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Anmeldelse.
—o—

Vi har fra Aage Klein (III G) 
modtaget nedenstaEmde Bog
anmeldelse, som paa Grund af 
Pladsmangel i sidste Nr. af Ba
det kommer noget sent.

Olfert Ricard:
Den Gang han vandrede her.
Richard har udsendt en ny 

Bog, o|g den vil sikkert ligesom 
alle hans andre blive modtaget 
med Glæde i store Eefe af Be
folkningen. Jeg har sjældent, ja 
jeg kan godt sige aldrig, læst 
en Bog med saa stort et Ud
bytte.

Det psykologiske, den Sjæle - 
og Menneskekundskab, som 
Forfatteren lægger for Dagen, 
er rent ud forbløffende. Man 
træffer næsten paa hver Side i 
Fortællingerne naglet, hvor man, 
uvilkaaiTg: st ndser cg tænker: 
„Det var, som du kunde se d'.g 

selv.“ „Det er akkurat mig. dis
se Ord siges til.“

Richard siger olgsaa selv i 
Indledningen: „Det psykologi
ske Synspunkt er det enlei over
vejende — ud fra den Tanke- 
ganlgi: at Mennesket er nogen
lunde det samme til alle Tider, 
hvor det gælder dc store, ie|nkel- 
te, dybtgaaen.de Følelsler.“

Og s;aa er disse 9 Fantasier, 
hvoraf Bogen bestaar, skrevet 
paa det smukkeste Dansk, man 
kan tænke sig, muntert, fuldt 
af Lune, fuldstændig1, som man 
kan hore Richard tale til en 
Skare unge. Samtidig mærkes 
dein dybe Pietet for Biblelordet.

Han for er, som lian selv si
ger, ad en Bivej Læseren op 
til en eller anden !e:vig kendt 
Begivenhed, hvor han er Ho- 
vedper senen -- men saadan, at 
den ses og opleves af |e|n Bi
pers n. Virkninlgen mangfoldig
gøres Ved Viggo Bangs smukke 
Ulusmaticner. De fleste Tlegnin-

dybtgaaen.de
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A. ERSLEV
iBternatijinal Boghandel

Starste Lager af danske og udenlandske Bager
Scout Litteratur

ger er li|g|e dernpde fra, da Teg
neren fornylig stelv har gæstet 
„det' hellige Land“.

Det er en sjælden smuk B. g, 
som jeg vil anbefale til alle at 
læse, navnlig, de, der før ikke 
har været Yndere af Richard 
og hele den Ungdomsbevægfel- 
ses som staar i saa stor Gæld 
til ham.

De vil sikkert derigeinniem 
kbmmte [tii at se, hvilken uerstat- 
telgit Menneske, vi har midt 
iblandt os.

Aage KJ ein.

Diskussionsmøde.

For en ikke særlig talrig For- 
saJmling holdt Torben Salicath 
(III G) d. 16. Nov. Foredrag 
om Leo Tolstoy, specielt om 
hans Arbejde som Fredsagfta- 
tor. Foredraget, der holdtes paa 
Grundlag-af Tolstoys egfne Vær
ker, formede sig som en Re
degørelse for hans religiøse 

Standpunkt, der hænger nøje 
sammen med hans Standp.mki 
til Krigen. . '.

Først gav Fcredn gd.older n i 
en kort Skildring af Tois.nys , 
omtumlede Liv og gik derfra 
over til en letforstaee'ig Udvik
ling af hans Syn paa Kristen
dommen. T.s Lære gaar ud paa, 
at hele KrisPendomrhen leir inde
holdt i Bjergprædikenen, ojg ud 
fra den angriber han Krigen.

Betingelser for en Verdens
fred, siger T., er, at hel|q Men
neskeheden kommjeir til at le
ve efter Bjergprædikenens Mo- < 
ralbud; først, naar det er sket 
— og det vil ske, mener han 
— faat vi Verdensfred. Hr. Sa- 
lichath læste et Stykke lop af 
eln af Tolstoys Bøger, hvor han 
netop 'udformer sin Lære saa- 
ledes.

Man mærkede godt, at der 
var lagt et solidt Arbejde til 
Grund 'for dette Foredrag, Qg 
det blev fremsat i et fejlfrit 
Sprog; dog var en jævnt fortæl
lende Ferm at foretrække for . 
Oplæsning af et Manuskript,.
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Vor Frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg af engelske, franske 
og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen. 

nørregade 13, Telefon 9612.
mein det er jo en Kunst, der ei
ret vanslkielig' at tiløgine sig.

Uden Dirigentvalg, gik man 
straks fra Foredraget ovier til 
Diskussionen, som hovedsagdg 
førtes mellem Indledlelæn og F. 
Rasmusen (II G), henholdsvis 
en Tilhænger og en Modstander 
af Tolstoy. Rasimusen angreb 
Foredraget paa flere Punktjer 
og iførte derefter Diskussior.len 
fra. Krigen over paa andre Om- 
raader, f. Eks. Tolstoys Stilling 
til Ægteskabet paa Grundlag af 
„Kreutzer-Sonaten*' og „Anna 
Karénin“.

Mellem de Røster, c|e|r blan
dede sig i Diskussionen, be
mærkede mian især E. Madsen 
(III G), Sv. Aa. Lund (II G) 
samt Slomann og F. Bøgh-Niel- 
sen fra I G. Diskussionen, som 
i det hele var Inoget mat, oplø
ste sig i nogle politiske Kan- 
destøberier lover VjeTdenskrigien.

— Det lille Antal, der var 
mødt op, kunde tyde paa en 
dalende Interessje for Klubben. 
Lund, der aabriede Mødet, ud
trykte sin Glæde over at se d* 

faa Trofaste give Møde hver 
Gang. Saa optimistiske er vi an
dre ikke; vi ønsker af Hensyn 
til Klubbens Testaaen og Frem
gang, at der maa være fuldt 
Hus ved hvert Møde.

Pessimisten.

Koncert.
—o—

Som en let Dessert ovjen paa 
Formiddag ens tungere Aands- 
føde virkede den 1 Ile Eftermid- 
dagskuncert, Skolen lod afholde 
forleden i Gym. a t ks d n. hvor 
fhv. Skuespiller Meyer i Mefeø- 
reinde Øjemed undje|.holdt os 
med Sang til eget Akkompag
nement paa Luth.

Dein gamle 11 eire foitødrogsi
ne. Viser toed ungdommeligt 
Humør log fik efter hveirt Num
mer et hjerteligt Bifald af storjei 
og- smaa, der alle morede sig li
ge godt. Han sang en Række 
Visier af Jeppe Aakjær, Blicher, 
Erik Bøgh, Bellmann m, fl-, og 
mellem disse. Numre indflette-
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Crome Q, Goldschmidts
Hovedudsalg Citygade

Altid billiste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

des. nogle muntre Børnevisier, 
der gjorde stor Lykke.

Mindre Lyldce gjorde de Bet.l- 
mainske Sange, eller rleitterie, det 
Surrogat for Bellmann, man 
bød |os i en -dansk Oversættelse, 
thi ved at oversættes mister dis
se Viser en stor Del af d|efes 
Charme. For nægtesi kan det jo 
ikke, at det svenske Sprog ejer 
en melodisk Klang og en Yn
de, søm vort eget Sprog savner, 
og som bevirker, at svenske 
Sa;nge -af mange foretrækkes, for 
danske, omend tit med Urette.

Hvad Bellmann angaar, der 
maa vi anføre Hr- Meyers eg
ne Ord — men uden Ironi — 
at man begaar en Helligbrøde 
ved at synge. „Fredmanns epist
lar“ og ,,f redmanns sånger“ 
paa Dansk. Dog maa det siges 
til Hr. Meyers Ros, at hans liv
fulde Foredrag gav „-epistlarna“ 
noget af deres rettlei Kulør.

Efter Koncerten, der varede 
fra Kl. 2 til Kl. 3, holdt Rek
tor Madsen en Tale, hvori han 
takkede for de|n ndinærkedje Un
derholdning og fremhævede for 

os, hvilket uegennyttigt og pris
værdigt Arbejde Hr. Meyer ud
fører ved at g;ive Koncerter til 
Fordel for de stakkels Børn i 
Nordslesvig, hvem Krigen har 
gjort faderløse. Til Slutning 
fulgte vi Rektors Opfordring! og 
og iglav Hr. Meyer en velmjent 
Klapsalve, der fik Hpset til at 
ryste.

Indsamlingen bragte omtrent 
et Hundrede Kroner.

Pst.

Oversættelses- 
Konkurrence.

—o--
Paa Foranledning af Hr. Ot

to Madsen udskriver vi en Præ
mie-Konkurrence, som gaar ud 
paa at give en Oversættelse af 
nedenstaaende lille Digt, der ler 
skrevet af den engelske Digter 
Goldsmith. Digtet, der vil væ
re de fleste Gymnasiaster velbe
kendt fra .Læsningen af „Soci
al Life in England“, beskriver 
en engelsk Krostue for 200 Aar 
siden. Oversættelsen skal sielv- 
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følgelig! være paa Vers og ikke 
for fri. Besvarelsen kan lentien 
indleveres til Redaktøxfein i II 
G eller sendes til sammies Bo
pæl mærket med Oversætter|ens 
Navn og Klasse. Indleverings- 
fristen udløber 14 Dage efter 
Udsendelsen af dette Nummer, 
hvorefter de indløbne Besvarel
ser bliver kritisk bedømt af Hr. 
O. Madsen, der giver en ten
gelsk Bojg som Præmie til den 
bedste Oversættelse. Vær saa 
god, hæng i! Her er Digtet:

Where village statesm|en talked 
with looks profound,

Andnews mluch older than thur 
ale went round.

Imagination fondly stops to 
trace

The parlour splendours of that 
festive place

The whjtewashed hall, the ni- 
cely-sanded floor, 

The varnkhed clock that 
clicked behin . the door;

The ehest cointrived a double 
debt to pay,

A 'bed by night, a ehest of dra- 
wers by day;

The pictures placed for orna
ment and use, 

The twelve geod rules, the royal 
game of goose;

The hearth, except when wintier 
chilied the day,

With aspen boughs, and flo-, 
wer s, and fennelgay, 

While brokten teacups, wisely 
kept for show, 

Ranged ner the chinney, 
glistened in a row’.

Foredrag.
—o—

Hr. Adjunkt Müllers Fore
drag om Palæstina forr. Lørdag; 
Aften havde hidkaldt største 
Delen af Mellemskolen og 
Gymnasiet samt flere af Lærer
personalet, der mødte op :i For
ventning om Inogiet godt og in
teressant. Pir. Midler nyder jo 
et stort Ry baade som Viden
skabsmand log Fortæller, ogden 
Aften skuffede han heller ikk|e, 
Fo r ven tningeme.

Da vor afholdte Hjstorieliæ- 
rer viste sig i Salen, efter at 
han havde sat Publikum i æng
stelig Spænding ved sin Udebli
ven, modtoges han med stor
mende Ovationer, saa han knapt 
kunde komme til Orde. Inte
ressen toges straks fangen 
en ret original Indledning om 
„Lykkens Galoscher“, hvortil 
Hr. Müller behændigt knystede 
sit egentlige Foredrag om. Ud
gravningerne i Palæstina, der 
har skaffe.t Nutidens Arkæolo
ger et dybt Indblik i den Kul
tur, som ‘man før kun kendte 
fra det gi. Testamente. Hr. 
Müller viste atter her sin for
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træffelige Evne til. at gøre For
tiden. levende for sine Tilhø
rere.

Han fremhævede stadig, hvor 
smaa o|g primitive Forholdene 
har været i Oldtidens Jødeland, 
og hvor lidt 'de har svaret til 
de Forestillinger, man gør sig, 
naar man læser i det gi. Te
stamente om Landet, der flød 
med Mælk og Honning som Sa
lomons Teimpel, om Krigshære 
osv. Endvidere paaviste Hr. 
Müller, hvo Jedes Jødernes Kul
tur i lange Tider har været un
der stadig Paavirkning fra Ba
bylon, medens deres skønne Lit
teratur, der hører til Verdenshi
storiens bedste, har været no
genlunde selvstændig.

Disse Oplysninger blev givet 
os —■ 'ikke gennem en lærd Ud
vikling, men ved talrige Anek
doter og ved Lysbilleder, der 
holdt Tilhørerne i A,andle de l1/^ 
Time, Foredraget varede.

Beklageligt var det, at Lys- 
billeAeme kom i en menings’øs 

Rækkefølge — meget imod Hr. 
Müllers Vilje; thi derved kom 
Foredraget til at bestaa af løs
revne Brudstykker. For at bø
de noget herpaa sluttedes diet 
med jet ‘kort Resumé af det fore- 
gaaende.

Da Bifaldet var stilnet af, bad 
Rektor os gaa pænt og; roligt 
hjem (en lille Fyr klappede 
energisk ad disse Ord), og ly
dige, siom vi heldigvis er, laa vi 
snart efter i vore Senge og rej
ste mied Ole Lukøjé til det h|el- 
lige Land.

Kalorius.

Vi beklager, at vi har maatet 
udelade „Kendte Mænd“ i dettie 
Nummer, da de forskellige An
meldelser har slugt al Pladsen. 
Kaj Schmidt "(Il G) der gjorde 
Lykke med sim Artikel om Her
man Bang, har lovet os en lig
nende om Holger Drachmann, 
der antagelig vil komme i næ
ste Nr.

HUSK
Skolens Boghandel.

H. A. Salling;
H. C. Ørstedsvej 42,

(Hj. af Forchhammersvej.)
Telf. 2340. Telf. 2340.

Stort Lager af Skoleboger og Skolerekvisitter til Henrik Madsen? Skele.
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KØB 
Lommebog for Skoleelever 
Børnenes Juleroser. Børnenes Julegave 

Julekort hos
F. W. Dalberg. a. C. Ørstedsv. 50 c 

Telefon Nora 2192y

Alle Skolebøger, Stilebøger, 
Karakterbøger, som bruges 
i Ingrid Jespersens Skole, 

faas i

Emil Wienes 
Boghandel

Øaterbrog. 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante Læderpenaler.

Telefoner Central 5029 og 12029

Ilaaftl« den nye Ulykkes- 
Mil forsikringslov 
llUwls fordrer, at enhv.
der beskæftiger andre Personer 
i sin Tjeneste, skal tegne en
Ulykkesforsikrings- 

Police

Elektriske og mekaniske Jern
baner, Dampmaskiner i stort 

Udvalg fra 2 Kr. Meccano- 
Lagergreen-Skøjter. Kælker. 

Ski. Fodbolde.

Dansk Sports
magasin

Bredgade 21, ved Palægade.

Sin UlyKKesforsiKring 
efter den nye Lov tegner man i 

Nordisk 
Grønningen 17 Store Kongensgade 128 

Telefon 2860
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen 
Helmer s Hus.

HUSK
SKolens 

Boghandel
Johs.Marcker - Aabouevard 9 

(Hj. af Jac. Dannefærdsvej 2).
Telf. 8353.

Kollegiehæfter, Oktav 96 Sider 10 Øre.
— Kvart 72 - 15 -

Lommebog 
for Skoleelever 

for 1917 
er udkommen 

Pris Kr. 1,25.

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 2,00 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 
og store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.

Kærkomne
Briller og Plncenez 

Cornelius Knudsen 
Kgl. Hof Instrumentmager 

15, Købmagergade 15

Julegaver
købes bedst hos

Harald llaiwii
Frederiksborggade 28
Telefon Central 689

Forlang min illustrerede Huskeseddel
Redaktion: F. Rasmussen, Vester Boulevard 5, Telf. 7875.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


