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SCHNEEKLOTH- 
lANERBLADET.

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

Nr. i I. 6. December 1910. I Aargang.

Diskussionsklubbens
4de Møde.

Dette 4de Møde holdtes Tirs
dag d. 29. November — og mod 
Forventning paa Skolen. Jeg 
selv kan naturligvis kun glæde 
mig ved at se, hvor vellykket 
det blev; jeg betragter det nem
lig som et lydeligt Bevis paa, 
at Mødej- i Si. Andreasordenen 
er ganske overflødige. Ingen 
af os 25, der var mødt, havde 
moret sig bedre ved at sidde 
paa »bløde Stole« og have Ta
pet paa Væggene. Hvorvidt 
imidlertid Bügels Vælgere føler 
sig tilfredsstillede, om de tinder 
det programmæssigt, at de fire 
første. Møder (hvoraf to med 
Ikke-Medlemmei- som Indledere) 
alle er bleven holdt paa Skolen 
tilmed paa en Tid, da Kasse
beholdningen maa være mellem 
20 og 30 Kr., — det ved jeg 
ikke, men jeg tror det ikke. 
Jeg vil glæde mig hvis de ikke 
gør Indvendinger; alligevel er ! 

to Maaneder næsten foi- kort et 
Tidsrum til at skifte Mening i.

Mødets Dagsorden var: Fore
drag af Hr. cand. jur. Abild
gaard om sønderjydske Forhold. 
Jeg skal ikke indlade mig paa 
noget langt Referat, men kun 
kortelig minde dels om Hr. 
Abildgaards foi-trælfelige Beret
ning om de historiske Forhold 
vedrørende Skole, Kirke, For
samlinger, Köllerpoliliken, Op- 
tantsagen m. m., dels om den 
deipaa følgende Udvikling af 
Talerens Tanker om Nationali- 
letskampens Berettigelse. Hr. 
Abildgaard hævdede her, at vi 
havde en uafviselig Pligt til at 
føre Kampen igennem baade 
for vor egen og for Sønderjy
dernes Skyld.

Yderligere Referat vil være 
unyttigt; de tilstedeværende hus
ker sikkert selv bedst Hr. Abild
gaards tydelige Ord, og for de 
fraværende formaar jeg ikke at 
klargøre dem.

Hr. Abildgaards Tale hilstes 
med velfoitjent Bifald.
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Til den paatænkte Discussion 
meldte sig ingen Deltagere.

Det talrige Besøg (25 Mand) 
forbavsede mig, da et saadant 
ellers hovedsageligt tildeles Dis- 
cussionerne; det lader da til, at 
Medlemmerne efterhaanden ind
ser, at el Foredrag uden Dis
cussion kan indeholde lige saa 
megen Visdom som d’Hrr.s 
egne Ord. Men naturligvis — 
el Møde som vort sidste om 
Dødsstraffen er ogsaa godt at 
faa Forstand af; det var med 
alt sit Vrøvl, og navnlig uden 
Omsvøb, i Stand til al tage 
Pippet fra selv den ivrigste De
batør. Det illustrerede os, hvor 
lidt man kan lære af en vrøvlet 
Discussion med en ikke alt for 
god Indledning; vi haaber snart 
at faa at se, hvad mere ideelle 
Forhold kan udrette.

Medlemmernes livlige Delta
gelse bør give Bestyrelsen An
ledning til al afholde Møde hver 
14de Dag; at det lader sig gø
re, har vi godtgjort forrige Aar.

Helge Ingerslev,

Det indiske Haandskrift.

(Af en Politimands Optegnelser).

(Fortsat.)

»Det var altsaa, da De atter 
gennemsaa Afleveringen, at de 

tre Plader manglede.«
Eivind Dahl bøjede sig over 

den blanke Mahogniskranke, 
der nede i den pragtfulde Læ
sesal adskille Assistenternes Ar
bejdsplads fra Publikums, og 
saa spørgende ben paa den un
ge nærsynede og nervøse Bibli
oteksmand.

»Netop, Hr. Doktor, og jeg 
forstaar ikke, hvor de i Mel
lemtiden kan være blevet af«

»Hvorfor kan de ikke ganske 
simpelt være stukket i Lommen 
og saaledas praktiserede ud af 
Læsesalen.«

»Fordi Opsynet baade her og 
ved Garderoben har strenge Or
dre til skarp Kontrol. Og des
uden — de blev jo afleverede.«

»Af hvem?«
»Det var den gamle engelske 

Præst, der afleverede dem. Jeg 
ved ikke, om De husker ham.«

Dahl nikkede. Han havde 
øjeblikkelig lagt Mærke til den 
smukke gamle Mand med det 
lange, hvide Haar og det fine 
blege Ansigt.

»Og hvem benyttede dem før 
ham ?«

»Professor Vashyanti — men 
det er jo længe siden.«

Og Assistenten saa atter haab- 
løsl hen paa Dahl, der tilsyne
ladende ligegyldig stod og be
tragtede et Fotografiapparat, der 
stod paa en af Boghylderne.
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Nærmeste Boghandler

Brackts Boghandel
GI. Kongevej 88

alt Skolemateriale

Gummibolscher og
Sukkermandler 

Frederiksberg Conserves Magasin 
Værnedamsvej 10

Poul HertzBog- Musik- og Papirhandel
Nørregade 35 (tæt ved Folketeateret) 

Telefon Central 3504
Stort Lager af Skolebøger og 

Tegnemateriale

Konfektureforretningen

Specialitet:
Flødekarameller og forskellig 

Konfekture.
"V ænredamsvejen

Louis Ketner
Carl Bernhardsvej 4

(ved Kingosgade) 
Værksted for alt 

Cykle- og Mekanisk-Arbéjde.Frederiksberg Sportsmagasin
GI. Kongevej i S3

Telefon Vester 2884 x

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

»Ja, lak for Underretningen.« 
Dahis Stemme var rolig, og det 
lød, som opgav han øjensynlig 
i sit stille Sind hele Sagen. Han 
vilde lige til at gaa, men be
tænkte sig i det samme og hen
kastede. »De fotograferer?«

Assistenten saa forbavset paa 
ham.

»Ja, del er min bedste Fri
tidsbeskæftigelse. Jeg har lige 
faaet delte nye Apparat. For
resten beholder jeg det næppe. 
En af de Besøgende heroppe, 
en ung Englænder, tilbød mig 
igaar at bytte med sig. Hans 
Apparat er større, men ikke 
saa hurtigtvirkende, og jeg havde 
netop helst ønsket et saadant 
for at tage Landskabsbilleder. 
Men ved en Fejltagelse sendte 
de mig dette.«

»Ja-saa. Havde De noget imod 
at lade ham tage mig et Billede 
af Haven her udenfor Biblio
teket?«

»Nej, med Fornøjelse. Jeg 
skal sige det til ham paa Tors
dag, naar han kommer.«

»Tak.«
Dahl vendte sig og gik. Ved 

Udgangen mødte han Professor 
Werning.

»Har Du opdaget noget?«
Dahl smilede svagt: »Siden 

vi igen mødes — har Du noget 
imod, al jeg en af Dagene an
moder Dig om at gaa en lille
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Tur med mig. Jeg trænger til 
det.«

»En Tur?«
Og Werning stirrede ufor- 

staaende paa Doktorens kraf
tige Skikkelse, der ikke syntes 
at trænge til Mortion.

»Ja — men jeg kan berolige 
Dig. Det bliver kun her i den 
nærmeste Omegn.«

»Og naar?«
»Ja — hvad mener Du? Pas

ser Torsdag Dig?«
»Udmærket.«
»Altsaa aftalt. Og hør — har 

Du noget imod, at jeg beder 
Assistent Jensen gaa med. Han 
fotograferer saa smukt især Land
skaber. Og undervejs vilde jeg 
gerne have et Billede.«

»Nej, men jeg forstaar — «
Dahl stoppede en forbikøren

de Bil, sprang op, nikkede og 
raabte:

»Altsaa paa Torsdag.«
Fortsættes.

Skæmt.

Bøllen : Hvad giver De for en 
forfærdelig Ulykke ?

Journalisten: I Almindelighed 
1 Kr., men lad mig høre den.

Bøllen: Ude i zoologisk Have 

tabte en Barnepige el Barn ned 
til Bjørnene.

Journalisten: Blev Barnet ædt?
Bøllen: Nej, Dyrepasseren fik 

Ungen halet op med en Baads- 
hage.

Journalisten: Ja, saa er Ulyk
ken ikke forfærdelig, den kan 
vi kuri betale med 30 Øre, og 
havde jeg ikke en Anelse om, 
at det hele er Løgn, saa havde 
De faaet 50 Øre.

Skuespilleren (Paa en Pro
vins-Scene som Ricard III): 
En Hest! El Kongerige for en 
Hest!

En Slemme fra Publikum : 
Kunde ikke et Æsel gøre det?

Skuespilleren: Jo! Kom De 
bare!

Lærerinden: Naa, lille, ny
Mand, kan du saa tælle lidt 
for mig?

Fritz (5 Aar): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Knægt, Dame, Konge, Es.

Tranes Efterf.
Klareboderne 6

Specialitet: 
Studenterhuer og Gymnasiehuer.

Ansvarshavende: E. Philipson.
Redaktion & Ekspedition:

E. Philipson, Vesterbrogade 48. Tlf. Vester 4389 
Træffes 2’/«—3'/2 Onsdag undtagen.

Th. Stenorsens Bogtrykkeri, Westend 6.


