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SCHNEEKLOTH- 
lANERBLADET.

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

Nr. 10. 25. November 1910. I Aargang.

Vi har modtaget følgende:

S. S. D.

G. Arnebergs Referat af S. S. 
D’s Møde, Mandag den 7. No
vember, er tildels urigtigt. Saa- 
ledes bebrejder han Medlemmer
ne, at de ikke møder tiere og 
skriver, at det er ethvert Med
lem Pligt at give Møde, for 
saavidt han kan. Jeg skulde 
mene, at del er et Medlems 
egen Sag, om han har Lyst til 
at komme eller ej; Ordet Pligt 
er i høj Grad misvisende her.

Endvidere skriver han, at P. 
Wilkens skulde have sagt, at 
det vilde være til stor Fordel 
for Samfundet, om Mordere vil
de begaa Selvmord. Jeg maa 
her gøre G. Arneberg opmærk
som paa, at det var H. Nissen 
der sagde, at Forbryderne altid 
kunde hænge sig i deres Seler; 
og det var P. Wilkens der sva
rede, at det kunde ikke hjælpe, 
at de havde Seler, naar der 
ikke var noget Søm eller lig

nende i Cellen, som de kunde 
hænge Selerne paa! G. Arne
berg lægger altsaa P. Wilkens 
Ord i Munden, som denne al
drig har sagt, og gør ham der
ved latterlig i den udenforstaa- 
ende Læsers Øjne.

G. Arneberg burde ikke paa
tage sig at skrive et Referat fra 
S. S. D., naar han aldeles ikke 
kan huske, hvad de forskellige 
Deltagere i Discussionen har 
ment og sagt.

W-s

Vi har forelagt G. Arneberg 
foranstaaende, og har fra ham 
modtaget følgende Svar:

Hvad mener P. W. egentlig 
med at jeg bebrejder Medl., at 
de ikke møder »tiere«. Det 
kan jeg ikke forstaa. Det har 
undertegnede aldrig skrevet, og 
det har heller ikke staaet i Bla
det. Lider P. W. mon af Hal
lucinationer ? Medlemmerne kan 
ikke møde »tiere« end der er 
Foredrag. Der er ikke saadan 
særlig stor Iver i Ungdommen 
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i S. S. D., at den vilde paatage 
sig at møde efter Skoletid, og 
oven i købet naar der ingen Dis
cussion skulde være. Maaske 
det har sin særlige Attraktion 
for P. W.!

Dette Klagepunkt bortfalder 
altsaa.

Jeg kan ikke indse at Ordet 
Pligt er særlig »misvisende«. 
Maaske det har saaret P. W’s 
Frihedsfølelse. Men en Høflig
hed mod Foredragsholderen, 
hvad enten han er en af Sko
lens Elever eller ej, burde be
væge Medlemmerne til at møde 
lidt talrigere, da det ikke kan 
være hverken morsomt eller 
opmuntrende for Foredragshol
deren at skulle tale for 10 Men
nesker, naar der er ca. 100 
Medlemmer i Klubben.

P. W. kan aabenbart ikke 
være særlig hurtigt opfattende 
siden han ikke kan forstaa den 
Vittighed som fandtes i mit Re
ferat (Side 50, 14 L. f. oven). 
Der stod ovenikøbet 2 Linier 
længere nede: da der (altsaa i 
Cellerne!!) ikke var noget at 
hænge sig i!

Dette Klagepunkt bortfalder 
altsaa ogsaa!

P. W. skriver videre: G. A. 
lægger altsaa P. W. Ord i Mun
den som han aldrig har sagt, 
og gør ham derved latterlig i 

den udenforstaaende Læsers 
Øjne. Ved Ordet »udenfor
staaende« kan jo kun forstaaes 
de Læsere, som staar helt uden ; 
for Skolen; (det er ikke mange, I 
og P. W. lider af Storhedsvan
vid, naar han tror at han er 
saa bekendt. Det er jo ikkel 
ham, der er Forstander for Al-/ 
domsforsørgelseskassen paa Fre
deriksberg.) Tilbage bliver alb 
saa de Læsere som gaar i Skol
ien, og i deres Øjne bliver han 
ikke mere latterlig for det!

Tilsidst mener P. W., at jag 
ikke burde have paataget mig 
at skrive Referat, da jeg ikke 
kunde huske hvad de forskel
lige Deltagere i Discussionfen 
har ment og sagt. I

Det var ogsaa kun af Mangel 
paa de sædvanlige og bedre 
Referenter, at dette brydsomme 
Hverv blev overdraget mig. ■

Jeg har husket hvad de an
dre Delt, i Disc, sagde, blot 
det P. W. stod og ævlede om, 
var det mig, og sikkert ogsaa 
mange andre, umuligt at hitte 
Rede i.

G. Arneberg.

Vi for vort Vedkommende 
finder ikke, at de af P. W. 
fremhævede Unøjagtigheder i 
G. A.s Referat giver ham be
rettiget Grund til hans oven- 
staaende Indlæg, som vi dog,
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Nærmeste Boghandler

Brackts 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 Skolebøger og 
Tegnemateriale

Konfektureforretningen

Oslooxzxe
Specialitet:

Flødekarameller og forskellig 
Konfekture.

"NT- ærnedamsvejen

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. 

for ikke al lukke Bladets Spal
ter for Indsigelser, har ment 
det rigtigt at optage.

Red.

Det indiske Haandskrift.

(Af en Politimands Optegnelser).

(Fortsat.)

»Ja. For godt to Maaneder 
siden ankom fra Bombey en 
indisk Professor Vashyanti for 
paa sin Studierejse gennem Ev- 
ropa ogsaa at gøre sig bekendt 
med disse Haandskrifter. Ja — 
jeg ved, hvad Du vil sige. Lad 
mig straks tilføje, at han var 
forsynet med det engelske Uden
rigsministeriums Anbefaling og 
yderligere gennem Samtale med 
vore hjemlige Specialister viste 
sig at være den, han udgav sig 
for. Siden har Haandskriftet 
været bestilt til en gammel 
engelsk Præst, der i sin Ung
dom har studeret indisk Reli
gion og, som han siger, nogle 
Aar været ansat i Indien, me
dens han nu tilbringer sin Tid 
mellem British Museum og Ev- 
ropas øvrige Biblioteks.. Ingen 
af dem er der i Øjeblikket Grund 
til at mistænke.«

»Og Assistenten?«
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Dahl saa hen for sig, mens ! 
han spurgte. !

»Er en af vore ældste og 
paalideligste Folk. Nej — Sagen 
er en fuldkommen Gaade. — 
Men da jeg nødig vil have Po
litiet ind i Affæren før højst 
nødvendig, kommer jeg til Dig 
og heder Dig anvende Dine be
kendte Opdager-Evner paa den.«

Dr. Dahl nikkede: Til Tje
neste. Forresten — hans Øjne 
faldt paa et Par svære Folian
ter, der laa paa Bordet.

»Dette er Resten af Din Pa
stors Aflevering?«

— Ja — men — — —
Dahl rejste sig: Ja — saa 

Farvel. Mens jeg husker det — 
Manuskripterne er ikke stjaalne.

Professor Werning for op.
»Forskaan mig for Din Spøg.

Det gælder min Stilling.«
Dahl gik hen til ham og tog 

leende hans Haand : »Som jeg 
siger! Haandskriftet er ikke 
sljaalet — ialtfald ikke endnu. 
Mere kan jeg foreløbig ikke si- i 
ge Dig. Paa Gensyn.« i

Fortsættes. |

Skæmt.
Bonden og Elefanten. For 

mange Aar siden, da Bonden 
ikke var saa oplyst og klog som 

nu, kom to Bønder ind i et 
Menageri, der blev forevist paa 
et Marked. Blandt andre Dyr 
var der ogsaa en Elefant, og 
dens mærkelige Udseende vakte 
Bøndernes højeste Forundring.^ 
Den ene af dem, der gerne vil
de gælde for at være klog, an-i 
tog Snabelen for at være dens 
Hale, og han sagde til den an
den :

»Ja, Niels Pejsen, Elefanten 
er et mærkværdigt Dyr. Den 
er omskabt!«

I det samme tog Elefanten 
et Stykke Franskbrød med Sna
belen og puttede det i Munden.

»Kan du se, Niels,« raabte 
Bonden, »del er rigtigt, som jeg 
siger. Den æder med Halen!«

Haand værkssvenden (til / Fru
en, der har givet ham en To
øre) : »Jeg ved ikke, ønsker 
Fruen Kvittering?«

Tranes Efterf.
Klareboderne 6

Specialitet: 
Studenterhuer og Gymnasiehuer.

Ansvarshavende: E. Philipson.

Redaktion & Ekspedition:
E. Philipson, Vesterbrogade 48. Tlf. Vester 4389 

Træffes 21/2—’31/2 Onsdag undtagen.

Th. Stenersens Bogtrykkeri, Westend 6.


