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SCHNEEKLOTH- 
lANERBLADET.

Abonnement: 40 Øre pr. Kvartal. — 15 Øre pr. Maaned. — 5 Øre pr. Nr.

Nr. 4. 6. Oktober 1910. 1 Aargang.

Møde i Discussions* 
klubben.

S. S. D. afholdt i Tirsdags 
il første Møde under den ny 
estyrelse. Mødet holdtes i Lo- 
alet paa Skolen. Som man 
unde vente var en Discus- 
ionsaften med Emne »Den krist- 
e Ungdomsbevægelses Beretti- 
else« godt besøgt, og der ud- 
pandt sig i Aftenens Løb en 
»røftekse, som man uden Be- 
enkning kan kalde den inter- 
ssanteste, vi har haft i Klubben.

Som første Virkning af Be- 
lyrelsesskiftet konstateredes det, 
t Svend Aage Bügel, der, saa 
idt jeg husker, hidtil ikke har 
eltaget i noget Møde, var kom
aen til Stede. Han indledede 
ned et Par Bemærkninger an- 
aaende nogle Angreb rettede 
nod ham her fra Bladel, og 
fter at Arne Fog dernæst var 
algt til Dirigent, aabnedes For- 
landlingerne af Hans Hertz, som || 

i sin Indledning, der fremførtes 
i korte, bestemte Sætninger nøje
des med at fastslaa K. F. U. M.s 
Udvikling og Arbejdsmaade.

Der fulgie nu en lidet interes
sant Discussion om Styrtebade- 
ne i F. D. F., Mødetvang i K. 
F. U. M. o. 1., som først afbrø
des af nogle Forhandlinger om 
Konfirmationen, hvori især Ove 
Michelsen deltog, senere af Bü
gel, der søgte (først et Par 
Gange forgæves, men tilsidst med 
Held) at dreje Talen ind paa et 
ulige interessantere Spørgsmaal, 
idet han hævdede det som noget 
utiltalende, at Børn gennem Sko
len, Paavirkning i Hjemmet og 
endelig gennem F. D. F. (o. 
den kristne Ungdomsbevægelse) 
bragtes i et Afhængighedsfor
hold til Kristendommen, som 
de senere vanskeligt satte sig 
ud over, at der med andre Ord 
øvedes Aandstyranni. Bügels 
Ord, der hilstes med Bifald, 
suppleredes af Christoffersen, 
der fremhævede, i hvor ringe
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Grad Børn er i Stand til at øve 
Kritik, og Resten af Aftenen (til 
c. Kl. 10) drejede Discussionen 
sig om dette Emne.

Vor Formand, Svend Aage 
Bügel, afslørede sig som en 
Mand, der i sig forenede de to, 
i denne Sammenhæng, vigtigste 
af de Egenskaber, Perikles for
drede at en ledende Mand: at 
have Indsigt, og at kunne med
dele denne Indsigt til sine Med
borgere. At tale med begge 
Hænder i Lommen var en Ufor
skammethed, han ikke var alene 
om at byde Tilhørerne.

Der herskede almindelig Til
fredshed med Mødet; kun vakte 
det nogen Opsigt, at en stor 
Del af de mødte (deriblandt et 
Flertal af II G) forlod Lokalet 
Kl. ■ .. „ •

H I.
I •

Co~> *

Telttur i Sydsjælland.
[A. Helms.]

\ r” ’ <» -a •• v t,.% A ,

cSb
I. Forberedelser og Afmarch.

Man kati rejse: 'paa . mange 
Maader. Man^kan fare Landet 
rundt i Løbet af nogle Timer i 
Automobil' indhyllet' i Belsværk, 
Kæmpebriller og en stor Støvsky, 
eller man kan rejse med Hr.

Hertz til Sverrig og blive mo< 
taget paa Banegaarden af Hus; 
rernes Musikkorps ; men man ka 
ogsaa se sig om paa en mei 
primitiv Maade, idet man til Foc 
strejfer om med sit Telt pa 
Ryggen, fri og uafhængig soi 
Beduinen, saaledes som A, 1 
og jeg gjorde det i Sommer.

Ferien stundede til, og gaml 
Ferielængsler, der Aaret igennei 
havde ligget i Dvale, dybt be 
gravet i Niels Nielsens Aritmeti 
og franske Gloser m. m , spired 
frem til nyt Liv, med nye Foi 
haabninger og Krav paa Reali 
sation

Denne . Gang skulde det bliv. 
Alvor, og for ikke at lade de 
blive ved blotte Spekulationer — 
tog vi straks praktisk fat. Basi 
for Velvære er en god Natte 
søvn; denne er paa en Telttu 
betinget af gode Soveposer, alt 
saa skulde saadanne skaffes ; o; 
en af os fik den Ide at søgi 
Oplysninger desangaaende ho 
Sejlmageren paa »Kgl grønland 
ske Handelsplads«.

Det viste sig at være en lyk 
kelig Ide; thi netop som vi skuldi 
til at gaa, faldt det Sejlmageret 
ind, at det maaske kunde inte 
ressere os at se nogle Telte og 
Soveposer af Rensdyrskind, de 
havde deltaget i Mylius Erichsen: 
sidste skæbnesvangre Ekspedi 
tion til Grønlands Østkyst, og 
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>m nu var kommet i hans Eje. 
et var noget for os! Sagerne 
sig selv tiltalte os meget, og 
ranpletter og andre synlige 
por af Gi ønlandsfarernes Vir
en overbeviste os kun yder
gere om, at vi havde solidt 
Iram for os, der havde staaet 
in Prøve under vanskelige For- 
old. Vi stod her over for en 
ihance af dem, man kun møder 
en Gang, Fristelsen var for stor, 
i aflivede rask de økonomiske 
Jetænkeligheder, slog til og køb- 
e 1 Telt og 3 Soveposer. Her- 
ied var der tilvejebragt et solidt 
bundlag for Turen; og der fulg- 
e nu interessante Aftner, hvor 
■i med Kortet udbredt for os 
Irøftede Rejseplaner og gennem 
Tobaksrøgens lette Skyer saa 
fantasibilleder oprullede, — eller 
liskuterede frem og tilbage, vra
gede og valgte mellem forskel
ige Udrustningsgenstande, un- 
lersøgte og smagte paa forskel
ige Arter Proviant, anstillende 
Beregninger o s v. o. s v.

Proviantlisten fik endelig føl
rende Sammensætning.

For 3 Mand i 10 Dage. 
Kødkonserves................... 20 Pd.
Skonrogger & Skibskiks 25 „ 
2iyn...................................... 7
Condenseret Mælk ... 3 Ds. 
Tørret Frugt..................... 6 Pd.
Jordbærsyltetøj..................... 4 „
Kartofler ...... 15 „

Sukker . . 5 Pd.
The . . • 7r „
Cacao ...... V2 n

Nu blev der købt ind, og Tel
tet og Varerne blev sendt til 
Storehedinge, som var Turens 
Udgangspunkt. Jeg gjorde Land
gang i Storehedinge d. 5/8 1910, 
og i de følgende 3 Dage var 
»Ekspeditionens« Hovedkvartet- 
jet Loft i Realskolen) et Kaos 
af Skibskiks, Skonrogger, Gryn, 
Aprikoser, tørrede Æbler og 
Køkkengrejer m. m. Kassen 
blev tømret sammen, Proviant 
afvejet og fordelt, og lidt efter 
lidt forsvandt det alt sammen i 
smaa Lærredsposer, som hver 
indeholdt en Dagsration. Poser 
og Daaser stuves ned. Kasser
ne sømmes til og sendes med 
Banen til forskellige Stationer 
paa Ruten med 2 Dagsmarcher 
mellem hver. Endelig kom det 
store Øjeblik, da vi alle tre stod 
rejsefærdige nede i Gaarden. 
Signalet til Afmarchen blev givet, 
og Karavanen satte sig i Bevæ
gelse over Storehédinges ben- 
brækkende Brolægning. Folk 
stod i Døre og Vinduer og be
tragtede os Hovedrystende og 
maabende, de, der gik paa Ga
den, trak sig skyndsomst ind til 
Fortovene, og det var i og for 
sig heller intet Under, thi var 
vi end i os selv ubetydelige, 
saa var Oppakningen til Gen-
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Nærmeste Boghandler

Bräckts Boghandel
Gi. Kongevej 88

alt Skolemateriale

Gummibolscher og
Sukkermandler

Frederiksberg Conserves Magasin 
Værnedamsvej 10

Poul Hertz
Bog- Musik- og Papirhandel 

Nørregade 35 (tæt ved Folketeateret) 
Telefon Central 3504

Stort Lager af Skoleboger og 
Tegnemateriale

Konfektureforretningen

Oslooxxxe
Specialitet:

Flødekarameller og forskellig 
Konfekture.

"V semedamsvejen

Louis Ketner
Carl Bernhardsvej 4

(ved Kingosgade) 
Værksted for alt 

Cykle- og Mekanisk-Arbejde.

Frederiksberg Sportsmagasin 
GI. Kongevej 113 

Telefon Vester 2884 x.

Fodbold, Rulleskøjter, Drager, 
Flyvemaskiner og alle andre 
Sportsartikler til billige Priser. 

gæld des større. Vi var belæ 
sede som Kameler, og Tel 
stænger, Teltlærred og Sovept 
ser var sammen med divers 
Køkkengrejer stablet oven pa 
Ranslerne og dannede et he 
Bjærg paa Ryggen af os. Inde 
de tindrende Bedsteborgere ve 
kommen til Hægterne igen over 
paa deres Bestyrtelse, forsvanc 
vi ud af tieres Synskreds o: 
gav os i sindigt Tempo i La 
med den første Dagsmarch.

[Mere følger.]

Af Adams Dagbog.

Af Mark Twain.
(Oversat af P. A. Rosenberg.)

[Fortsat ]

For Resten er hun en god Kam 
merat. Jeg vilde have det en 
somt og kedeligt her uden hende, 
nu da jeg har mistet min Ejen
dom. Hun siger, at for Frem
tiden maa vi arbejde for Føden, 
Hun skal slide; jeg agter at have 
Opsynet.
Ti Dage senere. Nu siger hun 
at det er min Skyld altsammen. 
Det manglede bare.
Næste Aar. Vi har kaldt den 
Cain. Hun fandt den, medens 
jeg var paa Jagt oppe i Landet. 
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lun fandt den i Krattet to >iil 
a vor Hule, eller maaske fiie 
Hl, det er hun ikke rigtig vis 
aa. Den ligner os lidt, og hun 
lener, den maa være i ?lægt 
led os. Efter min Anskuelse 
r dette imidlertid en Fejltagel- 
e. Forskellen i Størrelsen tyder 
en paa at det er en ny Slags 
)yr — muligvis en Fisk, skønt 
a jeg smed den i Vandet for 
t se ad, sank den, og hun 
prang øjeblikkelig ud og snap- 
ede den, inden Eksperimentet 
unde siges at være afgørende, 
eg er tilbøjelig til at antage 
en for en Fisk, men hun er 
geglad, hvad den er, og vil 
<ke lade mig prøve mere. Det 
r i det hele taget besynderligt, 
ren denne Skabnings Ankomst 
ynes at have forandret hele 
endes Natur og tilintetgjort 
endes tidligere Lyst til Eks- 
eriinenter. Hun tænker meget 
lere paa det nye Dyr end paa 
oget af de andre Dyr, men er 
cke i Stand til at forklare, hvor- 
>r. Undertiden gaar hun den 
alve Nat med Fisken i sine 
ume, naar den skriger og be
nder sig ilde paa I.andjorden, 
aa løber Vandet hende ud af 
ehullerne, hun klapper Fisken 
agpaa og laver blide Toner 
led Munden for at berolige den 
g viser Sorg og Bekymring paa 
undrede Maader, Jeg har aldrig 

set hende bære sig saaledes ad 
med de andre Fisk, og det foi- 
bavser mig meget.
Søndag. Hun vil ikke bestille 
noget om Søndagen, men ligger 
og hviler sig efter Ugens Graven 
og Hakken. Hun kan godt lide 
at have Fisken kravlende paa 
sig og gør en Del Støj for 
at more den, lader som om hun 
vil bide den i Poten, hvilket faar 
den til at le højt. Jeg har aldrig 
før set en Fisk le; troede ikke, 
den kunde. Det har indgydt mig 
Tvivl. Jeg er kommet til at sy
nes godt om Søndagen. Det 
tager paa Kræfterne at have 
Opsyn en hel Uge igennem. 
Der burde være flere Søndage i 
Ugen. I gamle Dage var de ke
delige, men nu er de rare.
Onsdag. Det er ingen Fisk. Jeg 
kan ikke finde ud af, hvad den 
er. Den gør et nederdrægtigt 
Spektakel, naar den ikke faar 
sin Villie, og naar den bliver 
føjet, siger den »Ging-ging<. 
Den er ikke en af os, for den 
kan ikke gaa ; den er ingen Fugl, 
for den kan ikke flyve; den er 
ingen Frø, for den kan ikke 
hoppe; den er ingen Slange, 
for den kan ikke krybe. Jeg 
føler mig overbevist om, at den 
ikke er en Fisk, skønt jeg ikke 
har faaet Lejlighed til at prøve, 
om den kan svømme eller ikke. 
Den kravler saa underlig om- 
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kring, mest siddende paa Bagen 
med Fødderne i Vejret Det 
har jeg aldrig før set noget Dyr 
gøre. Jeg bemærkede forleden, 
at jeg ansaa den for en Gaade; 
men hun beundrede kun dette 
Ord uden at forsfaa det. Efter 
min Opfattelse er det enten en 
Gaade eller ef Utyske Hvis 
den dør, skal jeg have den grun
digt eftersøgt indeni. Aldrig har 
noget forbløffet mig i den Grad.

Tre Maaneder senere. Det bliver 
værre og værre. Jeg sover kun 
lidt Den er begyndt at gaa 
omkring paa fire Ben. Imidlertid 
adskiller den sig fi a andre fir- 
benede Dyr derved, at For
benene er ualmindelig korte, 
hvilket medfører, at dens bage
ste Parti under Gangen stikker 
meget højt op i Luften. Det er 
ikke noget smukt Syn Den er 
i flere Henseender bygget paa 
lignende Maade som vi, men 
dens Maade at bevæge sig frem 
paa viser, at den tilhører en an
den Race. De korte Forben og 
lange Bagben peger i Retning 
af Kænguruhen, men det er i 
saa Tilfælde en egen Art, efter
som den almindelige Kænguruh 
hopper, hvad denne aldrig gør. 
Det er i al Fald en højst mær 
kelig Variefet, som ikke tidligere 
har været katalogiseret. Da det 
er mig, som har opdaget den, 
har jeg besluttet at sikre min

Prioritet ved at knytte m t Nav 
til den, hvorfor jeg har kak 
den Kængurus Adamiensis. — - 
Den m a have være meget un; 
da den blev fundet, thi de 
vokser stærkt Jeg anslaar der 
Længde nu til 5 Gange saa m< 
get som den Gang, og naar de 
er utilfreds, gør den mellem 2 
og 38 Gange saa meget Spel 
takel som da den var lille. Tvan 
hjælper ikke det mindste pa 
dette Forhold, men har tvær 
imod den modsatte Virkninj 
Dei for har jeg < pgivet den M< 
tode. Hun forsoner den me 
venlige Ord og ved at give de 
Ting, som hun umiddelbart 
Forvejen har erklæret, at de 
ikke maatte.faa. Hun fandt dei 
som tidligere meddelt, i >kovei 
Det synes undeibgt, at de 
skulde være den eneste af si 
Art, men'det maa afligevel vær 
saaledi-s, th' jeg har ødelagt mi 
fuldstændig i disse mange Ugt 
med at søge efter en anden li; 
nende, dels for at forøge mi 
Samling, dels for at den kund 
have en at lege med, da de 
formodentlig vilde blive ’mei 
omgængelig og lettere at tæmmi 

(Fortsættes i næste Nr.)

Næste Nr. udkommer føn
Fredag den 14. ds.

Redaktøren.
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Ny Præmieopgave.

Da der kun indkom faa År- 
iler, som Løsninger af Præ- 
ieopgaven i'Nr. 2, hvilket tyder 
ia at den var for vanskelig, 
/inder blev Forfatteren til »Et 
rev« i Nr. 3) har vi besluttet 
s til at udskrive en ny Præ- 
tieopgave, hvor alle maa del- 
ige. ’
Redaktionen har haft den G-læde at 

udtage fire Bind, som Præmier af Hr, 
>ghandler August Bang, for hvilke Re
ktionen herved takker.

Opgaven er, som følger: 
. i 

Præmielogogrif.

12 14 13
VII. Et Sled, hvor unge Men

nesker mødes, 
desværre maa Herrerne 

ofte nødes.
3 11

VIII. Det smager ej bedre end 
Kaffe og Mjød, 

det er ej saa sundt som 
Oksekød. 

15 5 4 2
IX. Denne dig varmer i blø

den Seng, 
ofte den ønskes af man

gen en Dreng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
X. Mit hele er nyt i Skoleaaret, 

gæt nu og grib, det er 
sikkert, du faar’et.

Puk.

7 8 2
Det bruges til Mad og til 

Drikke, 
Kineserne savner det ikke.

7 8 9
. Ej paa Gaden kan du gaa, 

uden disse. at ha’ paa.
12 14 1

I. Ved dette bliver du ren, 
3 6 4

II. denne er kun en..........
ur- 4 14 14 10
. Naar man med denne dig 

prikker, 
siger du: »Uh, hvor det 

stikker«.
7 5 4

I. De, som maa savne disse 
tre, 

slet intet kan i Verden se.

Præmier.
I. Plougs Digte i 2 Bind. 

(G50 Sider).

II. Granzow: Vort Aarhundrede 
i 2 Bind. (1640 Sider).

Løsningen skal sendes til:
E. Philipson, Vesterbrogade 48 
inden Torsdag den 15. Oktober 
paa den paa Bagsiden siddende 
Kupon.

NB. Løsningerne maa være 
mærkede: Præmieopgave i Hjør
net for neden til venstre. — l.

Vindernes Navne vil blive 
ipeddelt i Bladet for den 20, 
Oktober I —

Red.



32 SCHNEEKLOTHIANERBLADET.

-----------------  i
Kupon.

I: I
II: I

III:

IIII:

V:

VI:

VII:

VIII:

IX:

X:

Navn:

Klasse:

Adresse:

Første Klovn: Jo ser du, 
Pd. er et Kilo, og halvande 
Alen er en Meter; 2 Pd. c 
halvanden Alen bliver altsaa e 
Kilometer.

Amerikanske Skolebørn e 
gennemgaaende mere fremme 
lige end andre Nationers Bøn 
For nogen Tid siden opført 
saaledes en Del Skolebørn 
New York, »Kong Renés Dal 
ter« af Henrik Hertz. Det va 
endda oversat af en Skoledren 
fra dansk til engelsk.

Petersen Schmidt
Køb deres Herre-Lingeri Under 

beklædning, Skjorter, Sokker, 
Hatte m. m.

z Qravat- Qe-nJraf
GI. Kongevej 105.

Skæmt.

Fra Cirkus. Første Klovn: 
Kan du sige mig, hvor meget 
er 2 Pund og halvanden Alen ?

Anden Klovn: Det kan jeg 
ikke sige dig, for de to Ting 
kan man ikke lægge sammen.

Første Klovn: Jo vist, 2 Pd. 
og halvanden Alen er en Kilo
meter,

Anden Klovn ser dum ud.

Tranes Efterf.
Klareboderne 6

Specialitet:
Studenterhuer og Gymnasiehuer

Ansvarshavende: E. Philipson & T. Meyer.

Redaktion & Ekspedition:
E. Philipson, Vesterbrogade 48. Tlf Vester 438!

Træffes 21/.,—31/, Onsdag undtagen.

Th. Stenersens Bogtrykkeri, Westend 6.


