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Bøger for Ungdommen.
Klovnen og andre Fortællinger for større Børn af 

Ellen Reumert, med Tegninger af Resen-Steenstrup. 
Pris kart. 1 Kr. 50 Øre.

Medens Forfatterindens Bog „Kip“, der udkom i 
Fjor, særlig var skrevet for de mindste, henvender 
ovenstaaende Bog sig til større Børn. Fru Reumert er 
kendt som en udmærket Børnebogsforfatterinde, og 
„Klovnen“ vil sikkert blive en af Julens mest efter
spurgte Børnebøger. Bogen indeholder følgende For
tællinger: Min Barndoms Jul. — Uret. — Klovnen. 
— Peter Jensens Julegave. — Skatten. — Tanternes 
Pinsetur. — Syskrinet. — Pers Raad. — Stakkels 
Rolf. — Feriedrengen. — Da Sidse blev solgt. — Bu
ketten.

Kartovernes Brag. Fortælling af Niels K. Kristen
sen. Med mange Illustrationer. Pris 2 Kr., indb. 
2 Kr. 50 Øre.

Hvem forstaar at skrive f r Ungdommen som Niels 
K. Kristensen? Hvem forstaar at lokke frem i de 
Unges Bryst en saadan stolt Kærlighed til Fædrelan
det, som denne uovertræffelige Børnebogsforfatter? 
„Kartovernes Brag“ minder om Mads Hansens smukke 
Fædrelandssang. „I vor Barndom vi hørte Kartover
nes Brag“, er en Fortælling fra Krigen i 64, der lige
som saa mange andre af Niels K. Kristensens Bø
ger for Ungdommen er saa spændende fra Blad til 
Blad, at næppe nogen Dreng eller Pige lægger den 
fra sig, før sidste Side er læst...

Denne Bog danner Fortsættelse af „Jens Kulsvier 
og Jørgen“, som udkom i Fjor.

„Hjortedræber“, Indianerfortælling af Cooper. Med 
Illustrationer af Helvig Kinch. Pris ib. 1 Kr.

Enhver rask Dreng holder af Coopers brillante In
dianerfortællinger og „Hjortedræber“ er en af For
fatterens bedste og mest spændende.

En dansk Dreng af Edith Smyth-Hansen. Illustre
ret af Helvig Kinch. 3. Oplag. Pris heftet 1 Kr. 50 Øre, 
ib. 2 Kr.

»En dansk Dreng“ var sidste Jul den mest efter
spurgte Børnebog. Man lærer i denne Bog en af de 
danske Drenge at kende, som er skabt af de senere 
Aars Ungdomsbevægelser. En rask og frejdig Dreng, 
som i alt, hvad han foretager sig, stræber at gøre sit 
Hjem og sit Land Ære. Han staar som Typen paa 
den Del af den danske Ungdom, som vil noget, og 
som ogsaa ved hele sin Færden søger at vinde saa 
langt frem som muligt.

Æventyr. Gamle og nye af Ingvar Bondesen. 1. 
Del, 2. Oplag. Med Illustrationer af Alfred Schmidt, 
V. Jastrau og Hans Nikolaj Hansen. Pris 1 Kr 25 
Øre indb.

Denne rigt illustrerede Samling, der indeholder bl. 
a. *saa udmærkede Æventyr som „Den tapre Skræd
der“, „Skovbo og Slettebo“ bliver aldrig gamle, idet 
de vedbliver at gribe Ungdommen véd den Friskhed 
og Lune, der er over dem. . .

Nye Skolehistorier af Ernst Eckstein, 2. Oplag. 
Med Tegninger af Alfred Schmidt. Pris IKr. 50 Øre.

En Anmelder skriver om Ecksteins Skolehistorier: 
„Det er muligt, at ikke alle Historierne er Udtryk for 
virkelige Oplevelser; men der er intet i Vejen for 
at de kunde være det. Netop som Ecksteins Drenge 
skildres, var Drengene i vor egen Barndom, og saa- 
ledes er de endnu. Og selv om de Lærere, der op
træder i Historien, er malede med en lidt vel kraftig 
Pensel — helt udenfor Virkeligheden ligger de ikke, 
heller ikke i vore Dage.

Gtlohrirr IQIß redigeret af Laura Kieler og Anna Erslev. Pris 1 Kr. 25
JUlCUUg 1UI DEH 11 iniv, øre indbunden 1 Kr. 75 Øre.

,Julebog for Børn“ er en ideel Gavebog for Ungdommen, idet dens Indhold er saa godt afpasset, at den 
maa siges at indeholde noget for enhver Smag og enhver Alder.

Grankogler er det største og morsomste Julehefte for Børn. Pris 30 Øre.

Ovennævnte Bøger faaes i alle Boglader.

H. Hagerup’s Forlag. København K.



SKOLEBLADET
Østersøgades
Gymnasium.

19. December.

Jul.
Alt er nu saa trist og øde, 
Alle Jordens Blomster døde, 
Tavse er de Fugle smaa. 
Sjask og Søle Jorden dækker, 
Træet sine Grene strækker 
Nøgne op i Luften graa.

ingen Sjæl af Sorger nages, 
Bekymring andre plages, 

ierne er tunge nu.
i — desværre — over Jorden 
ser endnu Krigens Torden, 
Ider Hjerterne med Gru.

Men vi ved, naar Aaret hælder, 
Der en salig Glæde vælder 
Frem med evigt Himmellys, 
Engleskarer Budskab bringer, 
Der om Liv og Glæde klinger 
Midt i Jordens Kuldegys.

Gud til os sin Søn har givet, 
Han, som Lyset er og Livet, 
Kom til os paa denne Jord. 
Derom Himlens Engle kvæde, 
Deri rummes Julens Glæde 
For enhver, som paa den tror.

E. N.
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Til Læserne!
Vi ønsker herved vore Abonnen

ter og Læsere en rigtig glædelig Jul 
og et godt Nytaar.

Red.

Hjem til Jul.
De, der gaar i Skole i samme By, hvor de 

bor, ved i Grunden slet ikke hvad Jul er; den 
bliver først det rigtige, naar man rejser hjem 
til Jul. — Formodentlig vilde jeg ikke have 
troet den Paastand, hvis nogen havde fremsat 
den, før jeg prøvede det, for ogsaa „mens som 
Barn paa Landet jeg var hjemme, Julemorgen 
var mit Himmerig“, men først naar man har 
prøvet begge Dele, kan man udtale sig, og det 
er, som jeg har sagt.

Ganske vist havde det sine Behageligheder 
at være hjemme til Jul paa Landet; thi Forbe
redelserne var her paa ingen Maade de værste, 
og denne Leven i Haabet havde i sig selv no
get forjættende, medens der altid skal en vis 
Resignation til, som det hedder i „Peters Jul“, 
at være glad ved, at vi har haft den. Men der 
var ogsaa uhyre materielle Fordele forbundne 
med disse Forberedelser; hvorvidt det har sin 
Forklaring i, at Julen faldt sammen med en 
oprindelig hedensk Fest eller, som andre me
ner, i rent klimatiske Forhold, nok er det, 
at Julen i de nordiske Lande altid har været 
en Fest, hvor Bordets Glæder spillede en stor 
Rolle, og i mit Hjem tog man dette paa den 
solide gammeldags Maade. Det lyder vel 
næsten som Frasagn for Ungdommen nu, at 
vi ikke blot bagte (det gjorde vi iøvrigt hele 
Aaret) og slagtede, men ogsaa bryggede rig
tig sødt Juleøl. Deltagelsen i alt dette uden den 
iøvrigt ganske overvældende Juletravlhed, 
som jo kun hjemsøgtes paa Kvinderne, var 

altsaa det, der var værd at faa med ogsaa in
den Julen, man kan formelig endnu længes 
efter de vistnok ganske barbariske Retter, der 
trakteredes med paa en Slagtedag. Hvad me
ner alene en lidt senere Slægt, om Blodpande
kage med Sirup?

Men Julen selv gik paa samme Maade, 
enten man fik den efter Forberedelsen hjem
me, eller man kom hjem udefra og dumpede 
ind i den, kun lærte man som sagt i sidste 
Tilfælde at sætte mere Pris paa den. Og det 
blev ikke mindre efterhaandetj, som jeg gik 
frem i Alder og Visdom og maatte rejse hjem 
over Sø og salten Vand; det yar i Grunden et 
Savn, da den sidste Del af Hjemfærden ikke 
mere foregik paa aaben Vogn över lange Mile, 
der snart tog lige saa rum en Tid som Jern
banerejsen fra København til —; de senere Aar 
rumlede jeg ogsaa den Strækning med Toget. 
Bortset fra alt andet, saa fik man ogsaa Jule
freden demonstreret paa den Rejse, der er in
gen Tid af Aaret, hvor Passagererne med et 
tilsvarende Taalmod finder sig i overfyldte Ku
peer og Andersen-Alstrupsk^ Forsinkelser, 
som naar de snegler ud over det danske Bonde
land i langsommelige Juletog.

Derimod behøvedes der ikke Juleoverbæ
renhed til at finde sig i Nordpolstemperatur 
i Dagligstuen, hvis Stormen kom fra Øst, el
ler Tørverøg i Havestuen, hvis Vinden gik i 
Sydvest, det finder man sig gladelig i til enhver 
Tid, naar man er hjemme; mén Julen havde 
sin egen Stemning, der meldte sig Aar efter 
Aar med Duft af nyskurede Gulve, saasnart 
man var kommen indenfor Døren, som i de 
næste Dage fik sit Symbol i Gran og Krist
tjørn, naar Juleaften kom med gode Gaver og 
Julemorgen med Klokkekimen „før Dag i det 
dunkle“ og Gudstjeneste i en fattig Landsby
kirke, der dog var af den Art, at jeg altid se
nere har haft svært ved at forlige mig med 
Gudstjeneste anden Steds, og som har faaet 
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mig til at tænke paa vor haltende Kirkeklokke 
fra Middelalderen, selv en Paaskemorgen, da 
Westminster Abbeys Klokkeklange laa som en 
Tone-Taage over Parliament Square —

Og saa kom Feriehverdagene, hvor man sov 
længe og spiste godt efter Københavner Pen
sionatets Smalhans, med Rideture, naar Frosten 
banede Vej, og Sneen kun spættede Brakmar
kerne. — Efterhaanden, da Visdommen blev 
større, og Universitetsferien strakte sig over 
Januar, ogsaa et støt Arbejde med Studiet, 
mens Nytaarsnyet tændtes, og Dagene længe
des, hvad gjorde det, at Vinteren strængedes, 
naar man havde Bøgebrænde i den gamle Jern
kakkelovn.

Der kom en Tid, hvor Ferien igen blev 
kort, hvor man maatte spendere Automobil for 
overhovedet at naa Toget, der gik til Jylland, 
og nu rejser jeg ikke mere. Julen er god nok 
endda, men det bedste er aligevel at rejse 
hjem til Jul, og selv om jeg nu bliver i Byen 
saa kigger jeg stadig i de afgørende Dage in
denfor paa Hovedbanegaarden for at se andre 
rejse og Togene gaa.

— o.

VORE LÆRERE V.

Hr. Nielsen

Ægte Dansk,
Ydmyghed er en udmærket Ting, ligeledes 

Beskedenhed, men at kaste Smuds paa sit eget 
og paa sit Fædrelands Navn det er modbydeligt 
og simpelt!

Nu tænker Læseren maaske, det er der da 
gudskelov ogsaa kun faa, der gør — Nej! 
Mange, uhyre mange. Hvem kender ikke Be
greber som dansk Smøleri, dansk Uorden og 
det danske Grin? Det gør vist alle. Og alle 
udslynger denne Uforskammethed mod sit 
Land og sine Landsmænd og mod — sig selv. 
Det lyder saa rørende med denne tilsynela
dende Beskedenhed, som i Grunden aldeles 
ikke er ment, thi hver den der siger Ordene, 
gnider sig dog i sit inderste i Hænderne og 
tænker: „ja, saadan er de Danske, netop saadan, 
men der er jo dog heldigvis Undtagelser — 
f. Eks. naa, ikke rose sig selv!“

Nu er der desværre ofte Grund til at paa
pege Fejl baade hos det danske Folk og i 
mange danske Forhold, men der er da ogsaa 
visse Ting, der kan fremhæves rosende; men 
hvem taler om det danske Folks Dyder nu? 
Ingen. — Nej, vi kan det ikke saa godt selv, 
og naar ingen andre vil, saa er der ingen, der 
gør det — Meget vel, men lad det saa gaa 
ligesaadan med vor egen Kritik, lad ikke visse 
Forhold, der kan indtræffe, eller en lille Brist 
i danske Forhold faa Stemplet ægte dansk, thi 
dette kan skade langt mere, end nogen aner; 
og der er ingen Tvivl om, at f. Eks. det saa- 
kaldte danske Grin er et Fænomen, der med 
en latterlig Beskedenhed er blevet opre
klameret netop fra dansk Side. Hvis blot hver 
vilde rette det „ægte danske“, han kunde 
finde hos sig selv, og ikke skraale op i al Yd
myghed om det ægte danske, saa vilde disse 
Blomster af den danske Overkultur sikkert 
snart visne bort, men hvem fejer først for sin 
egen Dør — ingen.



Side 6 SKOLEBLADET Nr. 11

Eksamen.
Eksamen i Historie 1917. Historie-Frandsen 

ser alvorlig ud. Professor Skarp skal nemlig væ
re Censor. Den er ikke hyggelig; men Professo
ren er lutterSmil og gode Karakterer. Drengene 
er begejstrede og Historie-Frandsen glemmer 
lidt efter lidt sin Frygt for den store Mand, 
der er saa elskværdig.

Der mangler kun en Elev; men det er al
deles vist, at han intet kan. Frandsen betror 
sin Frygt til Professoren og siger ham ogsaa, 
at det ikke er Hjerne, det skorter Fyren paa. 
Han er nemlig inde i et meget interessant Stu
die angaaende den prepiggede Hundestejles Ind
flydelse paa Tertiærlagenes Tykkelse i Meso
potamien eller saadant noget lignende, saa Tid 
til at læse Historie, det har han jo ikke; men, 
at han nok skal i alt Fald forsøge paa at snakke 
sig fra det, det er Historie-Frandsen ikke i 
Tvivl om.

Professoren stryger sig smilende over Ha
gen og siger, at det skal more ham at høre en 
Eksaminant snakke sig fra det; bag efter kan 
han jo saa blive rigtig eksamineret.

Den nu indtrædende Elev gør ikke Spor af 
Indtryk af at være nervøs over Situationen. 
Han hilser høfligt og sætter sig.

Negerslaveriet!
Frandsen aander lettet. Der var da et Haab, 

ganske vist kun et meget lille, men det var der, 
om at han kunde lidt af det.

Han begyndte ganske uanfægtet af Pro
fessorens granskende Blik selv at besvare 
Spørgsmaalet, før noget mere direkte Spørgs- 
maal kunde blive stillet ham.

„Se Negerslaverne, de havde jo slet ingen 
Ret den Gang. Ingen tog sig af deres Sag, saa- 
ledes som man f. Eks. nu til Dags tager sig af 
Dyrenes. Man har jo nu knapt nok Lov til at lade 
sin Hund sidde alene hjemme, naar man skal 
ud. Hunde er jo ogsaa ualmindelig kloge Dyr. 

Det er skam heler ikke noget Under, at de 
fleste Damer holder saa meget af Skødehunde. 
De staar tit „aldeles henrivende“ til Toilet
terne. Jeg saa ganske vist forleden Dag paa 
Strøget en Dame i lyseblaat med en rød Pe
kingeser under Armen, forstaa mig ret, hun 
bar den altsaa. Naa, hun saa nu ogsaa lidt syd
landsk ud. Folk i Syden har jp ingen Smag. 
Der har jo været nogle store Kunstnere i Sy
den, mten klæde sig forstaar de nu engang 
ikke. Men Opdræt af Æsler, det er skam noget, 
de har Forstand paa. Æslerne er tit lige saa 
ædle som de ædleste Heste fra Arabien.------  
Naa, men det var jo Negerslaveriet, vi kom fra. 
Hvordan kom vi egentlig ind paa det med de 
arabiske Heste? Jo, det er sandt. Ridende paa 
Slægtninge af disse Heste var det jo, at Bedu
inerne i Afrika indfangede Slaverne, der blev 
sendte til Amerika. Englænderne kunde jo ikke 
lide det og afpatrouillerede Farvandene med 
Krigsskibe. Der, hvor den engelske Flaade er, 
bliver der jo imidlertid ikke lavet noget, det 
kan man ogsaa se nu til Dags. Mon Englæn
derne egentilg duer til andet end til at tegne 
sindbilledlige Buldogbilleder og til at spille 
Fodbold. Den engelske Industri staar jo ellers 
højt. Pigebørnene er jo blandt andet helt vilde 
efter disse vamle Postkort med Motiver som: 
„his first love“ eller „love at first sight“. Pige
børn er nu ogsaa nogle mærkelige nogle. De
res Læsetrang er til .Tider ganske vanvittig. 
Naar min Søster endelig engang har taget sig 
saa meget sammen, saa hun i Stedet for Ellinor 
Glyn læser „Berlingeren“, gør hun det saa 
grundigt, at det ofte varer en 3 Timers Tid; 
men saa læser hun jo ganske vist ogsaa Annon
cerne med. Man tænker ikke altid paa, at 
mange af de Annoncer er tegnede med Fare 
for Menneskers Liv. Naa, i en Storby som Kø
benhavn svæver man jo tit i den yderste Livs
fare. Bare det, at man et Par Gange dagligt 
hopper af Sporvognen, medens den er i fuld 
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Fart, burde være nok til at gøre ens Haar graat 
paa faa Minutter. Næh 1 saa maa man rigtignok 
prise „Hønen“. Det var Skade, at den gik ind. 
Man ventede jo ogsaa et Krak i den jydske 
Hesteavl, naar et saa stort Forbrug pludselig 
blev standset. Den kom jo over det ogsaa, 
men mon Renavlsteorien vil slaa igennem nu. 
De har jo indført en Mængde Hingste før Kri
gen, og nu har Tyskland jo igen givet Udfør- 
selstiladelse til 100 Avlsheste. Hestene er el
lers mægtig dyre i Tyskland for Tiden. Det 
er jo forresten alt dernede; Frankrig staar vist 
heller ikke bedre i saa Henseende. Der er jo 
Dyrtid over det ganske. Alligevel kan Folk her 
hjemme ikke holde Fred indbyrdes. Negrene 
i Vestindien laver jo Mudder. I gamle Dage 
var de ogsaa utilfredse og forsøgte tit at flygte, 
men de blev næsten altid fangede igen af de 
beredne Betjente, der bevogtede dem. Ame
rikanerne er jo efterhaanden blevet fine Ryt
tere. Ogsaa paa Travsportens Omraade har de 
ydet noget virkeligt fint. Alle vore bedste hjem
lige Travere er jo Amerikanere. Travselskabets 
Renommé staar jo ellers ikke synderligt højt. 
Fornylig blev en af Trænerne derude fra jo 
suspenderet. Rettergangen lider jo ellers ikke 
af at være særlig striks her til Lands. Se nu 
f. Eks. Blikkenslageren i Ravnsborggade, han 
blæste baade Brandvæsen og Politi en lang 
Marsch og barrikaderede sine Døre, forat han si
den fra sit Vindue kunde modtage den begejstre
de Folkemængdes Hyldest. Naar bare Staten 
vilde tage ham til Forbillede og optræde lidt 
mere hvast. Ude i Naturen er der skam ikke 
noget der hedder Overbærenhed, naar ——“

„Saa kan det være nok!“ brøler den før 
saa elskværdige Professor rasende. „Ja De skal 
faa Overbærenhed kan De stole paa. Saadan at 
gøre Grin med en beskikket Censor!“

„Jamen der er jo ingen, der har stoppet mig 
i at snakke eller spurgt mig om noget særligt.“

„O! stik af!“

Med et Skuldertræk rejser Eksaminanten 
sig og gaar ud, medens Historie-Frandsen, bøjet 
over sine Papirer, kommer til den Erkendelse, 
at man alligevel ikke skal tro paa Velvillighe
den hos denne Verdens store.

. „Monden".

Svar!
(BIOGRAFTEATER).

Det Angreb, som Hr. „Bob,, i sin Forsvars
tikel om „Kunst“, er skrevet i en saadan Tone, 
at man fristes til slet ikke at beskæftige sig 
med det. Det har maaske heller ikke været 
„Bob“ s Mening, at jeg skulde svare paa det. 
Jeg skal dog knytte nogle Bemærkninger til 
det.

„Bob“ mener, at Filmen er Kunst — javel, 
lad den være een Kunst, kald den „mimisk 
Kunst“ ■— men derfor kan jeg ikke indse, at 
det, der bydes os i Biografteatrene, kan regnes 
som hørende til det, vi med et fælles Navn 
kalder Kunst, dertil er hele vort nuværende 
Biografteater for lavt anlagt.

„Bob“ s Bevis for, at Biografteateret ikke 
er smagfordærvende, ser unægtelig lidt mærke
ligt ud. Efter at have omtalt, at det er den 
virkelige Kunstner, der paa det „hvide Lær
red“ kan bibringe Tilskuerne Opfattelse af Rol
lens Karakter skriver han: „Kan det være 
„smagfordærvende“ at overvære dygtige Kunst
neres Præstationer? Nej!!! Biograf teateret er 
altsaa ikke „smagfordærvende“.“

— „Bob“ kan vel nok forstaa, at en Tea- 
terforestillng selv med dygtige Kunstnere til 
Skuespillere kan være smagfordærvende? Mon 
det ikke ogsaa kommer lidt an paa Stykkets 
Indhold og Form? Især i et Biografteater, hvor 
det vist ikke er det vigtigste, at „Tilskuerne 
bibringes Opfattelse af Rollens Karakter.“
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Nej, saadan som Biografteatrene nu i det 
store og hele er, kan de ofte virke netop smag- 
fordærvende paa mange Maader, baade ved 
Opførelse af rene „Bloddramaer“ og mere el
ler mindre celebre og pjattede Farcer samt ved 
at vænne Folk til at nøjes med det yderst mid- 
delmaadige eller rent tarvelige fremfor det 
gode.

Jeg kan ikke se, at „Bob“ er fremkommet 
med nye Momenter, der taler til Forsvar for 
Biografteateret. —

At han synes, min Artikel er for lang, og 
har noget at indvende over dens Morsomhed, 
kommer ikke Sagen ved, - den er forøvrigt 
ikke skrevet for at more ham.

Jon.

Genvordigheder.
Direktør Sølilienholm sad i sit Kontor paa 

sin nyerhvervede Herregaard, da La’s Jensen, 
Røgter og beskidt, uanmeldt traadte ind ad Dø
ren.

„Ja, se, det var jo te ded, at je’ vilde gerne 
tale med Husbond om denne hersens Sag med 
Vestingdien. Vi har jo faaet sendt saa’en et Brev 
inde fra Køvenhavn om at vi sku’ stemme paa 
at beholde disse hersens Plantaser der nede i 
Ingdien. Og nu søns je at je vilde ta’ og spøre 
Husbond om hvad som at vi ska’ gøre?“ „Ja, 
det ved jeg virkelig ikke La’s Jensen. Jeg 
holder nu paa, at Danmark skal være for Dan
skerne og ikke for Niggerne, men det maa De 
nu ganske selv om. Jeg holder paa, at der ikke 
maa lægges politisk Tvang paa nogen“. La’s 
Jensen stod stadigvæk midt paa Gulvet og 
drejede sin fedtede Kasket rundt mellem Hæn
derne. Direktøren saa hvast spørgende op paa 
ham, og endelig tog La's Jensen Mod til sig 
og begyndte igen: Ja, se, saa æ der jo ded, 
at nu æ det galt med ham igen“. Direktøren

saa op „hvad er der galt?“ „Ja, ded ender nu 
en Dagstid med Forskrækkelse“. Igennem Di
rektørens Hoved for de vildeste Tanker, han 
saa i Aanden sin Søn, der kørte Automobil, 
havne mod et Træ, han saa sin Yndlingshest 
brække Benene og andre frygtelige Syner. 
Hastigt sprang han op og greb La’s Jensen fe
brilsk i Brystet.

„Hvad er der i Vejen?“
„Saa rolig, saa rolig, med de unge Heste!“ 

sagde La’s Jensen forskrækket. „Hvad er der 
i Vejen? brølede Direktøren ig^n. „Var’et ikke 
bedst, at faa ham slaaet ihjel med det samme“, 
sagde La’s Jensen spagfærdigt. „Hvem, Mand! 
hvem?“ „Ih! den røde Tyrekal! naturligvis, 
han er jo hel tossig“. — „Aahj“ Et Lettelsens 
Suk undslap Direktøren, idet han lod sig synke 
ned i en Lænestol.

„Hvad synes La’s Jensen ellers om den 
sorte Traverhingst, jeg har kpbt?“ „Ja, han 
kan vel løve, ka’ je tænke mig“. Direktøren 
saa mistænksomt op paa sin Røgter, der aa- 
benbart trykkede sig ved at sige sin Mening 
rent ud. „Naa synes La’s Jensen saa ikke den 
er køn?“ „Jah, ded æ jo en langbenet Slam
bert, og bortset fra, hvor nær han ku’ være 
ble’et en Ko, har han jo en rægederlig Farve.

Direktøren for op, rød i Kommen, og La’s 
Jensen trak sig skyndsomt ud ad Døren igen.
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Derpaa vandrede han rasende op og ned ad 
Gulvet. „Saadan en Bondetamp, som om han 
havde Forstand paa at vurdere en Traver som 
„Baronen“ , nej træk og -—■ ■—“

Døren gik op igen, og Forkarlen traadte gan
ske rolig ind i Stuen! Direktøren for hen imod 
ham som en Kamphane. „Hvad vil De?“ „Vi' 
sku’ jo gerne ha pløjet Stykket oppe ved Kage
strup, men de fladribbede og opknevne,, Blod- 
sere“, som her er paa Gaarden kan jo ikke 
trække Ploven. Hva’ ska’ yi saa gøre med alle 
de Folk?“ Direktøren grublede et Øjeblik. Man 
maatte jo kunde faa dem til at rende af Tjene
sten i Utide, saa behøvede de ingen Løn for 
det Halvaar.

„I kan tage nogle Spande og bære Vand til 
Grøften oppe ved Skellet“. „Det er jo forfær
deligt langt, kan vi ikke tage det i Vand
vognen?“ „Nej!“ sagde Direktøren strengt, og 
naar I er færdige med det, kan I tage Sten med 
hjem i Spandene“.

Forkarlen gik gryntende ud. Folkene ban
dede over det strenge og unødvendige Arbejde 
og Enden paa det blev, at de alle rendte deres 
Vej fra de 3 Maaneders Løn paa nær en Lol- 
lik, der svor Direktøren en grum Hævn. Endnu 
i 14 Dage arbejde han med Vand- og Sten- 
bæreriet saa opgav Direktøren ham endelig.

En Dag, da Direktøren skulde ud at køre 
i sin Jagtvogn saa den hævnlystne Lollik sit

Snit til at give „Baronen“ en ordentlig Dosis 
Peber.

„Baronen“ gik paa Bagbenene ud ad Por
ten og saa gik det i fuld speed ned ad Alleen. 
Den anden Hest fulgte godt med og Direktøren 
glædede sig til en fornøjelig og hurtig Køre- 
tur. Men da de var kommet ud paa Lande
vejen, satte „Baronen“ Farten yderligere op. 
Et Landpostbud, der kom kørende i Møde, 
sprang skyndsomt af Cyklen og kom i Sikker
hed paa den anden Side af Landevejsgrøften, 
idet han vrælede: „Løbske Heste, løbske 
Heste“. Direktøren harmedes saaledes over 
denne Mistillid til hans Kørekunst, saa han for
glemmende sin Stilling som Godsejer, brølede: 
„Ingfame Brandkraftidiot!“ Postbudet gloede 
uforstaaende paa ham, men der var en anden 
der opfattede det vrede Tilraab. Det var „Baro
nen“. Direktørens Raab lignede meget dens 
Træners uartikulerende Brøl, og som i en Rus 
mindedes den de store Travdage, hvor den laa 
bagest i hele Truppen med et herligt Over
blik over de andre. Den fordoblede1 vrinskende 
Farten. Men nu blev det den anden for meget. 
Den kunde ikke ta’ den Fart og halede bag ud 
af al Magt. Set fra Siden mindede den mest af 
alt om en genstridig Hundehvalp, som den hang 
i Koblet og stred imod med alle fire Ben. Vog
nen kunde ikke gaa lige længere, og over Mar
ker gik det i en stor Bue tilbage til Landsbyen. 
Dernede laa jo „Brugsen“. Naar han nu blot 
ikke ramlede mod det høje slanke Lindetræ, 
der stod udenfor den, saa vilde han være glad. 
„Baronen“ var imidlertid ligeglad. Da den med 
Næsen i Vejret styrtede op foran „Brugsen“, 
saa den ikke Træet. Hestene gik paa hver sin 
Side af Stammen. „Baronen“ og Direktøren 
slog hver sin mægtige' Kulbøtte, medens den 
anden Hest stod pustende som en Blæsebælg 
med vidt skrævende Ben.

Et Par Bønder og „Brugs Per“ styrtede 
straks den forulykkede til Hjælp. Baade „Baro- 
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nen“ og Direktøren vendte det hvide ud af 
Øjnene til at begynde med, men den sidste 
kom sig snart saa meget, at han kunde tænke 
paa at byde Bønderne en Cigar. Han greb sig 
til Brystlommen, men huskede i det samme 
paa, at hans Cigarer kostede 75 Øre Stk. Saa 
vandrede han ind i „Brugsen“ for at købe et 
Par Stinkepinde til dem. Til hans store Raseri 
nægtede de at sælge ham noget, da han ikke 
var Medlem. Enten han var glad eller gnaven, 
maatte han saa op med sine fine Cigarer. —

Et Par Bønder lovede at sørge for Hestene 
og Vognen, og selv maatte den mægtige Direk
tør vende hjem til sit Gods paa en Mælkevogn, 

x & y.

Storpolitik.
Vor egen kære politiske Kandestøber, som vi 

alle er enige om at more os kosteligt over, har 
den Dag i Dag et sandt Utal af Efterfølgere gavn
lig er det dogdepolitiskeKandestøbersker derop- 
træder nu om Stunder. De nøjes dog ikke med 
at være en 3—4 Stykker om i al privat Beske
denhed ved en Kop Kaffe at diskutere Krigen 
og fremsætte deres private, (selvfølgelig, den 
eneste rigtige), Mening. Nej, de holder Mø
der, gaar i Optog, ringer med Klokker osv., 
altsammen tilsyneladende i den naive Tro, at 
de derved kan fremkalde den mindste Ændring 
i en Krig, der ikke alene strækker sig over 
hele Jorden, men gennem alle Menneskesjæle. 
Visse af dem vover endda at tænke sig Mulig
heden af at fremkalde en Fredsslutning.

De gaar naturligvis ikke saa vidt i deres 
gennemtænkte Overslag over Mulighederne, 
at de opdager, at de, hvis de fik nogen Magt 
eller Betydning kunde i Løbet af ganske kort 
Tid faa draget deres eget Land ind i en Strid, 
hvorud af det sikkert vilde komme som en af- 
svedet Ruinhob. De tænker fuldkomment neu- 

tralt — tror de — men er det neutralt, naar 
to Parter har kæmpet rasende i lang Tid, naar 
den ene Part har været langt nede, og naar 
denne Part endelig ved overmenneskelige An
strengelser er kommet ovenpaa, er det da neu
tralt at tale om Fred? — Nej!1 Lad os endelig 
holde os udenfor, det er vi enige om, abso
lut, ingen er heller mere opsatte derpaa end 
de politiske Kandestøbere, men deres over- 
begavede Mening maa frem, maa reformere 
Verden, maa reformere Menneskets Drifter, 

— det kan de sikkert ogsaa — i en syg og 
Fantasies Forestillinger.

Mon en dansk Forfatterinde eller Lærer
inde mener, at hun kan standse Krigen? mon 
hun mener, at hun kan rense al Verdens 
Mennesker for Misundelse og Havesyge? Hvis 
hun mener det, saa er hun blöt færdig til Ind
lægning paa Grund af Højhedsvanvid, og dog 
gaar der mange saadanne fanatiske Fremto
ninger omkring og opfanatiserer nervøse og 

letpaavirkelige Søstre i alle Stillinger; til sidst 
er der en Forening; men det er jo i og for 
sig intet Under, der er jo Foreninger for alt 
og alle, men Foreningen breder sig, en skønne 
Dag er der Kæmpemøde, og én anden skønne 
Dag ringer Landets Klokker, til Fornøjelse for 
hvem? Mon nogen af dem, dér kunde tænkes 
at have selv den mindste Indflydelse paa af
gørende Sted, har gjort andet end blot trukket 
en Smule paa det stivnede Stinilebaand — be
vares, Tanken er smuk, men en saa fuldkom
men urealisabel Idé burde ikke brede sig i den 
Grad som denne fikse Tanke om, at danske 
neutrale Kvinder skulde stifte Fred mellem al 
Verdens Nationer, der ligger i en Strid saa 
gigantisk, at Verden aldrig har kendt dens Ma
ge, nej, lad dem først stifte Fred i Danmark.

Vi meddeler herved at „Skolebladet“s Kon
tor er forlagt fra Rosenvængets Alle til Strand- 
borlevarden 3s. Telefon: Øbro 3724. .

Red.
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RETTELSE
I Artiklen „En Julegave“ i sidste Nr. af 

Skolebladet er indløbet et Par kedelige Tryk
fejl. Et af Bjørnsons Digte kaldes saaledes 
„Ingrid Lassen af Lillejord“ i Stedet for „Inge- 
rid Sletten af Sillegjord“, og i Artiklens Un
derskrift er Adjektivet glad blevet sat i An
førselstegn i Stedet for det norske Udtryk: „glad 
i“. Underskriften skulde altsaa have været: 
En, der er „glad i“ Bjørnson.

„Hvad Taagen skjulte". 
V. Pios Forlag 
(Poul Branner).

„Hvad Taagen skjulte“ er en udmærket 
Roman for Ungdommen. En Ekspedition af 
Danske begiver sig til Ny Guinea, af hvilken 
der endogsaa bringes et Kort, i hvis Midte er 
aftegnet et stort Omraade der bærer Navnet.- 
„Professor Ulriks Land“ “ — Ekspeditionens 
Leder er nemlig Professor Ulrik. Det' ser jo 
næsten helt videnskabeligt ud! Men heldigvis 
er der ikke mere Videnskabelighed i denne 
Bog, hvis sande Indhold er en Mængde Even
tyr og Farer, Spektakler og Slagsmaal, Kampe 
med vilde Dyr, et herligt Virvar af Spænding 
og Munterhed i stadig Veksel.

— Arens —

„Mere om en rigtig Dreng". 
Jespersens Forlag.

Mere om en rigtig Dreng er en udmærket 
Bog at ønske sig til Julen. Bogen bestaar af 
Historier fra en Kostskole. De er allesammen 
meget underholdende og interessante. For at 
nævne nogle af de bedste vilde jeg foreslaa: 
„Peter som Detektiv“, „Kirsebær-Frederik“, 
„Tigerens Hale“ og mange andre. For dem, 
som ikke kun bryder sig om lange Romaner, 
er det en af de bedste Bøger, de kan faa,

„Lars Mosedals 0“. 
Jespersens Forlag.

„Lars Mosedals 0“ er en af de bedste 
Fortællinger for raske Drenge. Handlingen 
foregaar paa en ukendt 0 som regeres af Kvin
der, og hvor der lever Dyr af enorme Stør
relser. I Sandhed en glimrende Roman med 
stadig Veksel af Farer og Eventyr, Kampe med 
de vilde Dyr m. m., som man trygt kan an
befale til Julen, den vil, naar Juleknaset er 
spist, blive slugt med endnu større Appetit, — 
og med lidt større Udbytte.

— Buster —

„Kaptajn Paul Königs Atlanterhavsfart" 
er en ganske glimrende Bog for raske Drenge. 
Den handler om hvordan Kaptajn Kønig med 
U-Baaden „Deutschland“ sejler fra Tyskland til 
Amerika, idet han gennembryder den engelske 
Blokade, den Hyldest, han og hans raske Mænd 
bliver Genstand for derovre, og saa, hvordan 
han paa Hjemturen adskillige Gange er ved at 
blive opdaget af engelske Krydsere, og endelig 
den hjertelige Modtagelse, han faar, da han 
kommer hjem. Hvorledes ens Sympathier end 
er, maa man dog nære en stor Respekt for 
disse modige Mænds Sømandsdaad.

■— Hugin —

Lommebog for Skoleelever. 1917.
V. Richters Forlag.

Endelig! vil mange af Lommebogens Læ
sere sige, endelig er den da kommet, og de bli
ver heller ikke skuffet i deres Spænding; thi 
Bogen er i Aar bedre end nogensinde. At 
nævne Indholdet vilde være altfor langvarigt, 
dog skal jeg lige nævne det allermest aktuelle, 
nemlig en Artikel om Flyvesporten. Udsty
relsen er som sædvanlig flot. Jeg vil raade alle 
Læserne af Skolebladet til at ønske sig den til 
Jul. I kan ikke faa en bedre Gave.

— Buster -—‘ — Forgylderen —
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Udkommen er:

V. Riegels:Hvad Taagen skjulte.
Pris: 2 Kr. 50 Øre.

En udmærket Roman for raske Drenge 
om en Opdagelsesexpeditions eventyrlige 

Hændelser i Ny Guinea.

V. PIOS BOGHANDEL
— POVL BRANNER —

Ragnar Baggesen.
Bog- Papir- & Kunsthandel.

Østerbrogade 54.
Telefon 2054. Lige for Søerne.

Bestil Julehefterne i Tide.

Lommebog for Skoleelever 1917.

Julens morsomste Bog, 
rigt illustreret.

2 Kr.

En national Børnebog. 
350 Sider, rigt illustreret.

Indb. 3 Kr.

En ung Danskers eventyr
lige Rejse-Oplevelser.

Indb. 2 Kr. 50 Øre.

E 
N 
G 
E _l
B 
0 
G 
E 
R

Nye muntre Skolehistorier.
i Kr. 50 Øre.

I alle Boglader.
E. J.

F.
*

JULEGAVER
TJlire og Optik 

Quid- og Sølvvarer 
købes bedst hos

H. HT. F'riis
Gothersgade 115 - K. F. U. M.s Bygning.

Specialitet:

Overflødighedshorn
og Jsanretninger.

Fineste Chokolader. - Eget Fabrikat.
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17-18. Tusinde.
Kaptajn Paul Königs

ATLÄNTERHAVSFÄRT
Efter Forfatterens Manuskript 
ved KARL LARSEN

Med en Indledning af Viceadmiral O. Kofoed-Hansen 
Omslagstegning af Vald. Andersen.

—== Pris 1 Kr. —. ——
Faas i alle Boglader.

H. ASCHEHOUG & CO.
Københavnskontoret.

Jelva Leanders
Institut i Studenterforeningen Vester Boulevard. 

Privat Bopæl Nørrevold 8, Mezz. Telf. Byen 7640. 
Lærerinde ved Hærens Officersskole.

Moderne Danse.
Private Selskaber modtages.

Fra 1. Januar forskellige nye Kursus for 
Voksne.

Fredag d. 5. Januar KL 81/, Eftm. 
4 Md. Kursus.

Lørdag d. 6. „ Kl. 9 Eftm.
3 Md. Kursus for Viderek.

Søndag d. 7. „ Kl. 10 Form.
Kursus ä 6 Gange.

Ungdomshold.
Lørdag den 6. Januar Kl. 5—7 Efterm. paa

begyndes nyt 4 Mdr.s Kursus.

BOG- OG PAPIRHANDELEN

„FREM AD“
Telefon < •« « j or* Telefon

7106 og 10406 Fredenksborggade 35 7106 og io4o6

SKOLEBØGER - TEGNEBESTIK
og alle Skolerekvisitter

KOLLEGIEHEFTER - REGNEHEFTER

Ved Indkøb af Gaver
gaar De aldrig forgæves i

OTTO GOF BOGHANDEL
ØSTERBROGADE 42. Telefon 6455.

Elegante Nyheder og fikse Smaating fra Udlandet 
til billige Priser.

Ingen Købetvang.
= Se Udstillingerne inde i Butiken. ==

De ærede Læsere
bedes gøre deres 
JULEINDKØB 

hos Annoncørerne.
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WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG

Vore børnesange
Melodier og Billeder.

Billeder af:
Valdemar Andersen, Hedvig Collin og Louis Moe. 

Ialt 12 store Akvarel-Tegninger, i Tre-Farve-Tryk.
Kr. 3,50.

Bedre Julebog for Børn findes ikke.

L. HAALS Ballet- og Danseskoler, 
Henrik Rungsgade 21 4. — Telf. Nora 3563. 
Undervisning for Voksne-Begyndere.

Hold og Enetimer.
Rutine-Hold for Voksne med Kendskab til aim. 

Dans. Danseskole-Hold og Ballet-Hold for Børn. 
Plastik-Hold for Damer. Skolens Lærerinde:

Fru Agnes Nyrop-Christensen.
Undervisningslokaler: 

Sortedams-Palæet, Dosseringen 87. 
„Gimle“, Grundtvigsvej 14.
H. C. Ørstedsvej 69 (Ballet-Hold).
Valby Byggeforenings-Lokale.

Program tilsendes og udleveres i Københavns Kiosker.

EMIL WIENE'S
BOGHANDEL 

Østerbrogade 23 
(Hj. af Ry esgade).

Telefoner- 5029' -------- Grundlagttelefoner. 12i029 1876.

Smørrebrødspapir. .’. .'.
Stilebøger til alle Skoler.

Lommebog for Skoleelever 
1917

er udkommet.
— Pris: 1 Kr. 25 Øre. —

Skriv den paa Ønskesedlen til Jul.

købes i Aar bedst hos

HARALD BØRGESEN
Sportsforretning,

Tlf.C.689. 28, Frederiksberggade 28. Tlf.C.689 

— Mit illustrerede Katalog' gratis. —

Brug

til Skolebrug og til Privatbrug.
Faas hos enhver Bog- og Papirhandler.

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningerne

Øbro - Napoli - Firkløveret 
(Trianglen 4) (Godthaabs- (GI. Kongevej 81) 

Tlf. Øbro 1205x. vej 2) Hf. Vester 863 y.

samt i

Konfektureforretningen, Ravnsborggade 3.
(Nørrebros Theater).

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-, Legetøjs- og 

Sports-Magasin.

Køb Julegaver hos os.
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KAGER, IS, CONFITURER

Det bedste!
Udbringes selvfølgelig overalt.

Forretningen har ingen Filialer.

Østerbrogade 84 C. A. PETERSEN Telf. Øbro 652 x
— Grundlagt 1900. —

anbefaler Hel- og Halvreglementerede Matros- & Norfolksdragter, Ulsters- & Stortrøjer 
til baaade Drenge og Piger, stærke Skoledragter, solide Skolebenklæder, Kjoler, Neder

dele, Gummifrakker, Skoleslag etc. — Fine Huer, Hatte, 
Muffer, Kraver, Spadseregamacher, Handsker etc. —

Autoriseret Leverandør til Varelotteriet.

m

HUSK! Til Skolebrug anbefales: HUSK!
Sømandsdragter....................................................................... 10—16 Aar Kr. 25,00
Stortrøjer................................................................................ 10—16 „ „ 20,00—22,00
Hammondbenklæder............................................................... 10—18 „ blaa „ 10,00—11,50
Knæbenklæder....................................................................... 10 — 16 „ „ 5,25
Vindjakker.............................................................................. 10—18 „ „ 9,00

do. imprægnerede....................................................... 10—18 „ „ 12,00
do. do. ........................................................................ Olskind „ 14,00—16,00

Regnfrakker til Ridebrug........................................................................ do. „ 14,00—26,00
Cycleslag................................................................................................... do. „ 9,50—12,50
Rygsække.................................................................................................................... „ 3,25

Spejderkorpsets Munderings- og Udrustningsdepot,
Nørregade 14. København K. Telefon 3186.

Aktieselskabet

FOTO-AMATØREN
NØRREVOLD 64.

Udfører alt fotografisk Arbejde hurtigst, 

bedst og billigst.

-------------Specialitet: Forstørrelser.------ -------

ANDERSEN & JENSENS
Danseskole

Nørrevold 90 (Arbejderf. af 1860) 

Børn - Ungdomshold - Voksne 
Fra Januar Maaned:

Nyt Kursus for Begyndere.
Nyt Kursus i moderne Danse. 
Selskabeligt Hold. - Enetimer.

Program tilsendes. — Telf. Vester 5314 y.

ro Z
>OT
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Købmagergade 15
Redigeret af Aage Bech og Herbert Graessler. — Redaktion og Ekspedition: Strandboulevard 3. Tlf. Øbro 3724. 

I. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach).

SIGNETER, DØRPLADER, PERFORÉRER 
Numeratoren Haandtrykkerier, Brændejern.

SKOLEBESTIK

Standard Jule-Udstilling
er aaben

og indeholder en Mængde Nyheder i 
fransk, engelsk, amerikansk 

og tysk Legetøj.
Forlang stort, illustreret Juleblad med over 700 

Illustrationer — gratis og franko.

Standard Mønsterforretning,
Vimmelskaftet 45 - København K-

Telefoner: 9794 & 5094.


