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Fra Vestindien.

Vi bringer i Dag nogle Bil
leder af „vore sorte Brødre“ paa 
de vestindiske Øer.

Bølgerne gaar i disse Dage 
højt i Rigsdagen; skal de sæl
ges eller ikke? Amerikanernje 
har jo slaaet til, trods den høje 
Pris Hvordan skal det gaa 
herhjemme. Der agiteres vold
somt baade for og imod Salget, 
men Resultatet bliver vel nok, 
at „The Stars and Stripes“ 
kommet til at veje derovre.

Billederne fra „Børnenes Ma
gazin“.

T-th.



Side ”a

A. ERSLEV

Største Lager af danske og udenlandske Bøger
Scout Litteratur

Efteraar. Det muntre Hjørne.

Den indendørs Saison staar 
nu for Dørøn, Idrætsmlælndene 
er ved. atW’nc ind, og nu kom
mer de lange Aftener, som og- 
saa fer deres Charme; men 
hvor er Skolens Foreninger? 
Hvor ^.^Diskussionsklubben^ 
S k a kfof ehingen, B ibelkre d sen 
og alt, hviad der tidligere har 
været-paa Skolen af den Slags?

Forfatteren 'Sofus Michaelis 
udtalte forleden i iet Interview, 
at den danske' Ungdom ingein 
aandelige Interesser havde m|e- 
re. Er det-virkelig sandt? El
ler er Skolens H jemmiearbejd|ei 
saa stort ,at der aldeles ingen udg og stod udenfor Hulen; 
Tid bliver tilovers? Det store '|men han vidste ikke, at jeg var 
Kendskab til Biograftheater-J i Hulen. — Saa raabte han: 
Succes'erne som Appach'ernesTj„Er der nogen i Hulen?“ 
Hjævn“, „Joe Deeb’s Kamp med ”„Nej,“ svarede jeg, for jeg vil- 
Giftslangen“ og lignende1 skræk-, j/dé ikke have, at han skulde vi-
indjagende Stykker tyder ikke' 
derpaa.
Nej maa vi saa bede om en 
literær Klub, en Diskussions
klub eller lignende. Vær saa 
god de Herrer i II G. det er 
deres Tur. Z.

En Nødløgn er en Løgn, som 
man siger, naar main er i Nød. 
Jeg vil nævne et Eksempel paa 
en Nødløgn.

Jeg gik engang ud i Skoven 
for at plukke Bær . Da jeg var 
kommen dybt ind i den, kom 
der en Røver efter mig, jeg ud 
stødte et højt Skrig og løb fra 
Røveren, men han løb efter mig. 
Endelig løb jeg fra ham. men 
snart løb han efter mig igen, 
og jeg løb fra ham igen, men 
altid kom han efter ‘"'mig. Da 
blev jeg bange og flygtede ind 
i en Hule. Røveren kom efter

■ de, at jeg var i Hulen. Dette 
v var en Nødløgn. Men da jeg 

med Nød undgik at faa paa 
Nødden —■ greb jeg — om end 
nødig — til Nødløgnen, og snød 
ham.

* * *
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Vor frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg at engelske, franske 

og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen.

nørregade 13. Telefon 9612

Byens Stolthed og Glæde den 
unge Hansen har deltaget i en 
Ekspedition til Afrika. Hjem
kommen |til —Ik&bing møder (hän 
en Indfødt, som interesseret 
spørger ham ud:

— Var de langt nede i Afri
ka ?“

„Ja, vi var kun en Grad fra 
/Ekvator.1 1

„Det maa have været forfær
delig varmt; var det nordligere 
eller sydligere ?‘ 1

„Det var nordligere.“
„Naa, ja, saa kunde det da 

endda gaa an.“ 
* * *

Soldaten: „Melder Hr. Ober
sten, at det er umuligt for Ar
tilleriet at komme over Bakke
kammen, Stigningen er 1:10.“

Obersten: „Sludder og Vrøvl, 
de skal F... ta’ mig over, om 
saa Stigningen er 1:1000.“

Skolenyt.
Hr. Bøving-Petersen har i 

Sommerferien været Deltager i 
Naturforskerkongressen, Chri
stiania.

Senere foretog Hr. B.-P. nog
le Udflugter i Värmland, og 
havde bl. a. Lejlighed til at ta
le med Forfatterinden Selma 
Lagerløf.

Hr. Andersen har deltaget i 
Mathematikerkongressm, som 
for nylig afholdtes i Stockholm.

Den 10—11. ds. var Rektor 
sammen med I G paa Cykletur 
til Stevns.

3 G har faaet Adgang til„Pa- 
radisets Have“. Gid det maa 
gaa dem bedre, end det gik 
Adam og Eva samme Sted .

De vordende Studenter mod
tager næsten daglig med Glæ
de Besøg af gale eller fulde 
Folk fra Gaden .

Krage soger Mage 1

I næste Nummer' bringer vi 
en Artikel om Skolebladene i 
de sidste Aair. 1 i I

Paa Grund af Vanskeligheder 
ved Trykningen, klömmet det
te Nr. saa sent. 1
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Crome Q, Goldschmidts
Hovedudsalg & Citygade

Altid billigste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

Der kommer endnu 2 Numre 
i dette (noget lange) Kvartal.

Næste Nr. d. 1. Bidrag mod
tages med Glæde.

Monongahela.

Det var i den sidste sajson i 
Athen. Kaptajn dom Pedro Lay- 
etto, chef paa fregatten ,,Bom- 
barda“ havde med sit skib lagt 
sig for Anker paa den. lille red 
Porto-Leone. Han havde ordre 
fra sin regering til at bringe en 
skadeserstatning paa 24 000 
francs, der var krævet i Brasi
lien fra Konstantinopel som føl
ge af nogle - Afvigelser fra en 
handelstraktat, og nu havde han 
skam benyttet sig af nogle ti
mers frihed for at forsøge sin 
lykke ved rouletten.

Dom Pedro var virkelig i be
siddelse af en ufejlbarlig spil
lemetode, som han tidligere i 
Paris havde lært af Nini Fer
nande.

De havde utallige Gange 
forsøgt metoden med rede og 
hvide bønner, og hundrede gan
ge havde Kaptajnen siet en bun
ke bønner dyngie sig op foran 
ham, der var tilstrækkelig til 
at underholde alle Rio Janeiros 
pensionater og bespise alle Bra
siliens fattige til deres dages 
ende.

— Aa, gid disse bønner var 
piastre, raabte han tit.

— Saa spar. En 20000 francs 
er nok, og jeg paatager mig at 
sprænge banken, havde Niini 
svaret.

Og nu havde han dem i tegne
bogen de 20000 sammenspare
de francs; men da det for at 
følge og pointere den meget ind
viklede spillemetode var nød
vendigt at være to i Kampen, 
havde han telegraferet til sin 
gode veninde, at hun skulde mø
de ham i spillesalen. Hun 
skyndte sig at svare paa sin til
bedte brasilianers kalden, saa 
meget des mere, som hun i høj 
grad regnede paa en bid af ka
gen. Ved Middagstid satte vore. 
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to venner sig ved et af bordene, 
og kampen begyndte. Øjeblik
kelig opstod der en stor nysger
righed mellem spillerne ved sy
net af Layetto med den oliven- 
farvede hud, det sortcblaa haar, 
de flammende øjne, alt indfat
tet i hans rige kaptajnsuniform 
og et grønt slips, i hvilket en 
gu kl naa 1 f unk 1 e de.

Nini Fernande havde ogsaa 
en lille succés i sin kjole af kar
moisinrødt silke med hvide prik
ker, med sin store bærekrave 
ä Louis XIII og sin umaadelige 
toskanske Hat, der helt og hol
dent var garneret med mark
blomster.

Folk stimlede sammen om 
rouletten i tre rækker; Layetto 
satte, pengerne paa numrelnie, og 
Nini optegnede omhyggeligt 
paa et stykke papir tallenes ræk
kefølge, mens viseren lod sin 
pibende gnidiniinig mod skiven 
høre, og markøren med sine næ
selyde raabte numre og farver 
op:

,,17 rød, ulige og indsats! 22, 
sort, lige og tabtl“ I Begyn
delsen gik det meget godt. I de 
fire første omgange var det 
knapt nødvendigt .at fordoble 
indsatserne, og pengefne kom 
hurtigt ind med en net lille ge
vinst.

— Det kan ikke slaa fejl, ud
brød Nini triumferende; man 
vinder lidt ad gangen, mein man 

er vis paa at vinde.
Markørerne, der vare forbav

sede ved at se en ny spillem|etø- 
de, som de ikke kendte, havde 
for alle tilfælles skyld kaldt paa 
direktøren, Coqninopoulos, og 
denne havde lidt urolig stillet 
Isig(pplbiag parret. Menden sjete 
gang skiftede lykken, og gang 
for gang maatte den tabte ind
sats fordobles, idet de stadig 
forøgede summerne paa num
rene ovier trans varsalen. Lay
etto purrede bleg med ha mden 
op i haaret og satte Pengene 
paa de tal, Nini sagde. Men 
snart bøjede han sig ned til 
hendes øre og hviskede:

— Jeg har ikke mere, de 20000 
francs er gaaet.

— Det (er umuligt a t holde op 
og ødelægge Metoden, svarede 
Nini nervøst, næste Træk vin
der vi sikkert. Vi maa for en
hver pris blive ved. Vist er det, 
at vi tilsiidst faar held med os, 
og hvis vi stopper nu, taber vi 
alt.

—. Men hvad skal jeg gøre ? 
hvad skal jeg gøre ? spurgte 
Layetto ængstelig sig selv, me
dens han mekanisk trak -de 
24,000 francs op af lommen, 
som hans regering havde betro
et ham. De siger, vi er vis paa 
at vinde og faa alt igen? spurg
te han endnu tøvende.

— Ja, vist saa, det er klart, 
der er aldeles ingen risiko!
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— Godt, lad gaa, bestemte 
kaptajnen sig, og med lidt ry
stende hænder trak han de 20 
nødvendige 1000 francs sedler 
frem for at fortsætte kampen. 
Sort, der allerede var gaaet seks 
gange, gik endnu tre gange, og 
i mindre end 10 minutter var 
de 24,000 francs fulgt efter de 
20,000 i bankens kasse.

— Mer, mer, bliv ved, stam
mede Nini, mens hun rasende 
noterede løs. Næste træk er sik
kert, fuldstændig sikkert.

Men da Layetto følte, at teg
nebogen var tom, forstod han 
pludselig situationens alvor. 
Hans eget tab var ubetydeligt, 
men med de 24,000 francs var 

det væire; Den tyrkiske- rege
ring havde faaet underretning. 
Næste dag ventede den peng|e>- 
ne, og saa------ hvis kaptajnen 
ikke skaffede dem tilbage — 
maatte han tilstaa, at han hav
de anvendt dem til sine egne 
udgifter, at han havde spillet 
med og tabt de penge, der var 
betroet i hans varetægt, til 
hans loyalitet. Han vilde blive 
vanæret. Hvor skulde han i et 
land, hvor han var fremmed, 
paa 24 Timer kunne skaffe en 
saa betydelig sum.

Og han kendte den, denpe 
tyrkiske regering — altid træng
te den til penge.

(Forts.)

TAG 
iKKe ud uden at have et Fotografi- 

Apparat med

Største Udvalg i fotografiske 
:: Apparater og Tilbehør ::

Omhyggelig Vejledning gives

KongsbaK Cohn
Nygade 2 *
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■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Harald togt»»
Frederiksbergg 28 - Telefon 689

Rekvisitter til

Tennis, Hockey og 
Fodbold.

■■■■■■■■■■■■■■■■■B

lierler
1

Bræmlpunklel

AAGE HANSEN- BOGTRYKKERI
NØRREGADE 45 TLF. BYEN 1647
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Rladhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen
Helmers Hus.

HUSK
Skolens 

Boghandel 
Johs. Marcker - Aaboulevard 9 

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

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

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

faas i

Emil Wienes 
Boghandel 

Østerbrog- 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante 

Læderpenaler.

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.

Husk i

Skolens 
Boghandel. 
Hs A. Sølling;

H. C. Ørstedsvej 42.
(Hj. af Forchhammersvej.)

Telf. 2 3 4 0.

Stort Lager af Skolebøger og Skole
rekvisitter til Henrik Madsens Skole.

Originale

Coventry Royal Cycler 
findes paa Lager 
i alle Stelhøjder

Dansk Sportsmagasin
Bredgade 21 (v. Palæg.) Telef. 3105

Redaktion : T. Salicath, Sølvgade 26, Telf J’alæ 70iy. 

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


