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Ugeblad for Herlufsholm.

1. Ditébag ben 30. Shtguft 1016.

Til vore Læsere!
—o—

Omtrent fire Diar er ganet fiben 
„©iplen" fluttebe fin @f?iften?. 
■Store Dlnftrengelfer og mange Over= 
vejelfer bor bet foftet, inben vi 
bar funnet fe o? i Stanb tit at 
glæbe vore SJlebmenneffer meb vort 
Slab. Sien, at Vi nu atter fan 
ubgive bet, ffplbe? ene og alene 
ben Selvilje og Sorefommenfjeb, 
fom Vor npe Dieftor bar vift Sagen. 
Diaar vi nu, efter fire Diar? £gv?= 
beb, atter bar faaet Cov til at 
gribe til Sennen, og i et Slab 
give vore gølelfer til ifenbe, faa 
venter vi ogfaa at funne finbe, 
faavel blanbt Stolen? nuværeube 
©ifciple fom celbre ^erlovianere 
og be til Stolen børenbe kræfter, 
libt Selvilje og Smøbefoinmenbeb, 
faa at vi iffe ffal blive nøbt til 
at finite paa ®runb af en Siting 
fom pefunicere Sanffeligtjeber. ®et 
bar volbet o? ftore Sefværligbeber 
at funne faa Slabet trpft til en 
rimelig Sri?, faa bi Venter at 
funne faa faa meget Silflutning, 
at ©iplen? @f?iften? iffe ffal blive 
truet.

fjor faavibt bet er o? muligt, 
vil ni følge ©iplen? gamle program:

lp Ver lige bringer vi en rebaf= 
tionel lébenbe Dlrtifel, fom SRcgel 
angaaenbe lofale yorbolb, bog vil 
ber i Sinteren? Søb tomme Dlrtifler 
om politiffe og anbre aftnede 
SpørgSmaal.

lp ver Uge finbe? paa fibfte 
Si be en Overfigt over ben fom= 
menbe Uge? Slævtebage.

jævnlig vil ber i vore Spalter, 
for faavibt Slabfen tidaber bet, 
finbe? Smaaver? i Silftutning til 
Ugen? SegiVenbeber.

©e?uben er bet vor §enfigt i 
Sinteren? Sob at interviewe Ste-- 
bet? §onoratiore?.

Ølebaftionen forbeljolber fig Diet 
til DSnbring i Svogrammet).

Snbfenbte Sibrag maa, for at 
tomme i Slabet? næfte Dlummer, 
være Diebaftionen i §ænbe feneft 
Sønbag SJlibbag.

„®i p ien" otnbele? b^er On?« 
bag Dlften til Ulbonnenterne og 
fofter i kvartalet 1,25 ßr. (Snfelte 
Dlumre 10 Ore. Stile bor 
abonnere!!!

„Oiplen" trpffe? i DlæftVeb 2lvi? 
Sogtrpfferi. Dieb.

peedagcg^re Studiesamling 
København V*



30. Slug. tipien. 1916.

Fugleskydningen.
—o—

ßorbag ben 26enbe afpolbteS ben 
aarlige gugleftpbning per paa 
(Stolen. gugleffpbningen er en 
geft, puor ©rabitionerne i fjøj 
®rab ouerpolbeS, og til bem pører 
Diegnuejret. ©et ubebleu i Sanb= 
peb peder itfe benne Sang. DIde= 
rebe neb Segpnbelfen øSregnebe 
bet og b’^rr. (SmbebSmænb og 
Stptter maatte møbe meb Diegiv 
tøjet paa og affyre bereS Stub, 
iført bet tunge og i Sirfeligljeben 
ret generenbe Confer, fom en uaab 
Diegnfratte er. RI. 8,15 bcgpnbte 
ben fæbuanlige JBroceSfion, poor 
Sevinfterne foreoifteS Diettor. ®er= 
efter polbt Diettor en Inuit lille 
©ale til „golfet" om gugleftpb= 
ningen paa §erluf§polm og ub= 
bragte et „®e gugleftpbnjngen". 
RI. 8,30 falbt bet førfte (Stub paa 
[tore 8ugl, eder rettere ubenom 
ben, og næppe et SJiinut efter 
bragte et nelrettet Stub af Dlarup 
Rronen neb til pam felo. §an§ 
Ubbptte par et Cigaretui. gire 
SRinutter efter paube fanbelig Dlpe= 
borg pillet Diingen neb til ©bum. 
(Seoinft en gplbepen). ©et uarebe 
peder itfe længe for Sileinfpettør 
©amgaarb fit fig et fmuft lide 
Sidebe til fin grønne Sæg neb at 
nebftpbe ben Uenftre Singe. §øjre 
‘Pinge fit Dipeborg neb fit eget 
Stub; men ba pan fenere blen 
fugletunge tilfalbt ben perlige Sog 
©. Dlnberfen oeb Cobtrætning.

§alen og et Sidebe fif ben popu= 
lære „Doerpæl" neb eget Stub. 
Saa oar f ormibbagSftpbningen 
forbi, men efter DRibbag fortfatteS 
i ftabig ØSregn.

RI. 4 paube 7be RlaSfe fornøj* 
elfen at fe talrige Scéfter til ben 
noget improniferebe Gpotolabefeft, 
fom i Diar paa Srunb af be ftabig 
aabne Slufer forooen, bleo polbt 
i ben ftilfulbe DRujæumggang. Da 
ber oar gaaet nogen ©ib fføb man 
Pibere efter §ouebet, ber altib fibber 
for faft, men efter at bet oar lø§= 
net tilftræffeligt, ftob llnberbom* 
nieren bet neb til DUenborff, fom 
ben næfte ©ag nar tralnt optaget 
meb at finbe Sejlgarn, ber uar 
ftærft not til at bære bet tolo§= 
fale Sidebe pan uanbt. ©a bet 
ffulbe afgøre?, puetn ber ftulbe 
uære gugletonge, ffete en lille be= 
tlagelig gejltagelfe, ibet Spmna= 
fiaft Stage fføb Størftebelen af 
Rroppen neb, og berfor ftraf§ bleU 
unberfaftet ben Sepanbling, fom 
blioer guglefongen til ©el. ‘Bien 
ba bet purtigt opbagebeS, at bet 
uigtigfte, nemlig Diummerplabert, 
itfe nar paa Stptfet, ouerbragte 
©ommerfomiteen §r. Stage en 
Unbffplbning, puorpaa Dlpeborg 
purtig gjorbe bet af meb ben fibfte 
og uigtigfte Sinb.

RI. 8 begpnbte ©anfen paa geft= 
falen til Soul §anfen§ SRufif og 
meb be mange ffonne ©amer. Unber 
ben „lide gorfriffning" polbt gug(e= 
fongen meb libt ufitfert fötale en 
©ale, fom blanbt anbre paube 
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ben [tore Roebel, at ben iffe var 
nøjagtig bet famine, font be anbre 
fuglefanger plejer at mebbele o§. 
Termed iffe fagt at ben bar ufejl= 
bar. for ßfSempei fpneS en $aa-- 
ftanb, jam at fugleffpbning iffe 
gabt funbe tribes paa § a Slev 
Spmuafium, mig at bære et llb= 
flag af overbreven CotalpatriotiSme. 
@HerS bar ber iffe noget [ærligt 
at beniærfe om ben, anbet enb at 
Spmnajiaften maa fe at labe fine 
©folebuffetaler lige faa gabe, am 
iffe bebre.

§ele Giftenen banfsbeS fun be 
moberne Taufe. Tog bannebe 
§r. Overlærer Dlørcf mob frue en 
llnbtagelfe, ibet be i fibfte TanS 
til SlfoefSling banfebe gammclbagS 
33al§. Pallet fluttebe ßl. 10,45, 
taffet nære [ReftorS TiUabelfe. 
Tec bar ben førfte af ben Slrt 
tReftor ßrgrup gab; bi fjaaber af 
ganfte Vierte, at bet iffe bliver ben 
fibfte.

Tebbp.

SJIanbt be talrige Safter til Spofolaben 
i 2Rufaum§gangeit bemarfer bi følgenbc:

ateftor Srarup meb Jrue, ©beiftleutnant 
Mørbam meb Jrue, fßrbfeSfor SRørbam, 
tßrofcSjor ßunb, feting, Jru Sorgmefter 
®djul$, tør. Sløbmanb meb familie, 
Jru SSorgmcftcr ©iberidjfen, Jrit fonft. 
©fobriber Courier, for. canb. tpcol. §ee= 
Slnberfen, §r. Jorpagter^erts meb Jamilic ng 
Saft, tär. Stubent Seridjou, for. ©bcrlarer 
fßeterfen meb Jrue og ©atter, for. ©ber» 
tarer ®lørd) meb Jrue og ©atter, a. m. fl.

Tennis.
—o—

Ta ber engang i ©fteraaret ffal 
af^olbeS en Tennisturnering, til= 
raabeS bet TenniSflubbenS 9Reb= 
lemmer at træne flittigt, for at ber 
Ian præftereS noget orbentligt. 
(Snbbibere tales ber imellem ßlub= 
benS Wblemmer om, foruben be 
to fæbvanlige Hæfter IRcfferffab 
og ^dnbicap, at af^olbe en Ton= 
bleturnering, men IjüiS bette ffal 
funne labe fig gøre, maa ber træ» 
neS meget mere, og mange flere 
maa gøre bet enb til fibfte Touble» 
turnering, Ijuor ber fun møbte to 
utreenebe liar. — SJlen altfaa, 
træn fun flittigt, baabe i bet one 
og i bet anbet. Tet er vift ingen 
©fabe til.

21 age 91 p e b o r g.

Hørt og Set.
—0 —

iltiif ct ®crbcit^ Son!
Sotamfl JøaDcS Slier, fom bog ellcrS 

ffulbe fenbe og latte fßri? paa ben flittige 
Saft fp. ©bum, Ijar forleben vift fig jaa 
utaknemmelige at belønne Ijan§ ftore ©m= 
forg for bem ueb at ftiffe Earn ret efter» 
trpffeligt i fßanben. © c b b p.

❖ *

fpiubfclig opftrammcbeé man beb Jugle» 
jtl)bning§banfen meb ben opfigtsbaffenbe 
9ii)ljcb, at Sijmnafiaft fgelmS for førfte 
Sang forføgte fig fom ©anfer. ©et glaber 
o§, at pan nn bil blibe optaget i be ©an» 
fcnbeS Slab, og bi opmuntrer pant til Jort» 
fattelfe. £igclebe§ batte bet cn ©el ©pfigt 
at fe to Spmnafiafter banjo Dnegtep til en 
Softonmelobi. ©cn ene Spmnafiaft obgao 
bet ret purtigt, men ben anben bleb beb 
til ber bleb floppet af. SRcft Snbtrpt



30. Slug. 1916.

fpnte§ Sattet bog at pabe gjort pan at 
arbarbig, gatninelfproglig ©pmnafiaft. 
Spi pair ©obefalen ubtalte fjan i ©obne 
be behjbmngøfitlbe Orb : „So forte Dtofer" 
Sil beit Sæfc.r, ber fait finbe Scsntng paa 
be gaabefulbe ©rb ublobeS en ftørre ©ucør 
af „Sipien". Sebbp.

^or et fßar ©age fiben beføgtc Srofcsfor 
ßttnb §erlufspolm. prüfet? joren par 3ln= 
fattetfe beb Slcgcringsiiiiiberfitetct i fßefing 
og inbtager ber cit Icbenbe ©tilling- Si'P= 
fe.8for Snub rejfer til feting igen out en 
liges Sib og lobebe berebbilligt at feube 
nogle Srebe til „©iplen" out Sibet beruhe 
i ©wit. — a.

@fter ©onmicrferien er §bepfene btebet 
cn faitb Siage per paa Stolen. Bitte Segue 
tommer be fmnmenbe og fpreber ©træf og 
Plæbfel til alle ©iber; man bliber itobt til 
at gaa augreb^biS til Scarfs oberfor bcm. 
®n Spmnafiaft par foreløbig fat en SReforb 
nob at brabe 8 i Sraf.

L. Petersen,
Kirkestræde (Telf. 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder,
Kirkestæde (Teif. 269),

Fodtøj — i starste Udvalg.

Til Amatørfotografer!
—o—

©a bi til (Siteraaret ijar paa= 
tcenft at arrangere en fotografi» 
ubftiHing, opforbrer bi alle, fom fun= 
be tænfe fig bet, til at lebere Qlibrag 
i gotm af fmuffe og originale 
SiHeber. ©e Smaa maa iffe tro 
at be er ubeluffebe, be opfotbreS 
toertimob til at Ijænge fraftigt i.

5 o t o g r a f.

Læsestuen.
—o—

©a bet forlpber, at ber ffal foretaget 
nogle ^oranbringer paa Sæfeftuen, oil ifg 
tiflabe mig at fomme tneb nogle ^orflag. 
Stan ber f. 6’fj. iffe polbe§ et lofalt ®ag= 
blab, og fait „bie SSodje" iffe blibe gen» 
inbført? ßigclcbeS fitnbe maajfe DtaanebS» 
og llgeblabe blibe anbragt paa ^piberne, 
mebenå Sorbet forbepolbeS Søger og ©ag» 
blabe, for at unbgaa ©berfijlbning. S.

A. W. Adamsen,
Skræderforretning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. Telf. 452.

Næste Uge.
30. Jluguft: Slbfunft $olbt.
31. — : ©pr. Sørgenfen og 31. Dloljbe.

1. ©eptember : 3la. Slbcborg.
2. — : Iq. æaplsSfåmnåtcn.
3. — : §r. Slbjunft fß. Stepling

Altøer.

8liifbar8pabenbc Dlebaftør : $. ©afteufcpiolb. 
IRebattionSfetretær: Bl. ttRjlo. 
Biæftbeb Oibis’s æogtrpttert.

Ugepengene omsættes bedst hos C. Nandrup!



































































































Ugeblad for Herlufsholm.

Sh. 14. Citing ben 6. december. 1916.

Gymnasiastaand!
—o—

Stare „^orælber"! ©et er i ©anb= 
Ijeb et Vanffeligt ©pørgSmaal, fom 
©e Ijar füllet oS overfor. 3v, bbab 
er ©tjmnafiaffaanben ber i Sanbet, 
og Jan man i bet Ijete taflet tale 
om nogen faHe§ Slanb, fom befja» 
ler alte Spmnafiafter ? — 3eg 
mener nej, tbi lige faa mange 
Stoler, ligefaa mange „Slanber", 
og faa er ber jo atter ^vrftel paa 
alpernes Uatinffoler og ßoftffolerne, 
og paa bisfe fibfte tnbbljrbeS. ©e 
befjaleS jo tpbelig not meft af ben 
engelffe SportSaanb, fom navnlig 
ber paa Slnftalten er blevet op= 
foftret og fælet for inbtil, ja jeg 
vil naften fige, Overbrivélfe.

Silen vi.®anffe er nn en Sang 
iffe Snglanbere og laber oS beder 
iffe faa let omftabe bertil, bvor= 
meget man enb vilbe forføge ber= 
paa. Silen l)Vab er faa egentlig 
ben tppiffe ban f te ®pmnafiaft= 
aanb? ®r bet at more fig og 
„filme" faa meget fom vel muligt, 
læfe faa libt fom overbovebet min 
ligt og'forreften npbe Sivet og 
tante paa Sorbets ©læber ? ©Her 

er Glauben „militariftiff", fom ©e 
falber ben 2lanb, ber befjæler „9lfa= 
bemiff ©fpttetorpS", eller er ben 
religiøs fom i „©tubenterneS trifte» 
lige gorbunb" ? 3a, nu Vil jeg tun 
tale om bet, fom jeg Ijar gorub» 
fatning for at fenbe, nemlig Ulan» 
ben i § e r l u f S Ij o I m § ®pmna« 
fium. ©et er min SHening, at 
®pmnafiaftaanben bet er cn Sölan» 
bing af forffeHige ©(erneuter, blanbt 
bvilte uben ©vivl SportSintcreSfen 
tager ben brebefte SplabS.

3eg vil berfor iffe fige, at vi 
Sipnnafiafter afviger faa meget fra 
bet, ®e i ©ere» ©ib talbte „ftnb. 
art.", maaffe er ©iben nu befjalct 
af cn noget minbre litterært inter» 
eSferet Slanb enb ben Sang; men 
fom en SlagS ©rftatning berfor, 
bar man altjaa nu éportSaanben. 
§vilfcu af be to man faa mener er 
bebft, fan ber jo være belte SJlenin» 
ger om, min S'lening er, al §cr= 
lufSbolm not fnnbe unbvare noget 
af ben overbaanbtagenbe ©ports» 
intcreSfe tilgorbcl for ben litterære, 
og Siben vil ogfaa not før eller 
feuere bringe benne 3vranbring.

Silen nogen ftor ©mfalfatring, 
fom ©e øjenfbtilig tror, at ber er 
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ffet, Ijar iffe funbet Steb, bi er 
borbenbe Stubenter, meb øorbenbe 
StubenterS Suffer og QntereSfer, 
bereS ug fortrin. Tien vor 
SntereSfe fon foruben bore Stubier 
ogfaa omfatte Sing font Sport, 
Solbaterbæfen, libt ßunft og øor= 
nejelfer, og bor gorce er, at bi, 
trob§ benne 9llfibigljeb, atligebel 
fan naa lige Jaa ftore Diefultater, 
fom ©e og ©ere§ Samtibige naacbe. 
©g en Spmnafiaft ffal nutilbagS 
funne omfatte afle bi§fe forfteUige 
Sing meb fin 3ntere§fe, elfer i Ijbert 
galb be af bem, forn tiltaler Ijam 
meft og bog naa fit Tlaal, i bette 
Silfælbe naturligbis Sfsamineu, 
beri beftaar, i Ijbert Salb efter min 
ringe SHening, ben fanbe og ægte 
moberne ©pmnafiaftaanb.

©ere§ forbnnbnc 
©tub. in fpe.

Redaktørskifte.
—o—

9@rebe Sæfere! Taar jeg nu, eb 
ter at Ijabe ubgibet et Quartal af 
„©iplcn", troet og mebig træffer 
mig tilbage til Tribatliucts greb, 
faa er bet mob et oprigtigt ©nffc 
om et langt og gobt Siu for ,,©ip= 
len", til ljuilfen jeg nu i bet førfte 
Quartal Ijav tjediget bet mefte af 
min Sv>üb og mine kræfter. ©et 
Ijar ofte beeret et anftramgenbe 
9lrbejbe, banffeliggjort oeb, at man 
jo iffe fan gore alte SRenneffer 
tilpa§; men en gob æeffæftigelfe 
i ben lange, ensformige Tinter er 

bet, og jeg opforbrer be fommenbe 
Slægter at bærne om „©iplen" 
fom en gammel og gob Srabition. 
Tlin §enfigt meb „©iplen" Ijar 
iffe bæret at ftabe et Tomc= eller 
TittigljebSblab; jeg Ijar forfogt at 
faa bet fornuftige frem, om bet er 
IpffebeS mig, bil jeg labe mine 
forljenbærenbe Sæfere afgøre, — 
og ^ermeb en Sat til alle be, ber 
Ijar intereSferet fig for mit 9lrbejbe 
og iffe minbft be, ber Ijar „gjort 
Trobl"; ttji bet fibftc er ogfaa nøb= 
benbigt og uunbgaaeligt. $bet jeg 
ooerlaber „©iplen" til §r. S- 91. 
TliloS IBebaagcnijeb, flutter jeg mit 
9Irbejbe meb enbnu et Sat — og 
Sarbel.

gotten 6 a f t e n f clj i o l b. 
* *

9@rebe Sæfere! Tlin forgænger 
i Smbebct Ijar truffet fig tilbage 
fra Diebaftionen, og jeg fibber Ijer 
tilbage meb 9lrbejbet og „9Infbaret". 
©et betljber bog iffe en ftørre ©m= 
bæltning i „©ipleu"§ Stof og3nb= 
ljolb, bet er tun ben forrige 3tebaf= 
tor, ber træt af bet tunge §berb, 
nu i bil Ijbile paa
fine Saurbær og lebe af fin natur= 
ligbi§ rigelige Tenfion. 3eg, fom 
jo er tenbt meb 9lebaftionen fra 
min Tirffomfjeb fom 9iebaftion§= 
fefretær, agter altfaa iffe foreløbig 
at inbfore ftørre Soranbringer og 
Ijaabcr berfor at beljolbe be famme 
2lbonnenter fom i bet fibfte ßbar= 
tal, faa at jeg meb forljoibSbiS Dlo 
fan fe S^'iitiben i Tløbe.

S. 91. Ti i I o.
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Dyrtidstillæg.
—o—

ØVcrnlt raateg ber nteb Sijrtibgtillæg, 
alle flager over be byre Siber, og mange 
faar btrfelig ogfaa betpbeligc Søuninggtib 
teg. SJloit iffe Eiben er tube, til at §er* 
lobianeriie ogfaa ffal Ijabe bereg $yrtib§= 
tillæg; bi Ijar jo ogfaa bore ^ornobenljeber, 
fom ’"tiger; Sinagfcrne foftcr 0 — fefs — 
Øre, Suffer og ^affe fait neeften iffe bcjcS 
op meb ®ulb, §r. Sßetcrfeit er i Eærb meb 
at Slibe SUlUioitær, faa meget fait Ijan tage 
for fine (Sigarer, ja bet fbimler næjten for 
øg beb at tamfe paa bet.

9)lcn mt Ijar „Eiplen", ’out jo gltib er 
opfinbfom, ubfimbet ett albelcå glimrcttbc 
Sogning paa ^roPlcinct; ben beftaar ganffc 
jimpett i on fymljojelfe af Ugcpcngene ober 
bele Sinien. 7bc ^lagfc ffal natiirligbig 
Ijabe 2 Sfr. ont Ugen, be Ijar jo be ftorfte 
Srorbringer tilßibet, og berfor bør be Ijabe 
mere i ^ortjolb til be anbre. Gtc Slagfe 
tan bift nojcg meb 1 Sr., mebntinbre be 
ba laber Saffe, Ijbilfet jo ganfte er uben 
for Sanbfijttligljcbcrneg (’irantfe. MeSIagfc 
bnrbe Ijabe 50 Øre. 4be Siagfc 35 Øre 
og 1., 2. og 3. SI. 25 Øre. — Sc bette 
cr^orflagct, og bi beber rette æcbfomntenbe 
at taufe alvorligt ober Sagen og fe om 
flanen birfelig iffe funbe rcalifereg; ber 
gibeg faa mange ®prtib§tilteg, IjVorfor 
ffnlbe bi iffe ogfaa Ijabe et?

c f i f t o f i I c g.

Film.
—o—

„Sit filme er en go’ Eing; men 
nt filme og at filme bet er to 
Eing". ©ette er ganfte rigtigt, 
men bet er ogfaa bet enefte rigtige 
i ben Slrtifel. SWan frifteS til at 
antage, at §r. 3im Ijar meft 3or= 
ftanb paa „ben anben Eing"; tlji 
IjanS begreber om bet foreliggende 

©nine ftjneS iffe færlig belubbiflebe.
„Sltan inbfinber fig til ben faft- 

fatte Eib" . . . Siej, albelcS iffe; 
tlji „man", Ijbortil §r. 3im bel 
not ftal IjeuregneS, fommer førft 
længe efter Eiben. Sanfte bift 
„finber man æænfe ftaaenbe i ben 
npbeligfte Orben" ; men ret længe 
barer bet iffe, før bet ibrige 5ßnbli= 
film Ijar labet en uubrebelig Hor- 
ben i §r. SerbinanbS fmuffe 
SSænferaber. Slpparatet Ijar næret 
flart bet fibfte kvarter, og omfiber 
fommer ber bog faa megen Sio 
ober Jorfamlingen, at ben nffplbige 
SJanbmanb eller Eangloppe, ber for 
§r. 3im§ barnlige fantoft Ijar an= 
taget gorm af „et graabigt llljljrc 
af umaabelig Sterrelfe", fan be= 
gtjnbe fin Optræben.

Sit Slpparatet fort efter gaar i 
Staa, ffljlbeS albeleS iffe, fom §r. 
3im i fin überlegne Slrtifel fljneS 
at mene, en gejl beb SRefaniSmen; 
nej, bet er atter bet belfignebe 5pnbli= 
fum, muligbis Ijam felb, ber er 
paa Sætbe- ©ipel er nemlig, 
brebet af fin ftore Slibebegærligljeb 
(nej, faa er bet iffe Ijam) frabiet 
op paa æorbet. Siler ffnlbe Det 
aüigebel bære Ijam, ber er blevet 
bange for en £mnbeftejle, og faa 
Ijar føgt Eilflugt i .^ojljcben. §er 
fætter Ijan fig ugenert neb paa Sa§- 
flangen ; Siefultatet ubcbliber iffe; 
tlji Vampen i Slpparatet gaar na= 
turligbiS ub, og ben ulljffelige Ope
rator faar Sfplben. £>t. 3im fim 
ber Slpparatet faa „biSjeligt" inb= 
rettet, at ber fan IjælbeS 23anb beri; 
men Ijan tilføjer, at Ijan felb bilbe 
„ftoppe", IjbiS nogen Ijælbte Slanb 
i Ijam. fDleget fornuftigt, tlji §r. 
3im befinber fig, efter fin Slrtifel 
at bomme, i en Sliber, Ijbor Ijan 
bilbe Ijabe ulige bebre af at briffe 
aRælf.

Øbum, Operatør.
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Fodbold.
-—o—

3 be Star, jeg Ijar bæret paa 
OerlufSljoIm, Ijar bi altib begpnbt 
paa gobbolben meb ben ftørfte 3ber ; 
men benne barer tjøjeft en Tlaa- 
nebSSib; faa er bet iffe npt mere, 
og man giber iffe rigtig gaa nb 
fra ben barme ÄaffdonnSfrog eb 
ler ^lugtftolen.

Snbelig bliber ber Sale om 3ob= 
bolbfamp; og faa begpnber i pbert 
galb „£t)e (Sleben" at fpille libt 
ibrigere, men for at famle 11 til 
maa Partiføreren gaa rnnbt fra 
ben ene til ben anben og fa§fere 
IjanS baarlige Unbffplbninger. — 
Pit er bi færbige meb dampene 
for benne Scefon, og ftraf§ tror 

man, at gobbolben ftal Ijolbe op. 
Pej, bi ffal netop fpille for fnlb 
Äraft; Pejret er ftorartet til bet, 
og bet maa ba bære lige faa for= 
nøjeligt nit fom i September. Pi 
plejer iffe at funne begpnbe at 
fpitle tibligt paa goraaret pac 
®rnnb af proffen og Plangel paa 
Polbe, berfor ftal bi blibe beb, 
faa længe fom muligt.

3 ffulbe tage jer fammen, prøb 
en Sang at rejfe jer fra §lugtfio= 
lene, gaa bæf fra be barme ßaf= 
felobn§froge og nb paa ben fri= 
ffe Srønfbær paa SportSplabfen; 
bet Ijjælper til at blioe raff og 
fnnb.i Slebet for en bleg, feblaben 
flatten og blacert Spmnafiaft.

- f.

Næste Uge.
—o—

8. ® cccinber: Stbjimft Sa^ftfje.
9. — : ®. SBenener.

12. — : æ. SIIjIefelbt-SaiiiiDtg^

Jule-Gaver
i største Udvalg hos 

Georg Christensen, 
Boghandel. Tlf. 4.

A. W. Adamsen,
Skræderfor retning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. Telf. 452.

C. Schrøder, 
Kirkestræde (Teif. 269), 

Fodtøj — i starste Udvalg.
L. Petersen, 

Kirkestræde (Telf. 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo. 
Redaktionssekretær: Kai Hastrup. 

Næstved Avis' Trykkeri

Julegaver og Julekonfekt I C. Nandrup,



Ugeblad Sop Herlufsholm.

Sir. 15. ©uöbag ben 13. December. 1!>1«.

LOTTY.
— o—

$Uor æølgcrite briibes og gabftinnmet -ftaar 
mob StranbBrcbbcii» glinfcnbc ©tene, 
Imor Soten om Kbælbcn i $nrpnritrnb gaar 
bag GiranftobenS btaagronne ©rene-

fru or Statnglenä ©frig, fom en oeniobsfnlb 
Sang,

rorer be Mibefte © trenge, 
og fbinber faa bort —i en nbtrnffet Slang 
— og ©toet fljucg at orange.

føbor Gaturen ftaar ®rub i fin ftonnefie 
fßragt,

bor Sotti), min fvcnife æeninbf,
£>un mig tit Stnnber i Si) llc bar bragt, 
Veb i Sanier benbe§_ æittcb’ at finbe.

3eg buffer bet ret, fom bar bet i ©aar, 
en Slftenftunb ube paa SJtolcn.
©ngbraaber tiåre omgab benbes §aar 
og ligneb Stilbiller i Soten.

3eg buffer bi liaubrcb paa ®ng og i Snub, 
bi talte og fagtelig npnneb,
og ^ulbntadnen figgeb bag Siergrtjggen 

rnub,
men? bi fang bc Sange bi pnbeb.

fgun ftob og binfeb, ben ®ag jeg brog bort, 
beb Strauben bbor SJtaagerne frebfc, 
tit alting bleb for mit Øje belt fort.
tit Sangen 08 ffitte — for ftebfe.

©öenftaaenbe ®igt er funben i en frøatc= 
matiferå Sagbog fra Seologturen. SrobS 

fpr. ^erbiuanbS fabertige Ømforg Ijar ntt= 
faa bog en erotift Statur fet fit Snit til 
at ftiftc æ^nbtffab meb „bc fbenffa flictor".

— fßaS bebre paa en anben Sang!
Sleb.

Korpsets Fødselsdag.
—o—

3 Dn§bag§ fejrebe §erliif§ljo[m§ 
Korps altfaa fin 7=aartge gobfel§= 
bag. ©et blev [liftet 1909 efter 
mange ©pcttafler og llenigljcber 
om SJlaaben, IjVorpaa bet ftulbe 
Iebe§. (Siben ben ©ib Ijar Ubvif= 
lingen gaaet fin Sang; ber Ijar 
været trange ?lar for Korpfet, men 
faa er ber atter fommet bebre Siber, 
og i 9tar er bet paa §ojbe meb, 
Ijvab bet nogenfinbe Ijar været. 
'Dfiicererne er belbis ubbannebe af 
en Officer veb Roeren, og Tleblem§= 
antallet er ftørre enb nogenfinbe 
for. ©et er ogfaa en gornojelfe 
at fe faa mange, ber Ijar ©ib til 
at møbe om ©onbagen, bet er, 
[om bet bor være. Kun ©tabe, at 
Sporten tit ©ibet lægger faa meget 
®eflag paa be Öebenbe, at be iffe 
faar rigtig ©ib til at intercSfere 
fig for Karpfet. Silen ba ©tjefen 
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ubærgerlig altib abfolut ffal bære 
en af be lebenbe SportSmamb 
(Sliberne maa vibe ^vorfor), faa 
er bet jo fnart faa alminbeligt, at 
bet fun er en fræf ©labfinører fom 
Unbertegnebe, ber brifter fig til at 
gøre ærøvl Ijerober.

Slaa, faa bar ber jo paraben 
paa ^obfetSbagen. Sen oberbær= 
rebe§ af be fcebvanlige forp§in= 
tereSferebe Wconb og ^oinbcr, ber, 
tigefom ßorpfet§ SDleblemmer, gang’ 
rebe af ßulbe, inbtil bet enbelig 
be^agebe ben Ijoje ®bef at antomme. 
3 en elegant dauern arfcfj, ubført 
af fanebæreren og ©elf. Siljeborg, 
bleb fanen fort til fløjen, og man 
begab fig paa ben fæbvanlige litte 
^arabetur. foran Sieftorboligen 
gjorbeS ber ljolbt, og Sieftor ljolbt 
en fmuf litte ©ale, Ijbori fiorpfet 
fif at bibe, at bet bar lige faa 
„ftort" fom SieftorS 7=aarige Eon. 
©erpaa gif man runbt og Ijjem, 
og fanen afleverebel igen i en 
enbnit eleganterefanemarfdj. Äorp= 
fet§ §olbning unber paraben bar 
ubmærfet, ftont bet, fom fæbVanlig, 
ffortebe libt paa Sletningen.

Steb.

Ungdomsidealer.
—o—

Dm bette Ginne talte canb. tlicol- 
St. e c»2I n b e r f c n frebag ben 8. paa 
SxfefÄ for be 4 øoerjte StlaSflr. før. 
føcoSl., ber er gi. føcrloOinncr, talte førft 
om SJlinberne fra fin egen ©foletib og om 
©folens Setingelfer for at blibe Dir. eet 

blanbt £anbet§ Stoftftoler. Sli fif beretter 
cn tort beretning om be forffetlige Tiber 
at bære unge i og berest Realer.

©ærlig omtalt bleb bore Sbealer beb 
Salget af bor f r e m t i b i g c ß i o s f t i 1= 
ling, i St a m m c r a t f f a b ogæ c n f f a b.

Til fibft opftillebc gorebragSljolberen 
StriftnS fom et Sbeal og fortalte om ftore 
og berømte SQamb, for Ijbcm ^riftenbommen 
Ijabbe Ijnft æctpbning. f^orebraget bar 
oberorbentlig intereSfant og Ijberten for 
langtrnffenteller fortfattet; men netop fom 
bet ffulbe oære for ©pmnafiafter.

3-oruben Tifciplene fra be 4 øberfte Si lasfer 
oberbærebe Dlcftor famt en Tel af ©folen« 
ßcerere Sortbroget.

Step.

Hvad er den af?
—o—

forløben ©äg talte.jeg meb cn 
forljenværenbe æalbaine paa §erlo= 
vianerbaßerne, og Samtalen brej= 
ebe fig naturligtij^ meft om for= 
ffeHen paa Saßernc nit og i gamle 
©age; baabe be nu ©anfe og ©iben 
man Ijoibt op paa, blev broftet 
inbgaacnbe. feg erfarebe faa til 
min uubfigelige Dverraftclfe, at i 
Hkgtjnbelfenaf ben eßer§ faa ftrænge 
og maabelfolbne Sleftor SacljeS ©ib, 
ljolbt Homebie og ßoncertbal op 
3?[. 1, mebenS ©rolle ball et 
v a r e b e til S l. 2. 3?g maa 
nu fporge: hvorfor og veb Ijvilfen 
Vejligbcb blev benne Snbftrænfning 
foretaget? $aa Srunb af ©prti« 
ben fan bet ba umulig Være, og 
at bet ffulbe være af §e»fl)n til 
©ifcipleneS SunbtjebStilftanb eller 
UnberviSning turbe ogfaa nære 
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ubeluffet, ba Vi jo Ijar fri om gor= 
mibbageri efter Srolleballet. 3eg 
er fiffer paa, at Ijcle §erlnf§t)olm 
Vilbe give fin Silflittning til bet 
gorflag, at vi i Star geninbfører 
ben gamle S r a b i t i o n og 
fejrer Herluf SroHe§ gøbfcl§bag en 
lime længere. §erluf§ljolm§ ®a= 
mer vilbe faa funbe fremvife bere§ 
pragtfulbe Soiletter ben Sime mere, 
og ©ifciplene vilbe faa libt mere 
Wiotion. WtuligViS er jeg et ftaf= 
fe(§ forblinbet gaar, ber iffe tan 
inbfc, at bet tjener til mit eget 
bebfte at gaa i Seng RI. 1 ; men 
IjViS bette ffnlbe Være Silfcribct, 
vilbe jeg meget gerne oplpfe§ om 
Srunbene.

Tancreb o.

Søndagen.
— 0—

Silan ljorer faa tit SpetloViancrne 
beflage fig over, at Ijer er faa nab 
minbelig tebeligt om Sønbagen, 
©ette er egentlig ganfte uberettiget; 
IjviS en ^erlovianer feber fig, er
bet virtelig ljan§ egen Sfijlb, og 
tit SeVi§ Ijerfor Vil jeg nu opftide 
et program for Søndagen.

^egljnb f. @f|. mob at befe §r. 
gerbinanbS ©fjeubftilling, ben er 
ganfte vift itte færlig intereSfant 
(bet var noget anbet, ljVi§ bet var 
Raffe), men nogen Sib gaar ber 
ba altib meb. ©erefter anbefalet 
jeg at gaa en Snr; felvfolgclig 
regner bet, bet gør bet altib om 

Sønbagen; men Ijvab gør bet, 
fpørg felv bin Sæter og bn Vil faa 
at fe, at Ijan giver mig Diet. 9la= 
turligvis Ijar bu været faa forfpn- 
lig en Uge§tib i gorVejen at fifte 
big en Sog fra SfolenS paa banff 
Citteratur faa rigljolbige æibliotef, 
og ben læfer bu i om Sftermib- 
bagen. RI. 8 gaar bu (igen efter 
en CærerS Diaab) i Seng, meb Q3e= 
vibftljebcn om at Ijave tilbragt en 
fornøjelig og inb(jolo§rig Sønbag.

Site fanbt?

Hørt og set.
— 0—

„SnlcubftiKiitg“.
Ogfaa §erluf®^olut Ijar i biSfc ©age cit 

gnleubftiflhig. „Sober bit nahniigbU 
Cccfercn fpbrge. — ®aa felb neb paa 9la= 
tnrljiftorift DWnfainn, ber bit ®e finbe ben; 
bet er $r. gerbinanb® guleubftilling; Sir. 3. 
af be llbftillingen Slbjnnften abonnerer paa. 
©en inbc^olber, fornben ©ilblibelfen afStje, 
nogle morfonnne æiffeber fra Stina og gapan, 
ubfort af inbfobte Stiinftnere i fpragtebe 
garber og paa ©tlfcPapir; beguben nogle 
æiUeber af ©Ijeinarfer etc- UbftiHing?* 
ftabet inbetiolbcr af Slpcrfjbcruclfer bl. a. 
en nbmarfet iibftoppet giffesrn og eit fob 
lille illobtjerft. — 23 o r f e g a f alle!

* * *
ßorbag ben Iß. bS., Sil. 3, bil ©foleitt« 

fpeftor Otto SJtabfen tjotbe etgorebrag om 
©tefen» (beinte Sang bliber bet bift l)el= 
bigbi» paa ©anff) paa Stolen® gcftfal-

Sille er beltomne til at pore bet!
* * *
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(Snfeltc Äonnentcr Ijar baret faa benlige 
at betale „©iglen" forlib. — ®fcnigler til 
©ftc^ølgelfc!! — Øaintibig meb ben for= 
■rige btebaftør Ijar ogfaa IjanS Siasfcrer, 
@t)inn. ©. SInberfeit, truffet fig tilbage. 
Sllt angaaenbc betalingen af Slabet bebes 
Ijcnbcnbt til fy. ?(. SI i l o.

* *

f5®Iebett Ijorte jeg til min Seflagclfe, at 
en Soirer i ØnSbag§ bar nobt til at fon= 
fiffere et Sffemplar af bort ærebe Slab fra 
en Unge, ber laftc bet i en Stine. 3eg bil 

berfor inbffargc: §bi§ „©iglen" en ©ag 
blibcr nbbclt i et ^ritbarter, er bet natnr= 
ligbiS paa bet ftrengefte forbitbt at læfe 
ben i ©imcit. Øbertrabelfe Ijcraf bil nenn 
lig fnnne fonunc o3 til Sefbar.

@ f § g e b i t i o n c ii-

$ * *

fyorleben jgnrgte en æret Vlbjnnft fem 
fgroglige, om bc funbe nabne en Safe, og 
meb ben fyrejbigbeb og Sfabenljjertigljeb, 
ber fenbetegner fgroglige, fbarebe bc alle 
fem — „Sboblfijrc".

Næste Uge.
—o—

19. ©eccmbcr: @br. Stiar.
20. — : St. Øfterbijc.

C. Schrøder,
Kirkestræde (Teif. 269),

Fodtøj — i sK Udvalg.
Jule-Gaver

i største Udvalg hos

Georg Christensen,
Boghandel. Tlf. 4.

A. W. Adamsen,
Skræderforretning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. Telf. 452.

L. Petersen,
Kirkestræde (Telf. 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo.
Redaktionssekretær: Kai Hastrup.

Julegaver og Julekonfekt I C. Nandrup.



C
h

r.
 Ch

ri
st

en
se

n
. Stø

rs
te

 U
d

va
lg

 i 
fi

n
t H

er
re

li
n

ge
ri

. To
rv

es
tr

æ
d

e.

Ugeblad for Herlufsholm.

Sir. 16. b. 20. ®ecl»r. (3u(e=9?nninicr.) 1916.

Juleglæder.
Nu er snart Ferien begyndt, 
og vi har os til Næstved skyndt, 
thi vi skal hjem til Julepynt!

Ja, hjem i Ferien vi skal, 
til Juleknas og Julebal, 
samt Marcipan og Nøddeskal.

Ja, vi skal hjem og ha’ det rart, 
forhaabentlig vi faar jo snart 
tilstræk’lig Sne til Kanefart.

Og saa Farvel til hver og en, 
tag hjem til Julen, vær ej sen. 
Til næste Aar vi ses igen!

Adolf'.
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Grantræet.
— o—

Sneen lagbe fit Ijbibe ©æppe 
ober tjele Stoben, og Sinben fufebe 
i ©ræerneS blabløfe Rroner. Dl en 
bet litie Grantræ, ber ftob i Sa? 
bag Saften, frø§ ftet itte. Stolt 
tjerober fenbte bet tjbberenbe Slitte 
fjen tit be ftore Søge, og juft fom 
Sinben reb atteitraftigft i dronerne, 
faa bet peb og fnagebe i bem, 
raabte bet litte Srantræ, faa Ijojt 
bet funbe : „§ar S glemt Doertojet". 
Dien Søgene foarebe iffe, be bare 
fuffebe og ftønnebe. 'Dien plubfelig 
Ijorte§ gennem StormenS ©uben 
Dlenneffcftemmer og Sognraélen. 
@n Dlanb meb en Øffe i §aanben 
nærmebe fig Srantræet, meb nogle 
faa §ug oberljuggebe Ijan bet§ 
fine, lille Stamme, og meb 
et fagte Sut fant bet om i Sneen 
mob en unberlig foimmel gornem= 
melfe. ©erpaa bleb bet paa en 
meget ublib Diaabe flænget op i 
en Sogn menem mange anbre fmaa 
Sraner, faa Sneen brijSjebe af bet, 
og faa gif bet i raft gart af Steb 
tjen ab ben følebe Canbebej inb til 
Sljen, ijbor bet bleb füllet op paa 
Sorbet i SartnerenS Sob.

II.
Dppe paa ^niftfammeret i en 

femetage§ Stigning i S—gabe bo-- 
ebe en fattig ©nfe og IjenbeS fixe 
fmaa Søm. ©et oat SuteaftenSbag; 
men (jeroppe fporebe man iffe3ule= 
glæben, for ber bar iffe Daab til 

nogen Sulefeft, og anbre§ 3ule= 
glæbe fortjøjebe fnarere Sitterljeben 
i bi§fe fem arme Dlenneffeijæle. 
©ette. ?lat bar bet ba ogfaa rent 
galt; for Ijabbe ber bog gltib bæret 
Olaab til et lide Suletræ og libt 
flnaS, men ©tjrtiben fagbe jo ftop 
for ben SlagS. Dg bet gjorbe bet 
iffe bebre, at be fmaa, ber flet iffe 
funbe forftaa bet tjele, fiabig fpurgte 
Dloberen: „Stal bi iffe Ijabe noget 
Suletræ i SlarD'i etter naar ben 
ftørfte, ber Ijabbe taget DlabS i bet 
lille Sinbu, fortalte Ijoer Sang 
nogen fom meb et Suletræ paa 
Saben og raabte: „3lu fommer 
boreS Suletræ". — Dien bet fom 
iffe. ©en ftaffelS Dlober fatte fig 
til fibft neb paa en af be fhobelige 
Stole og Ijulfebe Ijojt. —

Dien oppe i ben rige gru S.’§ 
Spifeflue bar ber Suletrablljeb. 
©en gamle grue og IjenbeS ©atter 
fab og pljutebe bet ene lille Dræ 
og ben ene lille Hurb efter ben 
anben, og Spbube bragte bem runbt 
tit ßoarteretS fattige, ßnbelig bar 
be alle færbige, og ben gamle grue 
læuebe fig tilbage i fin Stol meb 
et tilfrebS Smil og fagbe; „Se faa, 
bet bar ba bet ; men bi Ijar ba 
bel iffe glemt noget, min Sige?". 
§borefter Ijun fatte fig til at tænfe. 
plubfelig for Ijun fammen: „So, 
bi Ijar glemt ben fattige Snfe i 
S —gabe; fftjnb big neb IjoS Sarb 
neben efter et ©ræ til". Dg ben 
unge Sige 9>f ueb paa ©orbet og 
tjen til SartnerenS Sob. ©er ftob 
netop bet lille Srantræ Ijelt alene 
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tilbage meb cn meget fornærmet 
DUine over, at bet iffe vat folgt 
for. Din fif ben unge $ige bet, og 
bet blev bragt op og ppntet meb 
®nlb og §pjbt. - tpragtfulb blev 
bet, ja, faa pragtfulb at bet plub= 
felig ubbrøb : „Sa, bet er bejligt 
at være- Srantræ, naar man vet 
at Orærfe bliver Suletræ; nu er 
jeg meget tennere enb bøgene, felv 
i Diaj naar be foringer ub".

Gaa blev bet bragt op til 
G—gabe, og ftor var ©læben, man 
banfebe om bet og fang :

Sulen Ijar bragt velfignet æub, 
Din g(æbc§ gamle og unge —

„Snleni^fe".

Dementi.
—o—

VCSrebe ör. debattör
Sbct jeg latter „ftnb. in fpe" 

for tjanS interessante og elftvær= 
bige Svar i UgebtabetS Dir. 14 
paa mine GpørgSmaal, til boltet 
jeg baabct fenere at faa üejligbeb 
til at fnljtte nogle æemretfninger, 
vil jeg bebe ©em ftraf§ rette en 
betlagelig Tliéforftaaelfe. Seg b^ 
iffe falbt 9tanb.cn i 9ltabcmiff Gfljtte= 
torps „militariff". Seg bar felv 
været atabemift Sfptte. ©erimob 
bar jeg i min iöemcertning om 
§r. æorebgteVitlB formentlige Ganv 
menbtanbing af „Rriftenbom og 
SæbrelanbStævligbeb meb ben fpe= 

cifite Gtubenteraanb" tilftræftelig 
tpbeligt ampbet 3æbtelaub&færlig= 
beben fom ben 9lanb, ber for mig 
befjæler 91. G., men fom. fetvfagt 
blot iffe er noget bverfen for benne 
Stubenterforening eller for Gtu= 
benter overbovebet, færegent etter 
taratteriferenbe i Sammenligning 
meb anbre öanbSmamb og Gtat§= 
borgere.

9Jleb ©at for ©pfagelfen
©efB forb..

afabemiffe „Sotctlbcr".

*
Sor bet førfte maa jeg bebe ©em 

unbffplbe, at bet forft faa lent bat 
været mig muligt at optage ©ere§ 
©ementi, fom forft tom mig i 
§ænbe, efter at Diaminen til for= 
rige Dir. Var lagt, ©ernæft fan 
jeg mebbele, at jeg bilager ben 
3ejl, fom „ftnb. in fpe" bar gjort; 
jeg Ijar givet barn en ftarp 3rett> 
fættelfe for ban§ grove $ejltagelfe.

Dieb.

Den morsomste Dag
i min Skoletid.

—o—
Sule ©itøitéte.

Sbeen til cn Svle=@uquéte ftam= 
mer, fom bet i bvert Salb er be
trübt for ben ælbfte ,,©ipel"§ 
Abonnenter, iffe fra o§, men fra 
Dtebaftionen i 1909. 93i fljne§, at 
Sbeen er ubmærtet og bar berfor 
optaget ben. 2)i bat benne (Bang ben«

9tanb.cn
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venbt o§ tit be gamle fRebaftorev 
om tenor, og vi Ijar optoget føl« 
genbe Sefvarelfer.

23i giver forft fßlabS for §r. 
canb. jur. fß. Op [trup, „©ip* 
len"§ Stifter og førfte Diebofter.

©cit in orf um fte ^ag i mitt 
Sfoletib.

©én morfomfte O p v a a g e n i 
min Sfoletib opleVebe en of mine 
MaSfeFammerater i SorberaSfen 
(nu ingeniør og fulbffcegget SllvorS^ 
monb), ba Ijan en SRorgen favnebe 
fine unævnelige og efter lang Sogen 
fonftaterebe, at pan i Søvne 
maatte være ftaaet op og IjaVe 
laufet bem inbe i fit Slab. — ©et 
pnbfigfte SR o r g e n m o a 11 i b, jeg 
bar været meb til, var bet gamle 
©roHemorgenmaaltib: ©øptbrøb 
og „ßoffe". Set fmagte vcemme= 
meligt; men Svøbet var belagt 
meb SSrvaerbigpebenS patina og 
Waffen var faa lang fom felve ©ra= 
bitionen, og bet Var Sinib, be blev 
afffaffebe. — Over SRorfompeber 
fra felve S f o 1 e t i m e r n e — 
frivillige fom ufrivillige — ffal jeg 
Fafte ®Iemfelen§ Slør, og blot 
frem brage SRinberne om en Over= 
lærer, ber Var liben af Sæfjt og 
berfor Ijoppebe i Sejret for at give 
en lang ©ipel en velfortjent Su§! 
fing, men ba ©iplen bojebe .Rnæ, 
forfpilbte baabe SuSfingen og Si= 
tuationen» Silver veb at fvæve ben 
over pan§ fljnbige §oVeb og tumle 
til Sorben paa ben anben Sibe, 
og om en 7be ÄlaSfe, ber i fulbt 
31 Ivor fommenterenbe 6pr. 3Bin= 
tljer§ „jeg fanger albrig Sife" meb 
be flaSfiffe Orb „Ijun renbte vel 
fra bam". — ^ritiben m e 11 e m 
11 og 12 forbrev jeg — ffønt 
jævnt baarlig ©pmnaft — i en 

længere Seriobe meb at flavre op 
i be pojefte ©ræer jeg funbe finbe, 
Ijvab ber ffaffebe Overlærer 3em= 
toft fire føvntøfe Siætter. ©ilfibft 
ItjffebeS bet mig at falbe neb, pmb 
tet i og for fig iffe var faa mor> 
fomt, men jeg fan enbhu le pøjt 
naar jeg brommer om bet Slnfigt 
min Sen og ^lavreelen, ber fnn 
Var naaet mibt op i ©ræet, fatte 
op, ba-jeg fufebe forbi pam paa 
Sej fra ©oppen nebefter. — @ fs 
t e r SI i b b a g § b o r b e t var ber 
— i Ijvert [}atb for 7. ä(a§fe, ber 
iffe tjavbe bunben Sæfetib — en 
bejtig lang [Jritib, ber funbe be= 
mjtteS fil fmaa Ubffugter i Om
egnen. Sw en faaban pænbte bet 
mig engang, at min Gijfel punt 
terebe, faa jeg i §uj og fpaft maatte 
gribe ben nærmefte ©ameeptel, paa 
pvilfen jeg forpufiet anfom nogle 
SRinutter for fent til en §iftorie 
time, ber ftabig ftaar for mig fom 
piftoriff. - ©e morfomfte 9lfte= 
ner i min Sfoletib var be SRanbag 
lllftener ba „©iplen" blev til- Si 
fab i tæt ©obaf§taage og ftregebe 
ub og talte Sinier, cenfurerebe og 
Ijarcellerebe; og af og til ftprtebe 
Siebaftoren uo for at ffljnbe paa 
ben fafte Sprifer, ber i fit 9Infigt§ 
Sveb tumlebe meb fit ugentlige 
Srobuft, fom altib Var bet, ber 
fibft blev færbigt. ©er var Slrbejbe, 
Sver, Spambing for pvert enefte 
Slummer — inbtil jeg en fliften i 
Sanuar 1910 blev falbt til fReftor 
og Slabet opnaaebe ben famine 
U@re, fom timebe§ anbre af Sitera= 
turenS ftørfte; bet blev forbubt. 
§V'ab Slarfagen Var, ffal jeg tabe 
være ufagt veb benne feftlige Sej= 
ligpeb. ©il mm Serotigelfe Var 
bet en Slrtifel jeg felv pavbe ffrevet, 
og bet er mig en pberligere Sife, 
at jeg Ijar faaet Sejtigljeb til at 
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abvare mine Sfterfølgere mob ot 
følge mit Stfempel.

^aSleV, ©ecember 1916.
Boul Cpffrnp.

* * *

Sien morfomfte Sag t min 
Sfoletib.

SRit ringe Bibrag til „Tipien"8 
Snquété fjanbler om en Sfovtur. 
3tfe forbi ben ftaar for mig fom 
min morfomfte Dplevelfe. Wen bet 
er mig umuligt — og jeg trøfter 
mig til, bet gnor be flefte nubre 
ligeban — blanbt alle mine Stole 
minber, muntre og trifle, luftige 
og tragifomiffe at pege paa een og 
fige: bet er ben morfomfte. . Sfulbe 
jeg enbelig — ben vilbe næppe 
paSfere Senfuren ! ^miblertib, ben 
©ag vi var paa ©ur til RulSbjerg, 
var en færbeleS fornøjelig ©ag.

(Siter Wibbaq'tog vi af Steb 
meb Toget til Borbingborg, berfro 
fpabferebe vi til Ruisbjerg, Ijoor 
ber var en Ijenrivenbe Ubjigt og 
fjemmab. Saavibt var alting 
gobt. Terpaa ffulbe vi gaa til eti 
Station paa Rad^avebanen (an= 
tagelig C. StenSveb ?), tage meb 
Toget til WaSnebfunb, til Bæftveb 
og være tjjemme til SlftenSmabtib.

gemmaben paa RulSbjerg traf 
not libt længe ub. ©a vi enbelig 
fom af Steb, var fpr. f?ammer§= 
Ijaimb nervøs, «Tet var varmt. 
Solen ftinnebi, fuglene fang ofv. 
gemmaben laa tungt i Waven, bet 
gif iffe i CUmariclj. 'Bi fom forbi 
§aVer meb Blommetræer, og nem 
lige Sjere rpftebe Blommer neb 
til oS — bet fremffpnbebe iffe 
farten. Run Spr. ^ammerfliaimb 
fremfirmbebe ben. Siler fogte at 
gere bet. „Bi tommers eHerS for 
fent til Toget", fagbe tjan.

©et var a t f u r a t b e t vi 

g j o r b c! ©a vi var 5 WinutterS 
Sang fra Stationen bampebe Toget 
affteb. ©erne Begivenljeb virfebe 
bøjft forfteHigt paa be forffeüige 
©Smutter. Beftor Sadje faa mørf 
og tilfnappet ub. §r. £>ammer§= 
Ijaimb blev bleg og luffebe fig 
flratS inbe i StationSforftanberenS 
Rontor og telefonerebe efter @fftra= 
tog. fpr. ©øjjfdje gav fig til at 
løbe til WaSnebfunb, for tjan er 
SportSmanb, og RaUeljavetoget 
fører tffe færlig hurtigt, Tipiene 
Var tjenrpfte for benne VlfvetSling 
i programmet, og vi febebe oS iffe 
i be Bar Timer, vi optjolbt oS 
paa ben enfomme Station. §Vab 
vi foretog oS buffer jeg iffe; men 
jeg Ijar en Srinbring om, at Sbr. 
'Jieventlom falbt i en Wubbergrøft 
og Slgaarb forftuvebe fin Élrm. 
SHerS ftete ber vift iffe noget.

Snbelig fom SfStratoget, vi tog 
giabe biem, alt gif gobt. Dg faa 
meget er vift, at bet er ben meft 
vcQtjffebe Sfoletur, jeg Ijar været 
meb til.

Bibar Rolbpe.
* * *

Ten morfomfte ©ag i min 
Sfoletib.

Ræve „Tipien" !
„Ten morfomfte ©ag i min Sfole= 

tib" — nej bet maa bu iffe bebe 
mig om I ©et gaar fimpeltben iffe 
an ! ffor bet førfte er bet mig 
umuligt at nævne ben morfomfte 
©ag — jeg veb blot, at bet iffe 
var min ^øbfelSbag 1907, ba jeg 
fif en Omgang af „Spøret", bet 
var nemlig mere intereSfant enb 
egentlig morfomt! Dg for bet 
anbet Ijar jeg for megen jfinfølelfe 
til at ville ©belægge et Blab fom 
„Tipien"S Breftige fulbftænbig meb 
en Stilbring af mine alle rmor= 
fomfte SfoleopleVelfer !
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Slien ffnlbe jeg nænne et fßar af 
be morfomfte ©age — i gob gam= 
melbagS, officiel IBetpbning — maa 
bet blive 2 af be (Sange, jeg op= 
traabte ‘ paa ^erlufSljolmS ffraa 
Sræbber. — t$ørfte ®ang fom Dt ab. 
©faarup i „©paretaSfen", og anben 
®ang jom Suger i „@n ©ønbag 
pba Simager", Ijbor jeg meb en neb 
tlingenbe Ølba§ tolfebe ®amen§ 
mere enb blibe gølelfer for fin for= 
elffebe ©øfter.

Dien — fom fagt — bet er .umu« 
ligt at nærme een ©ag, jom frem= 
for nogen anben bærer fßrifen i 
Sletning af Srinogtigtjeb. Dlan tog 
bet ©job, ber falbt for — og fomme= 
tiber libt til. ©g jeg tror, at bet 
bil gaa anbre, fom bet er gaaet 
mig, at be, naar be fer tilbage, bil 
ubbrtjbe: „3b, men bog ! Ijabbe bi 
birfelig faa meget ©job paa §er= 
luitjolm !"

Sib bet altib maa nære faaban’ 
Dieb benlig Riffen

C tto »loltte.
* * *

®en morfontffe ©ag i min 
Stoletib

— er iffe tommet enbnu. — Seg 
benler ftabig paa ben !

$. si. a»iio.

Charles Dickens.
—o—

©et bar et tjberft intereSfant og 
belærenbe Jorebrag, §r. ©tolein= 
fpeftør Otto SJlabfen Ijolbt for o§ 
i CørbagS. ^orebraget bar rigt 
fpæffet meb morfomme Mnefboter, 
og fom gi. ^erlobianer forftob før. 
SOI. at tale paa en faaban OJlaabe, 
fom føerlooianerne bebft forftaar og 
fætter meft Dri§ paa.

3eg tror not at funne fige, at 
ljo§ abftiUige, ber tibligere itte 
fenbte ©por til ©icten§, Ijar ©tole= 
infpeftøren baft en ftærf 3ntere§fe 
beb fine morfomme Sitater og ©p= 
læsninger, ber gab o§ et tpbeligt 
Snbblif i bet engel ffe ©folelib; 
faaban fom ©iden§ felb Ijar mattet 
getmemlebe bet.

©rob§ alt, tjbab bi§fe ©ifciple 
fan ubfcette paa ©folen, maa bi 
bog inbrømme, at ^ortjolbene Ijar 
forbebret fig umaabeligt fiben ben 
©ib, felb om ber ftabig bliber frem= 
brebet „fure, matematifte ©titfel§= 
bær". Dien for at tomme tilbage 
til $orebraget, faa Ijar bet i bet 
minbfte Ijaft ben af før. Dl. tilfig= 
lebe fßirtning, nemlig at hætte libt 
3ntere§fe for Sidens; tlji i ©it§= 
bag§ bar al ©berfættelfe af Ijam 
ublaant fra fSibliotljefet.

‘Pierrette.

En vanskelig Julerejse. 
—o—

©et bar Suleferie. ©almen Uar funget 
— Srettefættelferne flugt raa, og ©ifciplene 
„ftrømmebe" ub af Sæfejalen, giabe ober 
at Uære fluppet for ©foleflaueriet. SUait 
følte fig alle font æeuner. ®if meb et ftort 
©mil Ijen og ønffebe fin Uærfte g-jeube glæ« 
belig Sul og began fig Ijaftigt paa S3ej til 
Dlæftueb. — ®fter at Ijabe fttjrtet op og ueb 
lang§ ben lange ©ogræffe fanbt jeg, fjor» 
fatteren til benne fjortætting, enbclig en 
Slupé, buor jeg funbe labe^uilen falbe paa 
mig. S ®tor=Søbenbann fteg jeg om og 
blet> beforbret til fjreberifsnærf, Ijborfra min 
Piejfe til ben lille 0 ber langt ube i^abet 
ffnlbe ubgaa.
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Ter bar bibenbe folbt, ba jeg begab mig 
oinborb paa bcn lille Tyiorbbainpcr, font 
ifulbe bringe ntig og SulepoÄit til Øen i 
©tebet for ben orbinære ißoftbainper, Ijbi» 
Sart bar inbftiUet paa (Mrnnb af Sulen- 
Seg gif Ijnrtigft muligt neb i ©fibets lille 
SaÄ font tun bar förflutet nteb Saufe 
längs ©iberne og en lille ofenbe petrole» 
untSobn mibt paa @ulbct; ben ifulbe tmrme 
o§ op. Diten Bulben bar for ftarf og bi 
fnagfrøS nnber bore tnnbe iRejfeplatber. Til 
enette Sllcbrejfenbe babbe jeg to unge M?tn- 
nefter og en albte Tante, og bi bobbe alle 
fire firafS lagt öS tilrette paa J&pnberne, 
bcngibenbe o§ ganffe til bor ©labile, font 
beftob i, mente bi ba, at bi inben Sitten 
(bi tog af ©tob Sil. 12) ifulbe naa ben lille 
0, ber bar bort Sefteinmelfeåfteb- So 
længere bi font nb fra .Stabilen, jo barre 
bleb bet meb ©fibet; bet fluggebe og rnllebe, 
og bi funbe nu og ba bore ©øerne flau 
ober ©fibet obenober bore §obebcr- Tti 
bleb barre og barre- ^etrolcumSobneit 
baltebe og maafte fjernes, faa Bulben bleb 
nogle (Araber labere, og ©fibet gpnbebe, faa 
bi maattc Hamre os faft til Santene for 
iffe at falbe paa ©nlbet- Slline SMcbrej» 
fenbe, farlig Tamen, bar fleint plaget af 
©øfpge, og felb bobbe jeg en ^orffemmelie 
af, at bet bar flogeft af mig at blibc roligt 
liggenbe paa Mpggcn. Slubfelig marfebe 
bi, af ©fibet fggtnebe Sorten, og nu fom 
kaptajnen neb og fpurgte øm bi abfolut 
bilbe ober, for faa funbe bon iffe garan* 
fere, at bet bleb i Tag, for ©fibet bar 
ganfte oberifet, I;bilfet naturligbiS Kmntebe 
©ejlabfen meget. Si fif lige flammet frem, 
at bi faa beilere bilbe tilbage, og ©fibet 
benbte om. ®fter en libt blibere Tur tils 
bage itaaebe bi faunen og begab oS op 
paa Taffel- .per møbte ber oS et marfe= 
ligt ©pn, belo Taffel bar et ©pejl af 38, 
og paa alt opftaaenbe, om bet faa Par .Mæh 
bartet beb Malingen, oar bber enfeltSern» 
ftang omgibet af et l?ag af 3§. Soi'fomne 
af ®ulbe og „©øforncmmelicr" begab bi 
oS til bet lille Jilferlejcs Sro, Oborfrn bi 
faa føgte at blibc beforbret til 3reberif§= 

oarf. Slien bi ftulbe geunemgaa enbuu en 
llbebageligbeb, inben bi itaaebe Sarnbaneii 
Si fif nemlig at bibe, at ben Slutomobil, 
ber plejebe at beførge Tagbognøfarten 
mellem Siiferlcjet og Spen, bar gabet i 
Staffer paa Sejen, faa bi maatfe fe 08 om 
efter et anbei Seforbringsniibbel- Tet Ijele, 
bi funbe faa, bar en aaben ©nfpanberuogn, 
pborpaa bi iiibbbllebe i Tæpper, men bog 
ganfte forfomite afSulbe, itaaebe til Saue» 
gaarben, forfra 'Mejfen til Siøbenljaiui 
fortfattes. Tet er ben bærfte Mejfe, jeg 
enbuu Ijar oplcbet, og bi maatte bet Star 
fejre Sulen i Siobeuljaoii i Siebet for paa 
Øen.

Travellev.

En Balskitse.
—o—

Uhififcn begpnbte nt [pille, og 
be, ber bobbe opholbt fig i ^or^ 
ftanberlejlighebcn for ot npbe .Hoffen 
og t)inaiiben§ Selffob, gif op i 
^eftfalen, nogle for ot bonfe, onörc 
for at genere be bonfenbe.

„^rf. Vanfen, tnaa jeg tjaöe ^or= 
nojelfen at bonfe meb ©em ?" 
„©af, jeg er optaget", ©pmnafiaft 
Smith venbte fig ærgerlig bort; 
Ijan IjaPbe netop ftaaet og ventet 
paa SJlufifen for at banfe meb 
l) e n b e, og faa vat Ijun o p t a= 
g e f. Smitl) blev ftaaenbe i {yov=. 
ftanberlejligtjeben og betragtebe 2Ra= 
leriet af Store ©lil, mebenS Ijan 
filofofefebe ober Sivets 9Jlening§= 
løyfjeb. — 3a, menihgSloft var 
bet; nu hdbbe han glæbet fig faa 
meget til betle æal, og faa ftob 
han alligevel og ærgrebe fig. Van 
gif f)ra itl ftillebe fig i ©øren til 
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Jeflfafen. (Su negerbaaret ®ljm= 
nafiaft flæbte i bet [amme forbi 
meb en h]?blaaøiet ©ante, boer i 
fin Saft. 3 Sanbbeb iffe noget 
opløfteube Spn. Cg ber benne 
fpingebe Jrf. Raufen fig lljftigt i 
©anfen. Smitl) fom plubfelig til 
at tænfe paa, at Ijun neb fibfte 
æal beftemt bobbe tonet bam 
benne ©an?, og i fit fülle Siiib, 
meb et bittert Smil paa Serben 
gan bon äÜ?manben Diet:
Seigt falt ficb cinft ba? Jener, 
unb IjcifS be? SUlonbc? Scljein, 
unb fiif? ba? Slieer — bann luerben, 
aneb tren bie Jöeiber fein.

TøitcrcSø.

Højskainliiiijs Juleoiiiler.
(Mandag d. 18. Decbr).

—o—
J-ørfte iVtøbe fro G—7 for førfte 

og anben fttnöfe.
Sil Jnblebning fpiUebe ®ijmn. 

2B. 6 b r i f t e n ? en af Ijam fein 
componeret 'potpourri oner nogle 
banffe og fønbcrjljbffe Sange. ^ot= 
pourrien bor ®briften? tilegnet 
SanbSforeningen „iQøjffamling". — 
®fter at ber nar affundet en Sang 
tæfte ®l)mn. @. 31 ar up nogle 
Srubftijffer af en Jortæffing af 
Jalf Stønne: „So fra 64", fom i 
Ijøj ©rab fijnte? at fængsle Sil= 
borerne? Cpmanffombeb. Sffer 
enbnu et fßar Sange fluttebe? 
SJiøbet meb Slationalfangcn.

Sbtbet iWobe efter Von fang for be 
øverfte filnøfer.

©a førfte og anben RlaSfe Ijonbe 
faaet „Slattegn" til 511. 10, mobte 
ogfaa be talrigt. Silflutningen 
til bette Tcøbe uar i bet bele laget 
ftor — mellem 70 og 80 Silljorere 
(Jorcningen tæller 88 Hieblern mer). 
Sljmu. SbriftenS inblebebe meb 
lamme potpourri, fom Peb forrige 
Tlobe, ogfaa benne Sang lonnebe? 
ben meb fraftigt æifatb. æleb 
®pmn. ®. Ä r a r u p ueb ^laueret 
fpiflebe 6. berefter Scbumann: 
„Sräumerei". — @fter eu Sang 
oplæfte ®ptnn. Vlarup en anben af 
Jalf -Huntie? gribenbe Jortællinger : 
„Ce uog bem, ni gron bem en ®ran 
i nor §aue". ©bviften? fpiUebe 
berpaa — ligelebe? lebfaget paa 
flaneret af ®. Krarup — Staff’?: 
(Sanatina. Saa fang man igen, og 
Spmn. ®. Serie b o U fortalte en 
©el intere?fante Sing fra Sønbcr= 
iijllanb unber »’igen. Sil 3lfflut= 
ning fang Jorfamlingen „gongerne? 
Äonge".

Sangfluen, bnor Wløberne bølbeo, 
nar fmuft pljntet nub Suletræer, 
Jlag og Sranguirelanber, (jbilfe 
fibfte ueluilligt uar füllet Jorenim 
gen til IKaabigbeb af 'Beboerne paa 
hammer Sir. VI.

Saiüferercit.
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A bonnenteme paa Skolebyg
ningen bedes efter Juleferien 
medbringe en Seddel med skrift
lig Tilladelse fra deres Forældre 
til at holde „Diplen“. Sedlen 
bedes forevist paa Redaktions- 
kontoret og derefter til Udlæg
geren.

Hørt og set.
—o—

Ælt Sæter bavde (Trenet om en 

Difcipel i bans Vidnesbyrd, at ban 

fandt bans Opførelfe mindre forreft. 

Hæfte Dag mødtes de paa (Sangen, 

og Difciplen undlod da at vife den 

tilftræffelige hoflighed, bvørpaa Sære= 

ren fagde : „Det fral da vel iffe blive 

fandt, bvad jeg bar ftrevet om dig 

i dine Vidnesbyrd ?"

*

Ovenpaa den Kraftanftrengelfe, fom 

det bar næret for Os at frembringe 

dette 3uleimmmer, tager ni os cn 

Serie, faa vore Seefere vil derfor

1916.

3 a n u a r. De vil maaffe indvende, 

at der er jo en Onsdag lige efter 

3ulefericn; men vore medarbejdere 

ftolder Serie længere end Sfolen. •— 

2(lffaa paa (Senfyn den (7. 3tinuar 

1917.

* * *

$ra paalidelig Hilde erfarer vi, at 

der venter 6. og 7. Klasfc en ftor 

Operraffelfe efter 3^1- ffal nem> 

lig fjave en Undervisningstime i 

Dans af ,frf. IDanda U?af;I, for at 

vi fan danfe lidt fmnffere til Grolle« 

ballet. U(on det iffe fan faldes 

„IDandalisme", at vi nn ffal til at 

„tvalflfe" ? ?
„hvalfangeren".

•1? • *1 *
•aolj 3JPQ paaajj ia avl] 

aojaaq '(eavvdø jjijvmajvui ua uioj) 

juvjq vvjj aq]U]j sqvjJ ajlll 

uio fßijaqaj aoj ;jv aaaoa aqjia

Dem, der har ydet Bidrag til 
Indsamlingen af Beger til Son
derjyderne, bringer jeg herved 
en hjertelig Tak.

Erik Aarup.

Der er lier paa Skolen i alt ind
samlet over 100 Bøger.

førft genfe vort ærede Slad den 17.
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„Diplen“
koster for udenbys Abonnenter 1 Kr. 25 Øre plus Porto i 

Kvartalet (Porto = 50 Øre Kvartalet). Tilsendelsen sker i 

Korsbaand.

Som andet Kvartal regner vi ikke det virkelige Januar 

Kvartal, men Maanederne December, Januar, Februar, Marts 

(-=- Juleferien).

C. Schrøder, 
Kirkestræde (Telf. 269), 

Fodtøj — i stole Udvalg. 
A. W. Adamsen, 

Skræderforretning.
Leverandør til Herlufsholm. 

Jernbanegade 5. Telf. 524.

L. Petersen, 
Kirkestræde (Telf. 470), 

Cigarer & Tobakker, 
i største og billigste Udvalg.

Til vi ses igen:
—o—

24. 'Scccmbcr: XL Slarup.
26. — ; 9JL Stirftcin.
29. — : ^aftor

3. Sfomtar: S’ ©Iriitc.
8. — ; Cucrlærer ömnnier»l)niinb.

13. — : Mtcftor firnrup.
14. — : &rluf Ærolie.
14. — ; ^r. Senfen-

Jule-Gaver
i største Udvalg hos 

Georg Christensen, 
Boghandel. Tlf. 4.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo. 
Redaktionssekretær: Kai Hastrup. 

Næstved Avis* Trykkeri

Julegaver og Julekonfekt I C. Nandrup.
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©Jtébng ben 17. januar 1917.«Rr. 17.

Birgitte Gøye.
—o—;

3 ©ønbag§ funbe §erluf Trolle 
fejre fin 401 9lar§ 5øbfel§bag. 
Sllt paa benne Tag er viet Herluf 
TroHe, Ijan ljljlbe§ fom ©folen§ 
©lifter og fom ben, ber tjat gjort 
meft for §erluf§ljolm. Tlen erbet 
egentlig itfe libt urigtigt i bet ? 
Gr bet iffe tjan§ bljgtige og ener« 
giffe §uftru, gru Birgitte, ber i 
Ijojefte Stab tjat Sßren for benne 
©fole«? Cpftaaen ? flauen er 
maaffe fjenbeS, ben§ SSirfeliggørelfe 
ffijlbe? Ijenbe, fun pengene er na= 
turligvis ljan§; tlji Ijvorban ftulbe 
en gift Ävinbe i bc Tiber fibbe 
inbe meb fpenge, fom iffe tilfjørte 
eller tjavbe tiltjørt IjenbeS Tlanb? 
§erluf Trolle bøbe jo fom bcfenbt 
fort efter, at Sbeen var iværfjat. 
Sit Ijan var en fæbrelanbSftnbet og 
brav Tlanb er vift tjævet over en= 
fjoer Tvivl; men bet Var ljan§ 
§uftru, ber var ben ftørfte ißerfon? 
ligljeb af bc to. Tlen nu er bet 
jo faa utjelbigt, at Sftertiben iffe 
fenber Tatoen for IjenbeS gobfel, 
men berimob for §erluf§, og bet 
fan jo tjene til Unbfftjlbning for, 

at man paa TroHebagen næften iffe 
nævnet ben æble grue ; man funbe 
ba gerne give Ijenbe libt af ben 
Sßre, ber i faa Ijøj ®rab tilfommer 
Ijenbe. g. Gff. funbe gobt en 
af Talerne veb Tallet være tilegnet 
Ijenbe; bet var ogfaa nær veb, at 
en af ®iplen§ gournalifter tjavbe 
taget Drbet for tjenbeS Tlinbe, men 
ba Ijan fpnte§, at ber blev talt 
nof i (forvejen, vilbe Ijan iffe 
tvætte Tilljørerne tjberligere. Tlen 
nu tjav Ijan gjort bet Ijer i ©tebet 
for og Raaber altfaa nu, at Cæferne 
ogfaa Vil labe noget af bere§ „TroUe= 
begejftring" blive gru æirgitte til 
Tel og tamfe meb rørefrpgt tilbage 
paa ben fromme og ftærfe Ävinbe, 
ber var §erluf§ljolm§ virfelige 
©lifter og forfte gorftauberinbe.

SGre være IjenbeS SOlinbe!

Trolledagen.
—o—

ißaa en for en ©ønbag ret bar= 
bariff Tib ringebeS §erluf§tjolm op 
for at inbtage bet luffuriøfe Tlor= 
genmaaltib, beftaaeube af Sljofolabe 
og bet berømte Sotjebrøb, ber jo 



17. Sanitär. ætylen. 1917.

fom befenbt er „belagt meb ?@r= 
værbigbebcnS patina", og fom ni 
berfor vil ftaane for Omtale benne 
Sang. Sereftcr famlebe§ man i 
ßirfen, fom var pragtfulbt oplpft 
fom fæbvanlig, og efter at Ijave 
fanget ben [muffe kantate, fjorte 
man en Vræbifen af Vaftor Sd)am= 
bpe. (Sinnet var „Sbrifüan Sentle= 
men". Søvrigt [fete ber intet an= 
bet ub over bet trabitioneUe enb 
at man iffe fang „Sejlig er Sorben" 
efter at Ijave berøeret forbi ^erlrii 
Srollc§ Srav. (Sfter SubSfjeneften 
var 7. SlaSfe inviteret tit „Sifcipeb 
taffe" l)o§ Dlbfruen.

* ... *

ßl. ca. 2 (bet er beSVærre altib 
„cirta" naar bet gælber Rorpfet) 
ftiHebe man i ®lufænm§gaarben, 
baabe ben npanffaffebe SouScbef og 
bo. Sabel [finnebe fom mjflaaebc 
SRønter. gorbi en talrig SRængbe 
Sil[fnere marjdjerebeS berefter tjen 
foran „Vtjlen", bvor^anen l)entebe§ 
af Dlpeborg og Saften[djiolb. gane= 
marchen gif efter Onfte, taftet være 
ben SJlængbe Srn§, jom var ftrøet 
paa be i§betagte kraften. Saa 
gif bet til „Silbe", forbi Sngefjufet 
og tilbage til famine Steb, Ipor 
ganen atter af[evere§. S jOluiæum§- 
gaarben traabteS ber af.

VeHlfffet Q3al meb ftor Silflnb 
ning ! geftfalen Var jtoppenbe fulb 
Peb 23allet§ Vegtjnbelje, faa at man 
i Sanbljeb maatte onffc, at ben 

Var bobbelt faa ftor, fom ben nit 
er. (Sn tæt 9tab af feftflæbte herrer 
og Samer ftob fom et brebt Vaanb 
om ben Vlab§, ber var tilbage at 
banfc paa; Ijerinbe banfebe 
veb Var, og meb DJløje forte §er= 
rerne bere§ Samer i fnirflebe 
Vaner paa ben meft fnnflfærbige 
Wlaabe gennem ben tætte Tlenne^ 
mængbe. 2lf og til funbe ber not 
falbe nogle [lemme Sammen ftob 
og ItnubS af. ifær veb §jæ(p af 
be fmaa $ar, ber alle Vegne faa 
al fige [noebe fig imellem Venene 
paa en. Ovenfra fan jeg tænfe 
mig, at bet vilbe Ijave fet ub jom 
„ben npe W' i Sivoli paa en 
geftaften. 9taa, efterljaanbcn tljn= 
bebe§ jo fUtængbeu libt ub, og 
Vlabjen blev bebre, og nu fit be 
moberne Saufe Vfab§ til at vife 
fig i alle bereS Variationer. Var' 
efter Var irn M anben 
op af Sulvet i ilfomt SBlop, ogfaa 
goptrot banfébeS; bet er mere en 
beljagelig2lfvef§ling at banfe bet, enb 
bet er en [fon San§ at fe paa. 
Veb Sorbet bleb ber fom fæbvanlig 
Ijolbt en Sei Saler, og i ?lar ogfaa 
funget to Sange. SjeHcnce 
gorftanberen talte foröerlnf SrolleS 
SJtinbe, Slmtmanbcn, ^ammerljcrre 
SBebel for gorftanberen, Veftor for 
be gamle §erlovianere, efter at 
berc§ Selegrammmer var blevet 
læft op, og Sfolebuffen Ijolbt en 
fmut lille Sale (Sfolebutfe plejcr 
eller§ iffe Ijernebe at være altfor 
morfomme Salcrc), ben blev lige 
lovlig ivrigt jufflerct af OUenborff 



17.’ ganttar. 1917.

og enbte meb be „flaSfifte" ©rb : 
floreat §erloma in aternuin (over= 
fættc, l)l)o ber fan!!) Sige efter 
Spisningen fom Äotidonen. bet 
var not et libt uljelbigt SibSpunft 
at faa ben paa; men trob§ ben 
()oje Stemning, ber Ijerffebe, blev 
golf bog grebet, og men§ „®ift 
ftolt paa KobanS fBølge" blev fpilfet, 
og alle ftemte i meb bet førfte ®erS, 
balebe ©annebrog neb til nogle 
fjerlovianffe ©topper, ber reffte fig, 
præfenterebe Sevær og forte ganen 
til fløjen. SotidonSfløjferne, ber 
fab paa SolbaterneS ©elt, var 
hurtigt revet væt, og bet Ijele førteS 
nb. Sbeen Var fmnf not, men 
paSfebe albeleS iffe til ben Sejligfjeb! 
— 2lf færlig Senfation er ber fim 
at bemærfe, at en ung Særer ban= 
febe moberne, førfte Sang fet paa 
Coermfeliblm, eflcrS optræber b'§>rr. 
fim fom „©emonftranter" for bo 
gamle ©anfe; Sæteren banfebe 
fmnft, og vi opforbrer Ijam til at 
PebbliVe at bprfe ben ffønnefte Sren 
af Sporten, fom ©anfen er.

Dl. et

Forberedelserne
til

et Bal i en Provinsby.
—o—

fDlan npber jo naturligvis gerten 
og ftaar tibligt op, Ijvilfet vil fige 
iffe at famine for font fil grofoft 
ii. 12.

öfter at fjave Ijjulpet „^ligcbør= 
nene" meb at frette Sp§ i Spfefroner 
og tcenbe Sigaretter gaar man i 
ftort Optog til ©amperen for at 
tjente Scefter. ©er Ijar vi jo lille 
Sorte, fom altib meb et lide Srin, 
flor Sigar og bo. Koffert, og bet
en gob, gammel, rejfetræt, forfulten 
æen, ber fom fæbvanlig bruger 
baabe Sriller og bet, ber er bag 
veb, og ber ftaar jo ben tolige X, 
(jan tror vift, bet regner i Sonbon, 
ban Ijar opfmøgebe Suffer, bertil 
Dtegnfraffe, og Ijvab er bet bog for 
Strømper bu Ijar paa — be er 
jo Itjfeblaa.

öfter ©een jætter bo „føbcT'ige= 
børn." afle i Ulrbejbe meb at aftørre 
9öbler og ©ruer til Sorbet, ifaer 
var ©riterne beljagclige at fjave 
meb at gøre. §er ftaar ben unge 
(jaabetulbe ingeniør (in fpe) og 
arangerer eleftriffe ®érer i fPorti= 
ererne, Sramafoncn fpiller, og lebige 
Sjæle banfer i be Stuer, ber vem 
ter paa at blive fljlbt meb banfenbe 
Ungbom. Kløften nærmer fig be- 
tænfelig til 5, og be fære pigebørn 
ffulbe jo fjelft Ijave et fpar ©inter 
til Dmffæbniitgen. +x.

* ” *
Kære fmaa +x (‘llejrmølfer ?).
^iebaftionen er forbløffet oner ben 

fulbenbte SJlangel paa Olefpeft meb 
bvilfen ©alfaValercrne omtaleS; lje(= 
bigt at b’§rr. iffe vibfte bet inben 
Sallet, ellerS Var gorfatterinberne 
not blevet „lebigeSjæle" Ijele'Jlftencn, 
og iBænfene vilbe altfaa være blevet 
et $ar Sraber SeleiuS Varmere.



17. Samtar. 1917.

Hørt og set.
— o—

jubilæum!
„Diplen" fan med dette Burner 

fejre et Slags Jubilæum. Det er 
nemlig termed det ftørfte 2lntal Bumre, 
der i det tele taget er udfommen af 
Bladet. J 1909—IO uarede den 
nemlig fnn f6 Bumre, i 1912 gif 
den fnn 8 (Sange. £ad os taabe, 
at vi fan naa op paa 26 numre, 
hvad der er vort foreløbige 2Tlaal.

Cenfuren ftænfe „Diplen" en lang 
og gylden fremtid !

* *
Sti ©ore Qugre Slbomienter.

Det nar iffe et $orføg paa en daar= 
lig Dittigted, da vi i 3>denummeret 

anmodede om en Seddel med Dilla» 
delfe til at holde Bladet. D’^rr., 
der iffe felv ønffer at betale Bladet, 
bedes ftille lier paa Kontoret med 
Sedlen fnareft.

* t

3 c a H d. j u r 0 p f tups 2lrtifel 
i Br. 16 er der ved Bedaftionen op» 
ftaaet nogle Dlisforftaaelfer, fom vi 
tillader os at rette, ^r. ©. bar nem» 
lig iffe ment „at advare fine (Efter» 
folgere mod at følge fit (Effempel", 
tværtimod har det næret pans Aliening 
at anbefale os at fortfætte i fit Sod» 
fpor, og at advare mod Blafertheden 
og dens forfærdelige Sølaer".

Bed.

Næste Uge.
—o—

19. Januar: XI). 'Kecfett.
20. — : 2. SSerg-
22. — : Jrf. 9Jlarie ßouife Strariip.
24. — : 91. Saben-
24. — : §. 9Jli(o.

A. W. Adamsen,
Skræderforretning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. » 524.

Georg Christensen, 
Boghandel, (W Nr. 4) 

Axeltorvet, Næstved. 

Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

C. Schrøder, 
Kirkestræde (» 269), 

Fodtøj — i største Udvalg.

L. Petersen,
Kirkestræde (®bj= 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo.
Redaktionssekretær: Kai Hastrup.

Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

Julegaver og Julekonfekt 1 C. Nandrup.
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Ugeblad for Herlufsholm.

©nøbag ben 24. januar 1917.

Petrograd under Krigen.
—o—

(pra vor ^orrefponbent i Setro« 
grab, Srt Signete Selftfjou, tjar ni 
mobtaget iolgenbe:

Setrograb, 1916.

Wtan belløver bare at gaa neb 
ab Dlefffn Srofpeft tor at overbevife 
fig om, at bet er .Rrig i fRuSlanb. 
Overalt fer man mægtige Dteflame« 
plafater for ÄrigSlaanet. Uben for 
palæerne vajer Cafaretflagene, og 
mange gprfter bar givet bereS 
palæer til be iaarebe Solbater. 
Saren bar jo ogfaa givet bem 6fS= 
emplet Veb at tabe „Sinterpalabiet" 
ombanne tit ßafaret. Dg man fer 
paa ©aberne be faarebe Solbater, 
fom gaar Zur, lebfaget af en ®pge= 
plejerfte. Slogle mangler en Shm 
— anbre et Sen, nogle tjar fjele 
Ipovebet inbbunbet. Slætten alle er 
be temtæftebe for hele bereS Civ, 
og bog er be faa gobt fom attib i 
gobt §nmør. @n af Cægerne paa 
bet banffe Cafaret bar f. @ff. for= 
talt mig om en ©olbat, ber glæbebe 
fig fom et Sarn til, at ban ffulbe 
bave ©ræben. Seg faa barn et 

fßar ©age efter, at Senet var fat 
af, og ban faa meget VeltilfrebS 
ub. Ipan tommer antagelig better 
iffe mere tit Jronten, mange blu 
ver ellers fenbt berneb lige fra 
Cafaretterne.

tper i Wrograb bar vi jo enbnu 
iffe |et f'elve firigen; men ben§ 
fæbvanlige Sirtninger er iffe ube- 
bleVet b^ i blanbt anbet ©prtiben 
og Savnet af en fDlængbe ©ing, 
fom før VetragtebeS fom baglige 
gornobenbeber. Slim man i ©an« 
mart rig igt veb, poor vanfteligt 
bet er af ffaffe be alminbeligfte fpøbe= 
miblev? ©et figer fig felv, at Sri= 
ferne paa al Ting ftiger unber 
faabanne ©orpolb, men at bet lige= 
frem ffulbe blive næften umuligt 
at ffaffe Slab, bet Ipvbe man vift 
næppe tænft fig. ©et er nu en 
ubpre Sjælbenbeb at bni'e et Stutfe 
DfSeføb paa Sorbet; .Qalvetøb 
Ijar man længe flet iffe funnet faa, 
og Svinetøb er meget fvævt at 
faa fat i. ^legeringen bavbe næppe 
behøvet at inbføre „føbløfe" ©age 
om Ugen;' ber er faamæub ingen 
fpare for at vi ffal faa for meget 
fåøb.

(^ortfætteS).



24. Sannar. tipien. 1917.

Min Debut ved et 
Herlovianerbal.

—o—

En Bal-Enquete.

æt Ijar i bette 91t. faaet nogle af 
be ©føn^eber, ber beærebe §erlo= 
bianerne meb bereS fUærværelfe ben 
14., til at ubtate fig om be ^øleb 
fer, meb bvilfe be førfte Sang be-- 
traabte ^JerlufSbolmS geftfal. SJleb 
ben ælufærbigtjeb, fom Damerne 
naturligvis er i Wibbelfe af, bar 
be iffe givet fig tilfenbe meb fulbt 
9lavn' men fnn anttjöet bet. Det 
var førft SReningen at labe ben 
fmuffefte faa Drbet førft; men faa 
blev StebaftionenS Dleblemmer ueni= 
ge, og altfaa er Slæffefølgen orbnet 
efter Cobtræfning.

Min Debut ved et Herlovianerbal.
Det førfte 23al vaa jeg var 

meb til, ja bet var faamænb Drolle= 
■ballet i Slår, og jeg fan iffe nægte, 
at jeg bavbe 23alfeber, oven i Støbet 
i en meget l]øj Stab. Sanfte vift 
fenbte jeg en Del ^erlovianere i 5or= 
bejen; men .fjerrerne er nu tit faa 
mærfelige, faa bet funbe gobt Ijave 
lignet bem, flet iffe at banfe meb 
mig. æeb benne Cejligljeb var be 
imiblertib ualminbelig elftværbige 
alle fammen, faa jeg morebe mig 
glimrenbe tjete 'Urtenen. Det glæ= 
bebe mig at lægge 'Diæt fe til, at 
§er(ovianerne gennemgaaeube ban= 
|ebe uvmærfet; men be fortalte 
mig ba ogfaa, at be tjavbe faaet 
to UnbcrviSningStimer i DanS lige 
inben æallet. Stim een Ding fønteS 
jeg, funbe bane næret bebre, nemlig 

ÄotiHonen ; men §elbeb§inbtrljffet 
af æallet var faa gobt, at jeg nøbig 
vil fritieere noget. — Dufinb Dat 
for ben bejlige 'liften.

DereS bengivne
ft-

* * *

Min Debut ved et Herlovianerbal.
Sen førfte Sang jeg mir t>cr til ænl, 
jeg nar fint cn lille Sptgc, 
forfnijt jeg feb i ben ftore Sal 
og turbe flet intet fige.

fiflen fiben fjor jeg næret ber tibt 
og moret mig mange @ange, 
og mangen @ang forelffet mig libt, 
ifær i alle be lange.

Særlig i SønbagS jeg moreb’ mig gobt 
fammen meb Ij a m, fom jeg fenber, 
og front jeg Ijar fcnbt (jam en Elften blot, 
bog cn Sat til Km jeq fenber

V tt.
* * *

Min Debut ved et Herlovianerbal 
- glæber jeg mig meget ftærft tit.

'Kttitc 9Xaric 9Jløtcij. 
H/c Siar gi.

* *
Min Debut ved et Herlovianerbal.

Stære „Diplen" !
SOlin Debut paa ^erlufSljolmS 

æaHer, nej veb bu tjPab, bet var 
ba et mærfeligt ©pørgSmaal at 
ftille mig. 3eg var naturligvis ube 
af mig felv af iBalfeber ben 'liften, 
og Dime efter Dime var gaaet til 
mit Doilette. Dil førfte DanS blco 
jeg iffe engageret, blanffnappebe 
ÖerlufSlfotmere vanbrebe runbt om 
mig og bejaa mig nt)e „Senftanb" 
meb intereSferebe og bog frugtfomme 
æliffe, ingen turbe „binbe an" meb 
mig. 3nbe i Salen gtf bet bebre, 
tjer fom ftrafS en velvillig Søm- 



24. januar. tipien. 1917.

nafiaft og buffebe for mig. ©et 
Ijavbe været overorbentli^ bejligt 
for mig, Ijavbe tjnn blot været faa 
meget fom balvanbet §oveb Ijøjere 
enb Ijan bar. ©et Ijar vift været 
et tofteligt Støn at fe o§ to; men 
banfe funbe Ijan, og faa gif bet 
jo. 3eg fan bog iffe nægte, at bet 
alligevel glæbebe mig, ba jeg libt' 
efter fom til at banfe meb en Iperre 
af min egen §øjbe. @en ©ing 
gjorbe ogfaa navnlig Snbtrtjf paa 
mig veb min ©ebut, ja unbfftjlb, 
bet er maafte utafnemlig mob mine 
Værter at ffrive bet, og bet var, at 
Vadet fun varebe til fil. 1, jeg er 
nemlig vænt til at banfe minbft 
til fil. 4, naar jeger tilVal. SJlen 
bet ffal iffe tjolbe mig borte fra 
§erluf§tjolm§ Vader, jeg morebe 
mig jo alligevel ftorariet. SReb 
venlig §ilfen og ©af for fibft

®ere§
S-rt Slirt

VINTER.
o—

Ubenfor larmer bet op ©ueftormen tuber, 
bet træffer geintem ©oucjalenS utætte Sluber. 
©ifciplen, fom brømte out Salbamer Ijulbc, 
uaaguerog fornemmer en neberbrægtig Stulbe- 
$an oenber og brejer fig, paffer fig inb, 
paa ben ftenljaarbe '.pølle Ijan lægger fin Stub; 
men fnart Ijan bører en Stemme faa Ijaarb : 
„@ob ælorgen Voaé, Øbitm ! @ob tPlorgen

Slpeborg".
Sine Ejnc Ijan gniber, og ub (jan råber, 
og ueb fin Summe [jan falber i ©taber; 
men en Si loffe Ijam ub af ®balen faar, 
og itu ber et Stapløb foreftaar. —
Staar Ijan bar fpift og Sæfefalcn enbt 
og Slcefen bort fra fOlorgenlobfang benbt, 
faa tilbringer [jan Ijber $ib Ijan (jar fri 
i fuSenbe fjart paa Sælfe og ©Et

3». 6.

Snesport.
. —o —

3 ben fibfte ©ib Ijar næften alle 
bljrfet Vinterfporten meb ftor 3n= 
tereSfe. Vaa Vtjtjaveffraaningerne 
funbe man f. @ff. forleben ©ag 
fe lide Varfreb ftljre fin fiælf Sibe 
om ©ibe meb felvefte fReftor fira= 
rup, og bet varer fiffert iffe længe, 
inben man fer boabe forpagter 
§er^ og Overlærer Veterfen bernebe.

©og, bet gaar meb fiælfning Hge= 
jom meb ©anS, man vil (jave 
Variationer; men be er ogfaa til 
©tebe i rigelig SRængbe. Oppe 
paa ©oppen ftaar nogle celbre Stjm= 
nafiafter og ftubber fjver enefte fiælf 
ffcevt neb, og ffnlbe en alligevel 
flare fig, faa er ber anbre parat 
neben for Vatfen, fom meb ftor 
Ovelfe griber be fælfenbe i Venene 
og vælter bem. @nbnu længere 
nebe ftaar 9larup og tjopper jom 
en lide ©ummibolt over be faa 
fiælfe, ber naar faa langt.

©ærlig intereSfant bliver ©porten, 
naar ca. 10 SRenneffer ftabler jig 
op paa en fiælf og føret neb, for 
faa gælber bet naturligvis om at 
faa fmibt faa mange fom mulig 
af unbervejS.

Ogfaa ©fifporten briveS meb 
Soer; fun Sføjteløbnihgen ftaar 
libt tilbage enbnu paa ©runb af 
ben baarlige 3§ ; men forljaabentlig 
forbebreS ogfaa ben.

©nemaitb.



24, januar. ætylen. 1917.

Til „Diplen“ I
— o—

Set er al Utö fornøjeligt at læfe 
„Sipien" ; men . naar jeg nu fenöer 
Blaöet min »enlige fjilfen og Cat, 
faa er öet færlig i Jlnköning af Styffet 
om Birgitte <Søye. Set »ar fmuft og 
riööerligt ffreoet og työer paa ftor 
Setfaröigljeösfans bos Öen, öer ftrev 
öet. Set er altiö glaöeligt at moöe 
öenne Sans, men færlig gloeöeligt for 
en Küinöe at fe, at et ZTleölem af 
en faa u0præget — om man faa tør 
fige — JTlanöfolfeanftalt »ifer en 
Kvinöe Jletfaröigtjeö. Hat!

<£n fvinöelig bæfer.

Hørt og set.
—o---

Lovdagen.
3 Sreöags fif Sfolen £ov, og 7. 

Klasfe, öer er en Klasfe meö 3n>= 
tiatio, beflutteöe ftrafs at tage til ZTlogem 
ftrup for at fælfe. Paa en Steöe 
meö 8 bælte bag efter örog man af 
Steö og anfom uöen ftørre Utjelö til 
ZHogenftrup. Bufferne »ar ftejie, 
ligefom öe altiö tjar været ; men öer 
funöe öog uöen Stabe baue været 
liöt mere Sne paa. Suren var veb 
lyftet og ualminöelig morfom, og vi 
raaöer anöre til at foranftalte lig» 
nenöe Uöflugter paa ^riöagene.

Næste Uge.
—o—

2H. 3amiar: &■ Øbinn.
27. — : ©djeblje.
27. : ®
28. — : XtjorlactuS.
28. — : ®. Sjnra.
30. — : Sf. §age.

Georg Christensen,
Boghandel, Nr. 4)

Axeltorvet, Næstved.

Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

C. Schrøder,
Kirkesti æde 269),

Fodtøj -- i stale Udvalg

A. W. Adamsen,
Skræderfor retning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. 524.

L. Petersen,
Kirkestræde (^= 470),

Cigarer & Tobakker
i største og billigste Udvalg.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo.
Redaktionssekretær: Kai Hastrup.

Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

Billige Appelsiner og Nødder faas hos C. Nandrup !
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31. Sanucir. S'iplett. 191“.

ter fig efter f}olfet§ Krav, faa er 
en Revolution unnbgaaetig. 2Ille= 
rebe nu ulmer bet Ijift og Ijer; 
man lierer om SutifSruber, ber 
bliver flaaet inb af Solt ber er 
rafenbe, forbi be iffe fan faa IKab. 
Cg man Ijører om, Ijvor døberne 
er Ijabebe; be vrimler Ijcr, fom 
overalt, og be er blanbt be værfte 
til at ubfuge Sollet: be faar bet 
iffe gobt, naar benne Krig er til 
(Snbe, og golfet tager Tlagten- 
Raa, man Ijar jo Cov at Ijaabe 
paa en frebelig Cø§ning af Spørg§= 
maalene; men meget fanbfljnligt 
er bet iffe i ^jebliffet-

Seg tror, legeringen funbe op? 
naa meget — veb libt — naar 
ben blot Vilbe forftaa fit ^olf; 
bette ftore, naive, men ingenlunbe 
bumme Solf, fom er giabe fom 
®ørn, naar ber bliver gjort noget 
for bem. Rufferne er gobmobige 
og taalmobige, men bet fan blive 
bem for galt, og faa bliver be 
onbe.

Signete "Bclfdjott.

Paa andre Tanker.
(Santmcitligit Werfet i bort Tir. 3).

— o—

3 alle Samilicr. i scrlitf? gamle (iiaai'b, 
ber britter jeg nu paa min fibfte Saffctaar, 
ber bigtcb’ jeg ftit imob Dlptmc og Taft, 
og faa jeg en 'ßige, ftrafs uar mit.Vierte Daft.

Snart fhjoer jeg bort fra bette ffonne Stcb 
og ta’r Siolincn og flobernc meb;
men tit jeg bil Mbe tilbage i Tanter 
til Stcbet, Ijbor mange Sttfpiller banter-

Sannibnl.

,sDipIen“s Lommeleksikon
for Herlovianere.

—o—
Ta faa mange nbmærfebe Sllabe Ijar ub= 

gibet SeKiton’er, fpecielt for berc? egen 
Væfetrebs, bil „Tipien" Ijcllcr itte ftaa til» 
bage, og bi bringer berfor fjer et Vomme» 
lefgifon, fpecielt til SBrug for ^crlobianerc

31 b c f a t, fc: i et Spejl.
31 p p c t i t, noget man iffe Ijar om TorS» 

bagen-
29 e f c t i b, falbe? faaban forbi Solf i 

ben Tib fan befe .soerlnfgljolm.
23 o r b Ij o l b- Som op og fe. 2la’r’é’go 

og fpi? 1
(5 e u f ti r: fc: Sfærsilb-
©rafl, bruge? nteft af gammclfproglige 

i Ubtrpftet: „Tet er ©raft for mig".
S c g l c b a n c n. Slæt meb ben 1
S I it n S, fjor: efter ^bbUgSborbct.

■ 2 o b, noget man i Søbenljab.t bar en 
[jel Tag, Ijer natnrligbiS fun en Ijalb. 
San ubutjttcS paa forifeflig SJlaabe.

2 a: r c r fe: §ører. (sjt Ijabbe. jeg ifre» 
bet en længere Sorflaring af iPcgrcbct, fom 
bog bleb ftroget af Genfor.)

3)1 a t e in a t i t. Spora cit joroglig.
S)t o r g e it b o r b. er fommet for

fent til Ijbent cnefte i flar, fan. bet fan mau 
umuligt forlange jeg ftal bibe bbab er.

Iß a t i ii a. flöget, ber ligger oben paa 
©oljcbrob ; faa maa bet bel bære Suffer.

31 o berfob. S- GfS. naar man feber 
„Tipien" for 10 Tre pr. 9lr.

fibe- 9laar cit Sjemmeligljcb trobS alt 
fommer ub blanbtSolf, figer man: „flöget 
fibers ber jo altib ub". Talcmaaben er 
af nogle foranbret til: „flöget fommer Si» 
bcrS ba altib ub".

Stole l) ab en fe: Taufte Saftninger.
Spor fc: flb-
Stil. Sorfortelfe af Store ^il. Tet 

fan bog ogfaa Ijabe anbre S3eti)bninger.
Il g e p c il g c. floget ber altib er minbre, 

enb bet bnrbc bære. Sorljaabentlig bliber 
be bog jnart fat op.
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SB af f cf nl. (*t Steb, foot Sifciplene 
ftider bereS Stotler ub ant 9fftcncn-

SB a r ut e a p p a r a t Sit faa paa SBarine= 
apparatet. 3a, P<tb at gaa forbi Start 
efter DJlibbag, faa ital Se faa bet.

SB i b u e ?^1) r b. Se bine egne førft, for 
bu tater out attbres.

æ (.f. Set SB. (J., ber ftob uiibcr Sig= 
tet „Slinter" i „Siplcn"? forrige ghiumicr, 
betpber iffe, Ijbab man fuitbc frifte? tit at 
tro, at bet er beit noffom berømte Sotnpo= 
uift, ber par ffrebet Sigtet. (s'j peller er 
bet ett tab ipentptiuiug tit, pvab Sigtet 
funbe bruge? til; tuen pvab be to niUftifte 
Sogftaver beipber, ja bet maa Se jpørge 
iJlcbaftioneu om, for jeg veb bet iffe.

Herlufsholm Forskønnelse.
- o -

Dinar æoigerne i cn æv iune§, 
at bereS ælj vanrøgte^ af SRagiftra* 
ten, bannet be en förening tit 
æljenS gorffønnelfe og foger faa 
beroeb enten at benare bet, ber er 
gobt og ffont, etler at faa fjer= 
net bet, fom miStlæber. CigelcbeS 
burbe ber fjer paa Stolen banned 
en (Vorening til StebctS ^orfføm 
iietfe, fom til be ljoje liebere ffulbe 
ubarbejbc et llbtaft til nogle for= 
ffellige gobe Soranbringer, fom 
burbe foretages. jeg ffal iffe Ijer 
gore mig til TalSmanb for faa 
ftorc 3bcer, fom fRebrivning og 
3'lUtning af DlvlSgaarben, Stole* 
bugningen jævnet meb forben og 
opfort i nl) og Pebre Sfiffelfe, 3nb= 
forelje af cleftriff æclljcming over* 
alt o. f. v. Dlej, bet fom jeg tjer* 
meb vil flaa fraftigt til tiyb for, 
er for jnbforelfen af nogle |maa, 
let gennemførlige ^orbebritwr, 
fom vil hjælpe meget paa Hbfecnbet. 
3a, nu flipper ©e iffe for ßcale- 
banen! 3 mange Diar Ijar bet 

hæ§Iige Sfur ftaact og ligefrem 
raabt om at blive rebet neb t)ur= 
tigft muligt, §vem bruger kegle* 
banen, og Ijnem bevarer ftabig bette 
Dipparat? ßr bet Skørerne,' ber i 
filbige Sommerncttter, meben§ alle 
anbre lover, tager fig et orbentlig 
Slag kegler berneot? GHer ffal 
ben maaffe ffjule OlbfmnS æaft, 
fom hænger til Tørring bag beb? 
©ifciplene bruger ben i alt Salb 
iffe, og mon bet iffe er for bem 
ben oprinbelig er bpgget; nu figer 
be alle fom jeg: „fReb meb ben"! 
DIU bette er bog negativ-; men bet 
pofitive i Sagen er, at „©iplcn" 
forcflaar Stolen, at ælabet over* 
tager keglebanen og beforger fReb= 
ribningen, fom æeberlag' forbrer 
ui tuu Træet.

Dlaa, men bet var keglebanen; 
næfte Sang ffal ©e ljore nogle 
anbre gorflag fra „•’nerlufSljolmS 
gorffonnellcsforening", ber for Ti= 
ben fun Ijar ect DJieblem, nemlig 
Unbertegnebe. $ reef ere a c e li
fe o, confect u m t a b u I a= 
r u m q u o f p Ij æ r i § l i g n e i § 
coni e vert u n t n r, e § f c b e= 
I c n b n m.*)

Hørt og set.
— o—

3 5rcbags ffete ber eit beflageligt 
^ejltagelfe pan £jr. 5ifdiers Babe- 
etablisfemem for unge ZKoenb, ibet 
(ßasmefter jjenfen „fom til" at luffe 
op for Panbet, mebens cn (Synma- 
fiaft ftob fulbt paaflæbt inbe i et af 
Buinmeue. tEil ben perfonlige Sam
tale, ber fenere fanbt Steb mellem 
(Sasmefteren og börmuafiaften, bavbe 
presfeit besocerre iffe 2lbgang.

* *
■) SeSuben fteiinucr jeg for, nt — keglc= 

bauen bør øbelæggeg.
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Ulykkestilfælde.
3 Søndags fom Dlfcipel £ y o i ii b 

3 b f e n ret aloorlig til Sfade ned 
llælfning. Ijan rutdrede med fin 
Kælf ned ad 2lmtmandsbaffen og 
ftodte faa under fuld $art mob en 
baard Senftand, Srceftub eller Sten, 
og brættede Sfinnebenet lige oder 2lnf- 
len. Ijan bien øjebliffelig bragt til 
Umtsfygehufet, og Ijer bien det fon* 
ftateret, at Slodet nar traadt ud, faa 
at det uar umuligt at lægge Sfiuner 
paa. Sruddet uar dog beldiguis 
luftet, faa der er ingen Såre paa 
Særde. Det nil dog efter al Sand* 
fynligbed uare nogle Uger inden Benet 
uil nære i Orden igen.

3nteresjcn for Sføjteløbning er i 
den fidfte ttid fteget fterft. Paa 
Start tan man fe de uidunderligftc 
„Suing", udført med mere eller mere 
die fjeld, iblandt de meft fremra= 
gende faas forleden $rf. IVeftrup. — 
Ded Ijdernæs bar 3N» »ift fig at 
ucere fortræffelig egnet, og to Sføjte* 
løbere af 7. Klasfe uar i Søndags 
derude og prønede den fortræffelige 
3*.

* *

3 Søndags opffræmmedes Stolen 
af det førgelige Hrøte, at K a r o= 
line uilde tage fin 2lfffed (i Ifaade 
og med penfion). Di fan dog bero* 
lige Sceferne med, at Uygtet er aide* 
les ubegrundet.

Næste Uge.
— o—

1. februar: sT. Senfeniu?.
(i. — : forpagter fjerts-

A. W. Adamsen,
Skræd erfor retning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. 6^ 524.

Georg Christensen,
Boghandel, (» Nr. 4)

Axeltorvet, Næstved.

Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

L. Petersen,
Kirkestræde (|^= 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder,
Kirkestræde ({»= 269),

Fodtøj — i største Wij.
Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo.

Redakti6nssekretæi: Kai Hastrup.
Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

Billige Appelsiner og Nødder faas hos C. Nandrup !



uy i aajqoqft aywj aq jo ua aaøoq 
=qui aaq 'uaq ao£ -qaa it.iqaQüij 
pliancy aauuuoj aqji qaßoq qßuaaq] 
ol uioj 'qiqß Bo aaimg) gua jo ayaa 
=øøøiqquay(j Bo aaaaqpaoy jo uaiu 
•tuoj uaußajß ßiqooiuj Øiqvy ua yq 
aaoj uoq uaq 'qoiuiqaaaa® ‘qunj 
aa aaq 'aauaaaujuoy qo ajji aa qaq 
uaiu f uaqiqg auuuaaj voj uaq aqqnqj 
qaaaaq Bo aauaaauquo^ gia ua aqnqj 
uvj uaøupqiQ qo 'qou qqunj aa 
qa® -gaaaaq qo qua aplqj qo aaaiu 
=mau giqgqjoyaoj aa qaq qo 'øoq qaq 
aa qßiqajaanu 'luauuaøi uaqiqaqoqgj 
ajalj uajgoqy i aamüinqg aunuoj qaq 
aaqqolpq uapßajß i iujiq4gjnjaa§ ooct 
uuui qo 'qaq aauimoq joaa® qilß 
aaqqa qaCiPijUa^ qiq qua aauimnqg 
gua qiq aquafeod aaaiu aaaa^oaojy 
uaa gapqjij ßoqua aaq qo Bo 'gqoqft 
uy jo quna© ood qaaaqanaaaquu 
aaaijq uuui qo 'ajpuiiuauaog aqa 
=quuaßn giaBijanjuu qua uio 'aßipß 
=0öCjn uaq aaqiqaiuutoj avlq Bo „auina 
=ajqug" qa uioj pqßoapq aaaiqq uuui 
'„pquiyuw®)" i gqöq^ aaqaq ua ooj 
p jij rto ßy aqjaqao’ p jßipjJuoq 
pßaai pqai® ovrt aa(j -gpg y qaq aa 
'aauiuin^ p pooj aoQ ßuv® 
uaa iioiu aoo?ß •Buiuqpa^; a.iaoy 
io aa luoj 'ßuij aaquo aa aaq 'ßuiq 

4.1 «T OE Ws

•uiIotisjnxaoH ^roj p^iqaSn

uaiuug) unj uaiuuwlqp aoq pq ua^ß 
•uaßuiaaaaag jp uttjuaö; qaui oojßo 
'uaqg, aøl iBolpaj aooß qy aiqg 
: ßuoaaog ua aoj gaußaa ppiapufö 
qo ‘qßpauni pq Bal aaquij qoiuiaa® 
■uaquo ua qua aqlaqacajojs qy 
qiq „aaaßiqßüq" Bo qaaoßaq aaqaq aa 
ajjooiu uo(j iqaoj jartpli® ua aoi 
yaoj gaaaqaaj pjj ,iaq qo 'i ßuiuajfß 
uaßou ßijpaßa aaq aa aoß ‘ßipj 
paaaqjqiq aaaxi uaßupqaoooyfeqß ol 
aquuj qaq qi) uaiu f •« y 'o ßuojaog 
'qaqaoæ qaa auaajqoj^ qiq u(ijua§qaiu 
•gqg y : gapqqui auapiajig. oortaoal} 
'aqoojd, ua aoolq qo uajoj® aoi 
qBiquaqqøu aa ol qaq quey 'aßina 
qaßaiu aa BuiuqÜQ auuaq qaa qaqaag 
ajlijqoact ua® -qaaac^ i uaq aqqoQ 
apa qo ßiqoqj gaulij uiqaljgjnjaa^ 
uuq 'uaq qqoqiol uaqy aßuaqq aoi 
oo|ßo oq aolj aajoj® aaquo aqjaql 
a® uaßuiuqaoaauiiuuqß aa qa® 
■ßiqaqjojpj qu quaa aøy qo ojqi aoj 
aquaaoajgqiqii ajjaoB aa mal ’øuiu 
pa® ua aoq y aaaaq uq 'qi® uaq 
aoj aøoqqiq qaßou aa 'Bim aiuiuøa 
=qui qjp oq aßunm qiq qaq 'Buir 
aßuoiu i ol mol 'uiqolqgiuqaa^

—o—

•uafiuiupjoj9iuainH

C
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hristensen, Torvestræ
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Største U
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fnn bet nære uhelbigt at 
tænte: „3a, jeg er 3tr. 1, altfaa 
fan jeg lige faa gobtbeflitte libt 
minbre og bog' flare mig fint". 
©Her bet fan bringe ham til en 
Overburbering af fine egne Evner 
og Sunbffaber, ber fan-bringe ham 
til at tro, at ban ogfaa feuere ben 
i Civet ffal være blanbt be førfte, 
bbilfet let fan blive bom en flem 
Sfuffelfe; tlji mange ©uffe buffer 
fenere unber i bet virfelige Civ og 
flarer fig langt unber forventning.

®a ber jo iffe fan. være nogen 
f t ø r r e f o r b e f é forbunbet meb 
at babe o§ i Dlummerorben, hvorfor 
faa .iffe lige faa gobt ftrafö [tribe 
til at afffaffe benne antiquerebe 
Orbning? faa vilbe vift [uffe 
berover. Et ftaar. for mig fom 
givet, og bet er, at bet vilbe være 
en Cettelfe for be fommeube Slægter, 
bvi§ bet blev afffaffet. Saa vilbe 
be være fri for veb Sommerferien 
at faa bette Stempel paatrpft, og 
jeg tror enbog, at bet vilbe fremme 
ben f n n b e Ronfurrence. §vi§ 
jog en Sang i Siben faar en Son, 
og l)Vi§ pan faa [fat paa §ertuf§= 
Ijolm, (bvilfet er meget libt |anb= 
fpntigt paa ^runb af be Erfaringer, 
ban§ [taffels ^aber bat’ gjort I)er= 
nebe) faa vil jeg baabe, at jeg 
bliver fri for at faa barn fenbt hjem 
[om Slummer 18 — af 17,

Vermeb benftiHer jeg Sagen til 
bet 1)0je Cærerraab og anbefaler bet 
naturligvis paa bet bebjte.

^umntetmattben".

Tanker.
(Sammenlign Nr. 19).

—o —
3 mange familier i §erfnf^ gamle Waatb, 
ber britter jeg nu min fibfte Staffctaar.
Ser bar jeg bigtet en ©mitte for flab’t, 
to Sange aarlig Ijar mit fjerte jeg tabt.

Snart ftøøcr jeg bort fra bette ftønne Stcb 
og tager baabe Stetdjer og Stamcra meb.
Slaat faa jeg er borte, fan jeg itte fabe nær’ 
at tænte paa, ba jeg bar Wbaftipn^fetrctær.

3a, nit Ijar digteren af obeuftaaenbc 
„originale" ®igt altfaa ogfaa lært at hwc 
parabler paa fine egne æcr§. JlHerebe i 
lang Tib bar ban labet nbmærfebe tparo= 
bier paa baabe egne og anbreS ©lelobier, 
og faa længe jeg Ijar fenbt Ijam, bar ban 
gaaet rnnbt fom en morfom, men ftærft 
oberbreben tparobi paa fig felb.

St. .f».

„M lov skal man Land bygge“,
—o—

©et fnn iffe nægtes, at Vor Sfolc= 
lov er noget forælbet; — aal), unb’ 
jtl)lb, jeg burbe førft hove anmelbt, 
at ber virfelig finbeé en SfoletoV 
her pan Slnftalten. — ©en fibfte 
ni) ænbrebe Ubgave er iffe ælbre 
enb fra 1895 (!). Stabene gulnebe 
og mebtagne af SibenS ©anb; be 
enefte, ber fijnteS at funne bøje — 
eller forbøje — bem, er Sogormene. 
©et er Vift ogfaa fun veb el ©ib 
fælbe, at Sfolelovene (ja, jeg maa 
overraffe Cæferne meb, at ber er 
flere (ialt 6) forffellige Ubgaver) 
er fommet for ©agen§ Cl)S veb 
SibliotcfetS Dmffptning, og veb 



i

7. februar. ætylen. 191 7.

øv. øa§felagev§ og øv. øplbfS 
iljærbige Shbejbc anbragt unber— 
©1 æ b a g o g i f! (®e burbe Være 
anbragt i Slær^é^lv af 3iotner= 
retten.)

2lf be 6 Ubgaver er ben celbfte 
fra 18 2 1 — bog efter trifli 
gøbfcl—be 5 anbre fra ljenljolb§= 
oi§ 1852, 1862, 1874, 1888,
1895. ®e fem forfte Ubgavet be= 
gljnber meb cn Snbtebning om, 
Ijvab man paa Qortjaaub venter 
fig af be „u n g e SR e n n e fi e r, 
ber o pb r ag c § t iI at v o r b e 
33 i b e ii f f a b c r n e §® ij r f e r e"- 

©enne ^nblcbning er bog efter= 
baanben aftaget i Omfang, ibet 
ben i 1. llbg. fpiber 13 Cinier, 
meben? ben i 5. llbg. tun er paa 
5 Cinier. 3 6. llbg. er ben imib= 
lertib [jelt ubelabt.

©a be nu gælbenbe Cove fun 
finbeS i munbtlig Overlevering, og 
berfor er forffellige i Ijver Uge og 
varieres efter Geling. fan bet 
maaffe intercSjere ben ærebe Cæfcr 
at faa et Snbbtif i „bagligt Civ i 
Jlorben" ibet forrige 2larljunbrebe.

3 Covene af 1821, § 1, ftaar : 
„ @ n 1) ver j t al ft a a o p o m 
IR o r genen n a a r Å loffen 
ringer fø r f t e S a n g, a t. . ." 

(®ct maa bemærfev, at ber intet Si(offc= 
flet er anført; bet fnnbe- berfor ttjbe paa, 
at Opringningen fanbt Steb, naar bet 
pasfebe ben bananenbe „Srøpline").

Dleftor C i f t o V*) fanbt bet bog 
i 1852 (2. llbg.) for gobt at fafU 
Jætte Opringningen til Sloffen — 
(finb noget at ljolbe ©enn faft veb, 

inben ©c læfer vibere) — 540 — 
fprretpve SWinutter over fem (!) og 
bet tilføjes : . . . b a © ø r e n e 
til G o V e i a l e n efter 5 p 
n u 11 e r S forlob vil bliv e 
a fluff ebe".

(3eg tænfcr mig be flcfte er blebet lig= 
genbe, ba ber nemlig iffe mcbbelcs naget 
om, at' ©ørene bilbe btiue luftet op igen.) 

Siberne blev bog mere ljomane.
3 4. llbg. (1874) blev Opringningen 
berammet til „2 0 IR in utter 
før R I. 6, o m 03 i n t e r e n 02 
© i m e Jener e".

GyortfætteS).

Paa Grund af Krigen.
—o—

23i Ijar mobtaget følgenbe:
3 SorSbagS lob be trifte Orb : 

„9lit ftiger SmaSferne til 7 Øre" 
over Ijele Sfolebiigningen; og 
tro® Ijele ben fRo, fom er øerlo= 
vianerenS egen, unblob bet bog 
iffe at gove Snbtrijf.

3)len Ijvab ftigev iffe i benne ©ib, 
og Ijvorban ffal bet gaa til Sommev 
meb Sælf og SobaVanb, ja — jeg 
veb bet iffe.

„Iken Ijvovban gaar bet anbve 
Jotf?", fvovgev man uVilfaavligt, 
og Gvavet fev vi ninbt omfving.

Staten lønnev fine gmbebSmænb 
Ijøjere, ©Ivivatmænb følger @f§em< 
plet, og faaban over Ijele Cinien, 
blot iffe fjer.

Ogfaa vi Ijar vore fmaa 8-or= 
nøben^sbev, fom baartigt fan unb=

U 6. 31. S. l'iftoo bien ganjfe luft førft 
Steftor 185.3, mim ÄkftcmmclHm er en 
prioaf ©ilføjdfe i lltcftorimj @t§pl. af 
Sobene af 1852.
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være§, og be ftaffclå ©ipfe føler 
forl)olb§vi§ jtibenS Q3onffelig()ebcr 
lige faa Ijaarbt fom vore æleb= 
borgere. @r ber iffe „o man oi 
progrefS", fom oil tænfe og tale 
over og for Sagen, ber i lig felv 
er faa lille, men ior Niplene faa 
ftor? 21.

fRebaftionen flutter fig ganffe til 
(yorfläget; vi bar jo alterebe tibli= 
gere (nben Jpelb ganffe vift) ftaaet 
til 2yb for Sagen.

Hørt og set.
—o—

3 Sørbags Kl. 5 b°lbt en inbføbt 
Kusfer, lir. Kobetsfy, et foredrag 
paa Stolens Seftfal. Efrer Sorebragefs 
Eitel: Kusfiffe Eilftanbe, bcwbe man 
egentlig nentet fig libt mere af bet. 
^r. Kobctsfy fortalte jo egentlig fun 
om fine Sfoleopleoelfer. De oar bog 
rigtig nnberbolbcnbe, og man maa 
beunbre ben Særbigbeb, boormeb lir. 
K. bebanblebe bet banffe Sprog. Ilten 
fom Sorebrag betragtet nar bet libt 
fY” bt.

Næste Uge.
—o—

12. Jcbrunr : E. føelms.
14. —- : Qjr. UHi8.

A. W. Adamsen,
Skræd erfor retning.

Leverandør til Herlufshi^m.

Jernbanegade 5. 524.

Georg Christensen,
Boghandel, (^= Nr. 4)

Axeltorvet, Næstved.

Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

L. Petersen,
Kirkestræde (^= 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder, 
Kirkestræde 269), 

Fodtøj — i største Udvalg.
Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo. 

Redaktionssekretæi: Kai Hastrup. 
Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

Billige Appelsiner og Nødder faas hos C. Nandrup !
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Nummerordningen.
—o—

3 Slnlebning af „Stumtm rman= 
ben"9 Slrtifel i Sir. 20, foler jeg 
Sl]ft til at gøre nogle jnbuenbinger 
mob ben af Ijam foreflaaebe Drb= 
ning.

Van føler fig frænfet oner, at 
be, ber er Ijojt oppe i SlaSfeu, 
ffal Ijabe fyorrettigfjeber fremfor 
be ringere. Illen bilbe bet blioe 
retfaerbigere, om be, ljoi§ Slaone 
er øoerft iSllfabetet, fif bi§fe gor 
rettigtjeber? ^orøorigt frembpber 
bet iffe nogen bcefentlig gorbet at 
være blanbt be øberfte i SlaSfen, 
men bet fenber Vr. Slummermanb 
aabenbart intet til. Sit ben Som 
furrence, ber fan opftaa ueb 3lum= 
merorbningcn, iffe altib er af bet 
gobe, fan not bære Dilfælbet, men 
at en§ fß(ab§ i SlaSfen funbe 
birfe ffabeligt paa Saraftererne, 
fan jeg iffe tro, og bet er bog, naar 
bet fommer til ©tljffet, bem, bet 
fommer an paa. Ver maa ie9 
gøre Vr- Slummermanb opmcerffom 
paa, at bet i tjøj Srab fommer 
Dmberbenen beb, Ijborban en§ 
©aner og Jlib er; men jeg inb= 

rømmer, at bet er iffe rart at 
fomme tjjetn til en ^erie meb et 
„tjøjt" Slummer.

Var enb ben gamle Orbiting fine 
Ubehaget igljeber. faa Ijar ben anben 
fine Urimeligljeber. SJton bet f. @f§. 
i alle Diltælbe bilbe bære fjelbigt, 
at ben, ber er øberft paa Slabne= 
liften, bleb ben, ber ffnlbe ooertage 
be Vfern, fom ellerS paaljbiler 
DufSeu. Det bar bog muligt, at 
Ijan bilbe egne fig minbre gobt 
til bet, ifær ba i 7. SlaSfe. Slej, 
ffal oi orbne§ om, fpne§ jeg, at 
bet bleu rimeligfi at anbringe o§ 
etter Sliber, Den Orbning fore= 
fommer mig at bære retfaerbigere 
og anbefales Ijermeb til bem, bet 
paaljbiler at tage Seftemmelferne.

-b—b.

S@re.be §r. —b.—b.!
Det er mig en Slæbe at tjøre 

en Sløft fra ben anben Oibe, for 
man faar ba bet 3nbtrpf if DereS 
Slrtifel, at De befinber Dem meget 
Ijojt oppe i SlaSfen, taffel oære 
ben gamle Slummerorbuing. Sab 
mig fige bet meb bet famme: jeg 
finber Dere§ Jorflag om at inbføre 
en Drbning, faa man fab efter Sliber, 

mailto:S@re.be
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bebre enb mit eget om 83ogffav= 
orbningen og tangt bebre enb ben 
nuværenbe ©ingeneS ©ilftanb. ©er= 
imob fan jeg iffe Være enig meb 
©em i, at bet iffe altib er en Corbel 
at være øverft i ÄlaSfen, men mine 
®runbe bertil vil jeg iffe ber ubtale, 
bu jeg belft vil unbgaa en mulig 
Äonflift meb b’^rr. Særere. Sit 
bet i nogen Srab ffulbe tomme 
Dffentligbeben veb, bborban enS 
Slib og @vner er, fan jeg iniibler= 
tib iffe finbe nogen ®runb til. 
3eg fan ubmærfet gobt fætte mig 
inb i, at bet vilbe være §rr. 
—b.— b. en æebageligbeb, om bang' 
Karafterer, fom naturligvis altib 
er af be bebfte, funbe blive flaaet 
op paa Sabebjørnerne eder tomme 
paa ©rpf. @piS „©iplen" gaar i 
SfSamenStiben (bvab jeg nn inte 
tror ben gør) faa ftal jeg bebe 
Slebaftøren om ban itfe i Ijvert 
Slummer vil bringe — ©ufSenS 
SJlafSimalrefultater. §r. —b.—b. 
taler til Slut faa fmuf og beffebent 
om, at bet vilbe være minbre bel: 
bigt, om SfolebufSepligterne blev 
overlabt til en anben enb ben ub= 
pegebe 9lr. 1; Ijvor fan man bog 
tpbélig børe, at ben ærebe Snbfenber 
ganfte fimpelt Venter felv at tomme 
til at inbtage ißlabfen fom Sfole= 
bufS engang. Ilion en SfolebufS 
altib er KlaSfenS bebfte ©aler? 
3a, i Siar er ban maaffe. ©et er 
et rent Ijelbigt ©ilfælbe; men til 
næfteSlar?? Gr bet altib ©utSen, 
ber banfer bebft, ban ffal bog føre 
©rolleballet op? 3 Siar er bet 

maaffe, mon bet bliver bet til 
næfte Siar?? Slej, ben maa ©e 
længere ub paa Canbet meb. 3a, 
faa bar jo SfolebufSen iffe anbre 
'Uligter. — 3M ?

IRitmmermanbett.

Variatio delectat!
—o—

„©iplen" bragte i fit alferførfte 
Slummer en lille Slrtifel angaa= 
enbe Sor^olbene paa Cæfeftnen, og 
en ©el meget fornuftige Sorflag 
til Sotanbringer, fom imiblcrtib 
iffe blev trufne. SaalebeS gaar 
bet beSværre mange af be ubinær- 
febe Sorflag „©ipien" bar bragt i 
SlaretSCøb; men bliver bet minbre. 
berettiget for bet? Se bet vi nu 
ber vii flaa til ßpb for, bet er for 
3nbførel|en af et beftemt Slab paa 
Cæfeftuen i Slebet tor et Slab fom 
„311- ©ibenbe" eller maaffe enbog

KODAK 
APPARATER

FILM, 
PLADER.

ALT 
TILBEHØR

bedst og 
billigst hos 

mmiirm. 

A. BØRNER.
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i Stebet for „Serben og Si", fom 
for Siben fpne§ at oære i ©ecabence. 
©ette Slab er bet alle anbre Steber 
faa anerfenbte „Sore herrer". ©et 
ubtommer ganfte vift tun en Sang 
boer fjortenbe ©ag; men inbebntber 
faa til Sengælb lige faa meget 
morfomt og intereRfant Stof, fom 
to Suture af be ovennævnte to Siabe 
tilfammen. ©et et et Slab, fom 
ade moberne unge SRenneffer fan 
fætte Sti§ P«a og l)ave Sornøjelfe 
af at læfe. fjor Sport&mænb er 
ber be bejligfte Sitteber ogSetSter 
oin ©anmarfS „Sationalbclte", og 
ubmærfebe faglige Slrtifler om en 
bver Sten af Sporten. gor o§ 
anbre er ber ogfaa nof af Ding 
at lægge Dlætte til, navnlig Seated 
interesferebe fan faa Sæt’ing for 
bereS 3ntere§ie veb Slrtifler om og 
Silleber af alle CanbetS fenote og 
pnbebe SfuefpiÜere. Dg faa ovev= 
paar „Sore perter" næften „©lobé 
§ané" i Sib, læé f. @f§. ©ireftør 
©onrabfen, bet ffriver til fine 
Samle, eller ben berømte ©eteftiv 
Sobert ßlarf o. m. a. goruben, 
at Stolen naturligvis bor anffaffe 
et Summer til 0æ|eftuen, fan vi 
famtibig paa bet Varmefte anbefale 
Stabet til private familier og vel= 
bavcnbe ©ifciple fjer paa Stebet. 
3 et velorbnet tøjern burbe bet 
være faaban, at øerren og Søn= 
nerne t)olbt „Sore .øerrer" og 
gruen og Døtrene „Sore ©amer".

91. et «o.

Spar paa Gassen!
—o—

©om tyortjolbcite uu Ijar uboiflct fig Ijar 
alle, ogfaa Herlufsholm, banffelig r>eb al 
ifaffe ben । obücnbtge SUængbe^li! til SSeje 
til Sræiibfel og Sellj^iiiiig. Sille neb, at 

en ftor ©el af ©folen® ©ul og petroleum®» 
forbrug opflitge® af @a§bærfct, og at bi 
bruger en farlig SRængbe ®a§, Ijbor bi 
funbe og burbe ipare en ©el. ßab mig 
nu ilte tale om ben Slagg ©maatiug fom 
at fliiffe, naar man iffe er paa ©animeret 
i 2 THnutfer eller ligneube; nej, jeg bil 
frcmfæftc et fjorflag, fom funbe faa praf= 
tiff SSctpbning, felb om bet bilbe foranbre 
noget paa be beftaaenbe gorljolb. Wen bet 
bilbe blibe en i bøj ®rab behagelig gor» 
anbring! ©par g a n f f e f i m p e 11 
paa ® a § f e n beb at fatte £> p= 
ringningen e it © i m c feuere! — 
©Iji er bet ba iffe meniugSloft at bruge ben 
bpre ®a§ beb at riuge og cn ©ime for tib= 
ligt op? ©et er jo Sinteren® fjerte oi 
leorr i nu, bpab fnnbe bor iffe fpare® af 
Sa® og af ©ifctplene® ©raft beb ben ene 
©tme længere 'Jlatteføon. 3eg 'oreflaar: 
Opringning ©I. 780, SHorgenborb 745, ©fole» 
gang ©l. 8, og faa pure SIfftaffelfc af 
Sltorgenlajefal, fom fiffe: t gobt fan unb= 
bære®, naar bet gælber om at fpare. — 
3a, Ijoab fnnbe ©folen rififcre beb at fore» 
tage ben goranbring? Sffe anbet enb 
©afiicmmeligljeb fra faabcl ©ifctplene fom 
beré§ g o r æ 1 b r c g © i b e, for alle er jo 
enige meb o® i bet, og fjbor fan be oære 
aubet, at Jperlnföljolm® ©ifciple faar — 
for l i b t © ø o n!

SJlcfiftofeleö.

„IM Lov skol mon Land hygge“.
—o— 

©ortfat).
3 ben fibfte up Sfotelov (1895) 

er ber flet intet ©lotfeflet angivet — 
ben giver altfaa frit spillerum — 
og Opringningen funbe faalepeS 
gobt ubfoetteS til tibligft ©l. 7.

(jeg Vil iffe oplpfe Bceferen om, 
Ijvoinaar vi ftaar op, af [Jrpgt for, 
at Sebfommenbe ffal faa et Serve=
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Ugeblad for Herlufsholm.

Nr. 22. Onsdag den 21. Februar 1917.

Regensen.
—o—

Denne smukke, gamle Bygning 
har sin Oprindelse fra Begyndelsen 
af det syttende Aarhundrede; men 

Regensianere spiser Frokost under den gamle Lind.

naturligvis har 
den i Tidernes 
Løb maattet 

undergaa man
ge Forandrin
ger.

Den Lind 
som vi her 
bringet et Bil
lede af, blev 
plantet d. 12. 
Maj 1785 af 
Regensprovst 
A. C. Hviid og 
blev Symbolet 
for den ny 
Aand, der fra 
den Tid kom 
til at herske paa Regensen. Under 
dens Grene samledes man til Gilder 
og Diskussioner, her stiftedes 1820 
Studenterforeningen, her lød først Poul 
Møllers og Christian Winthers og 
senere Plougs og Hostrups Studenter' 
viser. Fra Regensen udgik ligeledes 

de første danske Studenterkomedier, 
C. Plongs „Atellaner“, og her skrev 
Hostrup „Genboerne“. Ogsaa den 
vaagnende politiske Interesse gav sig 
stærkt til Kende paa Regensen, der 
i bevægede Tider var Studenternes

Hovedkvarter.
For Tiden af

giver Regen
sen Bolig for 
ca. 100 Stu

denter, der 
faar fri Bolig 
og Brændsel 
(det er de vist 
glade for i 
denne Tid) 
samt en maa- 
nedlig Under
støttelse paa 
50 Kr., og 
som det ses 
af Billedet, le
ver de et ly

stigt og muntert Kammeratliv sammen 
med hinanden. Hvem ved, maaske 
mange af os, der for Tiden gaar paa 
Herlufsholm og dyrker Videnskaberne, 
mer eller mindre intensivt, engang i 
Fremtiden kommer til at fortsætte Stu
deringerne der. Elion.
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Ærede Hr. Nummermand!
— o—

De har i Deres Svar vist en bekla
gelig Evne til at misforstaa Menin
gen i min Artikel. Med tilstrækkelig 
Fantasi og lidt god Vilje kan man 
jo nok benytte mine Udtalelser, som 
De har gjort, og det er en velkendt 
Sag, at naar man giver FA.........en 
Lillefinger, tager han hele Haanden 
med.

Desværre er her ikke Plads til at 
rette alle Deres mere eller mindre fri
villige Fejltagelser. Men hvad Slut
ningen af mit Indlæg angaar, vil jeg 
gøre Dem opmærksom paa, at jeg 
har talt om hele Skolen og til alle 
Tider og slet ikke om noget bestemt 
Tilfælde. Naar De ikke desto mindre 
anvender mine Udtalelser som Grund
lag for en Række ikke særlig elsk
værdige, personlige Hentydninger, 
maa jeg dertil svare med mit Forslag 
om Ordning efter Alder, som De jo 
ellers lader til at være tilfreds med. 
Det kan De vel næppe mene skulde 
blive til Fordel for mig.

—d.—d. 

han skrev, selv om det brede Lag 
ikke rigtig forstod at vurdere hans 
Præstationer. — Derfor Hr. —d.—d. 
maa vi bede Dem indstille Deres 
Angreb paa vore Medarbejdere, vi 
har saamænd faa nok i Forvejen.

Red.

Usandsynligheder!
—o—■

Flipper uden takket Rand, 
Vittigheder uden Vand, 
Damer uden Kruseduller, 
Rulleskøjter uden Ruller —

Vandværk uden frosne Rør, 
Lærere foruden Spør, 
Anlæg uden Keglebane, 
Kaneture uden Kane —

Skolehaver uden Hegn, 
Skortur uden Spor af Regn, 
Smasser uden Smassekoner, 
Violiner uden Toner —

KODAK 
APPARATER

FILM, 
PLADER.

ALT 
TILBEHØR 

bedst og 
billigst hos 

■ira. 

A. BØRNER.

* *

Ærede Hr. —d.—d!
Da vi forleden kom ind til vor 

Medarbejder Nummermanden, saa vi 
til vor Skræk, at han var sporløst 
forsvundet. Man formoder, at han 
ikke har kunnet taale Deres ubarm
hjertige Angreb paa ham; men hvor 
han er vides ikke, antagelig befinder 
han sig paa Vej til det sorteste Afrika, 
hvor han kan være i Sikkerhed for 
Deres Angreb, han efterlod en Seddel 
paa sit Bord hvorpaa stod: „Gid 
FA.............havde fat i Hr.—d.—d!“ 
„Diplen“ har i ham mistet en af sine 
trofaste Medarbejdere, han havde sin 
Mission, og der var Mening i det
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Appelsiner uden Brand, 
Rugbrød uden noget Sand, 
Skøjteis foruden Huller, 
Karakterbog uden Nuller —

Skoleblade uden Censor, 
Frihed ganske uden Grænser, 
Millionærer uden Skibe 
og Hr. Mørch foruden Pibe —

Sygehuset uden Anker, 
Dipel-Numre uden „Tanker“,

er — det vil jeg sige Eder, 
meget store Sjældenheder.

Donati. 

sparende. Eller et endnu bedre For
slag: Morgenmad fra 7—8, man kun
de komme og gaa, som man vilde. 
Lovene af 1888 og 1895 indeholder 
desuden et Reglement for Benyttelsen 
af Keglebanen. Jeg vil slet ikke 
yderligere omtale det rædselsfulde 
Plankeværk, der kaldes „Kegle
banen"; men blot indskrænke mig 
til at sige, at saavel Keglebanen som 
Reglementet for dens Benyttelse 
burde være „en saga blott“.

Til Slut skal jeg meddele, at jeg 
i Haab om Keglebanens snarlige For
svinden vil indmelde mig i „Herlufs
holm Forskønnelsesforening“ som 
dennes

andet Medlem.

„IH Lov skal mon Land bygge“.
—o—

Det er mig umuligt at forstaa, 
hvorfor man skal blive siddende læn
gere, end til man er færdig med at 
spise. Der er ganske vist noget, 
der hedder Bordskik; men saa skulde 
vi først rejse os, naar alle var fær
dige — og det er ikke Tilfældet ved 
Morgen- og Aftensbordet — heldig
vis da; tænk, om vi skulde vente 
til Stage blev færdig! — Nej, naar 
den inspektionshavende Lærer giver 
Tegn til hæve Bordet, bliver en 
Masse „Grovædere" siddende. Vi 
faar i Almindelighed Lov at rejse os 
10 Min. efter, at Døren er lukket; 
men hvorfor skal vi sidde i 10 Min., 
naar mange er færdige med at spise 
efter 4 Min. Forløb? Adskillige 
sidder daglig 5—6 Min. længere end 
nødvendigt. 6 Min. daglig i 200 
Skoledage gaar derved til Spilde; 
d. v. s. tyve Timer om Aaret! 
Den Ordning, at enhver havde Lov 
til at rejse sig, naar han var færdig, 
vilde være baade behagelig og tids-

AVERTER.
—o—

Albert Helsengreens Selskab, et af 
de bedste Provinsselskaber, opførte 
Søndag den 11. og næste Dag det 
amerikanske Lystspil „Averter“, som 
i disse Dage fejrer en stor Suc
ces paa Folketeatret. Enkelte fra 
Herlufsholm overværede Forestillingen 
og vore Forventninger blev denne 
Gang ingenlunde skuffede, hvilket de 
desværre ofte bliver i „Næstved Tea
ter“. Man skulde ikke se længe paa 
Stykket for at opdage, at det var 
amerikansk, ogsaa Musiken var ægte 
„american“ med „Yankey doodle“ 
og „Stars and Stripes for ever“. Det 
handlede om en rig Sæbefabrikant, 
der ikke troede paa Reklamens Magt, 
og som havde en Søn, der gjorde 
ham Sorg ved ikke at interessere sig 
for Forretninger. Ved Hjælp af sin 
charmerede Skrivemaskinedame og 
Sønnens Ven, den smarte Annonce- 
agent Ambrosius Peel, faar den gamle 
ham endelig tvunget til at tage fat 
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paa noget. Den unge Mand vælger 
Sæben og driver det efter mange 
Snedigheder og Besværligheder paa 
den anden Side til et udmærket Re
sultat. Gentagne Gange er han ved 
at kunne snyde sin Fader; men den 
snedige Gamle klarer sig altid. Ende
lig lykkes det dog paa en Maade, 
og det hele ender i Fryd og Gam
men, Sønnen bliver gift med Skrive
maskinedamen o. s. v. — Det var 
et udmærket Spil, der blev præsteret 
af Hr. Helsengreens Selskab, navnlig 
Direktøren selv, som den gamle durk- 
drevne Sæbekonge, var udmærket, og 
Edw. Jacobsen som Peel var ogsaa mor
som. Den unge Mand spilledes i 
Begyndelsen lidt stift; men efter- 
haanden kom der Liv i ham, da han 
blev Forretningsmand. I en lille 
Rolle var Hr. Brunsgaard fortræffelig 
som en degenereret Millionærsøn. 
Den foregivne Grevinde spillede og
saa pænt og talte et smukt Fransk, 
man havde slet ikke ventet, at der 
skjulte sig en tarvelig Pige under 
hendes fine franske Væsen. —■ Kort 
sagt, det var en fornøjelig Aften, og 
saavel Stykket som Skuespillerne bi
drog dertil.

Teddy.

Hørt og set.
—o—

Paa Grund af de kraftige Gas-^iare- 
foranstaltninger, Skolen nu har rore- 
taget, ruger der det dybeste Mødre 
i Musæumsbygningen. I den Anled
ning løb en Gymnasiast sin Pantte 
imod en Brændestabel, som stod oven
for Trappen paa øverste Gang. Føl
gen var, at Brændet med frygtelig 
Larm raslede ned ad Trapperne. — 
Det er forbundet med Livsfare om 
Aftenen at færdes paa Musæums- 
bygningens Trapper!

Næste Uge.
—o—

24. Februar: H. Rosenørn.
27. — : O. Lausen.
27. — : Chr. Velschou.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo. 
Redaktionssekretær: Kai Hastrup. 

Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

A. W. Adamsen,
Skræderfor retning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. 524.

Georg Christensen, 
Boghandel, Nr. 4) 

Axeltorvet, Næstved.
Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

L. Petersen
Kirkestræde (t®, 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder,
Kirkestræde 269),

Fodtøj — i stÄ Odvalg.
Dansk og kalifornisk Honning. C. Nandrupl
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Ugeblad for Herlufsholm.

Onsdag den 28. Februar 1917.

Hvad vil du være?
—o—■

Hvad vil du være, naar du bliver 
stor? Det er det Spørgsmaal, der 
stilles én, fra man er en lille Bukse
trold, og til man er blevet Student. 
Da man var lille, vilde man den ene 
Dag være Konge og den næste 
Butiksjomfru i et Konditori, fordi man 
saa kunde faa alle de Kager, man 
vilde have, og den næste igen noget 
andet o. s. v.

Men saa bliver man ældre og for
nuftigere, man lærer noget, og man 
lærer at interessere sig for noget. 
De fleste faar en Hovedinteresse og 
beslutter at slaa ind paa den Vej, 
den aabner for dem; en vil være 
Læge, en anden Ingeniør, en tredie 
vil studere Naturvidenskab o. s. v. 
Men der er nogle, og det er ikke 
saa faa iblandt os, der ikke kan be
stemme, hvad de vil være, og det 
er nærmest dem, jeg vil give en lille 
Opmuntring. Der er et gammelt 
Ordspil, der siger, at det er Lysten, 
der driver Værket; men det skal man 
slet ikke lade sig skræmme af. Jeg 
har talt med flere ældre, der selv har 
været i denne Situation, og de har 

sagt, at ovenstaaende Ordspil kan 
omskrives saaledes: „Det er Energien, 
der driver Værket“. Naar blot man 
tager fat paa sit Arbejde med til
strækkelig Energi, saa kommer Lysten 
af sig selv. Og hvem af os har 
ikke allerede prøvet det mange Gange. 
Mon vi alle f. Eks. altid har kunnet 
lide at danse. De første Gange, da 
man stadig traadte Damen over Tæerne 
og ikke fik sagt andet end Undskyld 
til hende, mon vi da havde Lyst til 
at fortsætte? — Men da man blev 
mere dreven, saa kom Lysten af sig 
selv.

Selvfølgelig vil jeg ikke hermed 
sige, at det er bedre ikke at vide, 
hvad man vil være, end det er at' 
vide det; men der er altid nogle, der 
er saa alsidige, at de synes, de lige 
saa godt kan blive det ene som det 
andet, og de tør ikke bestemme sig 
til noget af Frygt for at vælge „det 
gale“. Men for disse eksisterer „det 
gale“ ikke, de skal blot tage en rask 
Beslutning, naar Øjeblikket kommer, 
og saa arbejde sig energisk frem ad 
den lige Vej, der fører til Maalet, 
saa skal de se, Lysten kommer af 
sig selv.

Sokrates.
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3die Klasses Komedie.
— o—

Da vi synes, at det nu er paa den 
Tid, at 3die Klasse plejer at spille 
Komedie, opsøger vi Sceneinstruktøren 
Adjunkt Fischer i hans pragtfulde 
Appartement og, idet vi søger at 
preservere vort pressemæssige Udse
ende, spørger vi Max Reinhard: „Hvor 
naar omtrent mener De, at Deres 
Dispositioner er trufne?“ „Nogen 
pyramidalsk Tid vil det næppe vare, 
jeg antager ca 14 Dage“.

„Tør man spørge, om vi kan vente 
os at se et virkeligt Talent eller en 
vocal Kunstner af Rang fremtræde 
paa Gymnastiksalens Scene i Aar?“

„Jeg kan absolut ikke røbe noget, 
De maa forblive i Spændingen.“

„Tør vi da være saa indiscrete at 
spørge, hvilken Art af dramatisk Ar
bejde det er, De agter at opføre. Er 
det en Tragödie eller en Opera eller 
maaske en Farce.“

„Det er Vaudeville udi een Act.“
„Er det impertinent at spørge om 

Stykket har Pretentioner for at kunne 
blive en Succes?“

„Det bliver det absolut, hvis da de 
forskellige Personager er, som de bør 
være, og udfører deres Roller gentilt, 
da vil Effecten ikke udeblive.“

„Nu har vi vist spurgt Dem om 
nok, Hr. Reinhard, tillad os dog, 
inden vi forsvinder, at spørge, hvilket 
Locale De agter at benytte?“

„Gymnastiksalen.“
Med et Suk forlader vi den store 

Sceneinstruktør. Herlufsholm har alt- 

saa heller ikke her gjort Fremskridt; 
Skolen er i Besiddelse af en 1ste 
Klasses Teatersal, og dog skal Aar 
efter Aar 3die Klasse henvises til 
Gymnastiksalen med alle dens Besvær
ligheder. Hvad var der egentlig i 
Vejen for, at ogsaa de yngres Ko
medie blev spillet paa Herlufsholms 
virkelige Scene, mange af dem er 
det værd, og i hvert Fald fortjente 
de unge Mennesker og deres fortrin
lige Instruktør at blive hævet til den 
store Scene, som Tak for det store 
Arbejde, begge Parter i Virkeligheden 
lægger for Dagen. Tænk over det 
for Fremtiden!

Vi opsøgte derefter Primadonnaen, 
Viggo Glente, i hendes elegante 
Privatlejlighed, Skolebygningen Nr. 
22, og blev med et Smil anmodet 
om at tage Plads, medens Primadon
naen selv gav sig til at gnave paa 
en Femmad. Vi satte os beskedent
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paa Kanten af Brændekassen og 
spurgte: „Synes du, det er morsomt 
at spille Komedie?“ — „Ja.“ — 
„Falder det dig ikke svært at spille 
Dame?“ —• „Ja.“ — „Hvordan sy
nes I om jeres udmærkede Instruktør?“ 
— „Ja." — „Du har vel ikke tænk^ 
at blive Skuespiller i Fremtiden?“ 
— „Ja.“ — „Holder du Diplen?“ 
— „Ja.“

Tilfredse med det gode Resultat 
lister vi af. Brødrene Ditlev.

Kvidder.
— o—

(Mel.: Men Clara, hvorfor rødmer du .. .1

Det er dog rent forfærdeligt, som Priserne 
de sti’r, 

Og overalt man spinker og man sparer. 
Syv Øre for en Smasse sædvanligvis man 

gi’r.
:|: Nu Baden ryger fire-Ør’s Cigarer :|:

En Gang nu kun om Ugen vi faar vort 
varme Bad, 

Og det især er Schjørring meget ked af! 
Om Aftenen i Mørke vi spise maa vor 

Mad;
:|:Men det bliver man jo ikke mindre fed af:|:

Jeg glæder mig gevaldigt, til vi faar det 
næste Bal, 

Den Aften kan man nære sig for Kulde; 
Det kan jo ogsaa være, vi i Mørke danse 

skal;
(Jeg vilde næsten ønske at vi skulde!) :|:

Montanas.

Charlie Chaplin.
—o—

Enhver, der sætter Pris paa at se 
en moderne, morsom Film, kan ikke 
undgaa at have set en Keystone- 
Farce og den snart berømte unge 
Filmskomiker Charlie Chaplin. De 
ser den latterlige Fyr med det altfor 
store Tøj, Bulehat, kæmpemæssige 
Støvler og det lille „Tandbørste
skæg“, men mon de fleste aner, af 
Udøveren er identisk med den pæne, 
unge Mand, som dette Billede skal 
forestille; men man skal jo aldrig 
skue Hunden paa Haarene.
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Chaplin er Filmens Klovn, han 
staar ikke tilbage for dem, der op
træder i Cirkus, og utrolige er hans 
Paafund, og de er saa barokke, at 
det ligefrem er svært ikke at le deraf.

Filmeur,

MandenogKvinden ijapan.
De Herlovianere, og det var slet 

ikke sra faa, som havde bestemt sig 
til at gaa ind og høre P. A. Rosen
bergs Foredrag om Manden og Kvin
den i Japan, blev sandelig ikke skuf
fede. Det er ikke hver Dag, det fal
der i ens Lod at høre en saa for
træffelig Foredragsholder, som Hr. R. 
viste sig at være; det formfuldendte, 
elegante Foredrag sprudlede af Vid 
og Lune, og det blev holdt i et 
nydeligt Sprog, som til Tider blev 
helt poetisk. — „Mit første Indtryk 
af Japan“ kaldte Hr. R. det indled
ende Foredrag, i hvilke han førte os 
ind i Morgenrødens Rige, som efter 
den Skildring, Foredragsholderen gav 
os, maatte være et sandt Utopia, et 
vidunderligt Férige, hvor fine, elske
lige Mennesker levede i den smuk
keste Harmoni med Naturen, d. v. s.

A. W. Adamsen,
Skræd erfor retning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. 524.

Georg Christensen,
Boghandel, Nr. 4) 

Axeltorvet, Næstved. 
Bøger, Billeder, Kunst, Musik. 

i det gamle Japan, som endnu laa 
hen uberørt af Civilisationens klamme 
Haand, for den Mennesketype, som 
den ny Tid har kaldt frem, og som 
trives i Havnestæderne og Industri
byerne, skuffede ham i høj Grad ved 
sin slaviske Kryben, og da han lærte 
den nærmere at kende, ved sin Druk
kenskab, Udsvævelse og Spillesyge. 
I det næste Foredrag fortsatte han 
om det japanske Folk som Helhed. 
Han skildrede deres Patriotisme og 
Loyalitet, deres Uselviskhed og Døds
foragt. Endelig omtalte han Japaner
nes Fædredyrkelse. Efter hvert af de 
to Foredrag blev der fremvist nogle 
brilliante Lysbilleder, som gav Til
hørerne et fortræffeligt Indtryk af 
Verdens skønneste Land, Japan.

Tsing.

Næste Uge.
. 3. Marts: Th. Dam.

4. — : T. Andersen.
4. — : E. Hedemann.
5. — : Bjørn Bird.
6. — : H. Castenschiold.

. . . • . . . • * •
Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo. 

Redaktionssekretær: Kai Hastrup.
Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

L. Petersen, 
Kirkestræde 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder, 
Kirkestræde (» 269), 

Fodtøj - i største lidvalø.
Oansk og kalifornisk Honning. C. NandrupT
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, Nr. 24.

Ugeblad for Herlufsholm.

Onsdag den 7. Marts.

Vort Korps.
1917.

Dette Digt tilegnet Chefen for den Iver og Dygtighed, hvormed han 
leder Korpset.

Mel.: „Dengang jeg drog af Sted“.
Trods Søle, Sjap og Sne, 
trods Søle, Sjap og Sne, 
hver Søndag er at se, 
ja, hver Søndag er at se, 
en mægtig Drengeflok, 
der ej i Ord har nok;

men Ordets Værd vil vise, derfor over 
Sten og Stok, 

paa Mark og gennem Skove, de kæmpe 
med Gevær.

i Række og paa Linje, just som en rigtig 
Hær.

de gør deres Arbejde godt og lystre dem, 
de skal, 

og det er os, ja os.

Skønt mangt vi her har kært, 
skønt mangt vi her har kært 
og meget er os lært, 
ja, og meget er os lært, 
saa bedst af det vi ved 
— vil nogen ha’ Besked — 

er Korpset, som vi elsker højt, da vi det 
selv har skabt, 

og derfor naar vi drage hver Søndag 
Morgen ud, 

til muntre Ungdomslege, trods Blæst og 
Sne og Slud, 

saa har vi vor Humør, saa ved vi hvad 
vi gør, 

og det er os, ja os.

Men Korpset det skal staa, 
men Korpset det skal slaa, 
trods vi jo rejse maa, 
ja, trods vi jo reise maa, 
for nye kommer til 
og blot kun alle vil, 

med Stolthed, Lyst og Glæde, med samme 
Ungdomsaand, 

vort Skyttekorps bevare, saa skal det ej 
forgaa, 

men staa igennem Tider, igennem Tider 
staa; 

men rørfnu er det os, som tjene skal vort 
Korps,

ja, det er os, ja os. En Herlovianer.
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Hvad vil du være?
—-o—

Hr. Gymnasiast Sokrates skriver i 
sin Artikel „Hvad vil du være?“, at 
man kan lære at interessere sig for 
noget, det anser jeg for ganske umu
ligt. Derimod er det rimeligt, at 
Interessen vil blive større eller min
dre jo mere man lærer om sin Inter
esse. Og man kan udmærket godt 
have en Interesse uden nogensinde 
at have lært noget. Og hvad vil 
det sige, at man faar en Hovedinter
esse; man har fra man begynder at 
gaa i Skole, og det er jo paa dette 
Tidspunkt Hr. Sokrates mener, man 
begynder at interessere sig for 
noget, og til man bliver Student, en 
forbavsende Masse Interesser, og man 
synes at interessere sig mest for dem 
alle, hver paa sit Tidspunkt. Saa er 
det Hr. Sokrates mener, man faar en 
Hovedinteresse; men slog man ind 
paa noget andet, skulde man, efter 
hans Mening, ogsaa komme til at 
interessere sig for dette, da han 
mener, at det er „Energien der dri
ver Værket“. Hvad skal man saa 
egentlig med en Hovedinteresse?

Hr. Sokrates mener, at der er 
mange, som ikke ved hvad de vil 
være; der er ganske vist nogle, som 
ikke vil udtale sig om hvad de vil 
være, men Resten har sikkert ogsaa 
et Ønske, de synes blot der er for 
besværligt at lade dette Ønske gaa i 
Opfyldelse. Det er alsaa disse Mas
ser Hr. Sokrates vil give en Opmun
tring. Og denne, sikkert velmente

Opmuntring, bestaar i, at han minder 
dem om det gamle „Ordspil“, at det 
er „Energien der driver Værket“. 
Men det er ganske grebet ud af Luf
ten, det, at man skulde faa Lyst til 
en Ting, fordi man bestiller noget. 
Nej, bestiller man noget ved et Ar
bejde, man ikke har Lyst til, saa er' 
det fordi, man er nødt til det. Hr. 
Sokrates forsøger ovenikøbet at komme 
med et Bevis paa sin fremsatte Me
ning. Det er den lille Bemærkning 
om Dansen. Naar man vil danse, 
saa begynder man ikke med Energi, 
som Hr. Sokrates mener, men man 
begynder, fordi man har en utrolig 
Lyst til at danse, har man ikke Lyst, 
saa faar man aldrig begyndt paa at 
danse. Saa mener Hr. Sokrates, at 
de alsidige, de der føler sig i Stand 
til at blive alt, er i Besiddelse af en 
hvis Frygt for at vælge „det gale“. 
Denne Frygt synes mig noget ugrun-
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det, da de jo efter deres egen Me
ning er i Stand til at blive alt. Hr. 
Sokrates bliver i sin næste Sætning 
ogsaa ganske enig med mig, for dem 
eksisterer „det gale“ ikke. Han 
mener, at de blot skal vælge naar 
Øjeblikket kommer, og saa arbejde 
sig frem ad den lige Vej, der fører 
til Maalet; man behøver altsaa ikke 
at naa dette, og man vil faa stor Lyst 
til sit Arbejde. Det kan vist umu
ligt være Hr. Sokrates Mening, at 
man kan faa Lyst til et kedeligt Ar
bejde ved kun at bestille endnu 
mere. Nej, man er tværtimod hen
rykt, naar man kan slippe for Slide- 
riet og lægge det hele paa Hylden. 
Hvis der nu, som Hr. Sokrates mener, 
findes nogen, som ikke har Lyst til 
noget, mon det saa har været nogen 
stor Opmuntring for dem, at det er 
„Energien der driver Værket“, det 
kan vist ikke opmuntre de Menne
sker, som ikke har Energi nok til at 
tage en Beslutning med Hensyn til 
deres Livsstilling. T.

„OiplBii“s Lomnwleksikoh.
—o—

Udgivet af living.

Da jeg fra mange Sider har mod
taget Klager over den tidligere Ud
gaves Mangler, udgiver jeg her et 
Suplementsbind. living.

Avertér. Ja, det skulde De ta’ og 
gøre.

Aflyse. Hvis jeg f. Eks. spørger 
om De vil have en Cigar, og der
efter siger, at De ikke maa faa den 
alligevel, saa kaldes det at aflyse. 
Det er dog et meget mildt Udtryk 
for en saa hjerteløs Handling.

Blyant. Se Censor. (Det er for
resten mærkeligt, at Censor ikke har 
strøget denne Bemærkning.)

Christens,Wilhelm. Se Bagsiden. NB. 
Læserne maa endelig ikke misforstaa 
mig; det er naturligvis paa Bagsiden 
af „Diplen“ og ikke af Wilhelm Chri
stens, De skal se.

Concertbal. Et noget abstrakt Be
greb, altsaa noget forholdsvis uvirke
ligt. Sammenlign det gamle Mund
held: Li’som det var der, saa var det 
der ikke, og saa var det der allige
vel — (ikke).

Duel. Foregaar som Regel i Bue
gangene. (Der foregaar dog ogsaa 
meget andet i Buegangene).

Eftertryk. Forbydes naturligvis.
Forkert. En Glose, der benyttes 

meget af Lærere, der skal rette Op
gaver.

Galimatias. Norsk Udtryk for at 
være gal paa Matias; gal i Matias. Her 
gjorde Redaktøren Vrøvl og paastod, 
at Ordet havde en hel anden Betyd
ning. Han tillod sig endog at an
tyde, at det kunde bruges om det 
jeg har skrevet; det synes jeg nu 
var lumpent gjort.

Jernbanemand. En meget flittig 
Mand. Det er vistnok deraf Udtryk
ket „jernflittig“ kommer.

Laurbær. Noget, jeg har samlet 
mig en frygtelig Masse af.
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Middagsbord. Her kan jeg ikke 
give nogen Forklaring; men jeg maa 
tværtimod selv komme med et Spørgs- 
maal: „Hvorfor i Alverden skal vi 
blive siddende, efter at alle er fær
dige?“

Snevejr. Det var det jo i Søndags, 
saa det maa da enhver vide hvad er. 
Altsaa gaar vi videre.

Straf. En meget streng Straf er 
det, naar man f. Eks. ved Optagel
sesprøven, for sine Synders Skyld, 
faar tildelt Dommen: „Herlufsholm 
paa Livstid“ (d. v. s. otte Aar).

7 ime. En Time er en meget ufor
skammet een; tænk, naar det ringer 
i Vylen, hænder det tit, at Timen 
slet ikke holder op, hvilket den jo 
egentlig skulde, men ganske roligt 
varer 5 Min. længere.

Timelig. Naar noget ligner en 
Time, altsaa varer for længe, kaldes 
det timeligt. Ordet kan vistnok og- 
saa betyde noget andet.

Ærlighed varer længst —, naar 
man bruger den lidt ad Gangen.

Hørt og set
—o—

Wilhelm Christen’s tidligere om
talte Komposition: „Potpourri over 
danske Sange“ kan faas til Salg hos 
Boghandler Christensen, Næstved. Be
stillinger modtages ogsaa gennem 
„Diplen“s Ekspedition. Det er et 
fikst, lille Arbejde, som den unge 
Komponist kan have megen Ære af. 
Sangene er kunstfærdigf sammen
slyngede, saa at de danner et har
monisk Hele. Kompositionen er 
ikke et stort og fordringsfuldt Musik
værk, men stilfærdigt og piano. Den 
vil være en Pryd paa ethvert Klaver.

Til de ubenbys Abonnenter!
Vi ser os nødsaget til at bede om 

vore 1 Kr. 75 Øre for dette Kvartal 
nu med det samme. Er Pengene 
ikke betalt inden 75. ds. bliver Op
krævning tilsendt. De, der ønsker 
Opkrævning, kan altsaa bare vente 
til den Dato. Ekspeditionen.

Næste Uge.
— o—

13. Marts: Kai Hoffmann.

A. W. Adamsen,
Skræderfor retning.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. cg? 524.

Georg Christensen,
Boghandel, (Cg= Nr. 4) 

Axeltorvet, Næstved. 
Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

Dansk cg kalifornisk Honning. C. Nandrupl

L. Petersen,
Kirkestræde (C^ 470), 

Cigarer & Tohakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder,
Kirkestræde 269),

Fodtøj - i største Udvalg.
Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo.

Redaktionssekretæi: Kai Hastrup.
Næstved Avis’ Bogtrykkeri.
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Ugeblad for Herlufsholm.

Onsdag den 14. Marts. 1917.

Hvad vil du være?
—o---

I en Artikel i forrige Nummer af 
„Diplen“ søger T. at paavise, at det 
er umuligt at lære at interessere sig 
for noget. Han indrømmer, at man 
kan have mange Interesser, men 
spørger naivt, hvad det. vil sige at 
faa en Hovedinteresse. Et Øjeblik 
efter falder han saa i Forundring 
over, at Sokrates kan skrive, at man 
kan skifte Hovedinteresse. (Undskyld 
jeg udelader Hr. Gymnasiast foran 
Sokrates; thi foruden at det lyder 
daarligt, er det en sproglig Bommert.) 
Og Hr. T. er ikke, efter at have skre
vet Hr. Gymnasiast Sokrates, beret
tiget til at triumfere over Forveks
lingen mellem Ordsprog og Ordspil. 
Jeg synes, at naar T. maa spørge om 
hvad en Hovedinteressse er, og idet 
han hævder, at man har mange In
teresser, der alle er lige gode, og 
derefter angriber Sokrates, fordi han 
skriver, at man kan skifte Hovedin
teresse, saa viser det, at han har 
skrevet sin hadske Artikel førend han 
har overvejet Sagen nøje. Han ind
rømmer, at Sokrates’ Artikel er en 
velment Opfordring til dem, der har 

vanskeligt ved at beslutte sig for en 
bestemt Livsstilling. Senere i Artiklen 
hævder han, at det er Mangel paa 
Energi, der gør det vanskeligt for 
dem at beslutte sig.

Den Betragtnings Rigtighed vil jeg 
tillade mig at benægte. Det er an
dre Aarsager end Energimangel der 
gør, at man har vanskeligt ved at 
bestemme sig, og der er en vis Sand
synlighed for at den, der først efter 
moden Overvejelse har besluttet sig, 
kan kaste hele sin Energi og Inter
esse ind i Sagen for at naa henad 
den lige Vej til Maalet. B,

Ærede B 1
Efter 26 Gange at have gennem

læst Deres Artikel har det desværre 
ikke været mig muligt at’ faa noget 
ud af Deres Indlæg i „Hvad vil du 
være?“, om det nu skyldes en fejl
agtig Konstruktion i min Hjerne, eller 
at De maaske kunde have udtrykt 
Dem lidt mindre forstaaeligt (mildest 
talt!), skal jeg her lade være usagt. 
Ej heller agter jeg at blande mig i 
d’Hrr.’s lærde Diskussion om Spørgs- 
maalet, som De iøvrigt selv venligst 
har fjærnet Dem ganske betydeligt 
fra. Men jeg maa bare paa det be- 
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stemteste nedlægge Protest imod, at 
der rettes dansk Stil paa Artikler i 
mit Blad, især ikke af Dem. (Re- 
daktionssektretæren brugte f. Eks. 
en hel Flaske Blæk alene til at sætte 
Kommaer i Deres Artikel, efter at 
den var indleveret.) At De forøvrigt 
ikke har Gnist af Ret i hvad de skri
ver, gør mindre til Sagen. Det hele 
høret mere hjemme i en pedandisk 
Lærers Notebog, end i et estimeret 
Blad som „Diplen“. Dernæst kan 
jeg heller ikke gaa med til, at Hr. 
T.’s Artikel skulde være „hadsk“ og 
ikke vel overvejet. — Hvad ellers 
Diskussionen angaar, kan jeg des
værre ikke give d’Hrr. mere Plads, 
da Bladet jo som bekendt gaar ind 
med næste Nummer.

F. A. Milo.

Kaneturen.
—o—

Allerede Søndag Morgen holdt Hr. 
Willesen, der rimeligvis havde tilbragt 
en søvnløs Nat med at banke paa 
Barometret, en lille Tale til de 
tiloversblevne Disciple og udviklede 
for os en Plan om at foretage en 
Kanetur til Mogenstrup om Efter
middagen.

Præcis Kl. l1/2, jeg maa sige det 
forbavsede mig, holdt der fire Kaner 
foran Skolebygningen. Ja, Kaner er 
maaske et lidt for smigrende Udtryk, 
men det faar nu være; — kort sagt, 
vi blev stablede op, og under Mæng
dens Hurraraab satte Toget sig i 

Bevægelse. For at forebygge Mis- 
forstaaelser |maa jeg dog bemærke, at 
Mængden kun bestod af tre unge 
Damer, og at de ikke raabte Hurrra 
men nøjedes med at grine af os.

Naar undtages, at en Skagle til 
den Kane, jeg var med i, knækkede, 
skete der ingen Uheld under Vejs; 
men det var nu ikke Skaglens Skyld, 
for røde Jerrichou var nemlig med i 
samme Kane, (Kommentarer over
flødige). Der var bestilt Kaffe til 
os i Mogenstrup Kro; men nu vilde 
Skæbnen (eller maaske snarere Værten,) 
at den ikke var færdig, da vi kom, 
og altsaa maatte vi tage til Takke 
med en lille Spadseretur til at be
gynde med. Det gjorde dog ikke 
noget Skaar i Glæden, men bevir
kede kun, at Kaffen og den medbragte 
Femmad smagte saa meget desto 
bedre, da vi endelig fik den. Der
efter besteg vi igen Kanerne og an-
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„Lukkesmeden“.
—o—

Det bebudes at Scala’s be
kendte og yndede Komiker 
Carl Alstrup starter en Tourné 
gennem danske Provinsbyer 
med „Lykkesmeden“, et Styk
ke, der en Tid trak fuldt Hus 
1 Scala. Den unge Dage, som 
vi her bringer et Billede af, 
er Fru Nina Sommerfeldt- 
Schmidt, der spiller den kvin
delige Hovedrolle i Stykket. 
Hvis Tournéen naar til Næst
ved, hvad man nok tør antage, 
bliver det i hvert Fald inden 
1. Maj, saa vi kan roligt an
befale vore Læsere at gaa der
ind. Alstrup er, som de fleste 
ved, vor næststørste Komiker 
her i Landet, saa et Stykke, 
hvori han deltager, maa blive 
en Succes. Mefisto.

kom efter en for mit Vedkommende 
yderst behagelig Tur til Herlufsholm 
Kl. 51/2. Næsten hele Rektor Krarup 
med Familie — samt Hr. Willesen 
naturligvis — deltog i Turen.

Moti.

Halve Points.
—o---

Vi modtog for kort Tid siden et 
Brev fra vor Medarbejder Nummer- 
manden; men han vilde hverken 
komme tilbage eller opgive Adresse 

af Frygt for Hr. —d.—d. At han 
imidlertid ikke nærer noget som helst 
Had til samme Herre, viser den Om
stændighed, at han i Brevet bad os 
om vi ikke vilde slaa et lille Slag 
for Indførelsen af halve Points ved 
alle Aarsprøverne. (Hr. —d.—d. gaar 
nemlig i 6. Klasse og vilde altsaa 
kunne drage Fordel af Ordningen.) 
Dette Forslag er karakteristisk for 
Nummermanden, hans Valgsprog var: 
„Man skal gengælde ondt med godt“, 
og tit, naar vi sad og redigerede, 
afbrød han os for at lægge os det 
paa Sinde. Angaaende Forslaget saa 
er jeg ganske enig med Nummer
manden i, at halve Points burde an
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vendes; det er uretfærdigt, at man 
man ved Aarsprøven skal tabe en 
Masse Points uden at have Chance 
for at hæve sine Femtaller. Num
mermanden, der selv gik i 7. Klasse, 
havde jo aldeles ingen Fornøjelse af 
de halve Points, men saa meget 
desto mere rørende er det, at han 
vil gøre noget for Idéen.

Alcide.

En jQiii'iialists Genvordigheder.
—o—

Søndag Aften blev jeg grebet af 
Inspirationen og satte mig derfor 
straks hen for at nedskrive mine Tan
ker inden de forsvandt igen. Situa
tionen var nemlig denne, at Redak
tøren var i København, rimeligvis for 
at være til Stede ved Kronprinsens 
Gasgilde, der afholdtes samme Aften, 
og jeg havde i et letsindigt øjeblik 
paataget mig at skrive en hel Spalte 
i „Diplen“. Som sagt, jeg satte mig 
til at skrive. Men næppe havde jeg 
skrevet to Linier, før Bimme kom ind, 
lod Døren staa aaben og satte sig i 
min Flugtstol for at læse. Dette 
kunde nu ikke forstyrre mig i nogen

A. W. Ådamsen, 
Skræderfor retning. 

Leverandør til Flerlufsholm.

Jernbanegade 5. 524.

Georg Christensen, 
Boghandel, (^= Nr. 4) 

Axeltorvet, Næstved.
Boger, Billeder, Kunst, Musik. 

særlig høj Grad, saa efter at jeg 
havde lukket Døren efter ham, gav 
jeg mig igen til at skrive. Nu gik 
det dog hverken værre eller bedre, 
end at Hr. Bang kom ind, og straks 
efter var Adjunkten og Bimme i iv
rig Diskussion om hvorvidt hans, 
Bimmes, Datter, in spe, kunde blive 
optaget paa Vallø eller ej. I Sandhed 
et ophøjet Emne. Nu kom Klem 
ind og gav sig straks til at blade i 
et illustreret Blad, medens han holdt 
det helt oppe ved Lampen og saa- 
ledes dannede de mest forunderlige 
Skyggebilleder paa min Notebog. 
Dette fik jeg ham dog formaaet til 
at lade være med; men straks efter 
gav de sig alle tre til at tale om 
„Aladdin“. Men saa brast min Taal- 
modighed, i rasende Fart forsvandt 
jeg ind paa Sovesalen for at glemme 
mine Genvordigheder i Morfeus’ Arme.

Noir.

Næste Uge.
— o—

16. Marts: Poul Hage.
20. — : Leif Hansen.
20. — : O. Lawaetz.

L. Petersen
Kirkestræde (Cat 470), 

Cigarer & Tobakker 
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder,
Kirkestræde (» 269),

Fodtøj - i siørste tldralg.
Dansk og kalifornisk Honning. C. Nandrup!

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo.
Redaktionssekretær: Kai Hastrup.

Næstved Avis’ Bogtrykkeri.
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Farvel!
—o—■

Kære Læsere!
Nu er det Slut, jeg kan ikke mere, 

mine Kræfter er ebbet ud, min Tid 
er forbi, jeg trækker mig tilbage. Jeg 
maa desværre ogsaa meddele Dem, 
at „Diplen“ med dette Nummer gaar 
ind for dette Skoleaar, jeg havde 
tænkt, at den kunde være fortsat med 
en ny Redaktion endnu et Par Numre; 
men forskellige Omstændigheder har 
bevirket, at det ikke blev til noget. 
Men jeg har sikret mig, at min Efter
følger, Gymnasiast Georg Jerichow, 
begynder med „Diplen“s anden Aar- 
gang efter Sommerferien, og jeg 
haaber, at alle Abonnenterne fra i 
Aar vil blive ved „Diplen“ og be
tragte anden Aargang som en direkte 
Fortsættelse af første; trods det store 
Mellemrum. Jerichow har allerede 
sat mig ind i forskellige Reformer, 
han agter at indføre til sin Tid; 
f. Eks. kommer „Diplen“ til den Tid 
kun en Gang hver 14. Dag, men 
indeholder naturligvis saa ogsaa den 
dobbelte Tekst, samt adskilligt mere 
Billedstof, end det har været os 
muligt at skaffe. Til at hjælpe sig 

med Arbejdet ved Bladet har han 
foreløbig engageret d’Hrr. L. Berg og 
H. Milo, henholdsvis som Sekretær 
og Kasserer.

Naar jeg ser tilbage paa det Aar, 
i hvilket jeg har arbejdet ved „Dip
len“, dels som Sekretær og dels som 
Redaktør, saa gemmer det mange 
lyse og mange mørke Minder for mig. 
Men lad mig glemme de mørke Minder 
og kun dvæle ved de lyse. „Diplen“ 
har haft en stor og forholdsvis tak
nemmelig Læsekreds; den har været 
sin Opgave tro, som en velkommen 
Underholdning i de trange Vinterdage 
og har stadig holdt Skolens Ledere 
i Aande med smaa raske Angreb paa 
de bestaaende Forhold.

Vi har haft den Sorg, at ingen af 
vore Forbedringer er blevet gennem
ført, men haaber dog at ville faa den 
Triumf at se dem alle gennemførte 
engang i Fremtiden : Keglebanen ned
revet, længere Søvn for Disciplene og 
Bortskaffelsen af alle de andre Ting, 
der stadig er som smaa Kræftskader 
paa Herlufsholm. „Diplen“ bør i sin 
nuværende Skikkelse være en fast 
Ting i Herlufsholm Bevidsthed, saa 
at den kan fortsættes gennem flere 
Aargange ligesom saa mange andre
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Den sidste Sejrende.

Ak, løft ej mer til Raab jer Røst, 
om Verdensriger kækt ved Eder 
i Lænker bastet, Kyst til Kyst, 
om Magt og Ry, som rundt I spreder 
til Rigets Rand —, 
ret snarlig fra de Cilemtes Land, 
I stolte Fyrster vil en Stormagt kalde, 
blandt glemte Døde eders Aske falde I

—o —
Til Sult og Sot og blodig Vold, 
som Livets bange Opliør bringer, 
staar krybende i Dødens Sold; 
men Døden nye Magter tvinger 
af sælsom Art, 
som lærer ham at lyde snart —;
et Smil, et Kys — ifald sin Kunst med Liste 
han lønligt bruger — brat maa Hjertet briste

James Skirley (1596 -1666).

Skoleblade. Den korte Varighed, som 
visse Aargange af „Diplen“ har haft, 
burde være en Umulighed. Hermed 
takker jeg for Deres Venlighed i 
Aar og haaber at kunne „overdrage“ 
Dem sammen med selve „Diplen“ 
til G. Jerichow.

F. A. Milo.

Vi vil være foran 
cle andre!

—o—
En kendt Mand her paa Stedet 

udtalte for nogen Tid siden, at Her- 
lovianerne kun hørte til Bagtroppen 
af dansk Ungdom. Har han Ret?? 
— Først maa man gøre sig klart, 
hvad der skal förstaas ved dansk 
Ungdom, og hvad dens Maal bør 
være. Vi her paa Herlufsholm er 
sikkert fuldstændig enige om, at den 
sande danske Ungdom er den Ung
dom, der vil gøre det til sit Hoved- 
maal altid at kunne bevare for sig 
og sine Etterkommere Adjektivet 
„dansk“ og som gennem sit Livsar

bejde, hvad dette saa end er, vil 
gøre sig Umage for at kaste Glans 
over Danmarks Navn. Og hvordan 
dansk Skoleungdom skal virke med 
til det, er jo klart. Verdenskrigen 
har jo atter dokumenteret det, som 
hele Verdenshistorien tydelig viser, 
„at til syvende og sidst er det det, 
det hele kommer an paa: at kunne 
slaas“. _ Men for at kunne slaas maa 
man ville det, og man maa ville det 
saa lang Tid i Forvejen som mulig, 
det har Tyskland lært os. Og det, 
at man vil, det kan kun give sig Ud
slag i, at man lærer at organisere sig, 
lærer at lystre og træner sit Legeme 
til at kunne yde det mest mulige. 
Altsaa er man i Fortroppen af dansk 
Ungdom, naar man i sin Skoletid 
arbejder for det Maal. Og det gør 
vi 1 Dette er nemlig efter min Mening 
Hovedmaalet med Korpset og navnlig 
med 25 Mandskorpset*. Men 25 
Mandskorpset har endnu ikke vundet

*) For Læsere, der eventuelt ikke ved 
hvad dette er, vil jeg oplvse, at det er 
Herlufsholms Skyttekorps’ Officerskole, 
der kaldes saaledes. Red 
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den Tilslutning og Forstaaelse hos os, 
som det bør. Man indvender: „Vi 
har jo Sporten“. Men Sporten giver 
ikke den militære Træning som 25 
Mandskorpset, desuden driver knap 
Halvdelen af de 25 Mand Sport og 
Sportstiden er for vort Vedkommende 
saa kort, at det umuligt kan skade 
Sportsmændene, at 25 Mandskorpset 
holder sine Øvelser hele den lange 
Vinter igennem. Til sidst er at be-' 
mærke, at det jo foreløbig kun har 
været en Gang om Ugen, vi har 
skullet møde, saa der er jo Tid nok 
til at drive Sport. Vi har alle sam
men, lige fra første til syvende Klasse, 
vist gennem vort Arbejde i Korpset, 
at vi vil tilhøre og virkelig ogsaa 
tilhører den yderste Fortrop af dansk 
Skoleungdom, men lad os ogsaa gen
nem 25 Mandskorpset.vise, at vi ikke 
alene vil være i Fortroppen, men langt 
foran andre, og vise, at vi af Ver
denskrigen har lært, li vad Fremtiden 
kræver. Vi vil, at det skal blive til 
en ældgammel Tradition paa Herlufs
holm, at Herlovianerne hører til den 
ypperste danske Latinskoleungdom.

En Herlovianer.

Redaktionen slutter sig med Glæde 
til ovenstaaende i det Haab, at det 
gode Forhold, som er mellem „Diplen“ 
og Herlufsholm Skyttekorps, de to 
Institutioner, der er stiftede samme 
Aar af samme Klasse, maa vare langt 
ude i Fremtiden gennem vore kom
mende Aargange og lige saa længe, 
som der noget der hedder ægte 
dansk Herlovianeraand. Red.

Erik Bøg: Tre for Een.
—o—

Tredie Klasse havde i Aar valgt 
„Tre for Een“, Vaudeville i en Akt 
af Erik Bøgh. Stykket i sig selv 
var, som de gamle Travere nu engang 
er: en Duftvaudeville. Handling kunde 
naturligvis daarlig spores i Stykket, 
men det er jo kun Gymnastiksalen, 
man befinder sig i og ikke et virke
ligt Teater, saa Fordringerne maatte 
stemmes betydeligt ned. Men hvor
dan skulde en Tredie-Klasses Kome
die ogsaa kunne være første Klasses ! 
Sceneinstruktør Fischer, der i det dag
lige Liv er mest kendt som aim. 
Adjunkt, viste sig tydeligt gennem 
de fleste af Skuespillerne; de var ty- 

.deligt prægede af Instruktionen, hel
digvis, for den var god. Hr. Fischers 
Aand svævede over Vandene, viste 
sig i deres Tale, deres Bevægelser, 
deres Flytten Stole. Som Helhed 
spillede de unge Mennesker morsomt, 
skønt Kirstein engang syntes, at hans 
Replik var saa morsom, at han abso
lut maatte gentage den. Samme 
Kirstein spillede forresten nydeligt og 
Sang som en Engel, men — und
skyld — stor, det var han nu ikke. 
Man havde til Tider lidt vanskelig 
ved at finde ham, især naar Rosen
thai og Schultz var paa Scenen paa 
een Gang, men høre ham kunde man 
da — heldigvis. Rosenthai var rigtig 
god, naar han ikke just udstødte de 
uartikulerede Hyl, som skulde fore
stille Graad; han spillede til Tider 
saa sjælfuldt, at man følte sig hensat 
til Ølberg (Undskyld, jeg mener Oeh-
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lenschläger), men som sagt, han „sjæ
lede“ af og til lidt for kraftigt. Hans 
Forelskelse i Schultz kunde jeg ikke 
rigtig dele. Men Smag og Behag 
er jo forskellig (derfor bliver al Mad 
spist og alle Kvinder gift — siger 
man). Jeg fandt nu nærmest Schultz 
mere komisk end just smuk, og saa- 
dan har vist Forfatteren tænkt sig 
Onkel Tørn. Han var meget mor
som, alene ved sit Udseende virkede 
han stærkt, og med en flot udstoppet 
Mave lignede han en gammel Skurk 
af en Onkel (Udstopperne havde 
denne Gang anbragt Sofapuden rig
tigt og ikke som man plejer at se 
helt oppe, hvor andre Folk har Bryst). 
Den unge Richel (i Modsætning til 
„Gamle“) var rigtig god som Madam 
Mortensen, han trippede lige lovlig 
meget op og ned, og saa ud til at 
lide af et lettere Tilfælde af St. Fejts- 
dans. Hans Latter var rystende, man 
følte sig hensat til „den urolige 
Gang“ paa 6. Afdeling. Thomas Be
ckett var ikke saa morsom som sin 
Broder, men det var ogsaa meget, om 
Skolen skulde være begavet med hele 
to Skuespillertalenter af Navnet Be
ckett. Hans Københavnsk overgik 
ikke det, der ellers tales fra Gymna
stiksalsscenen, og han havde altfor 
faa Bevægelser at vælge imellem. 
Men Rollen var ikke taknemmelig. 
Hans Kæreste, Primadonnaen Glente, 
holdt ikke det, han lovede i Inter
viewet; men var Becketts Rolle utak
nemmelig, saa var hans det endnu 
mere. — Jeg var lige ved at slutte 
af, da jeg saa paa Programmet, at 
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der stod: Kristian, hendes Son — 
M. Lerche, ham havde jeg næsten 
glemt; men om ham kan det siges, 
at han saa rigtig godt ud som lille 
Dreng, men at at det ligesom med 
Kirstein til Tider var vanskeligt at 
finde ham paa Scenen. Sangene i 
Stykket blev, naar man undtager Kir
steins, daarligt udførte, hvad Stemmer 
angaar; men det er jo ogsaa svært 
at synge uden Ledsagelse.

Me fist o.

Næstved Materialhandel
KAMME, TANDBØRSTER, SVAMPE 

TOILETSÆBER, TANDPASTA, 
BRILLANTINE 

samt 
CHOCOLADER og CONFECT 

købes bedst hos 

Edvard Schou, 
cand, pharm.

Telefon 120. Torvestræde

Min Fyldepen!
—o—

Jeg havde engang læst en glimrende 
Reklame for Fyldepenne, og besluttede 
mig derfor til at købe en. Boghandleren, 
som jeg i den Anledning henvendte mig 
til, tilbød mig straks et Eksemplar, der 
efter hans Mening skulde indeholde alle 
de fortræffelige Egenskaber, nogen Fylde
pen kunde være i Besiddelse af. Den var 
let at fylde, klattede ikke, faldt godt i 
Haanden og var næsten uopslidelig osv. 
Jeg betalte og skyndte mig bort, for at 
Boghandleren ikke skulde fortryde Salget. 
Det var min sikre Overbevisning, at ud
rustet med en saadan Pen kunde man 
umuligt undgaa at faa 6 i dansk Stil.

Jeg havde aldrig før haft noget at gøre 
med en Fyldepen; men der fulgte Brugs
anvisning med, saa jeg mente nok, jeg 
kunde klare Paafyldningen; det skulde jo 
være saa nemt. „Man skruer den øverste 
Del af“, stod der; men det var sandelig 
lettere sagt end gjort; thi den øverste Del 
sad nemlig lige saa fast som Hatten paa 
en Mand, man møder paa Gaden. Ende
lig fik jeg den dog af ved Hjælp af en 
Knibtang (jeg anbefaler det samme Middel, 
hvis man vil have nogen til at hilse), og 
nu begyndte Paafyldningen for Alvor. 
Ved Hjælp af en lille Sprøjte, der fulgte 
med, lykkedes det mig tre Gange at faa 
suget noget Blæk op ad Flasken, men 
hver Gang spildte jeg det igen over Fing
rene og Bordet; først fjerde Gang fik jeg 
transporteret det fornødne Kvantum over 
i Fyldepennens Beholder. Efter en halv
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Times Forløb havde jeg i Følge Brugs
anvisningen gjort Apparatet klar til Skriv
ning, og jeg tog derfor et Stykke Papir frem 
for at begynde ; men ikke en Draabe Blæk 
korn der. Jeg rystede Pennen ; men hver
ken Stød, Slag eller Eder formaaede at 
bringe den mindste Smule Blæk frem 
paa Papiret. Jeg tænkte, at der maatte 
være noget galt med Paafyldningen, og 
lagde derfor Pennen fra mig, for endnu 
engang at gennemlæse Brugsanvisningen. 
Da jeg igen løftede Øjnene fra Papiret 
mødte der mig et frygteligt Syn. Fylde
pennen havde aabenbart fortrudt sin tid

ligere Gerrighed, og havde derfor udspyet 
alt Blækket af sit Indre; thi hele Bordet 
svømmede af Blæk. Jeg tog uforsigtig 
Pennen, lagde den ned i en vandtæt 
Daase og laasede den inde. Siden har 
jeg ikke gjort Forsøg med Fyldepenne.

Pannvchis.

Ansvarhavende Redaktør: F. A. Milo. 
Redaktionssekretæi: Kai Hastrup. 

Næstved Avis’ Bogtrykkeri.

Jean Tissot, Torvestræde, Næstved.
Leverandør til Herlufsholm.

Meget stort Lager af prima elegante Stoffer til
—■■■ - —- Kjole=, Smoking= og Jakkehabitter. —

Lager af 
Jagtgeværer' og 

Ammunition. 
Køre- og Ridepiske.

A. Larsen.
Køkkenudstyr. 

Børstenbinder- 
Artikler. 
Trævarer.

Vald. Jensens 
Bogbinderi, 

Kindhestegade, 
===== anbefales. =====

A. W. Adamsen,
Skræderforretmng.

Leverandør til Herlufsholm.

Jernbanegade 5. 524.

Georg Christensen,
Boghandel, (W Nr. 4) 

Axeitorvet, Næstved. 
Bøger, Billeder, Kunst, Musik.

Næstved Kaffemagasin,
F. M. Springer.

Kaffe = The = Chokolade 
Bisquit.

L. Petersen,
Kirkestræde 470),

Cigarer & Tobakker
i største og billigste Udvalg.

C. Schrøder,
Kirkestræde 269),

Fodtøj — i sterste Ildvalg.
Dansk og kalifornisk Honning. C. Nandrup!


