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FRIEDRICH NITZSCHE.
1844 15. Oktober 1900

Allerede medens Nietzsche 
endnu var ganske lille, døde 
hans Fader, og Sønnens Opdra
gelse blev overdraget Moderen, 
der imidlertid forkælede ham 
stærkt. .Endnu som ung var N. 
vant til at faa sin Vilje, og den 
Mag.følelse, som findes ho-s et
hvert Menneske, vaktes hurtigt, 
og navnlig hans lille Søster 
maaltte døje Imeget under Brode
rens Mishandlinger.

Da han senere kom paa Kost
skole, levede han meget t'lbage- 
trukkent og viede sig helt til 
Studeringen., log' hans eneste Ad
spredelse blev Musikken.

Hans „Opdrager“ i a ndelig 
Henseende blev Schopenhauer, 
hvis pessimistiske Livssyn han 
snart kom til at dele, og som 
han bevarede under hele sin 
Virksomhed lige til de sidste 
Aar.

Halas Studier gik dog nær
mest i Retning af Filologi, og 
det lykkedes ham i en ganske 
ung Alder at blive Professor 
i Filologi ved Universitetet i 
Basel. Her virkede han saa j 
10 (Aar til Tilfredshed for alle 
undtagen for ham selv, da det 
nemlig gik op for ham, at hans 
Evner og Stræben g'k imod et 
andeL højere Maal: Selvstændig 
Skaben i Filosofien.

Da han havde taget sin Af
sked, begyndte han et Vandre
liv rundt omkring i alle Bjerg
landene, og her undfangede han 
Planerne td sine forskedige Bø
ger.

Halns Skrivemaade blev’ Afo
rismen, som. tidligere var ble
vet benyttet bl. a. af Marc Au
rel. Han 'var ofte syg, og dette 
hindrede ham i at føre Tanken 
lige fra Begyndelsen og videre
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A. ERSLEV’lutrrnational Boghandel s
______  — — - ______ i
torste Lager af danske og udenlandske Bøger

Scout Litteratur

i Udstrækningen til dens Af
slutning, saaledes som han hav
de gjort i sine første Bøger. 
Særlig dygtig udarbejdet er: 
,, Menneskelig“, „ A1: f ormenne- 
skelig“, „Morgenrøde“ og „Den 
muntre Videnskab“.

Heri retter han sin bedske 
Spot imod alle „Dannelsesfili- 
strene“, som han selv kaldte 
dem, log (optræder nærmest som 
Kritiker.

H,an optræder dog ogsaa som 
Forfatter, bl. ti. i „Zarathustra,“ 
og i „Genealogi der Moral“ og 
„Ecce Homo“.

I sidstnævnte Bog retter han 
sine Angreb mod Kristendom
men. I sin Bog „Jenseits Gut 
und Böse“ opstiller han sit Sy
stem, hvori han hævder, at Ud
viklingen bør stræbe mod et 
Overmenneske, da denne Kul
turens sande Værdi, dør bør væ
re, fortsætter han, et stort Skel 
mellem Aandens Mænd og 
„Pøbelen“, hvor sidstnævnte 
Ord udtrykker Resten af Men
neskeheden. Han kommer her 
i Strid med Kristendommen og 

Socialismen, og han bekæmpe
de da ogsaa disse to hele sit 
Liv.

Imidlertid havde han arbej
det for strængt og levet usundt, 
og disse to Ting bidrog meget 
til hans Aandssvækkelse, der 
førte til en Sindssyge, som han 
led øf sine sidste Aar. Dien før
ste, der herhjemme slog til Lyd 
for Nietzsche, var Georg Bran
des.

Af hans Bøger er „Zarathu
stra“, „Wagners Fald“, og et 
Udvalg af „Morgenrøde“, 
,, Menneskeligt“, „Altformenne- 
skeligt“ og „Den muntre Vi
denskab“ oversat til Dansk.

F. R.

Diskussions
klubben.

Det var os en stor Glæde at | 
se, at der faa Dage efter, at
Artiklen „Efteraar“ saa Dagens 
Lys i „Brændpunktets“ forrige 
Nummer, blev udsendt en Ind-



«de j

Vor frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg at engelske, franske
og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen.

nørregade 13. Telefon 9612.

bydelse til Diskussionsmøde.
Efterkommende den elskvær

dige Indbydelse indfandt vi os 
til den berammede Tid og spe
kulerede, medens vi deponere
de vort Tøj i Garderoben, paa, 
hvorfor man havde været saa 
snedige at ianbringle en rød Lyg,1- 
te ved Indgangen; „maaske for 
at skræmme Folk bort ?“

Vor Frygt viste sig' imidlertid 
at være Ubegrundet, thi da vi 
saa |ind i den festlig oplyste Fy
sikklasse, saa vi et Syn, som 
vi aldrig i vor forholdsvis lan
ge Levetid har set Mage til. 
Som Følge laf Indbydelsens ma
nende Kalden havde 22 — skri
ver toogtyve — givet Møde.

III G var repræsenteret af 4 
Personer, IIG af Q, IG plus 
Real af 12 og least not least 
havde selveste Rektor indfun
det sig for at overvære Aab- 
ningshø j t idel i gheden.

Overvældet af alt dette sank 
vi ned i en af Fysikklassens ma
gelige Fauteuils og vaagnede 
først op, da Svend Aage Lund 
havde holdt Indledningstalen, 

dannet et Forretningsudvalg og 
ordnet lignende Ubetydelighe
der.

Saa besteg det ærede Medlem 
fra II G, Frands Rasmusen, 
Talerstolen for at holde Fore
draget paa Grundlag af hvilket 
den eventuelle Diskussion skul
de bygges. Saa vidt vi husker 
kaldtes det „Øsalget, set fra po- 
litisk Synspunkt“, men svær
ge paa det tør vi ikke, og re
ferere det kan vi ikke. Tilbage 
staar kun Erindringen om et 
flydende Foredrag paa en halv 
Time, holdt paa et temmeligt 
mangelfuldt Dansk. Efter Fore
draget holdt Hr. Madsen en 
lille Tale, hvorpaa han trak sig 
tilbage.

5 Minutters Pause.

Saa skulde Diskussionen „gaa 
an“. Der var imidlertid ingen, 
der vovede at oplade sin Røst, 
hvorfor Pausen i Virkeligheden 
blev paa 10 Minutter, og vi ærg
rede os Over, at vi havde brudt 
af midt i en „Vrik“ nede hos
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Crome Q, Goldschmidts
Hovedudsalg Citygade

Altid billiste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

Frk. Svendsen for at komme 
op i rette Tid. Endelig sineg en 
sig op paa Talerstolen og ud
talte de bevingede Ord: „Jeg 
slutter mig fuldkomment til den 
sidste ærede Taler“. Dermed 
var alle Dæmninger brugt, og 
Argumenter pro. et contra Sal
get fulgte Slag i Slag.

Blandt dem, der med særlig 
Iver deltog i Diskussionen kan 
nævnes: E. Madsen (III G), 
Frands Rasmusen, Sv. Aa. 
Lund, A. Nielsen og Carl Niel
sen (II G), V. Amstrup (Real), 
der gjorde forgæves Forsøg paa 
at holde Konferencer a la Storm 
Petersen, og endelig en Del min
dre berømte og berygtede fra 
I G. Skønt Foredraget havde 
omhandlet „0salget, set fra po
litisk Synspunkt“, drejede Dis
kussionen sig især om det øko
nomiske Synspunkt. Stemningen 
blev vildere og vildere og hen 
imod Kl. 10 gik Bølgerne saa 
højt, at de truede med at over
skylle Øerne. Paa dette Tids
punkt fandt Dirigenten det for 
bedst at afbryde Forhandlingen 

og Publikum skiltes langsomt 
stadig diskuterende.

Den enorme Tilslutning viser, 
at der er Interesse for en Dis
kussionsklub, paa den anden 
Side viser nogle urolige Flove
ders Spektakler under Diskus
sionen, at Møderne ikke bør 
være for alle og enhver. Naar 
nogle enkelte Forandringer fo- 
retages^ vil „Diskussionsklub
ben“ sikkert have et langt Liv 
for sig, naar den stadig følger 
den gode gamle Hovedsætning:

„At gavne og fornøje, 
hav stedse det for Øje.“

—porter.

Et Besøg paa 
Georg Stage.

I Juli Maaned dette Aar laa 
Øvelsesskibet „Georg Stage“ til 
Ankers ud for Vedbæk. Jeg var
da saa heldig at komme ud og 
se Skibet. Jeg blev hentet i en 
Robaad paa vor Badebro, og 
næppe var vi nede i Baaden, 
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før vi med taktfaste Aaretag 
gled af Sted.

Saa snart vi kom op paa Ski
bet, blev vi præsenterede for Of
ficererne ; de vordende Matro
ser kunde ikke præsenteres for
os, fordi der var hele 72.

Kaptajnen foreslog nlu, at vi 
skulde sejle en lille Tur over 
ad Sverige til; Drengene blev 
derfor kommanderet til at tage 
Sejlene ned.

Undervejs blev der holdt nog
le Øvelser, som jeg nu skal for
tælle om. Først skulde de have 
Øvelsen „Mand over Bord!“ En 
Dreng trak i en Stang saaledes, 
at der faldt en Bøje med et rødt 
Flag ned i Vandet. Baadene 
blev sat ud, og to Minutter ef
ter var en af Baadene tilbage 
med Bøjen.

Saa kom det allermorsomste 
— den traadløse Telegraf. Jeg 
fik Lov til at gaa ind hos Man
den, der passer den; dér hørte 
jeg to tyske Skibe telegrafere 
til hinanden, det ene sagde 
Bum., B'um, Bum, det andet sag
de Bim, Bim, Bim. Saa skulde 
vi have noget at drikke og spise, 
Drengene fik Agernkakao, øg 
vi andre fik Citronsodavand 
med Smaakager til.

Jeg gik nu lidt omkring paa 
Skibet og lagde særlig ,(Mærke 
til Lodhiverne og Styrmænde
ne. En Lodhiver kaldes den, der 
maaler Dybden i Havet og der- 

paa med en ensformig Melodi 
udraaber den saaledes: „8 Me
ter, aahøj!“

Pludselig blev der raabt: 
.„Klar til lat vende!“ Og medens 
vi før havde haft Hveen paa 
venstre Haand, fik vi den nu 
paa højre. Paa Hjemvejen fik 
Drengene en Time i Sømands
kundskab, d. v. s- de blev ud
spurgt om, hvad Kompasset hed 
fra Sydost til Nordost osv., og 
hvad to Skibe skulde gøre, naar 
de mødte hinanden i Taage.

Nu var vi naaet dertil, hvor 
vi skulde af, og efter at have 
sagt Farvel og Tak, blev vi 
sendt i Land med en Motor- 
baad.

Kaj S a 1 o m o n s e n.

Monongahela.
Pludselig fik han øje paa di

rektør Coquinopoulos, der saa 
ironisk paa ham.

— Naa, kaptajn, hvordan 
gaar det saa med den. udmærke
de spillemaade, som skulde 
sprænge banken ? De maa finde 
paa en anden.

Layetto tog rask direktøren 
under armen og trak ham ud i 
haven.

— Hør, sagde han, de kan 
redde min ære. Jeg har lige tabt 
24000 francs i deres kasino, 
som ikke var mine egne; men 
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som regeringen havde betroet 
mig. Jeg beder dem onr at give 
mig dem igen; og jeg skal ud
stede dem en veksel, der helt 
og holdent skal blive betalt in
den et |aar------ 'inden seks imaa- 
neder, hvis de ønsker det.

— Men, hr. kaptajn, det stri
der fuldstændig mod husets 
skik og brug. Hvor skulde vi 
ende, hvis vi indrettede os paa 
at betale de tabte Penge tilbage 
mod veksler. Alt, hvad jeg kan 
gøre for dem, er at udbetale 
dem 500 francs for at Gætte dem 
i stand til at fortsætte deres 
rejse.

— Men, hr. direktør, — jeg 
gentager for dem, at hvis de 

ikke tilbagegiver mig disse 
24000 francs, er jeg vanæret — 
og altsaa en død mand. Ønsker 
de en Veksel paa — 3 maane- 
der ? Det er ikke længe — 3 
maaneder, 90 'dage — jeg beder 
dem.

— Umuligt, hr. kaptajn, fuld
stændig umuligt — jeg kan ik
ke hjælpe dem.

Han drejede sig om paa hæ
len for at gaa sin vej, da Lay- 
etto pludselig standsede ham.

— Jeg har 'sagt dem, at de 
vanærer mig, log at de følgelig 
tvinger mig til at skyde mig 
en kugle for panden.

(Forts.)
—o—

iKKe ud uden at Have et Fotografi- 
Apparat med

Største Udvalg i fotografiske 
:: Apparater og Tilbehør

Omhyggelig Vejledning gives

KongsbaK Q. Cohn
M* Nygade 2
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Harald Sirpsen
Frederiksbergg 28 - Telefon 689

Rekvisitter til

Tennis, Hockey og 
Fodbold.

BBBBBBBBBBBB■■■■■■

Køb hos 
vore Aver

terende I

AAGE HANSEN- BOGTRYKKERI
NØRREGADE 45

: Kataloger; 
Bogarbejde 
Regnskaber 
Tidsskrifter 
: Skemaer:

Adressekort 
:: Visitkort:: 

Illustra
tionsarbejde 

: Aktiebreve:

ALT BOGTRYKARBEJDE TIL MODERATE 
— — PRISER — —

TLF. BYEN 1647

t>, <J t> <5

□ □ BILLED OG FARVETRYK □ □
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bjøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen 
Helmershus.

HUSK
5Kolens 

Boghandel 
Jobs. Marcker - Aabouevard 9

(Hj. af Jac. Dannefærdsvej 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.

Telefoner Central 5029 og 12029

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

Skolens 
Boghandel. 
Ha A. Sølling;

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

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, Salvgade 26, Telf. Palæ70ly.
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


