ©pørgSmaal, 
ban bebanbler: ®e citerebe Sorføg 
et og bliber en Slaapeb- bet, nabn= 
lig, naat be finbeS i en ©tolebog, itfe 
ftarpt not tan forbømmeS — blot 
ftal bette beførgeS af en anben enb 
$t. ***.

Dl eb.
*

* *

®i tan i Sorbinbelfe Ijermeb op= 
ll;fe, at bi bar Srunb til at formobe, 
at itfe flere af be citerebe Sorføg enb 
bet enfelte, bet allerebe et foretaget, 
bil tomme til llbførelfe ber paa §er= 
lufgpolm.

31 eb.

Serenade.

irtaancn lyfte følverbleg 
orer vaabe (Enge 
Ungeifvenbens Strengeleg 
flong meb gyldne Strenge 
fnart i fryb, fnart tyft og bange, 

ffønne Klange,
vuggeb pebe (Elftonsfange 
mob ben lyfe Zlattcpimmel, 
mob be flare Stjerners Drimmel.

Svøbt i ITlaanens Søloerfpil 
ffreb pun ub faa vibe, 
lytteb’ tryllebunben til 
Sang’rens (Elffovsfvibe, 
lytteb fnart i Jryb, fnart bange 

til pans Sange, 
pavbe lyttet faa i lange, 
maanelyfe, blege Kætter, 
(Tuet over vibe Sletter,

pviffet ub fin Sorg og Køb 
pøjt fra Kloftrets Øjnbe; 
om ^orglemmelfe og Døb 
fang be fvale 'Kinbe, 
boltreb’ fig meb fære Klange 

gennem trange,
tavfe, ffumle Suegange, 
fang om penbes bitre Smerte, 
fang om penbes fnufte fjjerte.

Bayazzo.

interview
met» $r. Slöjunft Xfyomfen.

33i bab forleben £>r. Slpomfen om 
libt nærmere at ubbifle ben fßlan om 
et Sriluft§gpmnafium,pan pabbe frem= 
fat beb „Sri Sbræf'S Seneralforfam 
ling, og §r. Spomfen fortalte meb 
fæbbanlig Slftbærbigpeb om fine $(a 
ner:

Slet bar §enfigten at lægge Stjnv 
nafiet beb ©port§plabfen§ norblige 
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©nbe, begrænfet af ßaben og nogle 
för tillfället opftiHebe ©tærme, 
aabent mob ©pb.

Set er jo en libt ubelbig Sib paa 
SXaret for en gbrætSforening at „tage 
fat meb fornpet .Kraft". Ser et 
næften iEEe anbet at foretage fig, enb 
at tage 23anbftøblerne paa og banbre 
ub i ßanbffabet; men ber Ean bet 
lomme Sanfteligpeber meb at finbe 
et SRaal for en faaban gobtur; føer= 
lobianerne er gennemgaaenbe mere 
blaferte enb f. ®tS. Soranerne, bet 
nplig meb Silflutning af næften belt 
©tolen b°I*5t  — fHatmanøbrer; bet 
tunbe flet itte tænfeS ber.

*) ^orfintet en Uge paa ®runt> af ***’8
Éttater.

- ©tplben?
— — !
Sn anben æinteropgabe for gor= 

eningen bar at fuge at faa Spmna= 
ftitfaten aabnet paa gribage; før. 
Sbomfen tunbe itte forftaa, bbotfor 
bette ubmærtebe ßotale ftulbe bære 
referberet til ærug i ©pmnaftittimer= 
ne; men ban bat)be tibligere gjort 
forgrebes gorføg paa at tealifete bem 
ne ubmærtebe $lan, men møbt en 
faaban 3Kobftanb, at pan ilte gjorbe 
fig mange gorbaabninger om bebre 
føelb benne ©ang. føan bilbe gøre 
et gorføg, naar pan en (Sang bar 
forfriftet efter en ©pmnaftiftime.

— æi greb ßejligbeben til at 
fpørge før. Sbomfen om, bbotban 
bet git meb ßcererneS ©pmnaftitbolb 
i Star. før. Sbomfen bat fornøjet 
ober Silflutningen; pan pabbe baft 
ben ©læbe, at en ßarer, bet i gjot 
babbe ftiHet fig ret afbifenbe oberfor 
flanen, i Star babbe melbt Selta= 
gelfe.

føbem ber ffal lebe ©beiferne?
„®t enbnu itte beftemt. ®n ßoerer 

[om før. ©priftenfen faar bi i bbert 
galb itte. ©om ban bangte i meb 
oS! g Stat baaber bi at brage Slptte 
af før. SUicpelfenS frifte, militære Ub= 
bannelfe. ©g før. ©djmibt maa jo 
tunne blibe en fortræffelig ©pmnaft".

— føer afbrøbeS gnterbietoet affør. 
Slntitbarbogpanbleragent Knuptfen, 
og bi tral oS berfor tilbage.

fP r e f S.

S3i bar mobtaget følgenbe:
føblm. 8. ©ttbr. 1909.

føer paa ©tablisfementet finbeS et 
færbeleS belrenommeret ©aSbært meb 
SaSmefter og alt til gaget penpøtem 
be. Stf ßamper og ßpgter finbeS 
mange og ubmærtebe; tun flæbet ben 
fUlangel beb bem, at nogle itte tæn= 
beS, naar bet er 33rug for bem, og 
anbte oberbobebet itte tænbeS. g. 
®f§. finbeS en ßampe paa Srappe= 
gangen til før. ©berlærer føaSfelagetS 
og 7. fil.S ,Ramte; ben tænbeS alt 
fot fent, og bet et et rent æibunber, 
at alle be, ber i -Klortet falber paa 
Stappen, flipper gobt fra bet. — 
Sabelpgterne tænbeS oberbobebet 
ilte, føborfor mon be ba finbeS ? 
Set bilbe bære færbeleS behageligt, 
om bi§fe fblanglet tunbe retteS; tpi 
„SlagiftratSmaaneftin" giber nu en 
Sang itte meget ßp§.

— n.
®i ftplber ©anbbeben og gnfpet= 

tøren at tilføje, at Sabelpgterne fra 
og meb i ßorbagS (ben 9.), altfaa ef= 
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ter at bi bobbe mobtaget obenftaa= 
enbe, ljår bæret tænbt øber Slften; 
men bet tjar ogfaa bæret tiltrængt en 
tilte ælaanebgtib.

31 e b.

^ra £ceferne.

§r. Slebattør! 3eg bil bebe ©em 
optage følgenbe i ©ereg ærebe Slab:

©et bombet iffe faa fjælbent, at 
ber fjer til §erluf§ljolm tommer fat= 
tige Spillemænb, bet tænfer, at be 
maa tunne faa noget øer, tjbor ber 
lebet tjenbeb 200 Slennefter. Sølen 
be taget førgeligt fejl, ©ifciblene 
bruger ijcfine pengene til „Smagfer"; 
Ijbab be 100 anbre bruger bereg 2= 
Øret og 1-Øret til, beb jeg iffe. — 
3eg tror nu, at man bot mere f?ot= 
nøjelfe af at gibe SpiUemænbene 
pengene, enb at bruge bem til 
„Smagfer". SpiUemænbene faat 
itte engang en 2=0re. ©ifciplene 
ftaat omtring be fultne Spillemænb 
og fpifer „Smagfer". — Sø!

ø + E-

Paa Ubfig.

UtyffeStilfælbe.
Sbb. (Sangtone paa ^erlufgøclm 

Sopøie, ogfaa falbet Sopebbe, 
bleb i ©or§bag§ paatørt af en Sßogn 
beb Harrebætgminbebejen i SiPe= 
Ølæftbeb. §un tom ret alborligt til 
Stabe meb fit ene Øje.

„Tipien"
bar nu .117 Slbonneniet.

Hit.

9Rufejagtcr.
33or fiorrefponbent paa Sfolebpg= 

ningen beretter om en fpænbenbc 
ØJlufejagt i §r. SætbinanbS Sejligøeb, 
og bi bat fra en af bore Slbonnenter 
mobtaget en lang, røftenbe Stilbring 
af en lignenbe æegibenøeb paa et 
©ifcipelfammer. ipiabfen tiHaber og 
begbærre iffe at optage Sirtitlen i 
beng ^eløeb.

©féplofton
fanbt Srebag Slften Steb paa Stole- 
ftuen, ibet SSinben bobbe fluftet et 
Sagblug og Sagfen bat ftrømmet ub. 
©a nu S. æintøer ftrøg en ©ænbftit, 
ffete Sfgplofionen, bbi§ bæfentliotte 
Slefultat bat, at Sagblugfet atter 
bleb tænbt.

junior.

Ætlinger.
Øtte ©ifciple af 4. ßlaSfe bat lige 

inbtil Øttoberferien babet i Slåen, 
©e bjærbe æitinger befinber fig ub= 
mættet, ©emperaturen i æanbet bar 
i be fibfte ©age bæret 91° 3teaumur.

^omebiebaHet
^ta fætbeleg paalibelig ßilbe er= 

farer bi, at fiomebiebaHet er faa gobt 
fom faftfat til Cørbag 30. Øttbr. 
©en gamle Slegel om, at man iffe 
maa banfe Sorbag liften, brpbeg 
altfaa ftabig.

Pen fommenbe Uge.
Sørbag 25. Øttbr.: Sopfus Saubitj, f. 1850. 
(firsbag26. — : fru Betty Ejenntngs.
®nsbag 2?. — : prins Dalbemar, f. (858.

2Infoarba»enbe Hebaftør: p. 0 p (t r u p. 
forretningsfører: 21. € i g a a r b.

Crytt i ZT. p. Cpriftenfens Bogtryfferi, 
Zlæftoeb.
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Hr. 5. — Sorsbag ben 28. Hktbr. — 1909.

^obbol^fampen.

5 SDtaal mob 1.

Sobbolbfcefonen begljnbte gebt og 
— l)elbiQt; lab o§ iffe lægge Stjul 
paa, at ber bar §elb meb i Spillet.

©robs Sæbtes Seføg, trob§ baar= 
lige Knee og trobS pøjre innet=toing§ 
Hmuligpeb bar bi bore Stobftanbere 
überlegne.

Sæftbe.berne oberraftebe o§ ftratS 
beb at frette en b.vlbig Sart op; faa 
bi troebe, bi pabbe funbet bore ©ber= 
mænb, og unber Ijele Kampen bar 
bereS Spil bebre enb bet, be tibligere 
par bift paa bor Sane. Sten Sam- 
mcnfpillet er bere§ fbage Sunft °Ö 
betfor tabte be. Segpnbelfen par bel 
gjort ^ertobianerne netbofe, bere§ 
Slngreb bleb ufitfert, og alt for mair 
ge gobe Spanter gif tabt. Sørft efter 
en palb. Sime§ Kamp fom bet førfte 
Slaal, SceftbebS enefte. Stor Sor= 
ffrceltelfe fjefe Sanen ober I ©e fmaa 
troebe, at bi allerebe febbe tabt; en 

af bem lob pjem af Street. Sten 
§alblegen fluttebe meb to Slaal i 
bor Sabør. Sit bet barebe faa længe, 
inben bi fif Slaal, bat fortoarbs 
Stplb; be pabbe ^Ingreb not, men 
Solben tunbe be iffe faa inb, og 
nabnlig benftre innerwing fatte 9le= 
l'orb i at brænbe Slaal. ©er mang= 
lebe i bet pele taget Sitferpeb i Stpb= 
ningen; ben maa Spillerne øbe fig 
meget i inben Sirferøbtampen; pur= 
tigere og filtere Stub! — eller§ faar 
bi iffe noget ub af ilingrebet.

3 2. §albleg bar bi obertegne og 
fil 3 Slaal. SæftbeberneS Slngreb 
bar ret faa og ifte farlige.

^erlobianerneS Sammenfpil bar 
ganfte gobt; bet l)ar bog bæret bebre 
fomme Siar. ©et er en bæfentlig 
Sejl, at flere af bore fortoarbs ifte 
fpiller fammen meb bere§ ^alfbacf 
(bet gælber nabnlig benftre toing). 
San en fortvarb ifte fag Slabs el= 
(er 3lo til at ftpbe, faa ftal t)an gibe 
Solben tilbage til IjalfbacI; berbeb 
gør pan fig fri for fin Slobftanber, 
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og fjalfbad flat not igen gibe Solben 
frem til pam. Gn anben flem 3eil 
et bet, at bads itte placerer Solben 
nøjagtig. 3 Sønbags bar bet bor 
benftre Pact, ber itte placetebe, — 
pan fparl'ebe, fom om bet blot gælber 
om at faa Solben faa langt bort fom 
muligt, op i SlUétræecne eller ober i 
Sørnepaberne eller i bet minbfte pen 
til en Slobftanber. §øjre bad bar 
anberlebeS fitter og beregnenbe; naar 
ber tommer mere Sart ober pam 
(meb faa lange Sen maa pan tunne 
løbe bobbelt faa purtigt), bil £)an 
blibe af ftor Særbi for §olbet. §alf= 
bacf§ og be flefte fortoarbS bar rig= 
tig flinte, men pojre innerwing fom 
før fagt ganfte umulig: pan fit næ= 
ften albrig orbentlig fat i Solben, gab 
baarligt ober, prøbebe itte at bruge 
fit §obeb, felb om Solben bar lige 
paa Sanben af pam — pan øbelagbe 
meget. Dm Slaalmanben er ber im 
tet bibere at fige; ben Solb, ber git 
inb, tunbe bel not pabe bæret taget, 
og pelt fitter paa ^ænberne er pan 
peller itte, beSuben libt for langfom 
til at tomme tilbage paa efter 
et fjremløb.

©. 3-

Straffe.

§ar man begaaet en S°rfeelfe, le= 
ber man i Slngft og Spænbing for- 
at faa at bibe, pbilten af Stolens 
f o r f t e l l i g e Staffe man ftal 
libe. og om man ftal ftraffeS alene, 
eller om ogfaa enS S°rælbre ffal pabe 
bereS ©el af Straffen, forbi be l)ar 
foftret faa banartet en Son. 2ab 

o§ næbne nogle StSempler paa bore 
mange forftellige Straffe: 
£ar 3 Sange ej ©u Sorbet naaet, 
®r ©in 2 ø r b a g Elften gaact; 
Spmnafiaften meb be pøje flipper 
5laabigt meb en S ø r b a g flipper; 
§ar en Cigaret ©ig friftet.
§ar en 2 0 r b a g 9lat ©u miftet. 

ofb.

©en Straf at nægte en ©ifcipel 
2ob til at tage bort en 2ørbag Elften 
er faa tebelig og bruges i alt for 
bib en Ubftrætning og ofte for 3or- 
feelfer, ber albeleS itte tan ftilles i 
famme ÄlaSfe; bet bibner itte om 
nogen ftor Dpfinbfompeb, og bi pen= 
1’tiHer til rette Sebfommenbe at ta= 
ge Sagen nærmere unber Dberbej= 
elfe for muligt at faa rettet bette 9JliS= 
forpolb.

S u t.

^anfeunbcrnisnin^en.

^ntertrietø meb ft-rt. SUapI.

3 ©otSbagS begpnbte Srt. Sapl 
fin ©anfeunberbiSning paa Spmna= 
ftitfalen. Sfter førfte ©ime pabbe bi 
2ej(igpeb til at betSle et fßar ©tb meb 
^rotenen, og bi bab penbe ubtale fig 
om fit fyørfte=3nbtrpt af fine nt) ®le= 
ber.

— „Oprigtig talt", begpnbte Sri. 
Sapl fmilenbe, „er jeg blebet ftuffet. 
©er er itte ben ©ifciplin i 3. ßlaSfe, 
|om jeg er bant til poS mine anbre 
Sieber; men nu beb jeg bet jo, og faa 
maa jeg tage fat pau en anben — o« 
ftrifSere — Sftaabe. 3ea pabbe paa= 
bet' bet itte ftulbe blibe nøbbenbigt, 
og maafte bliber bet bet peller iffe i 
bc to neberfte ßlaSfer. Sfønt man 
ftulbe jo egentlig bente, at 3. maatte
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2Inbreas Kjærulf 
ßnsjelager.

1845 — 1 5ioV. — 1909

3 Sønbet Dlreraa ’ßrceftegaarb paa 
glut, iffe langt fra Safts og 31. 331. 
SeterfenS ^bbebper, føbteS ber ben 
1. Blobember for 64 Diar fiben en fob 
litte ©reng. ©tengen, ber i ©aa
ben belfignebeS meb bet belflingenbe 
Dlabn, ber fom ©berftrift ptpbet bi§= 

fe Sinjet' tribebeS bel, fif et langt, 
gplbent Streg og bleb en tar, gam= 
mef ©berlrerer.

føan bimitterebeS 1864 meb 6 ug 
og 7 mg fra ©benfe Æatbebralftole 
famtibig meb Srof. Sertj og Staf. 
Saluban, to meget bpgtige DJlrenb, 
af bbilte ben ene not' ftal fjabe breret 
Dlr. 1 og ben anben 3lt. 3, mebenS 
føaSfelager bat Dit. 2. 1870 tog ban 
pbilo[ogift=biftorift StoleembebSet§= 
amen og anfatteS famme Diat fjer 
beb Stofen. Sort Sillebe bifer bam 
fom npbagt „Smaapotet". Dlllerebe 
1882 bleb tjan fgl. tonfirmeret ©ber- 
(ærer. føanS UnbetbiSningSfag par 
i be fnart 40 Diar, pan bar breret 
fnattet til føerluffiolm, bæret føifto= 
tie. Seografi, Sanft og ©Ibnorbift, 
Streff, Satin og ©pff. og beSuben bar 
ban fiben 1887 beftpret Stolens Sib= 
liotef og bar baft 3nfpeftion i ober 
36 Diar.

Diaar ©berlrerer føaSfelager paa 
DDlanbag fætter fig i fin Sæneftol meb 
fil IRibbertnrS (af 1895) paa Srpftet 
og fin ßbit beb jobberne, og taftet 
et Slit titbage paa ben fbunbne ©ib, 
bil ban finbc, at alt bat faate bel, og 
i be mange Sptonftninger, bet paa 
føøjtibSbagen bil ftrømme inb ober 
barn fra nær og fjern, bil ban fe et 
SibneSbtjrb om, at anbre trenfer bet 
famme.

føetmeb til Sljtfe!

bære ben fornuftigfte af mine <RlaS; 
fer".

Si babbe enbnu et Sat SpørgSmaal 
paa Sæberne; men grøtenen bettjbebe 
oS beb et elftbrerbigt DliE og en fot= 
trplfenbe ^aanbbebregelfe, at Dlubi= 
enfen bar forbi, og bi git bort, lt)t= 
felige beb en ©ante, ber bebft ub= 
trbtteé meb en let Dmftribning af 
ÆotanenS ©tb:

føer er tun een grt. Saljl, og bi 
benbe§ ^nterbiemer.

S r e § f.

Sport.

fjta Satinftolen i Dlptøbing fj. mob= 
tog før. ©berlreter føanfen for en 
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ligeg Sib fiben en Ubfotbring til en 
^robbolbtamp Sønbag 31. bS. Ub= 
forbringen bleb imiblertib afflaaet, 
forbi Spillerne efter SalnattenS — 
nej unbfthlb: SalaftenenS — Anftræn= 
gelfer itfe funbe taale at rejfe faa 
„langt" (ca. 21 SimeS behagelig 
2fernbanetørfel). fiampen bliber ri= 
meligbiS [pillet til Øforaaret.

^irterøbl'ampen er faftfat til ben 7. 
Dlobemher.

® i b S.

Sæben bøb bem blibe [jer til Søn= 
bag paa Srunb af, at Søren til Spife= 
falen 3 — 4 Sange bar hiebet luftet 
før beteS Antomft, hbab be felbføh 
gelig bar uben Sft/lb i.

iBefog.
Dtganifl Sfcherning gæftebe 0ør= 

bag og Sønbag HttlufSholm, obet= 
bætebe ^obbolbfampen og tegnebe 
Abonnement paa „Sipien".

K i t.

Paa Ubfig. Den fommenbe Uge.
iBrpUup.

(Sangpige paa Herlufsholm, ®er= 
ba Hänfen, bieS Sørbag 30. bS. til en 
ung SUlanb fra æribSløfe.

Ijvjc flipper.
Set fortaber rpgtebiS. at en ®t)m- 

nafiaft i Stolens øberfte fålaSfe hat 
tilbelt Diettor Sache 1 Sufin høje 
flipper meb Sillabelfe til at bære 
famme.

tprofpehfort
fyra æogljanbler Simon hat bi til 

Anmelbelfe mobtaget et fmutt ub= 
fort tprofpeftfort af Stolen, ber gaar 
fra 'UlibbagSborbet. San faaS paa 
Segeftuen hber Slag.

45 2lat^bageit.
$aa Cørbag 30. Cltober er bei 45= 

AarSbagen for grebSflutningen i 
SSien. Set er fiben ben Sib løbet 
meget Sanb i Habet, — en enbnu et 
bog ilte ben tapre Kamp for Sønber= 
iplianbg gtiheb glemt.

^aarbt.
friere ©tjmnafiafter, ber Ijabbe glæ= 

bet fig til en Ijbggelig liften i 
milieng Støb ben førfte Stag i Dt= 
toberferien, bleb i hbi Stab ffuffebe, 
ibet Stolens Diettor meb Smil paa 

førbag ben 30. ©ft.: Komebie og Bal.
— — so. — 21. Ælgaarb, f. 189^.
— — 50. — 3- forchhammer, f.

1892.
— — 50 — So. Claufen, f. 1893.

Sønbag — sp — Dronning Souife, f.
185b

Utanbag ben b ZToo.: ©oerl. Oasfelager, 
f. X845.

— — V — (Sasmefter 3enfens
25”2Iars Jubilæum.

Annoncer.

2$ ös KL 6 
paa Sæfefalen efstraorbinær ®eneral= 
forfamling.

Høner fra "5reni" oa „Sylben ■ 
bals Bibliotef" ffaffes 

antifnariff til uhørt billige Prifer.
21. V. Rnubtfen.

2Infoarhaoenbe Bebaftør: p. 0 p f t r u p. 
forretningsfører: 21. <E [ g a a r b.

Sryft i 27. p. <£l;riftenfens BogtrpFferi, 
Boeftveb.



t 3 be ælbfte Sliber, beb bi, at alle 
golf par talt famme Sprog, men at 
benne ^erligpeb tun barebe, inbtil 

URenneffene begpnbte at bpgge SabelS= 
taarnet; og itte faa fnart bar Sprog= 
forbirringen begpnbt, førenb 3Jlenne= 
ftene ftratS tom i Strib meb pin= 
anben, og be forftob ba.pbab bet bar 
for et ®obe, ber bar Hebet bem be= 
røbet.

Stien naar man allerebe ben (Sang 
følte Sabnet af et internationalt 
Sprog, faa tan man ilte unbreS 
ober, at bi nu i betpbelig tjøjere 
Srab føler bet, nu, ba Samfbemmet 
mellem Stationerne er blebet mange 
(Sange ftørre. (Sanfte bift par ber 
jo i mteÖemtiben bæret entelte Sprog, 
fom er naaet ub ober en ftor ©el af 
Sotben, og fom er blebet benyttet beb 
internationale Sammentomfter, f. 
ßt§. Satin og fjranft. ®len intet af 
bi§fe Sprog ejebe, paa ®runb af 
bereS inbbitlebe Sonftruttion, Setim 

gelfen for at blibe birtelig internatio= 
nåle. Dlu til ©agS er ©ngelft bet 
Sprog, ber nærmeft par æetingelfer* 
ne for at blibe æerbenSfptog; men og= 
faa bet er for fbært, og i Ijbert Salb 
er bets llbtale en faaban, at ber itte 
er megen llbfigt til, at alle 3or= 
benS Solf bil funne ubtale bei blot 
tilnærmelfeSbiS enS. Øg er ber 
birtelig nogen, ber tror, at ®ng= 
lanbS Slibaler bil anertenbe Sngelft 
fom internationalt Sprog? 3Hen ba 
ber enbnu itte er noget egentlig aner= 
tenbt Sprog, maa man altfaa lære i 
bet minbfte be tre Sprog: Sngelff, 
Sranft og ©pft, og pbor lang ©ib, 
bet tager, beb jo enpber. Ullen ber 
er filtert alligebel mange pernebe, 
fom i pbert Saib for Øjebliffet itte 
bilbe unbbære ben Smule ®ngelft, be 
tan. §biS man nu tunbe nøjes 

meb et fære eet Sprog, beb føjalp af 
pbiltet man tunbe fatte fig i Sot^in- 
belfe meb alle forbens Solf, ja, ba bil= 
be Sbealet bære naaet, og et faabant 
Sprog er ® f p e r a n t o, ibet bet op= 
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fplber alle be Setingelfer, bet maa 
flitteS ti! et SHettensfprog. æi flal i 
en fenere Slrtifel lomme tilbage til 
bette Sprog.

Set bat Sib i ^eftfalen pin 30. 
Citober, ba „Slbelatten" gif ober 
Stæbbetne. Se pa.bbe fmilet, be 
gamle, [trenge gorftanbere paa ®æg= 
gene, om be funbe, penrpft beb at 
labe Glittet gilbe ub ober en faaban 
^orfamling af bærbige honoratiores 
og [tonne Samer, [Ru ftraalebe imib= 
lertib blot bere§ Sulbrammer om 
Kap meb be Ipfe Saltoiletter, inbtil 
©laufen brat forfbanbt og ©rfefteret, 
nbbalgt blanbt SfolenS biolinlpnbige 
Ungbom, intonerebe ^orfpiHet, en 
lille Potpourri af „?Xbefatten"§ Sam 
ge, inbftuberet af Ørganift Söiig, ber 
felb lebfagebe paa Slpgel og attom= 
pagnetebe be agerenbe. — Steppet gif 
op. Sa be fman SSanffeligpeber 
bat oberftaaet, ber plejer at flæbe 
beb be forfte Øjebliffe, bat bet en 
^otnøjelfe at fe, meb pbilfen 3rifl= 
peb, ja [Rutine flere af SluefpiUetne 
forftob at bebæge fig paa Scenen. 
Sog manglebe hr. SinbbaP ifter 
oeb fin forfte Silfpnefomft, meget af 
ben lltbungetpeb, bet fræbeS af ben 
fbære Slotte. han funbe beb flere 
Sejligpebet bære mere øm mob fin 
SRargretpe, men ombenbt Junget 
minbte fentimentalt. SeSuben flap 
pan bel let i Sæ af fit Sfærmbræbt; 
libt fpnligt Wnefpil bilbe per bære 
paa fin tplabS. — han§ SRargretpe 
Vlarebe fin banftelige [Rotte pelt gebt, 
bebte enb bi faa mange ©ange par 
ret paa bor Scene. hun forftob faa= 
Iebe§ ben etters fbære Kunft at an= 
bringe fine Sltme, hænber og pele 
tfjerfon paa meget paSfenbe SRaabe. 

henbe§ Sang pabbe fin ^orce i ^or= 
te. — Set maa iffe bære let, fom 
Sæt. Sørenfen, pbert Øjeblif at ffuUe 
fare op fom en gal Kallun; pun bir= 
lebe ba ogfaa til Sibet bel obetbreben. 
— Øle og h*- Sbetfen pabbe lagt et 
meget anerfenbelfeSbærbigt Slrbejbe 
i bete? [Roller og gjorbe ba ogfaa 
ben Spile, be fortjente. Øle’§ Entre' 
fom Elefant batte 3ubel. Sibt fot= 
ceret [øgte pan at faa Satteren paa 
’in Sibe, pel gobt forftob pan paa 
ben anben Sibe at frempæbe be rø= 
renbe fünfter i fin [Rotte.

hr. 3berfen bat gobt mafferet fom 
Sibefat, og bet IplfebeS pam ubmærfet 
at bebare Sigpeben meb fit fære Spr 
ogfaa i Spillet, han burbe bog maa= 
ffe pabe barieret fine jagenbe h0011^ 
bebægelfet mere og iffe børftet fit 

Sraffeopflag faa fortbiblenbe ipæt= 
bigt.

Sllt i alt formebe Slbefatten fig fom 
en Succe§, og bi maa lomplimenterc 
b’hrr. Slftører og bere§ ubmeetfebe 
3nftruftør for bet fmuffe [Refultat.

S.

25 2Iars 3ubil<^um.

1884 — 1. ÜWoV. — 1909

Set er et gammelt Dtbfprog, bet 
figet: „Som man rebet, faa ligget 
man". Sit bette paSfet, fet man ofte 
ElSempler paa, og iffe minbft pat bi 
fet bet beb ®a§mefter 3enfen§ 3ubi= 
læum, tpi ligefaa elffbærbig. bpgtig 
og billig ©aSmefteren par bæret i 
be forløbne 25 Slat, ligefaa fmuf4- 
er pan blebet pæbret af Øberorbnebe, 
llnberotbnebe, Særere, Sifciple, lort 
fagt af alle be SRenneffer, fom pan 
unber fin æirffompeb paa hei‘M§= 
polm par paft Sejligpeb til at binbe 
for fig beb fit bjærbe og ligefremme 
ææfen.
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fen bar iffe et Haar bebre; faa bleb 
jeg jo nøbt til bet. for bet ftulbe ba 
bare mangle, at SRargrethe etter 
ßinbbal en æinbbeutel, ftulbe pa; 
be ßob til at fige noget. 3eg haaber 
ba, be fibber og ffammer fig obenpaa 
ben Sfanbale. — 3eø. ber felb er 
hiebet bebraget og fntjbt faaban i 
Elften, hübet let mistæntfom og fun= 
be gobt tante mig, at ber bar anbre, 
ber ogfaa bleb bet (Sunftpabfe. 
Sibfte Sætning gentageg) (atter 
ba Sapo) ••• (nogle fagte æemærb 
ninger, fom bi ubelaber af IReferatet) 
... 3a, nu ftaar jeg per og beb iffe. 
pbab jeg ffal fige, og jeg fjabbe bog 
faa fint beregnet, fjbab jeg bilbe fige 
til fjber ifær. 3Raa jeg fige ©em 
(antagelig Stiftamtmanb ©illifcfj) 
©at for be benlige ©tb og taffe ^ru 
og 3rf. Sefjefteb famt §r. og gru 
Sßiig for ben §jælp, ®e bat hbet 
oS, og ben f ornojelfe, ©e tjar ffaffet 
o§. Slaa jeg bebe fjefe Selffabet om 
at rejfe fig op og ubbringe et ßebe 
■for bem. (Hurra!)

©alen bar for lang og for ftort 
anlagt, berfot braft ©radben; men 
man fan iffe ©e anbei, enb at bet 
bar en fifs ætaabe, ßütfen flarebe Si= 
tuationen paa, og ber bar fiffert ab= 
flittige, ber baarligt not opfattebe, at 
©rbet for en ©ib fjabbc fbigtet ©a= 
leren... Tlen Spnb bat bet for 9te= 
ften af ben paatænfte ©ale; ben bat 
egentlig gob.

r t.

paa Ubfig.

StirfegaarbSbejen
ljår i ben fibfte ©ib bæret Senftanb 
fot en gorbebring og Ubbibelfe, ibet 
ben er gjort betpbelig brebete, en 3or= 
anftaltining, bet fjat boeret meget 
tiltrængt.

Dinlleffiqtcr
3 grebagS obferberebeS be førfte 

IRuIIefføjter fjer paa Herlufsholm, 
ætan tan iffe paaftaa, at bet bat me= 
get gratiøfe æebægelfer, man bleb 
æibne til.

Set forftc SJIiobe.
„HerlufSljolm SpmnafiafterS ^o= 

rebtagS= og ©iSfuSfionSforening" 
holbt i ©orSbagS SlfteS fit førfte 3Jlø= 
be. Her bleb Spmnafiafterne ©repet 
og ©pftrup balgt henfjolbSbiS til gon 
manb og Setretær. foreningen tog 
bet gamle fttabn „3omSbotg" op 
igen, ©et anmelbteS 4 gorebtag. 

hbotaf bet førfte bil blibe holbt DnS= 
bag 3. bS.

Scnicnti.
Dberlcetet HaSfelaget bebet oS op= 

Ipfe, at han ifte (fom mebbelt i bor 
©pfatS i Dit. 5) bleb Stubent fam= 
men meb ærof. æaluban. æ. bleb et 
æar Slat tibligere Stubent fra H°r= 
fens, æi nærer imiblertib ingen 
©bibi om, at ben birfelige flir. 3 bat 
et minbft lige faa bettjbeligt ælen= 
neffe fom ætof. æaluban.

Sit.

Den fommen^e Uge.
Corsbag 4. Zloobr.: 
frebag 5. — :
Sørbag 6. — :
IHanbag 8. — :
Eirsbag 9. — :
(Dnsbag :

<£. Siittidjau.
<£. Ejoibt.
3onas £ie, f. 1855.
prins (grif, f. 1890.
Kong fibwarb, f. i8^g. 
Sniper, f.

Jlnfoarpanenbe Kebaftør: p. (Dpftrup. 
Jorrefningsfører: 21. <E l g a a r b.

(Erpft t XI. p. Cpriftenfens SogtrpFFeri, 
XTæftueb.
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Sen 1. Stobember 1884 bleb ^r. 
Senfen anfat lom Sanb= og Sa§me= 
fter be* paa ©folen, og nu ftriber bi 
ylobember 1909, bei et herfor intet 
Unber, at SaSmefteren er botfet fam= 
men meb Siebet.

ftøberierS ülfbeling i Slæftbeb en ptag= 
tig (Palme. SiUeber trpftalffaalc, 
Solbtøj, Slomfter, Srebe og Seles 
grammet ftrømmebe inb i Slængbe; 
færlig ©pmærffombeb batte et tage= 
fab fra tobberfmeh fRaSmuSfen, l)bori 
bar præget Sirgitte ®öpe§ Saaben. et 
obetmaabe npbeligt ubført Sltbejbe.

tort fagt: SaSmefteren bleb Ijcebret 
paa mange forfteUige Slaabet, og 
omgibet af S^milie og Sennet par 
ban filtert baft en af be Iptteligfte 
Sage i fit ßib.

®r ber noget, ber gør gobt, faa 
er bet at faa SebiS paa, af bei Ér= 
bejbe, man ubfører, bliber flattet af 
bem, man ubfører bet for, og bet l)ø.c 
§r. Senfen faaet i Sag.

ßab o§ finite meb Ønffet om, at 
SaSmefteren enbnu i mange Slat 
maa faa ßob til at pa§fe fit Sltbejbe 
i SaSbærfet til Slæbe og Sabn for 
mange.

$ u t.

©Aémefier Senfen. Komebieballet

§an§ forfte Sang i SlanbagS 
gjalbt SaSbærfet. ti. 7 gif ®a§me= 
fteren gennem ben meb Stan og Slag 
fmult pljntebe Sot inb i fif Særtfteb 
for at fe, at alt bar, lom bet ffulbe 
bære, men berpaa maatte ban gaa 
bjern for at mobtage be ©eputationer, 
mn fom Subilat meb Slette tunbe 

bente. t(. 8 mobte Sorgen og tri= 
ftoffet, ber nu i ca. 20 Slat bar ar- 
bejbet unber SaSmefter Senfen, frem 
meb en S'be meb Sølbbef(ag fra ?lr= 
bejbere i SaSbærfet og anbre til 
SaSmefteren fn^ttebe, og nu ftrømme 
be Saber og Srafulaniet inb. ?lf 
fin Samilie fif SaSmefteren en Stol, 
af bærere og Sifciple et Sulbtceppe 
og et Sorbtæppe, af ^aanbbcetfete 
paa §erluf§bolm et Sølbbæget meb 
Snftription, fra be fotenebe Sæ*n=

®t ualminbelig libligt og fornøj= 
eligt Sal fulgte obenpaa Opfør elfen 
af „Slbetatten" i ßorbagS. Sor Sleh= 
arbejbet noterebe en Slængbe Slabne, 
fom Slabfen beSbærte itte tillaber o§ 
at optrtjHe.

Seb Sorbet talte Stiftamtmanb, 
Äatnmetberre S i 11 i f d) for §Ittø= 
rerne og Slftricerne. Saa ©luefpil= 
Ierne§ Segne tatfebe berefter ®t)mna= 
fiaft ßütten, af bbi§ Sale bi brin= 
ger et

<Stenografif£ Sicfernt:
Se faa, nu bat taifunerne faaet 

noget at fpife og jeg ogfaa, og nu er 
jeg oplagt til at bolbe Sale. (§ør!) 
®r bet ba ilte ogfaa til at blibe gal 
ober: nu bilbe de, bet afffpelige 
©tanbfolt, ifte bolbe Sale, og Sber-
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lir. 7. — Sorsbag ben 11. lloubr. — 1909.

^øbbolbfampen.

Sejr for ^crhiféljolm. — 
4 ^aal mob 2.

Hampen becpnbte Hl. 1. §erluf§= 
tjolm balgte ætaal, og æirferøb gab 
berfor ot>.

Spillet ftob i SBcgpnbelfen meft 
paa SRibten af Ißlabfen; men plubfe= 
lig fit §erluf§tjolm et ingreb, fom 
refulterebe i et 3KaaI beb benftre in= 
netting.*)  SBirterob lob fig imibler= 

tib itte fortnljtte, og gobt 5 5Dlinut= 
ter efter Ijabbe be ogfaa bere§ forfte 
fUlaal. tperlobianerne tjabbe imib= 
lertib langt be ftefte Slngreb, og beb 
tgatbtegenS Slutning ftob SRaalene 
3.—1 i §erlobianerne? ^abot. ®et 

*j £>erloBianerne§ Dpfiidtnq »ar fra &ojre 
til Benftre: fortnarbS: 31 (Slgaatb, S?. X. 
9?a§mu§fen, © SSium, S. Sarp, JT. fR. 
33eterfens stubntij; t)alf=bac!3: ©. $&otn= 
fen, S3, ©malb, S gei!djau; bnd^: S3. 
&oge, Q. fDiaS3; StaalBogter: S. S. 
fRielfen.

anbet SRaal bleb fat inb beb et pænt 
Stub af centre=forWarb, meben§ bet 
trebje Sllaal ftplbte§ §elb, ibet ben 
ene af ®irferøb§ bacf§ tom til at rote 
iBolben, fom benftre inner=toing lige 
tjabbe ftubt paa SRaal; æolben for= 
anbrebe berbeb fRetning og lob lang= 
fomt inb i ®laal imellem 9Raatman= 
ben§ æen.

3 anben ^albteg, tjbor Ijbert fßarti 
fit e't Tlaal, bar Spillet abftilligt 
tjaarbere enb i forfte. Sirterøb an= 
ftrengte fig felbfølgelig af pberfte ®b= 
ne for at genbinbe bet tabte, ftærtt 
tilfttjnbet af be faa, men meget in= 
tereSferebe Xilftuereg $ilraab, og be 
fpiUebe berfor minbre ^enfljnSfulbt 
enb i forfte ^afbleg. Spillet ftob 
bog næften t>ek Xiben paa SBirferobS 
SBanetjalbbel, og ftont ^erlobianerne 
tun gjorbe ét SJlaal (beb centre=for= 
toarb), tan man bog itte fige, at 
Spillet bar baartigt. fßlabfen bar 
nemlig ganfte febtet paa ®runb af ben 
9?egn, ber bar tommet i ßobet af fjor- 
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mibbagen, og færlig foran bet Slaal, 
fom §erluf§tjolm angreb i anben 
§albleg, bar bet næften umuligt at 
ftaa faft.

Spillet bar Ijelt igennem faa gobt, 
fom man funbe bente i bet baarlige. 
gøre. Selbfølgelig bleb ber forfpilbt 
abftiUige gobe Gtjanccr baabe af 
SirferøbS og §erluf§bolm§ Spillere.

©en meft fremtræbenbe S'orftel 
mellem be to §olb§ Spillere bar ben 
§urtigbeb, tjbormeb §erluf§ljolm§ 
Spillere bebægebe fig i ^orfjolb til 
SoirfetøbS, og bere§ Sammenfpil bar 
ogfaa en ©el bebre enb SirferøbS. 
Slaalmanben bar uben Stljlb i be 
to Solbe, ber git i Slaal, Ijbab be 
to bacf§ berimob ilte bar, ibet be 
begge Sange let funbe tjabe rebbet 
bet. ?(f t)alf=bacl§ bar Ijøjre jo not 
ifte faa gob fom be to anbre, Ijan er 
jo ogfaa np paa^olbet; men Ijan fjor 
albrig fpiUet faa gobt, fom Ijan 
gjorbe i SønbagS. Slf fortoarbS bar 
bojre toing, centre og benftre innet= 
toing gobe, Ijbilfet itfe tan fige§ om 
benftre toing og tjøjre inner=toing. 
§øjre inner=toing fpiHebe i anben 
§albleg enbogfaa lige faa baarligt 
fom beb Sæftbebtampen, Ijbilfet itte 
bil fige faa libt. Senftre toing ar= 
bejbebe ibrigt, men Ijan fpiHebe unøb= 
benbig Ijaarbt lige fra Segpnbelfen 
til Slutningen af dampen, og 9$eful= 
tatet af ljan§ Spil bar ganfte fittert 
blebet en ©el bebre, ljbi§ Ijan Ijabbe 
fpiUet minbre bolbfomt. ?lf Sirfe= 
tob§ Spillere bar tun centre=for= 
toarb, centre=Ija!f=bacE og Slaal= 

manben gobe; færlig centre=fortoarb 

bar ganfte ubmærtet, og l)an gjorbe 
ogfaa begge Sirterøbs Slaal.

S-

£or>bage.

Enterbte tu meb ^fokbitféctt

Slet ubentet for be flefte tom i 
Dn§bag§ Slebbelelfen om, at Stolen 
Ijabbe ßob. ©er bleb 3ubel ober lje= 
le Sinjen, og ba Slæben ^abbe fat 
fig libt, Ijenbenbte bor Slebarbejber 
fig til StolebufSen, §r. Stjmnafiaft 
©. Stig Sielfen, fagbe fjam paa bore 
SæfereS Segne ©at for tjans ©aab og 
fpurgte Ijam berpaa om Srunben til, 
at Ijan Ijabbe faaet ubbirfet ben ef§tra= 
orbinære ^rieftermibbag.

— ©ronningenS 3obfel§bag falbt 
paa en Sønbag; bet giber to ßobbage.

— Saa tjar bi altfaa enbnu een 
til Sobe?

— 3a, naturligbi§.
— ^bornaar fan bi bente at faa 

ben?
Dm en fjorten ©age§ ©ib til 

tre Uger, tænter jeg; ber maa bære 
minbft fjorten ©age mellem be to 
Sobbage. Sien naar bi naar mibt= 
bej§ til 3ul, bliber ber not en ©ag 
meb gobt Sejr. Dg, Ijbem beb, maa= 
fte Hælteføre!

— 3a, eller 3§I°b! — Sien tjbor- 
for fif bi ilte ben Sobbag i gorgaarg? 
©en bobbelte f^eftbag, ben 1. Slobenv 
ber, fjobbe bog bæret en fætbeleS pa§= 
fenbe ©ag, og Sejret bar jo ubmærtet.

— 3o, faamænb! ©er bleb ogfaa 
forføgt; men — bet bar enbnu. ifte 
gaaet be nøbbenbige fjorten ©age 
fiben Dftoberferien.

^Reporter.
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^ra ^ygefyufet
Si aflagbe forleben et Seføg paa 

Spgel)ufet, og i et Øjeblit, ba Sti. 
Anter itte paSfebe paa, faa bi bori 
Snit til at fmutte inb paa et af Sp= 
gebærelferne.

3 ben ene Seng laa en libenbe 
famtibig meb en „Sptebog". §anS 
Stabil bar Abraljam 6lob=§anfen, og 
bi fpurgte beltagenbe til ^anS Se= 
finbenbe.

— 3a, t;an fejlebe ba itte noget.
— forfor tjan ba laa ber?
— 3orbi Ijan Ijabbe ftutfet fig.
— Saa —aalj! Øg paa bbab?

— $aa en ßnib.
— §bor?
— San Sløjbffolen.
— ja bel, men — Ijbor paa fam 

felb?
— ©et lob fig beSbærre iffe fige 

i faa pænt Selftab, fom „®iplen"§ 
Æorrefponbent er; men bet bar ba et 
Steb paa IRpggen.

— øm bet bar meget flemt?
— Slot en lille fßrit
— Sob Sebring!
- Sat.
Si flap ubemærtet inb til Srt. An= 

ler igen, lob fom ingenting, og tort 
efter tunbe man fe oS pile tjjemab i 
en bælbig Ømti för at faa nebftrebet 
bette lille 3ntertoieb.

S r e S f.

Defte eller iffe Defte?

Si tjar fra agtet §aanb mobtaget 
folgenbe:

§r. Dtebattor I
®e bebeS gobljebSfulbt optage føl= 

genbe lille 3nblæg i $ere§ meget 
ærebe Slab.

SpmnaftilunberbiSningen Ijer paa 
Stolen bribes filtert efter be meft 

moberne og bebfte Sletober; men en 
Slærteligljeb er ber nu alligevel beb 
ben, nemlig ben, at ©ifciplene møber 
i Sejt. Set er libt uljelbigt, ba Se= 
ften itte alene generer, men ogfaa bli= 
ber meget trollet unber Øbelferne. 

Sten førft og fremmeft opnaaebe man 
beb at afffaffe Sefte at blibe fri for 
alle be mange Sltjanter, Siftelæber, 
Diøgler og bestige Sing, fom bisfe 
herrer faa runbbaanbet ftrør om fig 
paa SlabraSferne. 3eg tillaber mig 
tjerbeb at anbefale benne lille æeform, 
iom bet utbiblfomt bilbe bære Ijelbigt 
at inbfore. —

Sleb Sat for øptagelfen.
©ereS ærbøbigfte

3enS.* « *
Si føjer bor Anbefaling til §r. 

3enS’S. Sagen er i fig felb ubetpbe= 
lig; men bi tror, bet bilbe ptjnte paa 
bore Sijmnafter, om be optraabte 
fielt Ijbibe; ber er flere ber gobt tun= 
be trænge til at blibe libt tonnere, 
og Ijborfor faa itte tjjælpe paa bet, 
naar bet tan ffe faa nemt, fom af §r. 
3enS foreflaaet.

3? e b.

O vore Tlbonnenter!

Seb §r. Sogtrljtter 31. S- ®ljri= 
ftenfenS ®lftbærbigt)eb fer bi oS i 
Stanb til at gøre bore Abonnenter 
et eneftaaenbe forbelagtigt Silbub.

Si leberer alle be af bore Abon= 
nenter, ber maatte ønfte bet, 

et «tempel
meb bereS 3labn ftøbt uopflibeligt i 
Sil) for ben fabelagtig billige SriS 
af 15 Øre for inbtil 35 Stiper. Se= 
ftillinger mobtageS inbtil ØnSbag Af= 
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ten ben 17. b§. pan bort ®Upebi= 
tionstontor.

Stemplet ftemftiHeS paa en Sæt= 
temaftine paa famme Staabe fom 
tyber entelt Sinje af „Sipien" og 
meb be famme Styper, tybormeb 
„Sipien" er trtytt. Romben at bære 
en oberorbentlig ntyttig 3Jrug§gen= 
ftanb i bet baglige Sib, bil Stemplet 
faalebeS blibe en fmut Srinbting for 
bore Sæfere om bet 33Iab, be af alle 
^ar læft meb ftørft 3ntere§fe og 
ffornøjelfe.
Ugcblabcf tipiens (^Fbpcbifion

(føerlufgtyolmS Stymnafium).

Fyrrernes ^jem= 
fomft

gra ^obbolbfpiUerneS Sibe tyøtet 
man i bi§fe Sage ftabig flager ober, 
at be iffe beb bereS føjemtomft fra 
tBirterøb bleb mobtagne paa en gan= 
fte anberlebeS feftlig HJlaabe. Ser 
bat ifte en Sang Sogne til at mob= 
tage bem, og be maatte bente tyele 
tre Sbarter, inben be fif noget at 
fpife.

Set maa bel bero paa en 5Jli§for= 
ftaaelfe?

Sref§.

paa

^obbolbtampe.
föleUem 1. og 2. SI. ubtcempebeS i 

®lanbag§ mellem 11 og 12 en bra= 
belig gobbolbtamp meb bet Slefultat, 
at 2. SI. fejrebe meb 30 SHaal mob 

0. Dm enb lEefultaiet itte bleb faa 
færlig fint for l.-Sl., maa bet bog 
inbrømmeS bem, at be tyængte gobt 
i. liebte Stylte næfte .Sang!

DnSbag 11 — 12. Sejr for 4. SI. 
meb 3 Wlaal mob 1 ober et tombi= 
neret føolb af 2. og 3. SI.

bleb i Saat ftubt af før. Dbetlætet 
føanfen. før. Slbjuntt ^etbinanb føb= 
te ben ftraf§ til Stolens Samling. 
Søbefummen ubetenbt

Sit.
©, SJtjrefieg!

3 Dn§bgg§, Sobbagen, rtygtebeS 
bet, at bi ftulbe tyabe Styrefteg til 
fOlibbag, tybilfet afføbte en lille ge= 
mtytlig Sbift mellem to Støbte, af 
tybilfe ben ene bar 3bealift og rejfte 
tyjem, meben’ ben anben bat mere 
materialiftift anlagt og bleb tyernebe. 
føelbigbig bar Ultygtet falfft, og i 
SUlanbagS fpifte begge i brobetlig 
forening Stribens ?<5ble.

3 u n i o r.

T)<m fommenbe Uge.
(Torsbag U- Zlotbr.: tHortensbag.
iørbag ts. — : ß. Xüiutn.

— 15. — : D ’Klitgaarb.
Sønbag 1$. — : ©etylenfctyläger, føbt

1779.

Annoncer.
-C™ 'VSvzyU" °Pfa3er nye 

Zlleblenimer
reb føenvenbelfe til 

Sefretær K.

Jlnfcartyanenbe Rcbaftør: p. Øpftrup- 
forretningsfører: 21. (Elgaarb.

Sryft i ZT. P ityriftenfens Sogtr yFPeri, 
ZTæfiveb.
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Ur. 8-9. — Sorsbag ben 25. Uonbr. — 1909.

Farewell! Dore ZHebarbejbere.
(9lf en of bcm.)

(Mel.: Quand l’amour meurt.)

You came, you saw, — you won 
ev’ry one, except none, 

no wonder, 
the summer-sun had gone, 
and the autumn-storms fast drew on; 
but your eyes, each one a sun, 

oh, they shone, 
tore the clouds asunder.
Oh, lovely one! what to be done 

when you have gone ? —

You came, you leave, but yet 
don’t forget 

those who will remember 
the girly sweet they met 
with her smile and her charming hat; 
and when soon you out will set 

on your wet 
journey in november 
don’t cry, sweet girl, good-bye, good-bye 1 

and don’t forget —
Bayazzo.

§r. Si. ^an er bor tunftnerifte 
fUlebarbejber og l)ar ftrebet Sleferat og 
ßritit af grt $efd)fe=^öebt§ Concert, 
§r. ^erbinanbS SbampeubftiHing, 
£>pførelfen af „Slbetatten" og oberalt 
forbunbet en fin, tunftnerift ©mag 
meb et ubføgt Sprog, ber bifer, at 
ban bærer fit lange Äunftnerbaar meb 
fRette.

^r. r r. og §r. iß r e f § er et ißar 
fmarte Sournalifter. S)e to bnr fore= 
taget alle „®iplen”§ 3nterbieto§ — 
§r. Reporter tan nemlig itte rig= 
tig regneS meb enbnu og bet bar 
^r. rr., ber i fin Slib bragte et fteno- 
grafift ülefcrat af ßüttenS Sale beb 
Äomebiebatlet, mebenS §r. ißref§ bleb 
fenbt i 3lben, ba ^rt. æabl ftulbe in= 
ter bi eioe§.

§r. 91 u t fører ,,©iplen"§ ftarpe 
ißen og Ijar to Sange leberet belbereg° 
nebe og rammenbe 3nblæg mob <Sto= 
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len§ Straffefbftem, uben at ber bog 
Ijibtil tjat bift fig noget defultat af 
ban§ SBeftræbelfer. SXt Ijan ogfaa fan 
anflaa en blibere Sone, bifer fjan§ 
Spfønftning til SaSmefter 3enfen§ 
jubilæum.

§r. SaHJM bor fortræffelige 
Spriter, ber i Sit. 1 talbte fig ^3 i e r = 
rette, bat efter et $ar SlumteS 
Strejfe atter optaget fin 33irtfombeb 
beb ælabet, enbba meb tbenbe Sigte. 
§an er noget fentimental til Sibet, 
men i ben Silftanb er Ijan f ærlig pro= 
buttib, og faa et bet jo faate bel.

før. Se o tg, bet ffreb et æet§ i 
førfte Slumer, fjar fenere inbleberet 
nogle dliniftet=Sleusduppinete; men 
be bleb pure faSfetebe af debattøren, 
og Ijan bar iffe bift fig fiben.

Serimob et en np Stjerne buffet op 
i bette Slumet: før. Slig, ber et ble= 
bet infpireret af ben Sne, bet fom i 
SørbagS for otte Sage fiben, og trot, 
at bi aUerebe. tjat æinter.

før. få i f tebigeret dubrifen „daa 
llbfig", ftriber af og til ganfte bittigt 
og glemmer regelmægfigt et eller an= 
bet.

før. dip§ er SportSmebarbejber 
og forger for at faa anfete Sport§fa= 
paciteter (b’føtt. S. 3. og iß.) til at 
ftribe fårititter af ßampene. Selb ffti= 
ber tjan ogfaa af og til en lille 
Smule.

før. S o of er fun blebet én Sang 
benpttet —• fom ubfenbt depræfentant 
for dreSfen beb en Senetalforfam= 
ling. Siu giber Ijan ifte mere; men 
bet er jo. ba belbigbis anbre.

dot militære SJlebatbejber, føt. 
få o r p o r a l, Ijat ført en ftiHe Sil= 
bætelfe i dribatlibetS øreb og føpgge, 
fiben „fåantonnementSøbelferne" 
bolbt op.

dot ESperantomebarbejber fjar un= 
ber SDlærfet f ftrebet en lebenbe 9lr= 
titel og lobet en til. Sbi glæbe man 
fig.

før. —n. er farlig anfat for at gøre 
Swbt.

før. *** unbgif bi belft at omtale; 
men bi fan jo iffe frafenbe banr, at 
Ijan er ben enefte af o§, bet bar op“ 
naaet et pofitibt defultat af fine Sfti= 
beriet: fyorføgene meb forøer er bolbt 
op.

dot tjngfte SJlebatbejber, føt. 3u = 
n i o r, tebigeret dubrifen „Sen fom= 
meube Uge" og lebetet bærbifulbe 
dibrag til „daa llbfig". Stuben 
beførger Ijan alle 10 b e n b e 3orret= 
ninger for debattionen.

Saa et fun debattøren tilbage; 
men Ijam tør jeg iffe ftribe noget om, 
for Ijan et faa fotfærbelig ftrit§ ober= 
for o§ arme dlebarbejbere.

Sæfonen er nu fluttet, og føerlob= 
ianerne er gaaet fejrrig frem, ibet bi 
par bunbet alle be fåampe, bi Ijat baft 
i Efteraaret. Sørft en fårictetfamp 
meb Slæftbeberne ben 12 Septbr., 

fom bi banbt meb en ^albleg og no«= 
le *ßoint§; og faa førft efter 6 Uger§ 
fyorløb en fjobbolbfamp meb 3læft= 
beb ben 24. ©ftbr., bbot bi igen banbt 
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(meb 5 Staal mob 1), og enbelig ben 
7. fRobbr. en f^obbolbtamp meb Sit= 
lerøb meb ©ejr for ^etlufSpolm meb 
4 Staal mob 2. Staler bi meb ßam= 
merater fra anbre ©foler, 'unbtet be 
fig ober at bi tun par 3 Äampe i 2ø« 
bet af en SfteraarSfæfon, mebenS be 
pat paft mange flere. 3a, pbcrfor 
tunbe ©folen itte arrangere nogle 
flere Äampe? fy. ®i§. en meb „gam= 
Ie" ^erlobianere, fom be baa Sitfe= 
røb par en meb „gamle" Slebet, ellet 
en Sobbotbfamp meb ©orø, fom bi 
io albtig par prøbet kræfter meb i 
f^obbolb, eller meb Stytøbing 5-. fom 
oben i ßobet par fenbt oS en Itbfor« 
bring, maafte for at faa fRebampe for 
bet fRcbetlaq, bi tilføjebe bem for 5 
Slat fiben beb at fejre ober bem meb 
21 SRaal mob 0.

SipS.

Dinter.

Sinteren fin folbc Saant> 
lægger paa tor Sorb, 
binber meb fit ftærte æaanb 
Sibefå Stomfterftor.

æinterfneen briefer alt 
neb fit fine. @tøb, 
bli’r paa Træ’r for Slab, bet fafbt, 
©tobens nbe Søb.

groften flaar fin ftærfe æro
ober §ab oa ©o.
Sntet Sib fan længer gro, 
alle ©pirer bo.

Slip.

litteratur.

ßm pøjtftaaenbe Same, bet er bel= 
fenbt af alle per paa ^erlufspolm, 

tjat for ntylig unber ælærtet ®-p ub= 
gibet en ®igtfamling. Slf SlabeneS 
Ubtalelfer om Sogen næbner bi:

„Sort 2anb": ®e er bel iffe blæn= 
benbe IjberJen i f^orm eller ^bljolb, 
men netop bereS jcebne, palbt naibe 
©prog giber bem bereS Sætb. ®e et 
faa lige til uben tunftnerifte Ätufe= 
buller, fRimene falber naturligt og 
let, og mange gobe Sanier rummes 
i Setfene, pboriblanbt finbeS en ®et 
ftørre ©agn. Sennem pele Sogen 
gaat en bpb religiøs Unberftrøm, 
fiærtiqpcb til Sæbrefanbet og en Jpph 
beft til ben ftiHe, pjemlige 2tytte. 3Ren 
ogfaa Sibet ube i Saturen par ^ot= 
fatterinben betragtet meb et opmcerf= 
fomt Slit.

„Sationaltibenbe": ®n ntybelig 
Sigtfamling, ber af flere Srunbe et 
egnet til at bæffe ©pmærtfompeb. — 
— Sigtene er belbis blibe Satur= 
ftemninger, belbis patriotiffe og op= 
btyggenbe SetS, fom alle bæres af en 
tiUibSfuIb friftelig ©temning. — — 
Set et en ligefaa elftbærbig fom for= 
bringSløS Sog, bet fortjener at binbe 
llbbrebelfe.

©berftubbet gaar til be banføre.
Sogen er fremlagt paa Sæfeftuen.

Sorgens BiWab.

^MterViet» ireö en mifö fcubt 
tøtpnnnftaff

SlifS Surrety fortaber i ®ag ^>erlufS= 
polm meb Soget 5,42 og efterlaber 
pele ©tiftelfen i en miSmobig ©term 
ning. Si pat i ben ?lnlebning pen= 
benbt oS til en Stymnafiaft, fom bi 
mente maatte bibe Seffeb. Span faa
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meget mistrøftigt paa SJliferen, og bet 
Sante fpntcS i tjøj Stab at milage 
Ijam, at bi ftal mifte 5)lii§ Sutrelj» 
©elftab.

Sa bi fpurgte Ijam ub, miSfebe tjan 
libt meb Øjnene, Ijbab ber mistlæbte 
ham, og gab fin SJliSbilligelfe Suft i 
følgenbe miStrøftige 0rb:

,,9lu maa alle 3Jlif§=forftaaelfer bære 
enbt; men 3JHf§=tanterne bil ilte ber= 
for ljore op; be tager blot Sletning 
ober SSefterljabet. ®i tan nu meb et 
miSunbeligt ©mil fe tilbage paa bore 
9Jlif§=gerningcr. §bor tunbe fDl;f§ 
Surrelj i ben Srab ffuffc bor 9Jtif§= 
tillib?"

Sit ja, bet bar en tort 5Dlif§=fornøj= 
elfe. ? r e f §.

Hoffen.

Itlan figer, Bøffen fibber 
faa forriafuib neb Dag og Hat 
t>eb Bæffens Blomfterbrebber 
og fynger otn fin Sfat;
faa fælfomt toner Hoffens Sang 
til Bæffens muntre Sølnerflang, 
fom frympebe tjans fjjerte 
fig angft i bitter Smerte.

Mian figer, ingen Sjæl paa ftorb 
er forrigfuib fom Hoffen, 
ber bybt btanbt (Stuens Bølger bor 
og fanger albrig Syffen;
men broft fom Boblens fføre <3lans 
buert gylbent fjaab i Smerte, 
ba ffjulte fig i Bølgens Sans 
pans fønberfitufte fjjerte.

Bayazzo.

Sifferiet i 2Iaen.

Sfteragret er forbi, cg meb bet §1= 
fteriet. llbbljttet Ijar bæret meget 
ftort i iJortjolb til be anbre Star, ba 
bet at fange en Sebbe eller Slborre 
bar noget af en SBegibenljeb. Set er 
ubeluftenbe Sifciple i be fire neberfte 
ßlaSfer, ber Ijar fiffet — i Slaen i 
Ijbert 3alb; bi opføgte berfor Sifcipel 
33orre af 4, ÄlaSfe /or at l)øre libt 
nærmere om, hborlebeS t)an, fom bel 
not er bor ftørfte fßiScator, er tilfrebS 
meb fit Ubbptte. æi træber inb paa 
IjanS æær elfe og bliber ftrat§ bragt til 
Sæbe paa en af be „behagelige" Stæ= 
ftole:

„9laa, nu par bu bel inbftillet bin 
Sifferibirtfomheb for i Siar?"

„3a, bet gjorbe jeg allerebe i 3Jlib= 
ten af Dttober."

„Slefultatet?"
„llbmcertet! 3^9 0^ fanget en 

SJlængbe, bel§ paa Ärog og bel§ paa 
Snore."

„(St ber ^orftel paa be to 35egte= 
ber?"

„3a, at tage meb Snore gøre§ meb 
en Stang, hborpaa ber fibber et for= 
holb§bi§ tort ©tljtte Staaltraab meb 
en Søtte paa; benne ftitter man neb i 
SSanbet, fører ben ben ober fiffen® 
§obeb og trætter til, naar ben naar 
til ben bagerfte Sei af Sællerne — og 
faa er giften ber; ber forbre§ en Sei 
SBehænbigheb, men — Øbelfe gør 
hefter."

„poppet alle giftene paa ben?"
- „Siej! Sebberne gaar bet bebft 

meb, be giber itte røre fig, færlig itte, 
naar be lige Ijar faaet noget at æbe; 
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5Ial fan ogfaa tages paa benne Wlaa= 
be, men Wemtet et bei albrig Ipffebe» 
mig at faa; be er for fnebige".

„Wien llbbpttet alt i alt?"
„3a, bet er itfe faa let at fbare paa, 

men jeg figer bift ifte for meget, naar 
jeg fortæller, at jeg fjar fanget ca. 30 
Sebber, b. b. f, ca, 100 — punbtebe — 
Wunb; ben ftørfte af bem bejebe ca. 
7| Wunb og bar beftemt 1 Wleter lang; 
ingen af Sebberne bejebe minbre enb 
1 Wunb; enbbibere par jeg faaet ca. 
10 Wunb Siborter paa krog og et 
War Wunb Stal."

„får ber mange anbre Elftere per?" 
— „Slap ja;, en pel ©el; ©eplpolm 

f. fåt§. par i Søbet af en fåftermibbag 
paa krog fanget 3 Wemter meb en 
SennemfnitSbægt af 3 Wunb."

„§at bu fanget ben ftørfte Sebbe i 
Slat?"

„3a, bet tror jeg not; men ber fin= 
be§ langt ftørre i Slaen, jeg pat felb 
fet en paa ca. 2 Wleter; og jeg pat 
port fra paalibelig kilbe, at Sfoblø* 
beren ftulbe pabe fanget en Sebbe paa 
28 — otteogtpbe — Wunb; pan par 
rimeligbis ftubt ben, ba ben er for 
ftor til at tage§ paa krog eller Snø= 
te."

„fåt bet et fornøjeligt Slrbejbe at fi= 
ffe?"

„Saamænb! — færlig naar man 
faar en pel ©el; i alt Salb bil jeg an= 
befale mine kammerater at begpnbe 
paa ben Sport til næfte Slat; ber er 
Sift not i Slaen."

„©at for ©plpSningerne! Satbel!"
„Sarbel."
^borefter bi ftærtt begejftret for Sl= 

ftefporten ilebe op paa bort enfomme 

kammer for at nebftribe bette lille 
3nterbieW.

W e p o r t e r.

Stemplet.

Sot gobe 3^e t forrige Slummer 
par bunbet gob ©ilflutning. S°tlt= 
ben inbgit alle Seftillingetne til 
Wogtrptferen, og bi bentet, at 
Stemplerne atlerebe nu bil funne 
bære bore Slbonnenter i §ænbe, faa 
be alletebe tan ftaa beb beteS 2æng§= 
let§ Wlaal og paa Sønbag fan bc= 
gpnbe at oberftemple famtlige SBøger 
og Stabsbøre.

Sot æftpetifte SJlebatbejber glcebcr 
fig faare.

Steinbeil 2lffceren.

©et turbe bære ret eneftaaenbe, at 
et Ugeblab tommer ©agblabene i 
Sortøbet meb Slppeber, tilmeb faa 
fenfationelte Slppeber fom Wlabamc 
Steinpeils Stifinbelfe. Wien, naar 
man par faa gobe Sotbinbelfer fom 
„©tpien", tan bet jo altfaa labe fig 
gøre, ©a bot købenpabnStorrefpom 
bent benbte pjem Sønbag Slften, brag= 
te pan Sippeben meb fig, og ftratS 
efter opflogeS bore Søbefebler runbt 
om paa ^erlufSpolm og batte obetalt 
berettiget Dpfigt.

Wlanbag Wlorgen bleb be formelig 
rebet bæf, ganfte bift paa en libt air 
ben Wlaabe, enb bi pabbe tæntt o§; 
men bet fmigrebe oS aHigebel.

Web.
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Defte eller tf fe Defte?

(Belagtebe §r. fen§ I
tpborfor bog itte møbe i æeft? æe 

ften generet bog iffe flet faa meget fom 
©e mener ©en ©mule, ben trøHe§, 
tager ben faamænb ingen ©labe af, 
og be faa 33(panter, Diøgler o. f. b., 
fom mellem Diar og ©ag tabe§, et faa 
faa, at bet ingen ^orfttjrrelfe bolber. 
©aa jeg fpneS egentlig iffe, man fan 
fige, at æeften bolbet nogen fom bjelft 
Sene.

©et bat afbobe §r. ®t)riftenfen, 
fom fil ben inbført, ba ban mente, at 
Ijan (ettere lunbe „tage imob", naar 
ban babbe en (Beft at tage i, i ©tebet 
for en glat ©tjorte; bbi§ iffe bet, faa 
turbe ban intet Dlnfbar paatage fig.

Sleb. mener, bet bilbe ppnte paa bo= 
te Spmnafter, naar be optraabte belt 
Ijbibe. futbtommen rigtigt; men bet 
fan opnaa§ beb, at man møbet i bbib 
2?eft, bbilfet bilbe bære ulige fmuff 
tete enb at møbe uben æeft. feg fer 
iffe, at ber tunbe bære noget i ®ejen 
for ben pbibe SßeftS fnbførelfe i ©tebet 
for ben forte; tun bil jeg iffe gøre no= 
gen DInftrengelfer for bet, ba jeg fulbt 
ub er titfrebS meb ben forte.

—n.

€t Ønffe.

æi l)ar mobtaget følgenbe:
(ØelpSningen ber paa Stab(i§femen= 

tet er paa mange ©teber fortræffelig. 
Silen paa et entelt ©teb, Ijbor Sps 
færlig tunbe tiltrænges, er ben pberft 
mangelfulb.

®at bet iffe muligt at faa enbnu et 
(Par ®lu§ anbragt i „(PabiKonen" i 
æaggaarben.

SJleb ©at for ©ptagelfen.
© a g l i g S3 e f ø g e n b e.

* **
æi (aber Ønffet gaa bibere.

31 eb.

2lmatørfotografier.

tipien arrangerer en Ubftilling.
„© i p l e n" bar atter faaet en 

gob fbé: bi bar paataget o§ at orbne 
en Ubftiding af Dlmatørfotografier. 
©e nøbbenbige ©iUabelfer er opnaaet, 
og ©tolen bar belbiHigft ftiUet et So= 
tale til bor ©ispofition. ©orSbag ben 
.16. ©ecember aabner bi; bet nærmere 
(ßrogram er enbnu iffe lagt, men bi 
mebbeler ©atoen allerebe i bette 9lu= 
mer, for at ©tebetS Dlmatørfotografer 
fan naa at faa taget ßopier af alle be= 
re§ (piaber. Dlnmelbelfe om ©elta= 
gelfe maa ffe fnareft til bor ®f§pebi= 
tion og (Bidcberne inblebereS feneft

Sørbagben .11. SI. 12 
(Pli b b a g.

æi ffal i næfte Slumer gøre Diebe for 
be nærmere Snteltbeber beb flanen, 
(Præmierne, ©ommertomite'enS Sam* 
menfætning ofb. ©i§fe Sinier blot 
for at fatte fotograferne i (Bebægelfe 
meb at topiere. ©er er allerebe an= 
me(bt (jenbeb to §unbrebe fotogram 
fier, og bi benter ftor ©ilflutning fra 
be fotografer, ber førft nu (æret 
(Planen at tenbe.
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Stærener, ber maatte ønfte at ftøtte 
foretagenbet beb at ubfætte præmier, 
bebeS mebbele Siebattionen bet faa 
tibligt, at bi aUerebe i næfte Sumer 
ian opilbne fotograferne meb Sleb= 
belelfen Ijerom.

f nbtil ba: Ijæng i meb kopieringen!

3n^fenbt
^mnaftiffakn$ Ürng.

3 SipIenS Sr. 4 anførtes bet i et 
Unterbiete meb §r. Sljomfen, at bet 
bar en Sinteropgabe for foreningen 
„fri fbræt" at føge at faa StabliSfe= 
mentetS Sljmnaftitfal aabnet paa fri“ 
bage. Set bar en Sinteropgabe — 
Sinteren er nu begpnbt, ftulbe jeg 
mene, og foreløbig foreligger ber in= 
tet forføg fra „fri fbræt"S Sibe.

feg finber ba tjer paSfenbe 3tnleb= 
ning til enbnu engang at gøre et f or= 
føg, omenb tun ffriftligt, paa at faa 
ubbibet Srugen af bor Spmnaftitfal. 
Sen burbe tunbe „ublaaneS" til flere 
Sifciple ab Sangen, i alt falb til be 
ftørre, uben at ben eller be berbeb tog 
Stabe, f Spmnaftittimerne er ber 
ingen ßejligljeb til at øbe fig orbent= 
ligt og bet er bog førft og fibft Øbelfe, 
ber gør Slefter. feg inbfer itte, at 
bet bor nægte§ Sifciple, ber intereS= 
ferer fig for faget, at øbe fig, naar be 
Ijar ßejligljeb og naar ber er lebigt 
Sofale alligebel. feg nærer ingen 
Sbibl om, at §erlufSfjolmS Spmna“ 
ftitljolb i Silfælbe af, at Spmnaftit= 
falehs Srug bleb ubbibet, bilbe blibe 
bebre enb bet nu er.feg tiHaber mig 
berbeb at benftiHe bet til rette Seb 

tommenbe i §aab om fnarligt UtefuP 
tat. 3Grb.

S p m n a f t.

Dteb. forbeljolber fig i en fenere 9lr= 
titel at tomme tilbage til bette Smne. 
Si er nemlig itte i alle Suntter enige 
meb ben ærebe fnbfenber. ®len not 
i ^obebfagen. 31 e b.

paa Ubfig*)

Waafefieg.
Diettor infpicerebe StortenSbag 

Stolens Sorb og fpnteS gobt tilfrebS 
meb Dlefultatet.

^kkgaarbébejeit.
Sen ubbebrebe kirtegaarbSbej er 

nu blebet beplantet meb Sræer. ßige= 
lebeS er Sroen, ber forbinber Sejen 
meb SlUéen, blebet ubbebret og ubbi= 
bet. Set fulbenbte Dlrbejbe tager fig 
ganfte fitft ub.

Cberlærer ^anfen
beber oS oplpfe, at ben i forrige Sum= 
mer omtalte Slæb, fom §r. f erbinanb 
tobte til Stolens Samling, bejebe 20 
Sb. Diæben bleb ftubt meb §ønfe= 
tjagt og bøbe paa Stedet.

^obbolbfnmp.
SorSbag 10. mellem 11 — 12 ub= 

fæmpebeS Slutningen af ben fpæn= 
benbe kamp mellem 3. og 4. klaSfe. 
Diefultatet i benne ^afbleg bar, at 4. 
klaSfe fit 1 Staal, mens 3. itte bar 
faa Ipttelige. Set famlebe Dlefultat 
er altfaa, at 4. Ijar fejret meb 4 Slaal 
mob 1. Som Sommer fungerebe §r. 
Glgaarb, fom paa ingen Slaabe lob

æa Sit i benne Uge tjat fnaet gorfatb, 
er „t)Jaa Ubfig" rebigeret nf — n.

91 e b. 
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fig genere af æublifumS mer etter min
bre belbillige Tifraab.

fBejMitig.
Srebag 12. bejebe §r. Slbjunft 

Søtsfclje alle Stolens Sifciple. 8?e= 
fotberne inbefjabeS af Sifcipel Slarup 
meb 57 æb. og ©Ijmnafiaft Trau= 
ftebt meb 155. Su ttal fpife gobt, 
litte Slarup, inben Su naar faa bibt.

^øbfelédag
er i ben forløbne Uge tjolbt af lp. G. 
Sorplj b. 20., af §olftein b. 21 og 
enbelig af ©ijmnafiaft Tarp b. 22. 
æi beflager, at bi ilfe Ijar funnet meb= 
bele SøbfefSbagene før nu. ælen til 
Sptfe alfigebel! — æebre fent enb 
albrig i —

Sil 'Bnbcljnfct
er i bi§fe Sage anffaffet nogle nlje 
Horfplaber og Sibmaatter.

llblevering
af æitter, 3ern og Tran (SU)!) bleb 
begpnbt b. 17. æi fjar mobtaget ßla= 
ger fra flere Siber ober ben uljelbige 
Tib, paa fjbilfen Ubleberingen finber 
Steb om ælibagen. æi beflager, at 
be Utilfrebfe iffe fjar fjenbenbt fig til 
rette æebtommenbe. Selbem „Sipien" 
paatager fig meget, faa Ejar ben bog 
intet at gøre meb æitter, (yern og 
Tran.

©ubffelob ba!
Svanen

er paa ®runb af ^toften fjernet fra 
„Start" og fjar taget æinteropfjolb i 
®ob§forbalteren§ lune Stalb.

@u Wind
bleb forleben Sag fanget i et æanb-- 
fab. §r. Slbjunft 34rbinanb abop= 
terebe Spret, fom bog næfte ælorgen 
paa en mtjftiff ælaabe forfbanbt fra 
fin ftaSfe. SlbfKittige Sifciple paa 
Sobefal 2 fan berette lignenbe inter- 
cSfante ælufeljiftorier.

w
StolelobenS § 16: „3ngen maa om 
æinteren bobe fig ub paa 3fen paa 

iparferne og kanalerne, uben at Titt 
labelfe af SReftor bertil er giben, ljbil= 
fet betegnes beb bet paa æælbærfet 
beb Storeparf ub^ængte 9lebning§= 
tob.

Sit færbeS paa Slaen (bet nlje faabel 
fom bet gamle Slaløb) er ftrengt for= 
bubt."

Snnginfpefturcn
ærof. Slebelong gæfter paa Srebag 
Herlufsholm.

— n.

•4 444 4- 4-44 4 4 4 4- -44 4 444-
®ore Slbonttcnfer

fjar i ben fibfte Tib mobtaget nog
le fmaa, pæne, røbe Sebier meb nogle 
fmaa, pæne Sal paa. Til OplpSning 
for be af bore Slbonnenter, ber fpneS 
at pabe miSforftaaet Sebierne- ftal bi 
fjerbeb opltjfe, at naar man mobtager 
en faaban, er bet Steningen, man ffal 
betale bet æeløb, ber ftaar paa Dp« 
træbningen.

^biltet bebe§ gjort.
ß f § p e b i t i o n e n.

4 -44-4-4 4 4 ♦ ♦ 4"4

Den fommenbe Uge.
Sorébag 25. Slobbr.: Senfen.
fyrebag 26. SlobBr.: D. ®aar§berg.
Sørbag 27. Slobbr.: £. ®eifer=9Helfen.
SWanbag 29. Slobbr.: Cbertarer tpeterfeu.
SJlanbag 29. Stobbr.: Slbjunlt SJlicfjelfen.

Unnoncer.
23øner fraoa

bals Bibliotef" ffaffes 
antifvarift til ufjørt billige Prifer.

21. P. Hnuljtfen.

Slnfcarpaoenbe Uebaftør: p. Opftrup. 
forretningsfører: 21 (Etgaarb.

(tryft i 21. p. dpriftenfens 23ogtryFferi, 
ZTæftoeb.
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Ur. 10. — Sorsbag ben 2. (3fcbr. — 1909.

öymnaftiffalens ^rug

S'! 3 Sort forrige Slummer tog en 
3nbfenber Orbet for „at faa ubbibet 
ærugen af bor ©bmnaftitfal". fReb. 
tog ba Slfftanb fra tjan§ æetragtnim 
ger og lobebe, at bi fenere ftulbe be= 
ftceftige o§ meb bette ®mne.

æi tan ganfte bele ben ærebe 3nb= 
JenberS Ønfte; men bi er rigtignot 
tommet til bet IRefuItat gennem ganfte 
anbre betragtninger enb ben cerebe 
3nbfenber, ber fprft noget umotiberet 
tafter fig ober ben ftatielS forening 
„Sri 3bræt", fra l)bi§ Sibe ber fore= 
løbig intet forføg foreligger paa at 
løje ben§ „binteropgabe". 3a, tænt 
bare! ®er bar, ba Sirtitlen bleb inb= 
leberet paa bort IRebattionStontor, 
gaaet Ijele 9 Sage, fiben ben førfte 
Sne falbt!

®fter faalebeS at Ijabe funbet et pa§= 
fenbe Offer for fin §arme, paaftaar 
ben cerebe Snbfenber, at ber i ®pm» 
naftittimerne itte er nogen „Sejlig= 

Ijeb til at øbe fig orbentligt". 3 
Sanb^eb en bobet baaftanb! ®pm= 
naftittimerne er tbeertimob ben enefte 
Sib, Ijbor ber er Sefligljeb bertil, og 
bet er netop beri, bet betlagelige Iig= 
ger.

®t Ißar Sinier længere nebe fore= 
tommer paanp Drbet „Sejligljeb", fom 
bentelig fjer maa ftaa i en np, af o§ 
utenbt bettjbning, ba Stebet cller§ 
foretommer o§ en Smule buntelt i 
betragtning af, at forfatteren netop 
£)ar tlaget ober SRangel paa „Sejlig= 
beb".

Sluttelig nærer ben cerebe 3nbfen= 
ber ingen Sbibl om, at „Sg>erluf§l)olm§ 
®t)mnaftiff)olb" bilbe blibe „bebre, enb 
bet nu er", t)bi§ „rette bebtommenbe" 
bilbe tage §enfpn til Ijan§ ^enftiRing.

®anfte bortfet fra, at bi itte aner, 
Ijbem „§erluf§bolm§ ®l)mnaftitl)olb" 
er, ftal bi Ijenlebe ben ærebe 3nbfcn= 
ber§ ©pmærtfomljeb paa, at bet tan 
bære tomplet ligegijlbigt, Ijborbibt 
benne ftønne Ubetenbte er en Smule 
„bebre" eller ringere. ®en afgørenbe
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^Betragtning i bette SpøtgSmaal maa 
bog bære ben, at naar Spmnaftif falen 
aabneS for ©ifciplene, bil benne n p e 
SI n ben belfe af f? r i f i b e n af= 
hjælpe et længe følt Sabn; bet tommer 
bog ilte an paa at fætte Steforber.

3 Sfcwn.

duften »ar barm, faa liflig ben bilbe, 
ben rislenbe ®ilbe 
i tolige ©tob.

æraerne ftobe meb prægtige .kroner, 
og jublenbe æoner 
fra juslene løb.

©pringenbe Silbe meb »anbflare Jiislen, 
ja, æraernes §»islen 
og fuglene« Sang

toneb feta bejtig og flang for enS Øre. 
©aa Ijerligt at ^øre 
be æoner, ber flang.

§ele Staturen til ©taberens 'Pris, 
alt paa fin Sis, 
fin ©temme lob børe.

Slip.

Keramif.

§bert Star fort for 2ful plejer ber 
paa fäljlerS f eramiffabrif i Sæftbeb 
at blibe foranftaltet et Ubfalg, pbor 
man for en billig Senge fan erljberbe 
fig f eramifbarer, fom Ijar en eller 
anben ubetpbelig Sfabanf, og fom 
berfor iffe fan gaa til ben fæbbanlige 
Sri§. Ubfalget Ijar altib bæret ganffe 
gobt beføgt, forbi bisfe Sårer ganfte 
ubmærfet egner fig til ^ulegaber. ©et 
bil berfor bære en Sorg for abffiUige 

at Iføre, at ber rimeligbis iffe bliber 
noget faabant Ubfalg i Siar, ba ®a= 
rerne aUerebe nu er folgt til be ^anb= 
lenbe, fom belfagtenS forljanbler bem 
til bettjbelig døjere Ißtifer.

£>elt ubeluffet er bet bog iffe, at 
ber alligebel bliber et Ubfalg, men faa 
ftort et Ubbalg fom tibligere faar bi 
i labert ^atb iffe. r r.

^erminsfaraftererne.

Sfal be l)cniineligljolbed?

©et forlpber rpgtebiS (fom man faa 
ffont ubtrpffer fig i „©iplen", naar 
Steningen er, at „ber gaar Dtpgter om 
etc.") at be fortræffelige ©ermin§fa= 
rafterer, fom er gibet eller ftal gibe§ 
i bi§fe ©age, ftal IjemmeligljolbeS 
inbtil Sommerferien 1910; altfaa flat 
bi gaa og bente paa at faa at bibe, 
E)bab bore elffebe Særere mente om 
oS i December 1909!

©ette foretommer oS unægtelig en 
Smule ejenbommeligt. æi Ijar l)ib= 
til troet, at Steningen meb ©erminS= 
tarattererne for en ftor ©el bar ben at 
gøre o§ opmærtfomme paa, at bort 
Stanbpunft bar faaban og faaban, for 
at bi, l)bi§ faraftererne bar gobe, 
funbe blibe opmuntrebe til at blibe beb 
meb at Ijænge i, og i mobfat ©ilfælbe 
funbe belæreS om, at bort Stanb= 
punft iffe bar tilfrebSftiHenbe, og at 
bi berfor pberligere maatte anftrenge 
o§.

Saa, benne bor ringe formening 
maa altfaa bære gal, ba ben jo iffe 
fan forenes meb ben npe Slnorbning. 
Sten Ijbab er ba Steningen meb ©er= 
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minStarattererne? Anorbningen, fom 
utbiblfomt tommer fra bet høje Plini* 
nifterium for „ßirte’ og UnberbiS* 
ningSbæfenet", er unægtelig ejenbom* 
melig. Sen ftulbe bog bel ifte bære et 
llbflag af famme 3JHnifterium§ gobe 
bemotratiffe Anftuelfer? 3 faa falb 
er ben meget forfejlet, ba fRefultatet 
af ben jo maa blibe, at tun en lide 
ubbalgt Stare, b'^rr. ©berlærere og 
Abjuntter, tan blibe belagtige i ben 
ftore Slæbe at fe ßarattererne. Sette 
tan bog itte talbeS bemotratift.

Sil Slut: ®lon nu ogfaa Sifciple* 
neS forælbre ftal „forftaanes" for be 
Äaratterer, fom bereS tære Sober paa 
Herlufsholm faar ?

3a, man ftal itte unbre fig, hbi§ 
bet er Silfælbet.

6 o o t.

Sanginfpeftion.

profeSfor Aebelong gæftebe, fom 
bebubet i forrige Slummer af „Sip* 
len", i ftebagS Herlufsholm og in* 
fpicerebe Sangunberbisningen. Saa 
bibt bi ha* tunnet faa oplhft, bar alt 
i ©eben meb Unbtagelfe af eet Puntt, 
bbor ProfeSfoten ønftebe en Anbring: 
i et „bet", ber forefommer i en af be 
benpitebe Sange, bleb t’et itte ubtalt, 
og bet ftobte ProfeSforenS Øre. Slien 
elllerS bar bet „aU right", og berpaa 
ttjber jo ogfaa pa*1® SlutningSorb: 
„Set ha* glæbet mig meget at bære 
her i Sag og hø*e paa Sangen. feg 
tan itfe anbei enb ubtale mig rofenbe 
om ben; Setftubtalen bar ogfaa Har 
og gob." ProfeSforen fluttebe meb 
bisfe Ørb: „SiUige maa jeg ubtale 
min Slæbe ober atter at fe Stolens 
ubmærtebe Særer i Spibfen for San* 

gen." Sen fibfte Sætning tan itfe 
opfattes ubeluttenbe fom en ßom* 
pliment til H*- 2®iig. Ørbet „atter" 
minber en om, at ba ProfeSforen fibft 
beærebe Stolen meb fit Sefog, ftob 
H*. Sfcherning i Spibfen for Sangen, 
og man bil forftaa, at bi bleb libt 
ftøbt. SHetS forløb Seføget i Siar 
frebeligt. r r.

„DipW's Ubftilling.

Anmelbelferne ftrømmer baglig inb; 
bi fan glæbe oS beb en ganfte oberor* 
bentlig Silflutning, faa ftor, at bi fer 
oS nøbfaget til at hebe be fotografer, 
ber enbnu itte pa* anmelbt Seltagelfe, 
om at gøre bette fnareft, ba Siben fra 
friftenS Ubløb til UbftiHingenS Aab* 
ning er fat faa tnapt, at programmets 
Stpfning og SiUeberneS Ophængning 
banffeligt bil tunne naaS, pbi§ itfe 
bet mefte af Arbejbet er gjort i for* 
bejen.

Angaaenbe Seltagelfe bebeS man 
henbenbe fig til bor Slebarbejber
©Dmnafiaft ^unßgreen Vmin, 

ber ha* paataget fig Arrangementet 
og ftaar til SiSpofition meb alle ©p* 
IpSninger.

SBebøminelfeSfomiteen 
beftaar af følgenbe He**e*: 
Abjunft Søtjfche (IRepræfentant for

Særerne).
Spmnafiaft Sarp (for Siplene).
Spmnafiaft funggreen Sunn (for

„Sipien").

Som
præmie

ubfætter „Sipien" et fotografi* 
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a I b u m til 3nbftifning af IBitteberne, 
inbbunbet i elegant Äunftlcerreb, 
fmagfulbt ubfttjret meb Silfefnor og 
Ubafter, meb 12 Siabe, lette at ubtage. 
og *ßlab§ til 96 JBißeber.

©a tun et SRinbretal af llbftißerne 
bil funne gore fig noget haab om at 
binbe Sllbum’et, Ijaaber bi, bi fan 
formaa nogle for Sagen intereSferebe 
^engcmænb til at ubfætte et $ar fßrce= 
mier enbnu. Staar bet er IpffebeS o§, 
ffal bi mebbele bore Slbonnenter bet.

5jap.

hblm., SOlanbag.
3 bisfe ©age finbeS fjer paa ®tab= 

lisfementet en utißabelig SOlængbe 
Sne. æi beb ubmærfet, at ®tablisfe= 
mentet er uben Sftjlb Ijeri. ©og fun= 
be bette gøre en fjel ©el for, at be 
meft befærbebe Steber itfe bliber et 
enefte bunbløft SJlorabS.

æi beb nof, at bet bilbe bolbe en ©el 
æefbær at ftaffe Sneen til Sibe; men 
IjbiS bet gjorbeS libt bebre, enb bet 
gøreS nu, faa bilbe bet bære muligt 
at færbeS mellem æpgningerne uben 
at faa baabe æen. følgelig bilbe 
mange SortøIelfeSfpgbomme funne 
unbgaaS. — n.

Paa Ubfig

Stettdfe.
3 fibfte Slummer af „©iplen" læfer 

man, at Oberlærer ^anfenS oftere 
omtalte Slæb „bøbe paa Stebet". 3Jle= 
ningen bar felbfølgelig, at ben for= 
enbte i ßnalbet.

SUtefieß.
7. JllaSfeS ^eftaften forløb oberor= 

bentlig bellpttet. æeb ©preftegen bob 
Spmnafiaft $ . Opftrup Selffabet 
„æelfommen" og minbebeS be fta= 

bærenbe: Oberlærer Raufen og 
æacdjuS. Oberlærer haSfelager talte 
for 7. ItlaSfe, Ijborefter 9lbj. ©fjonv 
fen talte for „Sille æeter" og Slbj. 
Sdjmibt Ijolbt en berfificeret ©ale for 
SJlifS Surret), ber jo forlob Stebet 
©agen efter.

Senere paa Giftenen biberterebe 
Oberlærer haSfelager Selffabet meb 
nogle Sangnumre paa SlaSfenS 5Ru= 
fifftue.

Jyotogrnfiitbftillingeit.
æi fan oplpfe at æiHetterne til Ub= 

ftiüingen bil tomme til af fofte 10 
Øre; beSuben fan fra i ©ag af faa§ 
æartouttort ä 25 Øre beb §enben= 
belfe til Spmnafiaft 3unggreen Sunn. 
lerne og æreSfenS fRepræfentanter fun 
©il æernisfagen bil foruben Ubftib 
be aßerfinefte honoratiores blibe inb= 
bubt.

Äif.

Pen fommenbe Uge.

Cnsbng 8. ©ecbt.: Slbj. ©ot^icbe.

Unnoncer,
Zlline Søger egner fig fortrinligt 

til julegaver.
21. V. Änul?tfen.

Tlnfoarpaoenbe Kebaftør: p. 0 p ftrup, 
forretningsfører: 21. (Ét g aar b.

dryft t 27. p Ctjriftenfens Bogtrytteri, 
Xtceftøeb’
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lår. 11. — Sorsbag ben 9. jøecbr. — 1909.

(Dpraab!
Ser Ijar fjer paa ^ßlufgtjolm i 

mange Siar funbet faafalbte „ßan= 
tonnementgøbelfer" Steb. §big man 
bil tafte et Slit paa bem, bil man fe, 
at be i æirteligljeben tun bar en 
Stagg Segen „Støber og Solbater", 
fom ofte enbte meb ligefremt Slagt= 
maal. Senne Somøjelfe er itte faa 
gob, fom ben tunbe bære. Ser er 
faa mange gebe ßrcefter i Stolen, at 
be i foreningen fagteng maatte tunne 
frembringe noget, ber minbebe om 
Sømilitærets Santonnementgøbelfer, og 
bet bilbe jitfert for og alle bære langt 
morfommere enb be nubærenbe.

®n Sei af 7. Slagfe, fom Ijar inb= 
fet bette, fatte fig ba i æirtfomljeb for 
at faa fat noget faabant i Sang. 33i 
Ijenbenbte og til IRel'tor, fom ftiHebe 
fig oberorbentlig belbilligt oberfor 
Sagen og lobebe at ftiHe fig fom tpro= 
tettor for ben.

Sa bi mente, at Santonnement§= 
øbelfer uben Sebærer er en Umulig* 

tjeb, Ijenbenbte bi og til Oberlærer 
§anfen, fom mobtog og lige faa elfb 
bærbigt fom fRettor, og gab og Sob 
til at laane Stoleng Sebærer.

Stien for birtelig at faa noget ub 
af bet Ijele, er bet nebbenbigt førft at 
gennemgaa et minbre Surfu§ paa et 
Star Simer, for at alle, fom bil bære 
meb, tan lære Sebærgrebene. æi fore* 
tager ba, naar [bette er oberftaaet, 
lettere Øbelfer ube i Serrænet, ibet 
bi faa bibt muligt efterligner 3Rilitæ= 
rets Øbelfer. Senere bar bi paatcentt 
længere SJlarfcEjture meb Øbelfer ub 
i Sanbftabet, og Ijeraf benter bi og 
oberorbentlig meget, ba man berbeb 
bil faa Øjnene op for, Ijbab bet at gaa 
er for en tjerlig Sing.

®i Ijaaber, alle bil bære meb til bet= 
teStoleforetagenbe. tan 
bære meb uben at betale en røb Øre. 
Ser er ingen Sbibl om, at bet bliber 
fornøjeligt, men felbfolgelig maa alle 
bife nogen æelbilje, for at bet tan gaa 
gobt, og ber maa forbreg a b f o I u t 
Stjblgbeb af alle.
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Sleb ©aab om, at alle bil ftøtte o§ 
meb Staab og Saab, opforbrer jeg 
Ijerbeb alle, ber enbnu ilte Ijar am 
melbt Seltagelfe, til at tage en taft 
SBeflutning og gøre bette fnareft.

3. 31 o r b e n t o f t, 
Sljef.

Sne!
$u, Jet bror bet fvaer! 
böitMenbe, Mænbenbe! 
©tormen ftrpger 
isnenbe, brænbenbe, 
SRarferne rpner;
om §immet oa Serb 
ftaar banfenbe ©ne 
fotn flaarenbe glor.

Su, bei, bbor bet Minier, 
fünfter ‘ bræerne!
ÄMbtenbe finter 
fM’er bet i Stæerne? 
Staffer, Jtor rinier 

en toffenbe $tet, 
fom ben banfenbe ©ne 
ej bæifeb’ faa tæt?

2Ren ©oten fii SKagten 
ubober æanaene 
og øbeM fragten 
ben tinbrenbe, prangenbe; 
ja, fnap fit bu faat ben 
gatbel, bar ben oret, 
ben funftenbe ©ne, 
i en brufenbe ®æi.

æ a V a 3 3 0.

(Eerminsfaraftererne

3 Slnlebning af §r. Soot§ Sirtitel 
forrige Slummer tjenleber man bor 

Dpmætffomljeb paa, at XHinifteriet 

for Kitte’ og UnberbiSningSbæfenet 
er ganfte uftplbig i ben np S&eftenv 
melfe om Sermin§farattererne§ §em’ 
meligljolbelfe og faalebeS iffe fan be= 
brejbeS nogen Wlangel paa bemofra’ 
tifte Slnftuelfer. —Sen ejenbommeli’ 
ge æeftemmelfe bleb truffet beb 8æ= 
rerneS SHobe i Kobenljabn i ©ftober 
ferien og fenere tiltraabt for §erluf§= 
IjolmS æebfommenbe paa et Særer’ 
møbe Ijernebe.

33i Ijabbe nof fjørt noget om, at 
bet ftulbe bære gaaet faalebeS til; men 
bi bægrebe o§ beb at tro bet.

Sleb.

„ Dagningen",

§ ! Sore Scefere bil meb Cpmærl 
fomljeb fjabe ftuberet Spmnafiaft 
SlorbentoftS Dptaab fjer i Slabet. 
„Sipien" tan gibe ben ubmærtebe 
3be bor bebfte Slnbefaling, bels forbi 
bi maa fe meb Spmpati paa alle gor= 
fog paa en Sættelfe af §erlobianerne§ 
i be fibfte Siar noget flumrenbe 3ore= 
tagfomljeb, bel§ forbi bette Sorfog er 
fat faa fmuft og bærbigt i Scene, fom 
bet er. Se Slabne, ber ftaar i @pib= 
fen for Sagen, er en borgen for et 
fmuft Slefultat, og ben Silflutning, 
3béen Ijar funbet oberalt baabe ljo§ 
Særere og Sifciple, lober, at bet, fom 
optinbelig Ijaabet af 3^een§ ^aber, 
bliber et S t ol e f o r e t a g e n b e i 
CrbetS bebfte ^orftanb. æeb be inb’ 
lebenbe SJlober, ber i 9)lanbag§ afljolb= 
te§ tjo§ £»r. Sljomfen og §r. ^erbis 
nanb, inbtegnebeS ifte minbre enb 54 
Seltagere fra be to Sobefale, et Sle= 
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jultat, ber i bu Stab glæbebe 3nb= 
bbberne. SlaturligbiS tunbe bet ilte 
unbgaaS, at entette blaferte Stine= 
bibere føgte at lægge Anbringer i 
Sejen for Sagen, men netop bet ringe 
£>elb, be babbe, er et tatenbe Sibnes“ 
btjrb om ben SibSfraft, ber gobe 3bé 
bar i fig felb.

^rodeballet

©er l)ar i be fibfte ©age gaaet 
æpgter om, at ber paa (Srunb af Sa= 
röneSfe fReebt^fjottS ©ob iffe bilbe 
blibe noget ©rottebal, og Slagterne 
bar, fom rimeligt er, antaget faftere 
3orm, efter at nu ogfaa SrinfSfe 

SJlarie er afgaaet beb ©oben.
Unber en Samtale, fom bi i Slam 

bag§ babbe meb §r. §ammer§baimb, 
befSlebe bi nogle SReplifer meb bam 
om bette ®mne, og ba SpørgSmaalet 
jo filtert intereSferer ,,©iplen"§ ßce“ 
fere, ftpnber bi o§ at labe §r. §am= 
merS^aimbS Ubtalelfer gaa bibere til 
bem: ' ,

„3eg fan iffe," fagbe §r. §am= 
merS^aimb „paa bet nubærenbe ©ib§“ 
puntt ubtale mig om bette Spørg§= 
maal, efter fom jeg enbnu iffe bar fon' 
fereret meb IReftor om bet. 3°røb= 
rigt bilbe jeg iffe anfe bet for faa 
urimeligt, om Saltet belt falbt bort.

©et er imiblertib en Selbfolge, at 
Herluf ©roKe§ ^øbfelsbag bil blibe 
fejret, om iffe beb Sal, faa paa am 
ben Slaabe."

„§bi§ Saffet bliber til noget faar 
bi forbaabentlig l) e l e ben næfte ©ag 
fri, og ffal bel iffe fom fibfte Siar 

nøje§ meb ben Ijalbe? ©et er jo nem
lig i Siar en Sørbag."

„3a, Ijdlet iffe bet beb jeg noget 
om. ©og tror jeg næften, at jeg fan 
lobe jer, at 3 not ffal faa Sob til at 
læfe om Sftermibbagen, felbom bet er 
en ßorbag."

DJleb bi§fe libet trøfterige Ubtalelfer 
fluttebe Samtalen, fom juft iffe giber 
meget §aab. Si maa imiblertib be‘ 
be bore Sæfere erinbre, at ber enbnu 
iffe er beftemt noget enbeligt, faa ber 
er jo Stuligbeb for, at bet lan blibe 
bebre, enb bet nu tegner til.

r r.

^otoßrafiubfüllmgen.

Jlnbcjt præmie.

Si b^nbenbte o§ i StanbagS til 
Oberlærer ^anfen, ber ftrafS, ba ban 
borte, bborom Sagen brejebe fig, ub“ 
fatte fom anben fpræmie et libt min= 
bre gotografialbum i lignenbe Ubftp= 
reife, fom bet, „©iplen" ubfætter. 
Oberlæreren ubtalte i ben Samtale, 
bl berpaa babbe meb ^am, at ban aff 
tib tjabbe intereSferet fig meget for 3o= 
tografering, men beSbærre albrig ba-t 
©oalmobigbeb not til af fpsle bermeb, 
og at Ijnn betragtebe „®iplen"§ Ub= 
flitting meb ftor Spmpati fom et ub“ 
mærlet Seb i Seftræbelferne for at bæf“ 
te 3ntere§fen for „3agten uben ßug= 
ler og Srubt".

S r e § f.*

Si minbcr om, ø.t Skiften for ?ln= 
melbelfe ubløber paa Sørbag,
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Ijborfor be refterenbe fotografer maa 
fffjnbe fig.

Saa £>r. f erbinanbS ©pforbrtng ^at 
bi nebfat SiHetpriferne for et enteil 
Seføg paa UbftiHingen fra 10 til 5 
Øre for be fire neberfte J?la8fer§ Seb= 
fommenbe.

*

„©iplen" Ijar befluttet, at bet eben= 
tueHe Øberftub beb UbftiHingen ftal 
gaa til „StubenterneS fnbfamling til 
fattig-oltg ful".

s#

©a bore forfteHige Slebnrbejbere 
ftabig mobtager en Slængbe fore= 
fpørggler angaaenbe UbftiHingen, ftal 
bi tjenlebe SwblitumS Øpmærtfomljeb 
paa, at bet er Spmnafiaft f u n g = 
green ß u n n, ber paa „®iplen"§ 
Segne foreftaar Arrangementet.

*
Si Ijar fra et Sar øiber mobtaget 

^enbenbelfer om at Ijinbre UbftiHingen 
af bi§fe beftemte SiHeber. ©et bebro= 
ber o§ at maatte mebbele, at noget 
faabant itte ftaar i bor Slagt; „©ip: 
len" Ijar tun paataget fig at orbne bet 
rent forretning§mæ§fige, prattifte beb 
UbftiHingen. itte at bære ®enfurtomi= 
te'. Sten en ^enbenbelfe til bebfom= 
menbe UbftiHer, bil fittert Ijabe ben 
ønftebe Sittning.

paa Ubftg.
SNinbre flbløS.

®n minbre flbebranb opftob i 
SorSbag Afte§ beb ßobfang, ibet en 

BSfte ©ænbftitter git i Sranb i en 
SpmnafiaftS Somme. Stan opba= 
gebe fjorft iffe, tjbor fiben rafebe, 
Ijborfra ben ubfenbte fin mob bpbelige 
Stant; men ba omtalte Spmnafiaft 
tilfælbig ftat §aanben neb i ßommcn 
og traf en rpgenbe Aisffe afbrcenbte 
©ænbftitter frem, b.ar Sagen optla= 
ret.

(ebancit
Ijar nu atter forlagt Hlefibenfen til 
„Start". Stan fer ben i bi§fe ©a= 
ae fejle ftolt runbt berube — en for= 
nøjelfe fom forfjaabentlig fnart bil 
bære forbi, naar bi faar froft.

fiterenteé <$t)mnaftityolb
ber omtaltes paa ,,©iplen"§ S. 15, 
Ijar nu begpnbt fin Sirtfomtjeb unber 
Øberfergent, ©tjmnaftiflærer ßarfenS 
ßebelfe.

Sønbag 5. ©ecember aflagbe Ab= 
juntt SBiHumfen et Seføg Ijer paa 
(Stabligfementet. Samme ©ag gæfte= 
be ftub. jur. ßubbig ©prlunb Sto= 
len og tegnebe Abonnement paa ,,©ip= 
len". Ä i t.

S'rnmn?
Saa „f?ærligljeb§ftien" er Stanbag 

Storgen funbet følgenbe:
®n Sør, et Sar Strømper, et Sar 

Seler og en tnætfet Ißaraplp!
f u n i o r.

T>en fommenbe Uge.
Serbag ben 11. ®ecbr. „®tpten"§ llbftilting 

flutter Snbmelbelferne.
©enbag b. 12. ©ecbr. 31. ©rønnegaarb.
©nsbag ben 15. ©ecbr. æernisfage paa llb= 

ftilltngen.

Anfnartjanenbe Kebaftør: p. Op ftrup, 
forretningsfører: 21. (Élgaarb.

CEryft t XI. p Ctjriftenfens SogtryfFeri, 
Xlæftoeb' ;
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Ur. 12. — Sorsbag ben 16. ^ecbr. — 1909.

Dernisfa^en.
3 ®aar bat ber æerniSfage paa 

,,©ip[en"S llbftiUing af Slmatørfoto? 
grafter, benne UbftiHing, fom par fat 
faa mange Sinb i æebægelfe i ben 
fibfte ©ib — og pboraf bi par bentet 
oS faa megen fornøjelfe.

Oppe i §r. ætuunS gamle 2ejlig= 
peb, ©ør om ©or meb §r. Scpmibt, 
er UbftiHingen npbeligt arrangeret, 
©en før faa øbe Stue er bleben pelt 
ppggelig, faa fifft og fmagfulbt par 
fiomitéen anbragt ßunftboerferne.

©ommertomitéen, StebetS finefte 
honoratiores og æteSfen, bet faac 
ben ßpffe fom be førfte at beunbre 
UbftiHingen, er enig om at finbe alt 
faare gobt. Slf be færligt fnbbubte, 
bet gab 3Købe,næbner bi 9teftor,0ber= 
lærerne haSfelaget og hanfen og 
Slbjunft hammetSpaimb. ©et er i 
alt ca. 160 æiflebet paa be pbibe Har= 
tons, ber banner en ubmærfet æag= 
grunb.

æi fet noget paa æiHeberne og op'' 

bager, at be er inbbelt i flere Slfbelim 
ger efter be ®mner, be fremftiUer. 
©alrigft repræfenteret et naturligbis 
æiHeberne fra herlufSpolm; man 
er itfe blebet træt af at fotebige be 
gamle, fenbte Stebet, og mange et 
meget fmuffe, ætan lægger per, fom 
for Hleften obetalt, ælcetfe til Htabnet 
S. ft. feSpetfen, bet prpber be flefte 
og be bebfte æiHeber; ifær pans Sne= 
motiber er fortræffelige.

Saa et bet æiHeber fra ßomebien 
i fjor og i Slat, ubmærtebe CptageH 
fer, fom gobt fan maale fig meb ben 
profeSfioneHe fotografs.

©e morfomfte æiHeber et bel ben 
ææffe æortrætter, S. f. feSperfen pat 
taget af perlufSpolmffe æerfoner. ©et 
er Snapspots af flere Sætere og Ste? 
betS SmbebSbamer famt et æat meget 
aftueHe fotografier, fom bift poS ab? 
ffiHige bil beetle, jeg tror nof, jeg tør 
fige, fæte ælinber. Snbelig maa næb= 
neS be fmuffe ælomfterbiHeber, foto' 
gtafier fta fugleftpbningen og anbre 
petlobianffe æegibenpeber famt en 
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Slætte SJbofpeftet meb ®mner tjentet 
fra fremmebe ®gne.

Sette bar i forte Street en Sut ober 
ben ubmærtebe lille Ub-ftiHing. ^eg 
Raaber, at man bil forene fin SloS meb 
min, naar man i Sag fer ben aaben.

S.
-- ♦-- ø-- *-- ♦-- ------------- ----------

ZHtnbe.

Ube paa tßpnt, ber i ©abet fig [tær, 
ligger en §abe faa bejlia og fær. 
træer, fom füge fra SkntenS ®runb, 
bauner paa Soppen en bejlia Sunb.

sputen Ijar ftaaet for SMgerneS iBru«, 
Sunben bar ftaaet i Stormenes @u8. 
yfnbig og bejlig ben alib er, 
fenbeS bog iffe af en og boer.

©er bar jeg banbret faa mangen en @ang, 
ligget og bajet bber ©ag faa fang, 
ftirrenbe ftabig paa §abet bet Maa, 
paa Sfibene afle, fom fomme og gaa.

©er bar jeg tottet til Selgernes Sang, 
.Tuet be §ugle, ber fpngenbe foang 
f erlette Singer i ffpfrie Suft, 
i.lbt meb SlomfterneS Ijerliae ®uft

ope paa Ernten jfner man, naar 
ofen i öfter faa glansfulb opftaar;

ligelebeS fer man bet ©teb, 
bror om SIftenen ben aaar neb.

Sette er ©tebet meb greb og meb SRo, 
ber finbes ©tebet for Sfjfenbe to, 
ber er faa enfomt, faa fülle og frit, 
berfor jeg bsæler ber ofte og tit.

æfij.

Sfytteforpfet

Set ntjftiftebe korps bar bift fig at 
bære i IBefibbelfe af ftor Snergi. ®V 

ter at bet i UgenS Søb i Spmnaftit- 
falen og paa (SportSptabfen bar hie
be; afljolbt nogle Øbelfer, pbor ®e 
bærgrebene inbøbebeS, fanbt ber i 
SønbagS en ftørre Øbelfe Sieb ube 
i Serrænet omtring §olfteb.

SJcan uaabte an kl. 81 paa bet 
fæbbanlige ©teb i SJaggaarben for
an Sijmnaftitfalen og matfdjerebe 
berfra ober og tog ØpftiHing foran 
Stettor 33adje§, korpfetS $rotettorS, 
§u§.

Siettor ubtalte omtrent følgenbe til 
fiele korpfet: „Set Ijar bæret mig 
en ftor ©læbe at fe bette korps blibe 
bannet, bels forbi bet lærer jer 8b= 
bigfjeb, og bels forbi bet gør jer til 
gobe kammerater. fjeg bil ønfte, at 
korpfet i SibenS Søb maa botfe fig 
ftort".

Serpaa tog korpfetS ®^ef, ©pnv 
nafiaft Slorbentoft, Ørbet: „fDlaa jeg 
paa korpfetS og egne æegne tatte 
Siettor fSacfje meget for ben 33elbilje 
og SntereSfe ber er blebet bift oS fra 
SiettorS øibe, ba bi bannebe bort 
korps. Siettot SBacfje lebe!" (§urra) 
flanen bleu herefter unber Srommr 
tbirbler ført frem foran fronten, og 
Stettor ftuttebe meb at fige: 
„SJlaa jeg faa blot lægge jer jeres 
ißligter paa øinbe; be er: gobt 
mør, øtiltjeb i Siætterne, Spbigljeb 
mob iereS forefatte og Ubljolbenlicb. 
31 u i Sag faar 3 aUerebe Sejligljeb til 
at bife bet; jeg liaaber itte, at ’Senene 
maa blibe trætte, felbom Sebærerne 
maafte not er noget tunge. Øg faa 
et §urra for bort npe korps!" 
(§urta!)

Screfter tog ben egentlige Øbelfe 
fin Segpnbelfe. SiSpofitionen for 
ben bar, ^bab bi erfarebe beb 3ores 
fpørgfel t)o§ en af Officererne, fok 
genbe: ®n fjenbtlig øtprte (Øftbæ= 
ten) unber fjungreen Sunn Ijat Slat' 
ten mellem Søtbag og Sønbag tam= 
peret i Ølftrup og er unber Srem= 
rpfning mob §erlufst)olm ®eftl)æs 
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ren, unbet ßommanbo af Iß. ©pftrup, 
røfter ub for at tafte f jenben tilbage. 
Seftføren fenbte ftratS Ißatrouiller 
ub, og beb „3§E)øj" ftøbte bi§fe paa 
fjenbenS forpofter, fom efter nogen 
Dlobftanb maatte træffe fig tilbage. 
Unber tilbagetoget forføgte be, unber” 
ftottet af ®ærber og ®røftebolbe, at 
opøolbe fjenben; bet løtfebeS bog 

nie, og tilbagegangen fortfatteS neb 
igennem §olfteb Sø og Pibere i Slet” 
ning af ßalbtjris.

Seb en Saarb imellem §olfteb og 
©toben fom bet til et ftørre Sammen” 
ftob mellem nogle S^trouiHer, fom 
ber, beb §jælp af §øftat*e, ®ætber 
og træer, bar fommet meget nær inb 
boa binanben. Stort Slanbefalb bar 
bet fiffert paa begge Sibet, og felbe 
ØUførenS Sljef fom i ben øjenføm 
ligU? StbSfare, men Rærene fortfatte 
bog ufortrøbent meb alle Slanb uftab” 
te, Øftføren — fom fæbbanlig - meb 
at gaa tilbage, Seftføren meb at for= 
følge. Sloget rigtig ftort Slag tom 
bet iffe til, ba Øbelfetne aUerebe 
ljolbt ob ßl. 101

®a ßompagniet berpaa bar traabt 
an, ubtalte Sføfen fin Setlagelfe ober, 
at Støbningen iffe bat blebet til= 
ftræffelig refpetteret af enfelte $a” 
trouiUer, men famtibig maatte føn 
meb Seunbring iagttage ben Ubføl” 
benføb, bet bar bift fra alle Sibet.

Dlleb bajenbe fane og flingenbe 
Spil marfcførebe føle ßorpfet berpaa 
øjemab og bafte oberalt berettiget 
©pfigt. ©et er unøbbenbigt at tilføje, 
at alle Slanb møbte meb en glubenbe 
Slppetit beb SlibbagSborbet. — Sian 
fan iffe ubtale anbet enb tofenbe ©rb 
om ItorpfetS Sebere, ber faa energift 
før taget fat paa bere§ Øpgabe. ©g 
l)bi§ be i Sinterens Søb fan faa ibærf= 
fat mange lige faa intereSfante ©ure, 
et-ber ingen Xbibl om, at fntere»fen, 
ilfe blot bil blibe følbt bebligc, men 
ogfaa forøges.

r r.

tipiens UbftiUing af 
Umatørfotografier.

^nbitu 2 præmier«
©berlærer §anfen§ gebe ßfSempel 

før faaet bætbig Sfterfølgelfe. 3llle= 
rebe ©agen efter, at fibfte Slumer føb= 
be bragt Slebbelelfen om føn§ runb= 
føanbebe ®abe, ubbab ©berlæge, 
SrofeSfor Slaag fig en Samtale meb 
„©iplen "§ ßorrefponbent og mebbelte, 
at føn føbbe befluttet at ubfætte en 
Stæmie. 3 SlanbagS antom ben: en 
fmutt ubftøret Ubgabe af folger 
©tadjmannS „©er bar en ®ang".

®t S“* ©age efter føbbe bi ben 
®Iæbe at mobtage enbnu en Sræmie: 
en Sragtubgabc af SlunebergS „f æn= 
brif Staal", illuftreret af Sllbert ®bel= 
felt, paa ©anff beb Salbemar Slør= 
barn, ©en æble ®iber ønfter at bære 
anonøm, og bi tør tun. opløfe, at bet 
er en §anblenbe.

Sleb, tror at gøre fig til ©alSmanb 
for be ubftiUenbe fotografer, naar bi 
før føjer bereS ©at til bor.

•
fotograf rne.

©et ftrømmebe inb meb Slnmelbeb 
fer, ba bi førfte ®ang næbnte bor 
UbftiUing i „©iplen"; men ba 
faa opranbt i SørbagS og be anmelb- 
te SiUebet ftulbe inblebereS, føor bleb 
fotograferne faa af? Si beflaoer i 
maatte mebbele, at mebens -----  
SJlæcener og alminbelige Sublitumme= 
re Ijar ubbift en oberorbentlig ftor fn= 
tereSfe for bor UbftiUing. føn"? 
graferne felb at tænte fom faa: „Si , 
ben UbftiUing; bet er bift ben 16., ben 
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aabnet. 3a, ^bi§ bet blibter gobt 
æejr ben 15., ffal jeg fe, om jeg fan 
gore bem ben Sjenefte at topiere et 
æar æiHeber". — komplet 9JliSfor= 
ftaaelfe!

3taa, en Ijalb Snes fotografer Ijar 
bog inbfet, at et faabant Xilbub ftulbe 
man itte tabe gaa forbi, og bi er ober= 
bebift om, at bet er „tlje upper ten", 
æi tjenbifer til bor tunftnerifte ætebar 
bejberS Anmelbelfe, fom finbeS anbet= 
ftebS i ælabet.

*

Siet bar batt alminbelig £ilfrebs= 
peb, at ©berftubet fra UbftiHingen 
anbenbeS i belbcebigt Øjemeb, og 
benne ©mftænbigbeb bil filtert bibrage 
til pberligere at forøge Siilftrømnin= 
gen. Dtabnlig paa Sønbag benter bi 
ftort æeføg.

*

UbftiHingen er aaben:

SiorSbag og Srebag Aften fil. 6—7. 
^rebag og Sørbag fil. 11—12.
Sørbag Aften fil. 6—7 og 7|—10. 
Sonbag fil. 2—6 og 7—10.

UbftiHingSlotalet er beliggenbe mibt 
paa 1. Sal i Stolebpgningen; men for= 
øbrigt bil man let finbe bet beb at 
følge meb Strømmen.
-♦—♦- -♦—♦—•> -♦—-♦—♦—♦—

faa Hbtkj.

©fficerSafpirant (Si. .©nnbelacfj be' 
føgte i S^ebagS Aftes Stolen og teg= 
nebe felbfolgelig Abonnement paa 
„ Stiplen".

^nbian fnmnter?
Set forløber rpgtebis af ælifS Surret) 

bil befoge Stolen beb benneS SroUe= 
bal 1910. Stpnt bi tjat æljgtet fra 
færbeleS paalibelig fiilbe, ftiKer bi o§ 
bog tbiblenbe.

Stipien
ubtommer paa ©nsbag meb et ftort, 
flot julenummer.

filt.

Pen fommenbe Uge.
©ønbag ben 19. December: Oberlærer ©febtfe.

Jukttdstilliwgeu t«. BogHl. ^imon
(3. Æodf» ®ftflg.)

- - - - - anbefales, ^r—
MleubftiUingen er aaben tørltkommenbe ^onbaø 

fra Ä 4—10.
Jlnfoarbaoenbe Kebaftør: p. Øpftruy. I Uryft i XI. p. Qriftenfens Bog yffert,

forretningsfører: 21 élgaarb. I næftoeb-
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Ur. 13. — JJulcnummrr. — 1909.

O vore TWonnenter!

gor at fpare bore Abonnenter for 
bet SSefbær, ber attib er forbunbet meb 
gornpelfen af Abonnement, gaar bi 
ub fra, at alle bore Abonnenter bil 
bebblibe at abonnere ogfaa i januar 
ßbartal. Sfulbe ber alligebel bære 
enfelte, bet ønfter at affige ®labet — 
bet tunbe jo tænfeS, om bet enb itfe 
et fanbfpnligt —, beber bi bem fenbe 
bor ®f§pebition SAebelelfe berom

inben £ørban b. 8. 1910.

(Sfperanto.

t Esperanto, bet internationale 
Sprog, fom bi omtalte i „$iplen"§ 
Ar. 6, er ffabt af en ru§fift=polft Sæ= 
ge, Sarmenljof, fom ben 21. guli 1887 
ubfenbte fin førfte æog om Sproget. 
Som alle nlje £ing bleb bet ftrafS 
mobtaget meb SfcpfiS, men fotmaaebe 
bog efterljaanben at trænge frem, førft 
i grantrig og Spftlanb, fenere i ®ng= 

lanb, og et nu naaet ub ocer Tjele 
gorben, faa at man regnet, at bet for 
øjebliftet finbe§ minbft 400,000 ®§= 
perantifter, et bettjbeligt Antal i 33e= 
tragtning af, at æolapiit tort i got' 
bejen Ijabbe gjort golf bange for et 
internationalt Sprog. Xil Sanmarf 
fom bet førft i 1905, men Ijat allerebe 
bunbet mange Slilljængere: i ßobem 
Ijabn er ber alene 4 klubber, og t alle 
be ftørre IßrobinSbper et ber oprettet 
-Klubber. §bert Aar afljolbeS ber en 
6fperantifttongre§, Ijbor ©fperantifter 
fra alle Sanbe møbe§ for at befjanblc 
gæ'lle§anliggenber. Dg Ijer IjøreS ber 
ifte, fom paa anbre internationale 
KongreSfer, en AlaSfe forffellige 
Sprog — nej, fjer tale§ bet tun eet 
Sprog, fom lige gobt forftaaS af alle, 
Ijbab enten bet er en Snglænber eller 
en Jtinefer, ber beb §jælp af bet om= 
fætter fine Slanter i Drb. — Alen fan 
man allerebe nu fige, at ®fperanto 
tan bære entjber, ber bil lære bet, til 
birteiig Aptte? §b§ bette Spørg§= 
maal tan befbare§ meb ja, bil man 
jo fitfert tunne faa bet ftore $ublv 
turn til at flutte fig til bet i langt bv 
bere Omfang enb tibligere; og bet 
maa befbareS bejaenbe. got at belpfe 
bet libt ncermere, bil bi omtale en 
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nyoprettet Sfperanto'jnftitution. ©en 
bærer Slabnet: ®fperanto=Serbcn§ 
forbunbet og par til f ormaal at let= 
te Samtbem af enpber Sirt mellem be 
forffeHige Slationer. Sn entelt ?lfbe 
ling inbenfor forbunbet bil bi næb- 
ne: ^Rejfer, Seføget en ©fperantift 
en fremmeb Sy, fom pan ønfter nær
mere at befe, unberretter pan i for 
bejen forbunbetg fteblige ©elegerebe, 
ber ba bil beftræbe fig for at gøre pam 
©ppotbet ber faa bepageligt og inb= 
polb§rigt fom muligt. Sien paa en 
SRængbe anbre Dmraaber tan man 
brage Stytte af ^Vorbunbet; bi ftal bog 
itte næbne bem, men blot flutte meb 
følgenbe ©al, ber tilftrættelig tybelig 
bifer, pbilfen ©ilflutning bet purtigt 
opnaaebe: Stiftet i foraaret 1908 
pabbe bet ben 1. januar 1909 ®ele= 
getebe og Slsfiftenter paa ober 450 
Slabfer i 32 ßanbe.

Da jeg gif paa 
Herlufsholm.

©n 3uk Gnqnete.

for en fire llgerg ©ib fiben anmo= 
bebe „©iplen" en Slætte af be mere 
fenbte gamle ^erlobianere om at ftri= 
be et Sibrag til bort julenummer 
unber obenftaaenbe ©itel. ®e par 
alle bift ben ©Iftbærbigpeb at fbare 
paa bor Slnmobning, og bi par ber 
beb faaet en Samling Srebe, fom meb 
ftorfte Sietet ftal blibe bebarebe af 
„®iplen"§ Stebaftion. ®t af bc 
Dpforbrebe betlagebe at beteg ©ib 
iitc tillob bem at paatage fig ®t§tras 
arbejbe, en entelt ønftebe itte at ep 
tertomme „ben benlige Dpfotbring" 

men tattebe „for be titfenbte Slumre 
af „©iplen", fom jeg par nybt meb 
fanbt Setbepag". SRen Størftebelen 
par bæret faa benlige at fenbe og Sic 
brag, og berfor bringer „©iplen" bem 
perbeb fin og fine Sæfereg ©at.

Si giber førft Orbet til Sltberg' 
præfibenten, forfatteren ©r. ppil. 
Slleganber ©porføe:

F9 flit ^erlitfoljolm.

Slanbt be ^crtobianere, ber beltog 
i feften ben 23. 2Raj 1865 i Slnleb 
ning af tre §unbrebe Siarg ©agen 
for ^erlufgpolmg Stiftelfe, bar ber en 
lille ßrebg, fom meb en big Semob 
fabnebe en gammel Spgning, pbortil 
nogle interegfante Srinbringer fra 
beteg ©ifcipeltib tnyttebe fig. §er 
figteg til bet berømmelige „Støbe §u§", 
ber laa tbærg for (tsnben af ben SlUé, 
fom fra Sanbebejen mellem Slingfteb 
og Slæftbcb fører neb til Stiftelfen. 
Slf be berørte ^erlobianere ffal nogle 
ftratS blibe næbnte.
j bet forpenbcerenbe „Støbe §u§", 

ber bleb brubt neb 1863, boebe i 
Stibten af forrige Slarpunbrebe SGg= 
teparret §an§ og Slette jenfen. 
§an§ jenfen pabbe tibligere beeret 
©aatbmanb i SrebSløfe i Øfter flaf= 
tebjerg ^erreb, men fom en følge af 
upelbige ©mftænbigpeber pabbe ■ pan 
maattet fortabe ©aarben. j førfte 
^albbel af fyrrerne lejebe pan bet 
næbnte §ug. §ang jenfen og §u= 
ftru tebebe af tilfælbigt Slrbejbe beb 
Stiftelfen, og i Siegten pabbe be Ses 
ffæftigelfe ber; tpi be bar bygtige og 
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paalibelige SDtennefter, fom meb et 
bøfligt Sæfen forbanbt et tiltalenbe 
Dbre.

Dm Sommeren folgte Slette fen= 
fen, Ijbab ber bar et Sierbberb for 
tjenbe, ©ptmælt til ©ifciplene, og 
benne forretning ftreb itte mob Sto= 
ten§ ßobe. • ©ette tunbe berimob itte 
fige§ om t;enbe§ „Klub" i SQinter 
maaneberne, Ijbor bun ferberebe Kaf= 
fe og febtebrøb for Sleblemmerne, 
bet beftob af et liUe fintal ©ifciple 
i be tre øberfte KlaSfer, ber tjabbe 
fluttet fig nærmere fammen i en benr 
melig forening. Sien bar Klubben 
itte legal, babbe ben bog fom Slob= 
bagt mob benne Dmftænbigbeb en 
forceblenbe Setpbning for ©eltagerneS 
SlanbSlib. §er oplæfteS af ©ifciple 
fom S^otbalb førgenfen, Sitolaj 
©binger Salle og Sile?:. Sljorfoe ©ig= 
te af ØblenSdjlager, Srunbtbig og 
Sten Slidjer. §et reciterebeS Srub= 
ftptter af SKntljerS „§jorten§ 
flugt", ber netop ubtom i Slibten 
af ^albtrebferne og batte national 
Segeiftring, oa ber forebrogeS SfajaS 
SegnérS „f ritbiofS Saga" paa 
Sbenft. ©et bar ftabig literære 
SporgSmaal, ber bannebe Samtale 
emnet i Klubben, og HbqangSpunftet 
for ©i§tu§fionen bar gerne en eller 
anben Ubtalelfe af Sæteren i banft 
Siteratur, Stbiunlt ßauribS Sunb.

Sil be oplibenbe fnterme^oer i 
Klublibet borte öan§ fenfenS Stitt 
brinaet af fit Wititærtib i Slotbunbre’ 
bets Sealjnbelfe. San babbe tjent i 
Seaimentet „SiaHanbfte Sbttere", 
IjbiS Sbef ben Sang bar Dberftløit' 
nant SaSfeloitj, og ban bab' 

be meb bet beltaget i fotfba= 
ret af Købenpabn unber Selejringen 
1807. Sleb heftige Slrmbebagelfet 
og btebe Slitte talte ben gamle Ka 
ballerift om llbfalbene fra fceftnin= 
gen, bet altib enbte meb et efter tjans 
5Rening beftcemmenbe ©ilbagetog.

Sien „Klubben" bleb opbaget og 
fprængt af Kbjuntt Kielfen, bet talb= 
te Slette fenfen til fig og unbertafte= 
be benbe et forbør. ®a bi fpurgte 
benbe, om bun itte bat bleben for 
ftrættet unber bette, fbarebe bun: 
„f eg b« ftaaet Slnfigt til Slnfigt meb 
f reberit ben 6., ftulbe jeg faa itte fatt 
tet tunbe trabe oberfor en Slbjuntt?" 
^erbeb tæntte Slette fenfen paa en 
SlubienS, bun en Sang babbe Ijaft 
paa Slmalienborg for bo§ Slaje“ 
ftæt at ubbirle en lille Sengeunber 
ftøttelfe til §an§ fenfen.

Mer. Söorfötr
©t. pbil.

*
©et bil filtert glcebe ©r. ©borføe 

at pore, at Sabnet „UløbebuS" er be= 
baret, og bet bil intereSfere nuleben= 
be §erlobianere at lære Dprinbelfen 
til Sabnet at tenbe.

jeg gif paa

„©iplen" pat anmobet mig om et 
lille Sibrag unber obenftaaenbe Dber-- 
ftrift, og jeg beb ingen bebre Slaabe 
at eftertomme bet lille, ntjbeligt ub= 
fttjrebe og i ganfte moberne jour 
njaliftift form rebigetebe UgeblabS 
Ønfte enb beb at fortælle libt om, 
bbotlebeS bet git en af „©iplen "§ for 
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gængere, et Ijerlobianft Ugebfab, bbor= 
af jeg felb bar Slebrebattør.

Slabet f)eb Ä b i f t e n, men til 
fjorftaaelfen af bette dabn fræbe§ en 
lille Sortlaring. ©et bar i Septem’ 
ber 1863, at oberfte ÆlaSfe — ben 
Sang beb benne toaarige Spmnafi» 
aftflaSfe 7. 91. og 7. S. — geraabebe 
i ftort klammeri. Spmnafiafterne 
boebe ben Sang, itfe fom nu i en 
egen Spgning, men Ijabbe Sætelfer 
paa 1. og 2. Sol i ^bibebpgning, og 
bet traf fig nu faalebeS, at fire af 7. 
91. Ijabbe Særelferne paa ßbiften 
oben ober Öcefefalen. ©i§fe 4 Ijabbe 
bannet en ßlite, ber inbtog en ret 
boben og ftib ^olbning iffe blot ober’ 
for bele 7. 18., men ogfaa oberfor be 
be 6 øbrige Spmnafiafter i 7. 91. ©et 
fulminetebe i, at be 4, bboriblanbt 
Sfolebujen fanbteS, bemmeligbolbt 
en 3nbbbbelfe fra Soranerne for o§ 
anbre og felb tog til Sorø fom £>er 
luf§bofm§ depræfentanter.

Saalnart bette rpgtebeS. afbolbt bi 
anbre et ftort consilium sladderasti- 
cum i SHUiam IßeterfenS Scerelfe — 
bet, ber ligger paa 1. Sal tilbenftre 
beb Siben af Sobefalen — og b£t 
bleb bet befindet, at „Äbiften", fom 
be 4 benæbnebeS, itfe blot ftulbe per» 
fonlig afftraffeS, men bantpfeS fra 

alt Samtbem meb rieften af 7. ^la§fe. 
Senne Seflutning bleb ogfaa ubført, 
men efter at „ben IjeHige <ßrig" faale» 
be§ bar protlameret, trængte man til 
et Organ, fom tunbe bolbe Salben 
flpbenbe og forbinbre enbber Satten 
i Selebberne.

Sil bette ^ormaals Stemme ftifte» 
be§ faa et llgeblab, ber fom raffineret 

§aan mdb Sotbrpberne tog bere§ 
eget dabn og talbte fig ß b i f t e n. 
3eg er forreften efter 46 9lar§ f^or 
løb iffe belt fitter paa, at dabnet itfe 
fnarere ftabebeS „Dbiften". ©et bar 
baanbftrebet, ubgit tun i to ®t§em= 
plarer, og bobbe to debattører, SßiKi’ 
am ^Peterfen og fjerbinanb Saubitj 
famt en debattionSfefretrer, nubæren» 
be deferbelæge paa St. §an§ §o§pi’ 
tal Sritj Sieper. ©enneS Opgabe 

bar at renftribe Stabet, meb felbe 
debattioncn bobbe Ijon 3ntet at gø= 
re.

©enne beforgebeS ubeluffenbe af be 
to debattører, dabniig bar ben nu 
l.rnaft afbøbc äßiltiam Seterfen en 
ftarp og bitter Solemiter, btn§ 9Ir’ 
titler mob be fire paa ßbiften gnift» 
rebe af §aan og Spot. Sobrigt bar 
Slabet unber Siben politiff — natur» 
(igbi§ nationalliberalt — unber Siben 
litterært og Iprift, abfotut itfe rigt 
paa dpbebSftof. Sligt bar bi ben 
Sang bøjt bæ^ebe ober.

„ßbiften" oplebebe tun fire dumte, 
men til Sengælb fluttebe bet meb et 
itte ringe StanSnummer. 3 7. Äla§’ 
fe§ babærenbe „^orebragSfotening". 
bcr Ijobbe fine ugentlige Stober obre 
i dobebpgning, bobbe man befindet 
at ubfætte en dætte Sri§opgaber om 
forftetlige SporgSmaal. Stan balgte 
ßommitteer til at formulere bbet en= 
felt, men beb Salget bobbe man in
trigeret faalebe§, at ingen af ,,^bis 
ften"§ debattion bar repræfenteret i 
ßommitteerne. Si bar blebnefor „big’ 
tigc". ©et bar en ^orncermelfe, fom 
bi bog flogelig lob fom bi itte forftob. 
9den §æbnen§ Sime opranbt. ©a 
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$riSopgaberne forelaa, bleb bet flart, 
at be forfteUige cerebe Sommittemeb’ 
mer itte habbe Snift af forftaaelfe 
af bereS Hberb. Dpgaben i „Sogit" 
løb faalebeS: „SJlufittenS og $oefien§ 
inbbptbeS forljolb" og i „Sitteratur" 
ubbab man fig en ©tilbring af „Sen 
banfte Sitteratur i Siben mellem S®eS= 
fel og Saggefen". Slæfte Slummet af 
„ßbiften" bragte en lang Sirtitel, 
Ijboti SBilliam ißeterfen og jeg ban= 
febe en fulbftænbig bjæbelft ^tigS= 
bans omtring be f^nbige $ommitte= 
meblemmer, hbi§ tbiotiffe $riSopga= 
ber l)ubflettebe§, faa ber itte bleb 
Srebl tilbage.

SJlen Ofrene reagerebe paa ben 
SJlaabe, at be alle affagbe „ßbiften". 
Cg ba ælabet nu tun habbe 3tebaf= 
tion, men itte en enefte Slbonnent, 
afgit bet beb Søben. Set bar lige= 
frem blebet for gobt for benne 53er= 
ben. Set maa „Sipien" forge for 
albrig at blibe.

3 Secember 1909.
S- önnbUv #

Stobebpgning Ijar i SibenS Søb 
faaet Slabnéfotanbring. Slu talbeS 
ben alminbelig ßlofterbpgningen; 
Hbibebpgning talbeS nu ©tolebpg= 
ningen.

Sa icB

Ser er bet brilfte beb ben ftiUebe 
Cpgabe, at ben tan „tpbeS" paa to 
ælaaber (i min Sib paa Herlufsholm 
„tpbebe" man enbnu UlaSfiferne). 
Sen tan IcefeS enten: „Sa jeg g i t 

paa Herlufsholm'', eller: Sa 
jeg git paa Herlufsholm", 
feg bælger ben fibfte SæSning og ftri= 
ber nogle Sinier om m i n Sib paa 
Herlufsholm; ben falber i Starene fra 
1879—86. SUlen bet er jo itte „Sip= 
lene", ber præger og giber Stabn til be 
forfteUige „Siber" paa Herlufsholm, 
bet er Ulettor og Hørere (i min Sib 
brugtes enbnu ubeluttenbe SBetegnel" 
fen „Hørere", og abftillige af Særer 
ne bar ogfaa enbnu Hørere.) Cg ta= 
get i benne f orftanb falber min Sib 
paa Herlufsholm i forfteUigartebe 
„Siber". Siarene 79—82 tenbeteg’ 
neS bcefentligft beb Slabnene: S e th — 
Sleergaar b—ß i e I f e n. Set bar 
bisfe tre, ber ifær prægebe UnberbiS5 
ningen, ben baglige Drben og Sone 
o. f. b.; be b a r enbnu bengang Hers 
lufSholm fom ©tole og CpbragelfeS= 
anftalt, ftont naturligbis „ben npe 
Sib" fpirebe libStraftigt frem i Søn, 
fom hornet unber ©neen. Set er 
fanbt not, at ßielfen fab paa Her' 
lufSholm enbnu en rum Sib efter 82; 
men bisfe fibfte Siar af fin Hørertib 
ftabte Ijan itte „2ib" længere; han 
ftat enfomt frem mob ben obrige ©to= 
le, omtrent fom Saafetaarnet, min= 
benbe om en Sib, ber itte bar mere. 
Siarene fra 82—86 bliber bet banfteli* 
gere at taratterifere beb et entelt eller 
entelte Dlabne, mebminbre man bilbe 
gaa til felbe Soppen og fige f o r ch° 
Ijamme r. forchhammers friffe 
$erfonligheb fit rigere Ubfolbelfe og 
bpbere fnbflpbelfe efter 82 enb før. 
Sulen alligebel tunbe man næppe helt 
fige, at forchhammer bar HerlufS’ 
holm, ©tolen bar i be Siar i St^brub;
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©folelibetS Slanb pabbe Rarafteren 
af en Ungftob; bet bar flante Street 
blanbt førerne (for en Sei nu Sæs 
tete) meb Sætft mob Spfet, men be 
pabbe enbnu tun i ringe Stab 
ftorie", ©tulbe jeg næbne en enfelt 
blanbt bem, bet afløfte „be gamle", 
bilbe jeg næbne Srauftebt. §an 
birtebe paa o§ fom noget fplinternpt 
og torn beb ben ftejle SHobfætning 
til forgængeren 3leetgaatb til at be* 
frugte o§ bpbt og barigt. Set Itjfet i 
min fjerne, blot man næbner Dtabnet 
Srauftebt. øllene pan§ tarbelige Stagt 
og ganfte ligefremme Klennefteligpeb 
gjorbe ftcerft fnbtrpf; i bot Srenge= 
fantafi ubmalebe bi o§, at netop faa* 
bant fnbtrpt maatte benjamin 
frantlin pa gjort fom ?lmerita§ 9lf* 
fenbing i bet forfinebe IßariS (3Jlarcfs 
mann§ Ipfegtaa Suffer reprcefenterebe 
ben parififfe forfinelfe). Dg faa bat 
I)an SibenflabSmanb og ftuberebe 
Sopier; at et Klenneffe fatte fin SibS* 
traft inb paa at ftubere noget faa fli= 
met labt fom Sopier, bet bar for oé 
Stenge „Sibenffab" til at ta og føle 
paa; beb bore %ftenfamtaler paa 
.Rammeret efter Sobfang bomte bi, at 
Srauftebt bar en f n e b i g Rarl (bet 
perlobianfte „fnebig" bengang pabbe 
Setpbning penab tpff „fdpneibig"). 
®nbelig peb lian 9Jt a r g a t, pbil* 
tet efter pan§ eget Sigenbc betøb 
„Srænfebogteren". Dg i ©anbpeb : 
SrauftebtS §aanb førte o§ til Stan* 
fen af „betSanb, pbot ber itte Ipbe§".

feg tunbe ffribe mange ©iber om 
Srauftebt, men nu pat jeg bel brugt 
„min ©ibe".

Rnub atofetiftanö.

Ta feg git paa ^erlufé^olm.

feg fom inb i ben ene ®nbe fom 
en liUe „f orberaSfebteng" og git ub 
af ben anben Snbe fom Stubent, faa 
jeg porer not til bem, fom i egentlig^ 
fte forftanb fan talbe§ §etlobianete. 
feg bat Drganift beb Sobfang, S9ib= 
liotpetar beb Sifcipelbibliotpetet, Se* 
netal i lille ,,©i" og ftore „©i", Dber= 
bommet beb f ugleftpbningen og pab* 
be forftellige anbre ærefulbe §berb, 
faa jeg maa jo pabe bæret ganfte te-' 
præfentatib. -Kline Særere gjorbe fig 
megen Ilmage meb at bante Runb= 
flabet inb i ^obebet paa mig. ©æt“ 
lig bar min gamle Sæter i Satin birt* 
fom.

Sien ligemeget pjalp bet. Stob§ 
alt enbte jeg bog paa StibSlpfelitte! 
£>et par jeg nu fibbet i 15 — 16 Siar 
og tommer rimeligbis til at fibbe per 
paa SibStib.

f ben forftanb et jeg — pelbigbis 
— ogfaa et llnicum blanbt §erlobi= 
anere.

Dg naar jeg nu fra mit fængfel 
laber Santen gaa tilbage til £>erluf§= 
polm, faa ftormer be inb paa mig, 
alle be btogebe Klinber, be Ipfe og 
gobe, og be mørte og bitte.

fru Herts’ brillante Klab og ©ofie 
Sangtones fotfætbelige „Slmeritolje", 
be Ipftige — itte altib patmløfe — 
Srengeftreger og bet albotlige Sltbej* 
be, be bejlige Søgeftobe og „©tart" 
og „Sonen" (Sljtmælfen toftebe ben= 
gang tun 10 Øre!), alle bi§fe Sarn* 
bom§= og llngbomSoplebelfer, fom er 
faa fmaa, og fom bog par faa uenbe 
lig ftor en Setpbning.
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©Iji bette: „®a jeg git paa føer 
lufS^olm", tummer langt mere enb, 
at jeg i faa og faa mange Siar Iførte 
tjjemme i ben robe Signing, føbab 
jeg forfømte be'r, bet forfomte jeg for 
ßibet, og fjbab jeg banbt bér, bet 
banbt jeg for ßibet. føbem ber alle* 
rebe bengang Ijabbe ^aft ^orftaaeb 
fen beraf!

æar jeg Ipttelig paa føerlufSfjolm ? 
3eg be'b bet itfe. 3eg t u n b e Ijabe 
bæret bet, for be flefte æetingelfer 
bar lilftebe berfor.

Slien nu jeg ftriber bette, føler jeg 
lebenbe, at tufinbe ufpnlige SSaanb 
binber mig til ben gamle ©fole, til 
alle be bejlige Dmgibelfer. Ijbor jeg 
fljneS, jeg tenber Ijber Sti og Ijbert 
Stæ, og til alle be SUenneffet, ßam= 
merater og æenner og Særere, fom 
Ijber for fig fit ^nbflpbelfe paa mit 
Sib.

3eg er igen berube, jeg nitter til 
ftore $il, jeg belfigner ben gamle ^ir 
te, jeg gaar i be ebig unge Sfobe 
beb ©u§aa§ Webber og tanter paa 
ben ©lægt, fom bar, og ben, fom nu 
færbe§ berube.

9J{und.
*

fjærtgfelspræft beb 23rib§løfeliHe, 
^oljanneS SHundj er en ©øn af ffjb. 
SJaftor SJluncfj, føerlufSfjolm. ©m 
„Si", ben barbarifte forgænger for 
bort moberne ©tt)ttetorp§, fe næfte 
Sirtitel!

Tn jeg gi? paa

©et er iffe altib let at tante en 
©ne§ Slat tilbage, men ba jeg for 

nogen Sib fiben fmagte fogt SJlælt — 
en ©rit, jeg fjælbent ntjber — fil jeg 
en ganfte lebenbe Stinbring om ben 
aparte ffølefe af fforfntjt^eb og S®ng= 
ftelfe, tjbormeb jeg for gobt 20 Siar 
fiben fab fom np ©ifcipel paa føer= 
lufSljolm og brat min fogte Wtælf 
efter SRorgenlobfang.

SlogenSrunb til SUngftelfe tunbe ber 
jo not bære; tfji bengang fanbteS enb
nu hefterne af ben noget mere ljaarb= 
føre fform for ^ammeratftab, ber 
prægebe be gamle Siber. ©et berømte 
,,©i" (©abeltompagni) meb bet§ føa§= 
felfabler og blaa og brune ©triber i 
føuben bar ganfte bift Slaret fotub 
opløft; men „©aaben" meb ben§ ©uf= 
fetter i ©uSaaen og Ijaanbtlaftenbe 
^abbergaber paa ben nøgne, baabe 
IRljg efSifterebe enbnu, og ,,©nolbe= 
tampene" floterebe, faafnart ©neen 
tom.

©en førfte af bi§fe unbgit jeg tjel= 
big beb fom 3nfluenjapatient at bære 
unber ,,©tupebbe"§ tærlige fßleje (bet 
bar fjenbe, ber Ijber SJlorgen bæftebe 
be ©tjge beb fra ©eng til ©eng at gen= 
tage: „©ober ©i^æ? Ijet er Si—ce! 
©ober Si—æ? fjer er ©i—æ!") 
!Ulen SØeftribelfen af dampen fit jeg, 
og ben bar enbba ifte faa ftrætinbglj-- 
benbe; bet Ijabbe nærmeft beeret 
fprebt ffægtning, fjborunber min SDleb= 
belet Ijabbe beftræbt fig for at ramme 
en ifte tjnbet, ftor og trum Slæfe af 
5. ÄlaSfe, bog uben anbet Olefultat 
enb at blibe baftet af fHæfen§ ®jer.

Starre bar be to følgenbe ßampe, 
fom jeg maatte beltage i; be begtjnbte 
ganfte bift fom mere fprebt fægtning, 
men enbte meb, at bi minbteaatige 
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meb SportStampe, defter og — na= 
i en tæt ■Slump bat Senftanb for et 
oberbælbenbe SBombarbement meb 
Ijaatbe Snolbe, tun afbrubt af be juft 
iffe behageligere „Saftninger".

Jtaa, nogen Stabe tog jo ingen af 
08 beraf.------------
hefter af gamle fpartanffe Stifte er 
nu iøbrigt flet itte bet, ber præger 
fDlinbet om mit Sib paa HetlufSpolm. 
Set ftaar for mig fom en gob og glab 
Sib meb Sportstampe, hefter og — 

naturligbis — SfSaminer og ferier 
fom ælærfepæle.

.Søbenpabn, ben 13. Secbr. 1909.
&ocg.

•

.ftogt Stælt beb Slorgenlobfang et 
førft i bet 20. ?larpunbrebe blebet af’ 
løft af ßacao paa Spifefalen.

„Stupebbe" er ibentift meb ben i 
forrige ?lrtifel omtalte „Sofie Sang’ 
tone".

Ta jeg gif paa .’Hcrlnféljolm.

Sa jeg git paa §erluf§l)olm, laa 
Stolen et betpbeligt Stptte fra 3læft= 
beb; bét Ijabbe ben ligget i 300 ?lar, 
ftønt bet bar iøjnefalbenbe for en= 
tjber, ber bilbe bruge fin fjorftanb, at 
ben Ijabbe ligget meget bebte lige inbe 
beb Sæftbeb. Set bar, naar man 
førft bat Hat ober, at hele ^nftituttet 
bar forfejlet i fit 9lnlæg, en baarlig 
Srøft, at benne Sejl tonfetbent bat 
ført igennem i 300 ?lat i alle 
Stolens forljolb, Ijbab man altib bil 
tunne faa behæftet af be til enhber 

Sib lebenbe, forfaabibt gortiben an= 
gaar.

Sa jeg git paa Herlufsholm, 
Ijabbe bi en ^orftanber, ber peb Hall, 
og fom formobentlig bar bleben fjor- 
ftanber, forbi pan bat StSceUence.

ftal iffe fige noget onbt om 
Slanben, han ffal habe bæret brugelig 
til bet baglige i Statens HuSpolb’ 
ning, men jeg puffet tåbeligt, at jeg 
anfaa Ijam for albeleS uffiftet til at 
bære fjorftanber paa Herlufsholm. 
3eg fortrpber, jeg albtig fif ham bet 
fagt, jeg talte bog af og til meb Ijam.

Sa jeg git paa H^MSpoItn, pabbe 
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bi en bettor, ber beb gotcbbammer. 
— ®ubbebate§, SRanben babbe og= 
faa fine gobe ©ibet, og paa enbber 
anben $lab§ bar jeg — i tjbert f^alb 
bengang —paa bet rene meb, at ban 
tunbe babe gjort nogen 3lptte, men 
meb tjbab for Øje bet blinbe Silfcelbe 
babbe anbragt bam i §ertuf§bolm§ 
Sleftorbolig, bet bar mig ufatteligt. 
Set turbe jeg bog iffe fige bam af 
(et forftaaelige ©tunbe.

®a jeg gif paa §erluf§f)o(m, babbe 

bi nogle førere, fom bi altfaa tjabbe, 
og berfor maatte finbe o§ i. (Rogle af 
bem er ber enbnu; beri bilbe jeg bem 
gang babe fet en retfærbig ©traf. 3eg 
ftal itte ubtale mig om bem, fom be 
nu er; jeg tenber maafte betler itte 
ret meget til bem, men jeg buffer tpbe= 
ligt, at bet bat mig fulbfommen ube= 
gribeligt, at bet upetfonlige noget, bet 
baagebe ober Herlufsholm, nogenfinbe 
tunbe babe fat faabanne Herter til 
at bære mine førere. $eg bar nu

glemt be ßnteltbeber, ber bengang 
lebebe mig til benne Øpfattelfe, men 
jeg tan gibe mit ærlige ©tb paa, at 
jeg anfaa bi§fe SRennefter for fulb= 
tommen umulige, oberfløbige og ftabe= 
lige 3nbibiber. Si§fe Ørb er enbba 
ret fbage, jeg tror, jeg bat brugt bem 
ftærtere før, naar b’^rt. iffe tunbe 
børe mig.

Sa jeg gif paa §ertuf§botm, 
ftob bi tre Simet for tibligt op, 
tom tre Simer for tibligt i ©eng, bi 
anbenbte i bet minbfte feig Simer af 
Sagen paa en fulbfommen forfert 
3Raabe, bi fit maafte not alt bet, bi 

tunbe fpife, men bi fit itte altib bet, 
bi bilbe fpife. æote lommepenge 
tunbe abfolut itte flaa til, og bot 
SRenneftebærbigbeb bleb træntet beb 
ßigbuUer i bore Spre. (Rent borfet 
fra bet uanftænbige i, at ©maSfemam 
ben tun tom tre Sange om Ugen og 
bot Stege beerten tunbe tjøte eller 
fe ....... Sllt bette bat jeg Iejligbeb§bi§
ubtalt, maafte bog itte meb ben rette 
JlbreSfe".

3eg tunbe blibe beb. %aat jeg 
bolbet op, faa er bet f o t b e t f ø r = 
f t e, forbi ben ærebe (Rebattion tun bat 
inbrømmet mig en ©ibe i ben 2omme= 
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ubgabe af et blab, ben tebigeret*, og 
for bet anbet, forbi jeg beb nær= 
mere Sfterftjn maa ertenbe, at mit 
babærenbe Stjn paa Herlufsholm 
maaffe itte er egnet til at bælte ben 
rette 3 u I e f t e m n i n g ho§ 33(abet§ 
Slbonnenter.

3eg bit berfor tænbe 3ulelbfene i 
©ræetS Sop og paa ægte Sanft er= 
tlære, at jeg n u, —■ ba jeg ©ubffelob 
itfe længere gaar paa ^erlufStjotm — 
er lige faa oberbebift om, at jeg Ijabbe 
fulbftænbig Uret i mine foran frem= 
fatte betragtninger, fom b’Hrr. af 3le= 
battionen forhaabentlig er oberbebift 
om, at jeg i alt brefentligt b e n S a n g 
Ijabbe Slet.

Hbilfen „Sorelfe" ba, at alt nu er 
anberlebeS!

^sallc fHofentraul^.
-♦—-♦—

(En Sejltur
fra

Hyborg til Herlufsholm.

©a Sl tj e b o r g itfe er nogen 
Sun b p, men oben i $øbet en me= 
get ß o l b t) e, befluttebe 3 e n f e n 
og jeg at rejfe til Herlufsholm, forbi 
bi „troebe" ber bar bebre.

bi fif et Stib og begab o§ paa bej, 
men ba bi itfe h^bbe nogen J? o et 
om borb, ej h^Uer anben fßrobiant 
enb 2 Sreb ®l o 11 f e bærer, 
maatte bi paa bejen føge ßlj beb 
b a a g ø e for at probiantere. bi 
fejlebe inb i en 3® i i g, talbet ß a u t= 
b i g, hbor bi fagbe o§, og berfra 
maatte bi S t a g e o§ inb til ßanb i 
en 3 o 11 e. baa Øen laa en bejlig 

ß u n n og i Slærheben af ben en 
Saarb, ßlitgaarb, hbor bi fif 
Søbe og Slattelogi. Dm blorgenen 
bar 3enfen boben, og bilbe iffe op; 
ieg gab ljom berfor et S t i g meb en 
borre, og ba bet ifte hi^P/ gab 
jeg Ijam en ß b i t Omgang af mit 
S p ø h t, faa hob bleb ganfte grøn 
og b r u u n. ©et hjalp, ban ^om i 
©øjet, og bi git neb ab b a dj c til 
Stuben. beb Utjften fanbt bi et lille 
Steb, Seheft eb, hbor beboerne 
gab o§ en lille SOI i f § etat meb paa 
bejen. bi naebe Stibet. 3^9 fagbe 
ß e t Ij 91 n t e r 3 e n f e n! og ©uren 
git bibere. bi ftøbte paa en Holm, 
© e lj I h ° l m, paa hbiUcn laa en 
borg, SI lj renSbor g, fom bi habbe 
megen SQ a e § meb at tomme uben om, 
men jeg © r e tj e r refolut Sioret, og 
bi er rebbebe.

bi gaar i ßanb i ÄarrebcetSminbe, 
ba en b o § f forljinbrer o§ i at fejle 
bibere og gaar berfra til Herlufsholm.

bi paSferer ftore Saarbe: S l’ 
gaarb, ßinbegaarb, hbor bi 

■fanbt en o e f o b og et ®fSem= 
piar af blartmufen og 31 a § m u §= 
fen, ©bebegaarb og ß r ø j“ 
g a a rb, hbor bi nær bar blebet 
S dj m i b t ub. bleb bl p r dj bline 
gaar bi ober en Siger, H o § f e I a g er, 
og forbi en S dj o u, til bi igen er 
paa flabt ßanb. 3tte en 3® i n b rø* 
rer fig. bi ojner i 3® i e b UbftræD 
ning,faa H b i b t bor Øje naar itte 
anbet enb Sne, paa Srunb af ben 
Ijaarbe b i n t Ij e r; bog fe§ paa em 
telte Steber en nøgen ß i n b.

bi naar Stebet og giabe er bi. 
Slut.
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3uletylfen.
Set et faa ftiUe, faa ttjft iqen 
efter Stormens Sag.
Sneen Ijar bannet fig træb, fanf tjen 
meb ben Ijelbenbe Sag.
Stjernerne biintet og fünfter ub 
i ben flare Sat, 
fbøber i blænbenbe Splberftrub 
bet pubrebe ßrat.

Sagte brtjSfer fbage ßbifte 
Sølbregn fin og ftær 
unber 9lftenljimlenS fibfte 
Suft i StobenS Sræ’r.
Ober SneenS følbblaa jlabe 
Sjælbetlang og Älotfetlang, 
julen ftjnger ub fin giabe, 
ffønne ?lftenfang.

juleaften paa 
Herlufsholm.

Set bar i 76, og bet bar Sinter.
jtte i SlanbS Slinbe Ijabbe man 

Ijaft faaban ßulbe og Snefalb. jfær 

bar Secember Slaaneb fæl. Set frøs, 
faa bet fnagebe efter, og Sneen tøg 
ober Starterne for Stormens bilbe 
Saft, faa Stiberne bæltebe i Sjærge 
om Selegtafpælene og mafebe fig op 
i §øjbe meb Sagrtjgningerne.

Ube, ber fjbor Seje og Stier ellers 
plejet at bære til bagligbagS, bat ber 
ingen. Sneen fpurgte iffe om Sob, 
før ben lagbe fig, meb minbre ba 
Slæften paa be Ijøje Satter Ijabbe 
gjort rent Sorb, faa Sejen laa fom et 
Stuegulb. Set bat faneføre, fling= 
renbe, ftrtjgenbe faneføre, faa længe 
Siebente gleb ober ben bljbe Sne, 
men oppe paa Satferne mob Sorb 
ftar be i Sejen, og faa bat Slotftaben 
forbi.

Saa §er(ufSf)olm bat Steningerne 
belte. Set bar bem, ber frtjbebe fig; 
bet bat bet unge Slob, ber fanbt bet 
fnufenbe Sjob at babe i be bljbe Srr 
ber. — Sten ber bar ogfaa bem, ber 
meb betæntelige Stinet tiggebe ub paa 
be banfenbe Snefnug. Sneebe Sanen 
ßobenljabn—SlaSnebfunb til, bar 
juleferien til ^unbene; Slagelfebanen 
bat ber intet, ber fjeb bengang. Sten 
enbnu øjnebe man ingen obetljængem 
be jate. Set bleb SorSbag før jul 
og netop paa benne Sag, ben fibfte 
før jetien, ftulbe bet blibe rent galt. 
Set føg, fom bat alle onbe jætter løS 
til SlenneffefjebenS jorbærb, og ba 
SlftejfenS Sime flog, bar bet ffrætte= 
lige ffet: 911 Stafif ftanbfet. jffe 
muligt at føre Sog igennem, faaban 
løb Subffabet. Sat, Sfæbne! öer 
bar intet at ftille op. SaturenS Uaam 
ber tan Slenneftet itte tæmme.

AWtelobnene tnitrebe igen paa 
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§erluf§ljolm, men ilte bibere Ipfteligt. 
Sian flog fig bog til So meb gtjlbne 
gorljaabninget om Hat Sane næfte 
borgen. Sien Sagen tom, og Ub= 
figterne bar itte et §aar Ipfere, jo, 
bog maafte netop et lille bitte §aar. 
Set bar Øtonomen, ber tjabbe faaet 
en fortbiblet 3be'. §an famlebe en 
Slængbe Glæber, ftubebe Ijele Mobil
ien op paa bem og affteb git bet luftigt, 
ftont man fab fom Gilb i en Sønbe, 
og ftønt en Glæbe bæltebe lige uben 
for Gtolebpgningen i en mægtig Sri= 
be.. farten gjalbt Stingfteb — maa= 
ffe ber bar liar Sane. Stien faa langt 
naaebe man itte; ube paa Safterne 
Sorb for Globen bar Sejen blæft ren, 
ber bar itte ®nift af Gne for en ßane. 
Gaa benbte Ijele Soget om, flutøret 
og mob i bat enljber, bet forftaar 
fig. SJlan bar nu fulbt ub paa bet 
rene meb fin Gfæbne. 3ngen Slobet= 
tp§, ingen Gøffenbetlap, itte Gpot af 
be Slæber, tun ben tjjemlige Slrne tan 
berebe. Set bar ingen grinagtig Sag 
ben, ber bat ilte ftabt SiUejufeaftem 
ftemning. Gaa bleb bet 3uleaften§= 
bag og juleaften, faa ftøn en Elften 
fom tænte§ tunbe, faa fjbib, faa pbib, 
meb Subbet paa Stæetne i Gtoben, 
— men faa trift, faa trift for be arme 
Stenge, bet bar bomt til at fejre 3m 
len i ®xil.

Gtolen gjorbe alt, fjbiab tænteS 
tunbe. Obre paa ©pmnaftitfalen bar 
ber ftiUet juletræ op, ppntet meb 
Sætterier, og ber bantebe ®aafefteg, 
fom bet fig fjor og bor. — ®t ®ub§ 
Unber, at Øtonomen falbt ober be 
®æ§ i Slæftbeb; be bat fneet inbe lige= 
fom bi anbrez fom en Sabe fra §im= 

melen. Sien Ginbene bat alt for 
bepritnerte, alt for ftjlbte af Sanier 
paa ben ®aa§, bet juletræ, og alt 
bet, man git ®lip af. Se blinlenbe 
3ulelt)§ fpejlebe fig i Saater i be tiåre 
Satneøjne. Siej, bet bat en ejenbom= 
melig juleaften, alt for ejenbommelig 
til at bære rar. Se følgenbe Sage gif 
i febrilft, tærenbe Gpænbing: §ar be 
faaet ribbet Gporene nu? Uan bi 
flippe bort? Se bilbefte Spgter tunbe 
opftaa paa et Øjeblit, men be bar tun 
Spgter, inbtil enbelig om OnSbagen, 
alle lebebe op paantj beb ®fterretnin= 
gen: Slu er ber ført Sog igennem til 
Sæftbeb; flat Sane! Gtolen bar tom 
og øbe ben Elften, Ijbem bat bel ble= 
bet tilbage, nu Sortrpltelfen enbelig 
bar fjæbet? Set førfte Sog bragte 
ganfte filtert ®læbe og ßptfaligljeb i 
Obermaat til alle be fabnenbe,' bem 
tenbe §jem. ßun en lille Glare fø
rere bleb tilbage, be tæntte i So og 
Slag at tunne fejre en ßoUegaS SrljU 
lupsbag; nu ba Sanen bar i Orben 
igen, tjaftebe bet bel iffe faa ftærit ben 
Slften. Stien Spt! om Slatten fog bet 
brabt, og næfte Slotgen bat Slæftbeb 
igen afffaaret fra Omberbenen.

Se altfor tiUibSfulbe maatte pænt 
blibe et Sut Sage til. Sørft om Sør= 
bagen bleb Sejret træt af fine ßunet 
og lob be fibfte Gpot forfbinbe af ben 
beftjnberlige 3ul.

§erlobianetne fif forlænget 3ule= 
ferie. S.
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Sfyrteforpfet

Sfter ben beltøffebe Sut forrige 
Sønbag matte man bente, at Korp’ 
fet fnart bilbe labe l)øte fra fig meb 
en lignenbe Øbelfe. ©g faaban gif 
bet ba ogfaa: i SønbagS rpitebe 
Korpfet atter i SRarten, ftønt æejret 
itte bifte fig fra fin gunftigfte Sibe — 
men, ftal be gæbe Krigere bære ban= 
ae for en Smule Sne? Set mang= 
lebe bare! f ølgenbe Si§pofition bar 
lagt: ®t Slag Ijar funbet Steb meb 
lem Ølæftbeb og ©Iftrup; bet fejrenbe 
'.parti Ijar tort Sib efter befat alle 
©bergange ober SuSaaen og hat bet' 
beb affljaaret en minbre fjenbtlig 
Støtte (fort af Søjtnant Slgaarb); 
i flattens ßpb er ben gaaet ober Su§' 
aaen et Steb ubenfot SBroetne for 
at forene fig meb §obebftørten, og 
holber for Øjeblittet TRaft i en ®aatb 
i Jtærpeben af ßabbh (ubetenbt 
bbor). Set gælber ba om for bet an’ 
bet $arti (unbet Kaptajn iRorben' 
toft) at forbinbre bem i at naa ^0' 
bebftøtfen.

Slgaarb Ijabbe ftubt fine forpo= 
fter frem til Snoghøj, hbor be habbe 
Ijaabet at tunne oberrafte fjenben, 
fom be mente bilbe tomme matftøe= 
renbe ab ben flagne ßanbebej til 
Stobribergaarben. Saaban git bet 
imiblertib itfe: Ølorbentoft førte fin 
Speer igennem frtøeben ober ßiSbjetg 
og berfra ub ober Slagelfe ßanbebej. 
SRen ben SRuligbeb habbe fjenben 
aabenbart ogfaa regnet meb og ljab= 
be fenbt forpofter ub til Slagelfe 
ßanbebej. Set bar ba meget hurtigt 

flart, at bet h« bilbe blibe ubtcenv 
pet et ftørre Slag, fom filtert bilbe 
tofte meget ælob paa begge Siber. 
©g ganfte rigtigt: Støben ret lang 
Sib IjØter bi be forfte Stub, fom me' 
get hurtigt følges af flere, inbtil Sla' 
get er i fulb Sang. Sa tilftrættelig 
meget ®lob bar ubgpbt, trat ®lgaarb 
fig tilbage til ßabbp, bbor han§ Se' 
ling bleb ubfat for en bjæbelft flb fra 
en lille fjenbtlig Slfbeling, fom imib' 
lertib bar trængt igennem friheben 
og nu bobbe taget Stilling lang§ et 
Særbe. Sølen bet ligger nu itfe for 
Slgaarb at labe fig fortnptte, og ban 
lob berfor fine Sropper tage Sæt' 
ning bag en Rtoetule, og befbarebe 
berfra fjenbenS Støbning. Sfter 
nogen Kamp trat han fig imiblertib 
tilbage ober (jernbanelinien, ftønt ban 
gobt funbe babe gjort bet fulbftænbig 
af meb ben lille fjenbtlige Slfbeling; 
men han habbe nu gob ßejligheb til 
et orbnet Silbagetog gennem felbe 
ßabbp ibet et Sog ftratS efter pa§= 
ferebe ßinjen, ber berbeb fpærrebeS for 
forfølgerne.

ipaa bette SibSpunit bleb Øbetfer= 
ne imiblertib ftanbfet for ben Sag, 
og alle benbte tjjemab, filtert enige 
om, at en Sønbag formibbag næppe 
fan anbenbeS paa en bebre SRaabe.

r r.
-- 4-- e—4—ø—4-- 4.—

Dinterfport

fferlouianerne par ©rb for at »ære byg- 
tige Sportsmænb; og bet er maaffe ogfaa 
fanbt meb fjenfyn til Kricfet, Jobbolt) og 
fatumSennis.
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Set hat jo nift ftg færltg i be fenere Kar, 
at fjerlufspolm har fejret i notften alle be 
Jobbolb= eller Kricfetfampe, ber har funbet 
Steb meb anbre Klubber; og i Cennts har 
core hjemlige Kapaciteter i «Efterfommeren 
hænbet Stolens KEre oser for en af be byg- 
tigjle Cennisfptllere i Sanmarf, canb. meb. 
Jngersbo; be mangler enbnu en h*l Vel i 
at »ære ham jæunbyrbtg; men han inbrøm- 
mebe, at ber car gobe IHuligheber blanbt 
^erlooianerne. — IHen nu Vinferfporten; 
ber brioes per fun Sføjteløbning, Kjalfning 
og Sfiløb. Sføjieløbning er cel nof ben af 
bisfe tre Slags Sport, ber brines meb porfi 
3nteresfe, og »i har ba ogfaa «b (Tillige rig= 
tig gobe Sfejteløbere; 3nteresfen er (tor, 
men (Eiben baarlig og plabfen enbnu baar- 
ligere; paa en Sognebag er ben ftørfte Jri 
tib paa en lime, og berfor er ber iffe (Tib 
til at „farte" ret langt bort fra Stolen, og 
Bi maa tage til Caffe meb ben 3s, ber 
finbes lige her i Xtærheben. Vi har to fmaa 
„Vanbhnller" lige »eb Bygningerne; og 
naar man tager i Betragtning, at her finbes 
70 - 80 STøjteløbere, inbfer man let, at ber 
behoves mere plabs. ®m Vinteren er ber 
faa meget Vanb i Kaen, at (Engene langs 
ben mob Hæftceb ocerfnømmes; beroeb op- 
ftaar ber fom f. (Efs i fjor en ubmærfet 
Stræfning 3s at løbe paa. IHen Ulyffen 
er, at oi iffe maa tomme paa be (Duer- 
foømmelfer; bet er for farligt, figes ber. 
Ver finbes nemlig enfelte Steber, poor ber 
er faa bybi, at man, hots man git igen
nem, maaffe funbe brufne. Pels af 
benne (Srunb og bels forbi be fteblige Kuto- 
riteter mener, at V fciplene f riftes til løbe 
paa Koen, poor 3fen øfteft *r hojft uftffer, 
(Tal hel* benne Straining 3$ affpærres, i 
Stebet for at man funbe inbffrænfe fig til 
at fatte KTærfefofte c eb be farlige Steber. — 
Kjalfning brines for f ornøjelfens Sfylb paa 
„Zlyhaceftraaningen", ber er juft iffe megen 
Sport i bet, ber nbføres paa benne „Sports* 
plabs”, man oælter fele, eller man „vælter" 
anbre, tracer op igen, fører neb og „væltes" 
felu af anbre. Ver ffer af og til Smaa- 
uhelb meb fjnbafffrabninger, men bet maa 
man tage fig kt. — Sfifporten brives af en 
hel Vel Vifciple, men ber er meget at rette; 
bet er iffe noget fiolt Syn, Vips.

Hor bens Ungbom.

3 „æolitifen" for i SllanbagS læ° 
fer bi følgenbe:

Se lærbe ©folers SiStuSfionStlub- 
ber, ber omfatter CanbetS mange bor» 
benbe Stubenter, par ftaaet ftg fanr 
men om IXbgibelfen af et ntjt 3ule= 
hæfte. Sanfte, norfte og fbenffe S)ngs 
tinge bil i bette ^efte, ber faar bet 
lobenbe Slabn „SlorbenS Ungbom", 
fremtræbe for ben ftore Øffentligljeb 
meb baabe profaifte og poetifte 93i= 
brag.

interview.
æi penbenbte oS ftrafS til ^ormam 

ben for ben fteblige SiSfuSfionStlub, 
Spmnafiaft Ä. Saljle, ber berebbiHig 
gab o§ be pnftebe ØpIpSninget:

— klubben mobtog i fin Sib fra 
Slibe Øpforbring til at pbe æibrag til 
hæftet; men bi afflog bet meb ben 
SItotibering, at klubben fom faaban 
ifte beftæftiger fig meb æoefi. Silen 
f a m t i b i g fenbte fire totale æoeter 
Spfte om ætbrag, og Herlufsholm er 
bærbigt repræfenteret i hæftet.

— ^borban fer hæftet eUer§ ub?
— Set aner jeg itte; jeg Ij^ Het 

ifte fet bet. Silen bet bil jo i Ijbert 
Silfælbe bære en morfom Srinbring 
for alle, ber tenber Sigterne. Øg tre 
af bem par bebuteret i „Sipien" og 
bil faalebeS bære Slbonnenterne be= 
tenbt.

— ©aa, og bet faar bi førft at bibe 
nu ?

— 3a, bet maatte itfe fortælles, 
før heftet tom. §ar be anbre 3)leb= 
arbejbere flet itfe faaet noget at bibe ?

— Slaa, man tjat jo not tunnet 
mærte noget forbægtigt beb be Iprifte 
Sllebarbejbere; men bi turbe jo itfe 
fpørge. Gr Su felb meb?

— ærifen ftal bære 75 Øre!
— Saa billigt!

æ r e f S.
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^afsametcrfYftem?

Si Ijar en filofofiff Plebarbcjber, 
l)bi§ Ijele Stræben gaar ub paa at 
finbe Stening i SilbærelfenS Saaber 
og føge Pegler for ßibet§ tilfpnela= 
bcnbe Silfælbigtjeber. §an fab en 
Elften meb pegefingeren paa fin bøje 
PanbeS Slibtpuntt og grublebe, og 
bet bar tåbeligt, at ban bar beftæfti= 
get meb et færlig banfteligt og inb= 
biflet Problem. Si liftebc o§ til at 
tigge ober ljan§ Stulber, uben at tjan 
mærtebe noget, og faa ba en ßap 
Papir, tjborpaa tjan Ijabbe nebffrebet 
folgenbe ßinjer:

tgfoleiiS £afdametertafft
©atft: inbtil 15 Slinutter forfent: 1

Streg og fiber folgenbe paabegpnbte 
30 Slinutter: 1 Streg.

Sattafft (at anbenbe beb Slorgenbor 
bet) af §enfpn§fulbbeb: ©aatatft.

,,x)iplen"s

91 u ba ,,©iplen"§ Ubftilling bar 
luftet fine ©øre, og Publitum bar ub= 
talt fin Pnertenbelfe af Succesen, 
fan bet maafte intereSfere ,,©iplen"§ 
ßafere at faa libt at bibe om, bbab 
oi felb mener om benne UbftittingS 
Pefultater.

Petuniært fet l)ar llbbljttet bæret 
tilfrebSftillenbe. „®iplen"§ llbgifter 
beb ben bar meb et runbt Sal bæret 
10 fir. foruben „®iplen"§ Præmie. 
Sittet- Partouttørt- og fiatalogfalg 
bar gibet ca. 21 fir. 50 Øre faalebeS 
at Dberftubbet er blebet 8 fir. 65 Øre 
fom er afleberet til Pettor, ber bat 

fenbt bet inb til Stubenterinbfanv 
lingen fammen meb ben røbe fiaSfe 
i Seftibulen. Si babbe i ^rebagS 
bentet, at ©berftubbet bar blebet ftør 
re, men Seføget om Sønbagen bar 
better itte nær faa ftort, fom bi b^ 
be baabet.

Seføget bar ganfte oberbælbenbe 
ben førfte ©ag, SorSbag, og bi beber 
Publitum unbftplbe, bbi§ Setjcnim 
gen fra fiontrottenS Sibe bar man= 
gelfulb. ßotalet bar jo itte ftort, 
men be anbre ©age bifte bet fig at 
bære tilftrætfeligt, og bet, at bet itte 
bar faa ftort, gjorbe fit til, at bet bleb 
mere bbøøeliøt

PublifumS Selbilje og „Seen igen= 
nem fingrene" bar umaabelig ftor, 
og for ben bringer bi bem bor Sat. 
Alibierne bar jo ret inbffræntebe, ba 
bi naturligbis gerne bilbe gøre ©ber= 
ftubbet faa ftort fom muligt, men bi 
Ijabbe efter ringe Ebne fogt meb ©ran 
og tulørt Siltepapir at gøre ßotalet 
libt pynteligt.

i^rautiørne.
Sebømmelfen fanbt Steb Sønbag 

Slibbag meb folgenbe Pefultater, ber 
bil binbe alle be SeføgenbeS ®ilflut= 
ning:

1. Præmie: ,,©iplen"§ fotografi5 
album tiltenbteS Spmnafiaft Sbenb 
3riiSs3eSperfen.

2. Præmie: „^ænbrit Staal": Spm= 
nafiaft Erling Srauftebt.

•3. Præmie: „©er bar en Sang — 
Sljmnafiaft S. Stig^Sielfen.

4. Præmie: Dberl. §anfen§ f?oto= 
grafialbum: ©ifcipel S. Saugman.

Efter at Sebømmelfen tjabbe funbet 
Steb ubftillebe Pbjuntt ©øtjcpe en 

intereSfant Serie gamle §erlobianere 
og nogle tønne Profpetter, til ©el§ 
fra ©pftlanb, og ©ifcipel 3. ©inefen 
ftittebe meb en Slængbe gobe og mor=
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fomme fotografier, fom burbe fjabe 
Været ubftiHet inben æebømmelfen.

31 e p o r t e r.
-4- -4- -4----♦---- ♦--------- 4- -4- -4---- «----4----4---- 4-

faa Ubfig.

®en røbe Slaéfe
i æeftibulen bleb tomt 2Ranbag§ 
SJlotgeS og Ubbtjttet bifte fig at bære 
1 J?r. 38 Øre — ftriber een firone 
og otte og trebibe Øre — fom altfaa 
gaar til StubenterneS fnbfamling til 
fattigfoltS ful. æi er blebet i Ijøjefte 
Stab forbabfebe ober, at §erlobianer= 
neS ØfferbiHigljeb ilfe bar ftørre. 
^elbigbiS Ijar SiplenS UbftiUing gibet 
libt til, el(er§ bar portoen beb fnb= 
fenbelfen jo baarlig not blebet bcvffet! 
f fjor bat Ubbtjttet rigtignot ganfte 
anberlebeS ftort.

2>ententi.
33i Ijar Ijørt fære Sigter om, at en 

af Stolens Særere ftutbe Ijabe fra= 
raabet nogle af Sifciplene at abonnere 
paa „Sipien". Ißaa Srunblag af bort 
Äenbftab til bebtommenbe Særer og 
ben Elftbærbig^eb, Ijan beftanbig Ijar 
ubbift oberfor „Siplen"S Stepræfeir 
tanter, tor bi rolig ftemple 3lljgfet 
fom onbffabSfulb SJagbaftelfe.

^ra SuccebfcH.
Se 10 SBiHebet paa „Siplen"S Ub= 

ftiUing, bet bat til Salg, bar folgt, 
inben UbftiHingen Ijabbe bæret aaben 
en Sime.

Sukferien.
Set mebbeleS SirSbag Elften offi= 

delt, at juleferien barer fra ØnSbag 
ben 22. Secember til ØnSbag ben 5. 

januar. jDlebbelelfen mobtogeS meb 
SinbSro. •

SukitbftiHtnDerne
i 3læftbeb Ijabbe ftort tSeføg i Som 
bagS; ber bar Stablljeb oberalt. $aa 
Sltseltorbet fpillebe 3legimentSmufif= 
ten „§øj t fra SræetS grønne Sop" 
og „fltjb, fugl, flljb — En bib= 
unbetlig Sammenfatning, men bet 
naa be nu om.

(Sari <>aO.
fnbfamlingen fil ef ®rabmonu= 

ment ober Earl §all Ijar gibet faa 
mange Ißenge, at man Ijar fet fig i 
Stanb til at gøre bette SRinbeSmærte 
ftørre og fmuttere enb oprinbelig 
planlagt og beSuben beftiHe et Slid 
lebe IjoS fßrof. §afslunb af Earl §al(, 
fom man bil ftænte til JlationadTOru 
fæet paa freberifsborg.

Kit.
-4- ---- -4^ -4- -4- -4- -4^ -4^

T>m fommenbe 5^-

Sorsbag b. 25. Pecbr.: V. Kolbye.
Sønbag b. 26. — : Steenfen-tettj.
(Dnsbag b. 2?. — : paftor Sd/ambye.

— b. 29. — : Jjerluf Uaafdjou«
Zlielfen.

Z)en fontmenöe Uge eft. perten.
(frebag b. ?. januar: 3- 3er'<ijau.
Sørbag b. 8. — : UbjnnftßammerS'

Ijaimb.
Sønbag b. 9. — : J. Ænebegaarb.
IKanbag b. jo. — : 21. ZUelfen.

Unfeartjanenbe Kebaftør: p. (Dpftrup. 
(forretningsfører: 21. (Élgaarb.

dryft i 22. P (Spriftenfens Sogtryfferi, 
Zlæftneb'
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Ur. 14. — Sorsbag ben 13. januar. —1910.

Kvartalsabonnement.

S)e npe Ubgibere (Ijborom fan Iæ= 
fe§ anbetftebS i Slabet) nærer ben be= 
ffebne formobning, fom bi bog paa 
ingen Slaabc tan bele, at 3lebattion§= 
ftiftet bit mebfore, at nogle Äbartal8= 
abonnenter maatte pnfte at opfige be= 
reS Abonnement, og be tjar berfor 
botumenteret bereS jmobetommen= 
fjeb oberfor Abonnenternes Ønfter 
beb at bebe 08 mebbele, at be, ftont 
be allerebe er bunbne, enbnu faar 
Srift til Affigelfe

inMil Vorbaß 21 f tin ben 15.
Sa Dberbragelfen tjar funbet ©teb, 

maa ben ebentuelte Affigelfe altfaa 
fte til ben nlje forretningsforer 6. 
§ b i b t.

-- ♦-- »-- ♦- -♦-- *-- -------♦--♦--

SfyUeforpfet.
§ ! ®fter juleferien tjar ©tptte= 

forpfet genoptaget fin Sirtfomljeb. 

äJlan tunne bente meb fornpebe ^ræf= 
ter; men bet fpneS beSbærre, fom om 
SapuaS ßobgrpber tjar tjaft famine 
Sirtning paa bore ©olbater fom i 
fin Sib paa falig ^annibalS: ©ia 
fciplinen og Segejftringen er fbættet til 
forbel for f lugtftolelibets jnbefib* 
ben. foil giber ligefrem iffe mobe. 
Set ffal inbrommeS, at ber itfe tjar 
bæret f elttjenefte, men tun ®gcercitS 
og at f elttjeneften er morfommere; 
men berfor maa ®jcercitfen itte for 
fommeS, aHerminbft lige efter en fe= 
rie, ba be elementære ©belfer er glemt 
til f orbel for ©affelgrebene.

folf fpneS itte at Ejabe inbfet, at 
man ifte tan mobe til felttjenefte og 
blibe borte beb SpcercitS. Sil man 
tjabe bet fobe, maa man Ijabe bet libt 
minbre fobe meb. forljaabentlig inb= 
feS bet faa tibligt, at ber tan blibe 
felttjenefte paa ©onbag. ®fter for= 
Itjbenbe paatcenteS ber nemlig ba en 
ftørre Sur.
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Herluf Grolle.

14. San. 1516—25. Sunt 1565.

Herluf ©rode føbtcg 14. januar 
1516. §an fit en ftreng og albotlig 
©pbragelfe og maatte i abftidige 
Slat fibbe paa Sfolebænten, for at 
funne eroberte fig ben bebfte llbbam 
netje, fom Siben ba tunbe gibe. Se= 
nere ftubetcbe Ijan bibere beb Hni= 
berfitetet i SBittenberg og fluttebe l)er 
meb tß^ilip Sdelanctjt^on et SSenffab, 
bet barebe Ijele Sibet igennem. Sfter 
futbenbt Stubium benbte ban tilbage 
til ©anmatt og fit Ijer i 1543 fin før= 
fte Softening: Stabfage i Sfaane. 
Staret efter bleb pan SenSmanb paa 
ßrogen og giftebe fig famme Star og 
fit meb fin §uftru bl. a. ^iderøbS^blm. 
1557 fit ban Sæbe i 9ligen§ dlaab, og 
i Staref 1559 bleb ban gjort til Slb= 
miral ober ben banfte Slaabe, i bbiP 
fen Egenftab bQn 1564 fom til at 
fcempe meb Sbenfterne unber Ølanb. 
©a Slaaben Staret efter atter ftaf i 
Søen, møbteS ben b. 4. Suni 1565 meb 
ben fbenfte Slaabe fpb for ßodanb, og 
i benne fiamp bleb ^erluf ©rode faas 
ret, og tun 21 ©age efter afgif ban 
beb ©eben fom ^olge af bi§fe Saat. 
3 Staret 1562 babbe ban mageftiftet 
§iderøb§bolm meb Sfobtlofter og 
ubftebte 23. SDlaj 1565 bet (Sabebreb, 
bbotbeb Stolen oprettebeS. Selb be= 
tingebe ban fig ßbetlebelfen for 
ßibStib, men tun 1 SJlaaneb efter bø= 
be pan altfaa. ®n rebel, retteenfenbe 
ælanb bar bermeb gaaet bort, en 
SJlanb, for pbern ben fenbte ytring:

„§borfot bebbe bi §erremænb — " 
bat meget taratteriftiff.

^an bat en af ©anmarts gobe 
Sønner, en SJlanb, fom burbe bære 
Sotbidebe for o§ ade paa dteligiøfv 
tet, SæbtelanbSfcerligbeb og tßligttro= 
ffab, og felb om ber fra enfelte Siber 
ogfaa er blebet bbirblet Smub§ op 
om ban§ Slabn, faa er ^an§ Stdinbe 
bog uplettet for o§ ^erlobianere. ©et 
IjæbteS bebft Peb at følge i ban§ 
Spot!

X.

Set brbppcr fra Sræerne« fbajenbe Sop
og 9tegnen fiber i Enge;
meb bribbaabe gjer Baffer Stregerne op, 
Bbifer paa ©renen ben pjitffcbe Strop 
og fpejber ffagenbe, fænge 
mob @fpen efter en flænge.

Sten ube Bag Sirene« Bofgenbe firat 
gpnger SInben paa Slåen« æanbe; 
buffer og pjaffer og leger Sagfat; — 
men i ben brpppenbe, Bcefgmørfe Stat 
fufer ben ober Sanbe 
paa glugten mob fjerne ©tranbe.

Ser fpnger og piber en fæffom SKuftt 
unber be brihenbe ®fper.
@ub béb, Bbor be fbirrenbe gfoffe gif 
mob 9?orb meb Sufinbe [pejbenbe ®lif 
ober §ab, ober Blinfenbe æper!
Boor er be, naar Sagningen grper?

S a p a j s o.
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Som et Btjn fra en flår himmel 
tom Børbag Elften Sllebbelelfen om, at 
Spritapparaterne faabel paa SRir 
fæumS= fom Sfolebpgningen ftulbe 
tonfiftereS — be Spritapparater, ber 
i Carets Søb bar blebet benyttet, om 
enb tun i ringe llbftrætning, til at 
toge en Sebel ®anb til en uftplbig 
Sop ©Ije, fom ftulbe trøfte be tørfti= 
ge Sjæle.

Sllanbag gormibbag tog IRajaiaen 
fin æegpnbelfe paa fDlufæumSPtjgnim 
gen; fom en ©røft fit b’^rr. ®pmna= 
fiafter ©iHabelfe til at faa bereS 
Spritapparater og Sebier tilbage, 
naar be bleb Stubenter, faafremt be 
beb SRærtefebler tunbe tenbe bereS 
Søftentøj igen. Sllan tatfebe rørt; et 
faabant lille Spritapparat meb Sebel 
fan man jo faa megen ærug for fenere 
i Sibet.

deporter.

Znytteri.

§ra bor Sorrefponbent paa Sfole= 
bagningen Ijar bi mobtaget følgenbe:

f?rebag Elften fra 7| til 10 bar 
Sfolebpgningen Senftanb for en 
ualminbelig ftærf Stpbning, jeg troebe 
i min Snfolbigljeb, bet bar bort npe' 
SorpS, ber ftormebe, og trat fjurtigt 
i Slrojen og bilbe løbe ub for at tage 
©el i Stormen. Slien Ijbor ftor bar 
itte min fjorbabfelfe, ba jeg riber 
©øren op og farer lige i f^abnen paa 

ben infpettionSljabenbe Særer, fom 
mobtager mig meb bet llbtaab: „§ar 
©u bæret meb til at ffpbe?" „©il at 
ftpbe???" 3 bet famme farer en 
Sfruptubfe ub af et æætelfe i ben 
anben ®nbe af Sangen, og en SJraaé 
git op for mig. Sllan Ijabbe Sjob meb 
Stoleng Bærere beb at ftpbe meb gpr= 
bærteri. ,Slej", fbarebe jeg paa 
SpørgSmaalet, og en ^arme togte 
op i mig ober, at man paa ben 3)laa= 
be ljolbt Sjob meb Stolens Bærere. 
„§bab er bet for en Sllane'r", tænfte 
jeg, ben Smule, jeg i bet Øjeblif 
tunbe tænte af Dtaferi, ligefrem bom= 
barbere en Bærer i BæfefalStiben, en 
Bærer, fom gaar og fjolber Ørben. 
©a jeg nu imiblertib Ijabbe faaet 
Sunbftab om, Ijbab bet bar for en 
Sttjbning, git jeg inb paa mit Sam= 
mer og fatte mig af Ergreife til at 
læfe Batin; men bet maatte jeg og= 
faa fnart labe bære meb; ttji be 
©anter bæltebe inb paa mig, Ijbab jeg 
nu bilbe gøre, IjbiS jeg bar i Bærerens 
Steb, og jeg tom til bet Slefultat, at 
jeg bilbe melbe bet til fRettor. Slien 
faa tænfte jeg paa, Ijbab fRettor ftulbe 
gøre, og jeg maa tilftaa, at jeg Ijabbe 
flaner oppe om, at IjbiS jeg bar 3lef= 
tor, bilbe jeg [abe bem fibbe inbe pele 
Børbagen (fom bi, pbiS jeg bar 3let= 
tor, felbfølgelig fif fri)- Slien ber 
par bi igen fReftorS ftore Bangmobig= 
peb meb oS ©ifciple og panS gobe 
SRaabe at ftraffe paa (tpi jeg erten= 
ber nu bagefter, at panS Straf i 23irfe= 
ligpeben bar bet tlogefte, ber funbe 
gøres); pan lob Sorbrpberne 
fibbe inbe en Sønbag og polbt 
Sorbag Slften en Straffetale for bem; 
ja, en Straffetale, bet bar netop bet, 
be trængte til, be neberbrægtige Sarle, 
og bet Ijar jeg i min Snfolbigpeb og 
IRaferi flet itte tæntt paa. Siej, ber 
fan man fe, ben pøjefte SßiSbom for= 
ftaar at føje alt anberlebeS enb bi 
anbre og —■ langt Pebre.

3 u n i o r.
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f)aa llbfig.

Gut meget lide
Kat Ijabbe forkben ®ag forbilbet fig 

inb paa Spmnaftitfalen, Ijbot ben bog 
iffe forbleb ret fænge, ba ©berlæret 
§anfen tog ben i Krebfen og taftebe 
ben ub-

Sørbag Crftermibbag
Sit bi iffe faar Sørbag Sftermib = 

bag fri, fan nu anfeS for gibet. ©er 
er aftfaa meb ©rbningen fra i ^jot 
ffabt et RræcebenS. æi maa jo 
Ijaabe paa en Sang fenere at faa 
benne ßftermibbag fom Sobbag.

Kit.

fæferne tilegnet.

.Kære Sæjer 1
©af for ben ©ib, bi fjar fenbt ljin= 

anben! Raat ®u læfer biSfe Sinier, 
er ben, ber Ijar ffrebet bem, iffe mere, 
©et bil fige, tjan er itfe mere Rebaftør 
af „©iplen", etters befinber tjan fig 
i bebfte æelgaaenbe-

Som fæbbanlig bil bi fortælle bore 
Sæfere, Ijbab ber er foregaaet i 
,,©ip(cn"§ inberfte Semaffer.

llbgiberne (Slgaarb og ©pftrup) 
Ijar meb ben fig nærmenbe Repetition 
for Øje oberbraget „©iplen" til et 
Konfortium af 6. KlaSfe og er fam= 
tibig traabt ub af Rebattionen. ©e 
nlje llbgibete er tillige SRebarbejbere 
meb Spmnafiaft C. & Siitten fom 
anfbarljabenbe Rebattor efter RreSfe= 
(oben. „®iplen"§ Ijibtibige ælebar= 
bejbere er ftabig tnljttebe til ælabet, 
om enb noget løjere enb tibligere, og 

en ®el nlje Rlebarbejbere af 6. KlaSfe 
er antaget. KlaSfenS Ijpperfte æenne 
er beriblanbt, faa bi næret begrunbet 
^ormobning om, at Sæferne ftal blibe 
tilfrebfe ogfaa meb be ntje Sllænb, og 
for Reften fjar bi anbefalet bem at 
fortfætte ab ben æej, bi Ijibtil fjar 
gaaet paa.

—■ — Raar jeg nu beb Slutningen 
af min journaliftiffe Sobebane fer 
mig tilbage, er ber fun én ©ing, ber 
fmerter mig en lille Smule: jeg er 
itfe en enefte Sang blebet fmibt neb 
ab ©tapperne. ©betalt et jeg 
— ligefom for Reften alle mine 
Kolleger — blebet møbt meb 
en eneftaaenbe Stffbærbigljeb, fom 
naturligbis tun fan glæbe mig; 
men jeg bilbe not alligebel Ijabe 
prøbet bet anbet meb; bet er ligefom 
bet fjøret meb til en rigtig 3ournalift. 
følgelig føler jeg mig itfe fom en 
rigtig ^ournalift og fan altfaa gobt. 
tatte for ben belbillige 3møbetommen= 
Ijeb, ber fra alle Siber et blebet: 
„®iplen" til ®el unber ben gamle 
Rebaftion, og fom jeg tjaaber maa 
blibe oberført til ben ntje.

®ermeb bære benne anbefalet til 
SæferneS æebaagenljeb.

^erlufSljolm, ben 12. januar 1910.
Raul ©pftrup.

Den fommenbe Uge.

Jrebag ben 11. Sanuar: §erluf Stolle, 
grebag ben 14. Sannar: §erlnf Slwnfen. 
Jirébag ben 18. Sannar: 91. Sornerup.

blnfvarljaoenbe Kebaffør: p. ©pftrup. 
forretningsfører: 24. € l g a a r b.

Crytt i 21. p. Cpriftenfens 23ogtryHeriA 
ZTæftoeb.
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lir. 15. — Sorsbag örn 20. januar. —1910.

(Eil vore £cefere!

9lebattionen er nu gaaet ober paa 
anbre ^ænber. æi ffal faa bibt mu= 
ligt følge i bore forgængeres Spor, 
men ba ber jo altib meb np ælænb 
følger np fbeer, bil ber felbfolgelig 
ffe nogen foranbring. æi bil itte Ejer 
gaa nærmere inb paa foranbingen, 
ba bi mener, at bet er Pebre at ubføre 
bore fbeer enb at ramfe bem op. for 
bi flutter maa bi for bet førfte fige 
ben gamle IRebattion Sat for ben æel- 
biljc, fom bi par nwbt poS ben, og 
for bet anbet bebe Caperne om at bife 
lige faa ftor fmøbetommenpeb ober’ 
for ben np Dlebattion fom oberfor ben 
gamle. 91 e b.

-♦—♦- -♦—♦—♦—*—♦- -♦—♦—♦—♦—♦-

Det internationale 
I)jcelpefprog.

æi par mobtaget folgenbe: 
ælcb ftor Slæbe par jeg læft Sip 

lenS 9lrtitler om ^jælpefprog og 
SSperanto.

®t let internationalt £>jælpefprog 
bil felbfolgelig faa ftor æetpbning 

for be mange ætennefter, fom itte Ijar 
Sib, 3laab og (Søner til at lære famt= 
lige forbens Sungemaal.

Set førfte betpbningSfulbe forføg 
bar æ o 1 a p u t. Set banbt ftor 
llbbrebelfe; men ba Silpængerne op’ 
bagebe betS ælangler, og Cpfinberen 
(Scpleper) mobfatte fig enpber for= 
bebring, falbt Silpængerne fra i £>o’ 
betal, og Sproget er nu uben æærbi.

(S § p e r a n t b ftaar langt ober 
æolaput. ælen Dpfinberen (Sr. 
famenpof) par gjort ben famme fejl, 
at pan ingen forbebringer bil pabe.

fngen bil fore paa en gammel 
Spiel, naar man tan faa en np, og 
ber er ingen Srunb til at polbe faft 
beb bet gamle (SSfperanto, naar ber 
finbeS noget enbnu lettere, fom par 
fremtiben for fig.

Senne forbebrebe form af ®Spe= 
ranto par faaet Dlabnet f b o, fom 
betpber Sfterfolgeren (famme (Siv 

belfe fom i Drbet fSraelit).
fbo efaS la map facila formo bi
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Ssperanto, e bu lernoS ol quit, fe 
bu experimentoS.

^or bem, fom bil lære bet, fan jeg 
anbefale en ØbetfeSbog af Sß i t p 
(SljlbenbalS forlag, 1 ßr.) famt en 
lille Ørbbog: Sana guiblibreto (25 
Øre). Ogfaa Stebaftionen af Sipien 
bil formentlig gerne bære Slellemleb 
for bem, fom maatte onfte pberligere 
Oplivninger.

Sleb Sat for be inbpolbSrige 9lum' 
re af Sipien

SSrbøbigft
Sammel Sippel fra 79.

*
Siebaftionen giber felbfølgelig ger= 

ne Oplt)§ninger, IjbiS nogen ftulbe 
onfte bet, ligefom ben omtalte Sog 
ftaar til SiSpofition, IjbiS nogen fful' 
be onfte at laane ben.

31 eb.

ÉTroIleballet
Set fornøjeligfte Stollebal i 

'Dlanbé SDlinbe! fDlanbS ÜJlinbe bil 
per fige 7 flår, og bet er lang Sib!

æeb 7=Siben antom be forfte Safter 
og paa fort Sib fpIbteS ^orftanber= 
lejligpeben meb feftflæbte og feftftemte 
Slennefter. ^©Ibrc, tjoletlæbte §er= 
rer, ber lumftelig gif og længtes efs 
ter, at Sanfen ftulbe begtjnbe og Spa 
fefalen — p. t. Sipgejalon — blibe 
aabnet, faa be tunbe faa fig en lille 
S’pombte og en Sigar. Smutte unge 
Samer, ber ogfaa længtes efter, at 
Sanfen ftulbe begtjnbe, om enb af no= 
get anbte Srunbe. æærbigc tOløbre 
meb bereS tßober beb §aanben, og 
pbibflipfebe §erlobianere, ber røbe i 
dammen fneg fig fra ben ene Same 

til ben anben for at faa fljlbt bereS 
tBaltort eller fo’r fra ben ene ßamme= 
rat til ben anben for at faa fljlbt be= 
reS SøfterS.

Snart — ja bet bil fige ßl. 71 — 
fp:(lebe iDlufitten op, og 'Bar efter $ar 
trine bærbigt op i fjeftfalen, pbor be 
fnart efter fbæbebe let pen ober Sub 
bet til fenbte SalfemelobierS baarenbe 
Soner.

l'cb Sorbet bleb ber affunget to af 
et Sar af „Siplen"S Sigtere affatte 
be Sange. 3 Silflutning til ben før; 
fle ubbragte Dteftor i poetifte Senbin- 
ger Slinbeffaalen for Herluf Stolle, 
og i Silflutning til ben fibfte ubbrag° 
te Spmnafiaft ß. Srii§ 3e§perfen be 
StønncS Staal. 3 ben ret forte Stel 
Icmtib fif Stiftamtmanb, ßamp. Sib 
lifcp Sib til at tale for f^orftanberen 
og Spmnafiaft Sreper fom æicebuts 
for Siettor og Særere.

Sfter Sorbet fortjatteS Sanfen meb 
et for et Sroltebal ret ualminbeligt 
Sib og junior til ßl. 1. ®n itte ubo?= 
fentligt fjattor pertil bar SotiHonen, 
^prbinben og StorftenSfejeren batte 
alminbelig æeunbring og bar for be 
aller flefte en bepagelig Dberraftelfe. 
3fte minbre obertaffenbe bar bet, at 
llorbenen unber SotiHonen trobS 
CrbenSmarffallcrneS og ben opføren 
be ßabatterS Slnftrengelfer funbe bli= 
be faa ftor. Silen fetb bette birtebe 
oplibenbe, og bet gobe §umør, ber 
prægebe Giftenen, bar paa fit §øjbe= 
puntt, ba man ßl. 1 fagbe be ftønne 
garbel, lagbe IjenbeS SotillonSfløjfe 
i ben bertil inbrettebe SSeftelomme 
nærmeft gjærtet og git i Seng et Iljft 
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og fjßnrpttenbe -UHnbe rigere. Snbnu 
mange Sage fenere ^amrebe 9Jlnfif= 
fen uftanbfelig i en§ §jærne: fyor 
gangen Slat — —

IßrefS.

Kbonner paa „Diplen".

Cu af „Sipleu"« SRebarbejbere (javbe ftrcvet 
nogle Siers, fom [fulbc være ombelt Veb Xrolle= 
ballet; men ba Vi af inbtrufue Cmftænbigbcber 
forljtnbrebes i at faa flanen ubført, ffriver vi 
bem (»er:

©fønjomfru, fom Ijvirvlc« i Saufen af ©teb, 
Senbet Su bam, fom Su banfer meb?
Spar Su Soft til at feube libt mer til Sifcipleu, 
Sibønner faa paa „Sipien"!

SErværbige fyæbre og 9)tøbrc, fom fe, 
Svorbåh eber« Sønner paa fallet fig te, 
gaar nu ret 3 Reffet1 af jer l|3obe Sifcipleu? 
forlang ellers „Siplcn"!

Cg alle 3 anbre, [om famle« i Sag 
Og giabe betragte Sifcipleneä Sag, 
Spar 3 Soft ti! at feube ti! baglig Sifcipleu, 
W&vnner faa paa „Sipien"!

Klage.

fJlebattionen Ijar mobtaget føl3 
genbe:

Set bar en ubmærtet 3be meb Op3 
rettetfen af :Drben§marftaUer beb 
ballerne; be forljinbrer, at ber ban= 
fer for mange ub paa een ®ang, be 
bringer Crben i Sanfen. 3)len ber= 
beb paatjbiler ber bem, ber fører Sam 
fen op, en ^orpligtelfe til at forge for, 

at alle tommer til at banfe, ogfaa be 
fibfte. 3eg Ijar Iført abffillige flage 
ober, at be opførenbe ©pmnafiafter beb 
bette 3?a( itte i tilftrættelig ®rab bar 
jig bette Slnfbar bebibft. Se førgebe 
blot for, at be felb og be førfte 1C ar 
fit banfet ub, men naar Suren tom til 
bem længere henne i IRætfen, faa tlap 
pebe be meget hurtigt af, og be fibfte 
tom ofte flet itte ub, forbi ©lufitten 
bleb ftanbfet for tibligt. $aa ben 
©laabe tan man itte behanble fine 
©after.

33el er bette at raabe til at tafte 
ærønben til, naar Sarnet er brutnet, 
men bet bil bære gobt, om be, ber ffal 
fore Sanfen op beb be følgenbe Sal 
ler, bil lægge fig bet paa Sinbe.

?)•

-♦—-♦—♦—-♦—♦-

2lf £tlle peters &orre= 
fponöance.

Sære fjaber!
Su maa unbftplbe at jeg itte Ijar 

ftrebet i ben fibfte SRaaneb, men be to 
fibfte Sørbag Giftener Ijar bi labet 
Sjob og om Sonbagen ijabbe jeg 
itte Sib til at ftribe, tlji ba ftulbe jeg 
ub meb fiorpfet og om Sønbag Elften 
tunne jeg tjeller itte faa Sib til at 
ftribe et $at Drb for faa bibt fom 
jeg er blebet meget fortølet paa Suren 
og Ijabbe ftrabet min §aanb paa ®e= 
bæret og jlaaet mit ®en, ba jeg frøb 
ober et Særbe og maatte Ijabe æinb 
om ^obebet faa jeg itte tunbe fe, og 
Su inbfer jo not at ba jeg fjabbe 
flugt en Mfte ^nalbljætter og faaet 
5Kabepine beraf. ffeg jljne§, bet er 
jaa morjomt meb bet Sorpé og Su 
tan jo not iorftaa, at bet ftljrter Si= 
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fciplinen og Ijæber f?æbre(anb§tærlig= 
Ijeben og er en Srunbpilte for al 9le= 
ligion og Sioral og at bet er en ab' 
folut DløbbenbigfjebSbetingelfe for tjele 
bor ^remtibS ßibSlpfte. Saaban no= 
get fagbe Dleftor ogfaa.

Su fan tro, at bi rigtignot tjabbe 
Stollebal forleben Sag, S5et bil fige 
Su fan bel not forftaa, at bet bar om 
Slftenen. Si begtjnbte allerebe at tlæ= 
be o§ paa — ja, faa bibt jeg guffer 
bor bet lige beftemt omfring <RL 6. 
3eg maotte [oane mit tjbibe Slips til 
en anben fom Ijabbe gjort fit beftibt.

Sa bi Ijabbe flæbt oS paa, gif bi 
om paa geftfalen, ber bar bift flere 
§unbrebe Sogne ube foran Søren 
og pao Sangen ftob ber en Slagfe 
•^erlobianere, og bet bar (jele Sejen 
til Seftfalen lige fra Samernes Soilet= 
bærclfe, Ijbor ber ftob en SlaSfe fetere 
— faaban falber boreg Sære o§. 
3eg falbt i Sobn tjenne beb Slufiten 
og baagnebe førft ba be bar nogle 
Stente inb, og be maa bift Ijabe bæret 
meget flittige bcrtil for be ftob alle= 
fammen og raabte, at be nn Ijabbe 
booret minbft 100 Stente, men bet 
tror jeg $u iffe for faa mange Stenfe 
tror jeg iffe ber tunbe bære. Si fif 
næften ingen flager tjenne ljo§ o§ og 
nogle af be ftore fra 2. ßlagfe ljuggebe 
cn fulb plaffe, ber ftob unber en 
^remmeb og ftiHebe en tom i Stebet 
for, og en anben tabte fin Satterten 
og ben git iffe itu; men fao ftulbe 
jeg ogfaa probe og faa gif ben itu, 
og faa tom ^nfpettoren farenbe og 
fagbe, at be fmaa bærSgo ftulbe op= 
føre fig orbentlig. Cg faa Ijolbt en 
ftor en Sale, men ben bar itte gob 
for be (o alle af ljom, og faa Ijolbt 
Diettor en, men Ijan tunbe ffam bebre, 
for ber bar itte en ber lo. Set maa 
itte bære morfomt at ffuUe Ijolbe Sale 
Ijbcrt Diar; jeg bilbe ba altfor let tom= 
me til at fige bet jamme tjbert Siar 
og bet bilbe ba bære for tebeligt. Saa 
bleb ber junget en ganfte magelos 

Sang og faa banfebe be til Sottitt 
jongen, fom bar en Stopften.

Slange tærlige Viljener fenbeS big 
fra bin

Seler.

Paa Ubfig.

Ijolbt paa Herluf SrolleS ^obfelsbag 
en ftor Skrabe meb Stolefanen og 
ilingcnbe Spil. Set faa tjelt flot ub 
til Srobs for bet flemme Sejr og ben 
llfifterljeb, ber fjerjfebe i Selebbetne. 
Slanbag tjabbe ßorpfet en fornøjelig 
DJlanøbre i Serrainet Ijer omfring.

ber ellers i Sinter tun Ijar bæret 
fmaat beføgt, ftjneg nu atter at fjabe 
faaet fin SiltræfningStraft oberfor Si= 
fciplene. Dleberfte Sobefal er jtærfeft 
repræfenteret, og ba ber foruben Dim 
gina og ^nfluenja rafer fDlæSlinger, 
er ber jo Srunb til at antage, at 
ber bil tomme flere patienter.

fSalliften
bar i Siar en fmut rofofo-bignet, fom 
imiblertib bar Spor af at bære tegnet 
i fibfte Cjeblit. Si Ijar forgæbes brubt 
bore fjerner for at ubfinbe, tjbem 
ßunftneren er. St lille bisfret S i 
SegningenS ene bjørne bar iffe til- 
ftræffeligt til at fige o§ bet; maaffe 
fan ßceferne [jjælpe oS.

i, I) ft'it g i!
Se fra i gjor tenbte „SlibSffemaer" 

er atter unber Cpfejling. Slji glæbe 
man fig. .ft i f.

Tlnfvarljavenbe Kebaftør: 0. f. £ li tf en. 
forretningsfører: £j. C. 2) o r p p.

Æryft i 27. p. Cpriftenfens Sogtryfferi, 
27æftoeb.
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lir. 16. — Sorsbag ben 27. januar. —1910.

Öalfonnerfation.
Selb om man beb et æal taler om 

mange ligegplbige Sing, bænber bet 
bog af og til, at man faar en $a§fiar 
meb et Snbbolb, ber oberffriber ®m= 
net æinb og ®ejr. SaalebeS gif bet 
mig til SroUebaHet. 3eg fif fat i ben 
npbeligfte unge Same og begpnbte 
ftrafS paa ben gamle Sraber: „Har 
^rotenen bæret til mange SaHer i 
Siar?" men meb bet npbeligfte Smil 
og en fjenribenbe Haanbbebægelje 
flog bun en Satter op og fpurgte, om 
bi faa ftulbe labe bet ®mne fare, æi 
bleb enige om, at bet bar bet bebfte, 
og bun, ber bifte fig meget intelligent, 
førte fnart Salen ben paa ^orebrag. 
Hun fpurgte, om bi Ijabbe mange 
ffotebrag ber; jeg fbarebe, at bi i bor 
®i§fu§fion§flub bobbe et bber On§= 
bag Slften. ®et intereSferebe benbe 
at bore om bet; men ba bun fagbe, at 
bun egentlig beb fit SpørgSmaal bab= 

e ment, om bi albrig paa ^eftfalen 
børte Sorebrag af berømte Kænb og 

ßbinber, bleb jeg benbe et Øjeblif 
Sbar ffplbig. 3eg tænfte og tænfte. 
®nbelig buffer ber et op. fjo, bi bab= 
be rigtignof baft et — figer og ffriber 
et — fiben Sommerferien. 3eg bleb 
ffamfulb, ba bun gentog „ét", og 
ftammebe noget om, at bi jo funbe 
gaa til Slæftbeb og bø^ fjorebrag, 
bbi§ bi bilbe, og bbi§ bi fif at bibe, at 
ber bar noget; bet fibfte bar temmeligt 
banffeligt for Spmnafiafterne i 7. 
ßla§fe, ba ber iffe finbeS noget fteb= 
ligt Organ paa Sæfeftuen. „Set er 
umuligt", fagbe bun, ftabig meb fit 
fortrbUenbe Smil, „Se narrer mig; 
en Slnftalt fom Herlufsholm maa 
forge for, at ber bliber gibet ben§ ®lc= 
ber aanbelig Søbe. Sor 4 a 5 Slår 
fiben beb jeg ogfaa felb, at ber bar 
flere om Slaret". 3eg maatte blibe 
beb mit „ene" i Siar, men lobebe.benbe 
at gøre mit til, at bet fom paa Sale, 
at ber er noget, ber berber Sorebrag.

Sa jeg bar hørt en Sugl fpnge om, 
at Steftor, naar bi bab barn inbtræm 
genbe berom, iffe funbe fige Siej til 
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bor Søn om at faa en SoeebragSpol* 
ber eller Oplæfer pemeb, tommer bet 
SpørgSmaal op i mig: ßr bet birtelig 
SifcipleneS egen Gtplb, at bi albrig 
mere pører S°eebrag etter ©plæSnin* 
ger?

ßunbe ber itte gøreS noget?
91 ut.

Sfyiteforpfet

Sil Gønbag ben 23. januar bar ber 
fom betenbt paatæntt en føelbagStur 
til ©Iftrup. Saar benne imiblertib 
itte bleb til noget, ftplbe§ bet 3nbgti= 
ben af pøjere Slpnbigpebet. Ubenfor 
korpfet ftaaenbe Sattorer fpne§ paa 
en betlagelig Slaabe at pabe bæret 

cbbirtenbe beb benne Sfgørelfe — 
i Soebinbelfe naturligbiS meb Gneen 
og Sejretsllpaalibeligpeb. Si maatte 
tage til Satte meb enSormibbagStur. 

■—• Senne begpnbte beb Gtobriber* 
gaarben, pbor man belte fig i to Snr* 
tier, bet ene anført af 3aple, bet anbet 
af Sorbentoft. Sartiet 3aple ftulbe 
føge at polbe en Stilling i Sleben, 
mebenS Sartiet Sorbentoft pabbe til 
©pgabe at trænge bem tilbage gennem 
§erlur§polm ober føbælbingebroen — 
be to anbre Sroer bar fprcengt i Suf* 
ten — for herefter at tnufe 
bem totalt i SaabmanbSpaben.

Sorbentoft fenbte fra Gtobriber* 
gaarben en Gtprte unber ©pftrup i 
Slmarcp ober Siisbjerg, GpøgelfeSgrøf* 
ten til føbælbingebroen, pbor be an* 
tom 32 Slinutter efter, at be Ijabbe 
fortabt Gtobribergaarben. Sartiet 
Saple bar berbeb afftaaret fra et pur* 

tigt tilbagetog ober Sroen. ßn ober* 
orbentlig fmut S^æftation, faa fmut, 
at en entelt bar fattet bagub. føan 
bleb fenere taget til Sange af en ftørre 
Sroppeftprte unber løjtnant ßlgaarb, 
ber i ben Snlebning ligelebe§ foretog 
en fmut omgaaenbe Sebægelfe.

©pftr up§ Stanøbre bar imiblertib 
bleben opbaget af Sjenben, ibet pan 
bar gaaet en ubetpbelig (Senbej gen* 
nem S^ipeben, pborbeb pan bar ble* 
bet jet af Sjenben§ benftre Sløj- Sfter 
benne ©pbagelfe trat 3aple fig meget 
purtigt tilbage og naaebe Sroen et 
Øjeblit efter ©pftrup.

Gamtibig meb at ©pftrup forlob 
Gtobribergaarben, tog en lignenbe 
Gtprte unber Sunggreen Sunn Sejen 
Sorb om Stipeben til Glagelfebanen 
for at foretage et Gtinangreb paa 
Sjenben for berbeb at bortlebe ©p= 
mærffompeben fra ©pftrupS Sebægel* 
fer. Sette mi§lpttebe§ imiblertib to* 
talt, ibet man git altfor langfomt 
frem. Sa Gtprten tom til Gnogpøj, 
fprebe ben paa en af fine egne Satrou* 
iller, ber bar fenbt frem til Gnogpøj, 
Sjenben bar ba forlængft borte fra 
bi§fe kanter, pbab man famtibig fit 
Stelbing om fra ©pftrup, ber ba beb 
føbælbingebroen plaffebe luftigt lø§ 
paa pele SapleS fører meb fine refte* 
renbe 4 Slanb. Sorbentoft rpttebe 
berpaa frem i Slmarcp, men fra føjør* 
net beb ©betlcerer SeterfenS føu§ faa 
man til fin ftore So^unbring ©pftrup 
og gaple i frebelig Soepanbling mibt 
paa Sroen. Sen pibfige Gtpbning 
bar beb bet blotte Gpn af en forbipaS* 
ferenbe ©berlærer blebet inbftittet, net* 
op fom ®ub§tjeneften begpnbte. Sian 
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maatte faa i en fin^e paa en nt) 
Obelfe. Senne font ogfaa i Sang 
ub af Slingftebbejen. 3 ben tætte 
Saage tog en Sthttetæbe, ber bebæ= 
gebe fig Ijen ober be froftbunbne, fne= 
flæbte SOlarter, fig meget romantift 
ub, og rigtig Slob tom ber ober Stem= 
ningen, ba „Solen fra Slufterlitg" 
plubfelig btøb frem. St Ijeftigt Slag 
bar fnart i fulb Sang, og en URængbe 
Stub bleb affpret, inbtil Chefen ftanb= 
febe Øbelfen, og man mardferebe 
hjem ab SløbeljuS. ^oran ßlofterbbg= 
ningen bleb ßorpfet fotograferet; bet 
bar bet enefte, ber manglebe, for at 
gore ^ormibbagen ibeel. 3. ß.

Kvæbling.
(UTeb forfatterens ©llabelfe aftryft efter 

„Korbens Ungbom".)

Drengen brømte 
Drottebrømme.

fager fremtib, 
fri og mægtig, 
£ebe fanbet 
Sangt og længe, 
Kan og Kon meb 
Ketftnb ffy, 
Stunbom ftærfe 
Stribsmænb fælbe,

Kos og Ky meb 
Kette oinbe, 
Dø i Damp af 
®rabsmænbs Slob, 
Kibe raff paa 
Køben Slejpner, 
Dætter neje, 
Dalpal naa.

(Seorg.

(En £ørbag Elften i 
ßirfetaarnet 

eller 

Da 7. ålasfe faa paa 
hornet.

Solen bar lige ringet neb, og inbe 
i bet ftore Saarn bar bet nu ganfte 

mortt. Spinbelbæbene paa be ælb= 
gamle SBjælfer, bet i Stumringen 
ijabbe fet faa fppgelfeagtigt uljljgge“ 
lige ub, bar nu Ijelt ftjulte af DtattenS 
tætte Slør, og be ætbærbige gamle 
Äloffer, ljbi§ ftærfe og flare 9)lalm= 
røft nplig Ijabbe Ipbt alborSfulbt ub 
gennem be ftore Slugger, tab. ®n 
lille ÜRu§ lob fjurtigt og i ben ftore 
Stilheb næften ængftelig for fine egne 
Slribt tbær§ ober Sulbet. fßlubfelig 
ftanbfebe ben forftrættet mibt i bet 
ftore Stum og Ipttebe — løb berpaa 
haftig bibere og forfbanbt inb i en 
Sprætte. Sen Ijabbe Ijørt noget bpbt 
unber fig, fom ftjlbte ben meb Wng5 
ftelfe, og fpænbt ftirrebe ben tjen imob 
Opgangen til Saarnrummet. Støj“ 
en bleb [tættere og tom ftabig næt= 
mere opefter, og fnart ftinnebe bet 
matte Stær af en ofenbe ßtjgte op 
gennem ßugen. Sen lille 9Ru§ trab“ 
(ebe npggetrig et lifte Sttjtfe længere 
frem og faa i bet blege Stj§ et fæl“ 
fomt Sog bebæge fig langfomt op ab 
Stappen.

Ser bar et Ijojtibeligt iPræg ober 
ben bebagebe Subbe, ber førft tom til= 
ftjne i ben lille Suge og fteg op i 
Utummet, ber nu i ben fparfomme Se= 
IpSning atter Ijabbe antaget fit fpø“ 
gelfeagtige Ubfeenbe. Sfter Subben 
traabte en Ijøj, ranf 3Ranb op gennem 
ßugen, og faa en til og en til og enb“ 
nu en; alle be fibfte habbe unge, gla= 
be Slnfigter, og ÜJlufen fenbte ingen 
af bem. §bab bilbe be her oppe? 
Sh§ ! 9tu taler Subben ! Set er til 
ben anben høje 3Ranb, ham, ber bar 
fulgt lige bag efter:

— „5lu er bi beb SRaalet! §ofjæ“ 
germefteren er bel itte træt af Suren 
op?"

— „fRej albeleS itte, men 3lefto= 
ren — — ?"

Sisfe og fplgenbe ©rb git langt 
ober SRufenS [Jorftanb; ben forftob 
blot, at Sluggerne imiblertib bat ble= 
bet aabnebe og bet naturlige SaglpS 
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trængt inb i Saarnrummet, ber ber= 
beb fit et noget minbre romantift Hb= 
feenbe. ®n halb Snes ©ifciple af be 
aller l ngfte laa paa ÜRaben ub ab 
S gjullernc og gloebe. ®Ioebe be“ 
le ^orijonten runbt for at finbe en 
ßomet, font ilte bar ber. fReftoren og 
§ofjægermefteren gloebe naturligbis 
life: be faa. og be faa IjeHer ingen 
zng; be fatte en bittert for Øjnene, 

og be faa flet ingen Sing.
Sangt om længe ubbrøb en af be 

aller minbfte: „©er er ben! 3ob!" 
„§bor!" „©er!" „Næb, ja!”

Dg fnart Ijabbe alle fet kometen, 
©en bar flet itte, Ijbor ben ftulbe bæ= 
re.

5Ran faa een ®ang, man faa to 
Sange, man laante Witterten og' faa 
tre ®ange, og faa git Siben, for bet 
bar en Sngelfttime, og ben ftulbe 
gaa. Sil fibft git man neb — i fam= 
me Ørben fom man bar tommen op. 
(Støjen bøbe pen, og bet fibfte, ben liUe 
5Ru§ bøtte, bar NettorS Ørb: „æil en af 
3er faa gaa ober og. tjente be npfprog= 
lige!" Saa bleb ber ganfte ftitte 
igen.

SNcn tun et Øjeblif. Saa aflofteS 
Stilbeben af et ørebøbenbe ©pettafel, 
faa ben liUe 3Ru§ tæntte, ben§ fibfte 
Sime bar tommet. ©en trøb forfig= 
tigt tilbage til fin Sprætte, og næppe 
bar ben bel gemt, før be npfproglige 
ftprtebe op af Srappen. pulter til 
bulter i malerift fjorbirring, ub ab 
©lugbuRerne. ©er er kometen! — 
Sibt bag efter ©bærmen tom en 
Øberlærer, ber forfigtigt birigerebeS 
op ab Srapben af en af be paalibe- 
ligfte npfproglige.

„$er bat jeg faamænb albrig bæ’ 
ret før!" fagbe ban, og faa faa ban 
paa ßometen, og faa git be allefam= 
men neb igen, Øberlæreren forfigtigt 
birigeret af ben paalibelige. —

©m liUe 5Ru§ bar nu aler' i bet 
ftore, morte Saarn. Sab§beb ruge’ 

be atter mellem be ttjtte SRure. Øg 
ben liUe 2Ru§ tæntte paa, bbab ben 
babbe fet: ©e SRennefter er og bliber 
bog nogle unberlige ææfener! §bab 
bar bet egentlig, be bilbe betoppe meb 
al ben ©taaljej?

©e bilbe not fe paa noget, fom be 
talbte en fiomet. blotteren maa bi’ 
be, bbab bet er for noget!

øg ben lille 2Ru§ fortfatte fin af= 
brubte ©pabfcretur tbær§ ober ®ul- 
bet. ® e o r g.

faa Ubfig.

(gijgdißfjeben
tager ftabig til; ber er nu 14 fßa= 
Henter,

„tipien"
Ijabbe i SørbagS fra 5—6 meb fæb= 
banlig 3møbefommenbeb ftiRet fit fRe= 
battionStontor til ©iSpofition for 
bem af bore Abonnenter, ber bilbe fe 
ßometcn, og bi babbe ba ogfaa tal= 
rigt æeføg — ogfaa af 3He=Abon= 
ncnter —, ber fra bort naturligbiS 
færbeleS . prattift beliggenbe IRebat’ 
tionSbinbue betragtebe bet fjælbne. 
Naturfænomen.

ft i t.
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