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SCHNEEKLOTH- 
lANERBLADET.

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

Nr. 9. 18. November 1910. I Aargang.

Fodboldkamp.

Hass’ Skole 6 — Schneekloths 
Skole 2.

I Fjor, omtrent ved denne 
Tid, led S. S. B. et frygteligt 
Nederlag over for Hass’ Skole 
i Holbæk, ikke mindre end 8—1. 
Det var med Haab om at hævne 
dette, at et Hold fra 2den Gym
nasieklasse og nedefter sammen 
med Hr. P. Arentzen og For
manden for S. S. B., P. Morville, 
tog til Holbæk i Søndags. Hol
det var noget stærkere, saa at 
gøre Nederlaget mindre, var det 
mindste, S. S. B’erne ventede. 
Ved 11 Tiden ankom vi til Sko
len, og Kl. 12 fik vi en solid 
Middag. Selve Kampen begynd
te Kl. 215. Lad mig inden Om
talen af denne bemærke lidt 
om Banen. Beliggenheden er 
meget smuk (det er dens bed
ste Side). Dens mindre heldige 
er følgende: den er for lille, 
den er ujævn og skraaner tem

meligt stærkt ned mod Fjorden 
Banen var ogsaa det eneste, 
der ikke helt var efter S. S. B’- 
ernes Forventning, alt det øvri
ge, der blev budt dem af deres 
gæstfri Værter, oversteg langt, 
hvad de turde vente.

Levring vandt Lodtrækningen 
og valgte at spille »ned ad Bak
ke« i første Halvleg. Spillet 
fordelte sig ret lige i første Halv
leg. Efter et Kvarters Spil bli
ver der dømt Hjørnespark i S. 
S. B’s Faveur. Bolden var iøv- 
rigt slet ikke ude, men Dom
meren, P. Morville, dømmer ef
ter et Raab, som han tror kom
mer fra Linjevogteren, og denne 
protesterer ikke. Uheldigt nok 
kommer en af Holbæks egne 
Spillere til at sætte Bolden i 
Maal. Den Maade hvorpaa Hol
bæks Spillere tog denne Uret
færdighed fortjener at omtales. 
Der blev ingen Raaben, ingen 
Skælden ud eller noget. De gik 
nu paa med fornyet Energi, og 
det lykkedes dem ogsaa at faa 
el Maal i denne Halvleg.
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I anden Halvleg var det S. S. 
B’ernes Tur til at løbe »op ad 
Bakke«. Det var maaske del, 
der »lammede« dem. De gjorde 
næsten ingen Modstand mere. 
Forwards spillede slet og an
strengte sig ikke Spor. Half- 
backkerne bestilte kun lidt mere, 
Backerne var bedst Venstre 
Back E. Andersen var absolut 
den, der spillede bedst paa 
Holdet. Maalmanden B. Olsen, 
der spillede udmærket i første 
Halvleg, spillede lige saa slet i 
anden. Af de 3 Maal, som Hol
bæk fik i denne Halvleg, var de 
2 sidste rene Foræringer fra 
vor Maalmand. Levring score
de S. S. B’s Maal. Om vore 
Modstandere skal kun siges, at 
de vandt ved deres Overlegen
hed i Udholdenhed og Energi. 
Der var . ikke i et eneste Øje
blik nogen Slaphed over dem. 
Deres Boldbehandling er tem
melig usikker, og hvis de var 
mere rolige i deres Spil, vilde 
de vinde meget.

Efter Kampen serveredes The 
med Kager, og Formanden tak
kede paa Klubbens Vegne for 
Dagen. Kl. 6 tog vi hjem,

Trods Nederlaget var Spiller
ne glade, de kunde ikke være 
andet efter en saa gæstfri Be
handling.

p.

Det indiske Haandskrift.

(Af en Politimands Optegnelser).

„Manuskriptet er stjaalet. “
Med disse Ord modtog Pro

fessor Werming, Rigsbibliotekets 
bekendte Direktør, sin gode Ven, 
Dr. Eivind Dahl, der pludselig 
fra Læsesalen, hvor han havde 
siddet fordybet i Studiet af gam
le græske Lægebøger, var ble
ven hentet op i Direktørens Pri
vatkontor.

„Hvilket Manuskript?“
Dahis Stemme lød rolig og 

forretningsmæssig og lod til at 
øve en vis Indflydelse paa den 
febrilske gamle Herre med det 
store hvide Fuldskæg, som ner 
vøst gik frem og tilbage i de : 
høje, smukke Rum med tætfyld
te Reoler langs alle Vægge.

Professor Werming saa over
rasket hen paa Dahl, „at hap 
dog ikke straks forstod ham1. 
Men samtidig kunde han ikke 
lade være — som altid — at 
beundre Doktorens slanke, kraf
tige Skikkelse, det glatragede 
og regelmæssige Ansigts mar
kerede, bestemte Træk, hele det 

Præg af uforstyrrelig Ro, der 

var over ham, som han sad dér 
i den brunrøde Bøffellæderstol 
og saa hen paa ham. i

„Naa, ja, naturligvis ved Du 
i 
L
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Nærmeste Boghandler

Brackts Boghandel
GI. Kongevej 88

alt Skolemateriale

Gummibolscher og
Sukkermandler

Frederiksberg Conserves Magasin 
Værnedamsuej 10

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

Telefon Central 3504 

Stort Lager af Skolebøger og 
Tegnemateriale

Konfektureforretningen 
Os"boxzi.e

Specialitet:
Flødekarameller og forskellig 

Konfekture.
"V æ medamsvejen

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. 

ikke, hvad jeg sigter til“. Og 
Werning rettede paa Guldbriller
ne med et lille, hastigt Tag.

„Kort og godt, kære Ven. Bib
liotekets uerstattelige og enestaa- 
ende Manuskript til de indiske 
Vedahymner — de ældgamle re
ligiøse Hymner altsaa — maa i 
dette Øjeblik være stjaalet fra 
Læsesalen, hvor det sidst har 
været benyttet nu til Formiddag“.

Dahl smilede svagt; „Stjaalet 
er et Ord, man skal være var
som med. Kan det ikke have 
forstukket sig, være forlagt —“.

„Absolut ikke“.
„Hvorledes ser det ud“?
Werning rejste sig, gik hen til 

et stort Skab og fremtog af det
te en Række Glasplader, to og 
to limet sammen. Mellem Pla
derne saaes et brunligt Stykke 
Papir med sorte, stærkt optruk
ne Tegn.

„Aha“. Og Dahl bøjede sig 
interesseret over en af Glaspla 
derne, som Professoren sftød hen 
til ham.

„Ja, her har Du Resten. Men 
de tre første Hymner, de vigtig
ste, de sjældne og verdensbe
rømte Hymner om Verdens Ska
belse og Buddhas Liv ci det, 
der for et Øjeblik siden ..jany- 
lede, da Assistenten vilde brin
ge dem op til mig“.

Dahl lænede sig tilbage t 
Stolen og sagde langsomt:



56 SCHNEE KLOTHI ANERBLADET.

„Alle nærmere Omstændighe
der kender Du vel“?

„Naturligvis".
Professor Werning satte sig 

ved det store, med Papirer og 
Bøger overfyldte Skrivebord.

„Og jeg kan ganske kort gø
re Dig Rede for dem. Du ken
der selvfølgelig Manuskriptet af 
Navn og ved, at der hører til 
den Samling Haandskrifter, som 
for godt hundrede Aar siden 
hjembragtes af en af vore store 
Videnskabsmænd som det rige
ste Udbytte af hans Rejser i 
Indien. Hvorledes han har faaet 
fat særlig i dette Manuskript, 
der er ældre selv end de Af
skrifter, Museet i Lahore gem
mer som en Helligdom, ved jeg 
ikke. Vi har dem og kan paa 
dette Omraade maale os med 
samtlige europæiske Biblioteker. 
Da de skrøbelige Blade, hvor- 
paa disse Hymner er skrevne, 
for faa Aar siden truede med at 
smuldre hen, fandt vi — som 
Du ser — paa at opbevare dem 
mellem to lufttæt sammenlimede 
Glasplader. De laanes kun ud 
til Studium paa selve Bibliote
ket. Hver enkelt Anmodning 
kræver min Tilladelse, og jeg 
opbevarer dem endvidere i dette 
Skab, hvortil kun jeg har Nøg
len. Hvergang de er afbenyt
tede, har den vagthavende As
sistent personlig at bringe dem 

herop og aflevere dem til mig. 
Han paastaar nu, som sædvanlig 
at have modtaget dem og først, 
da han atter vilde eftergaa Afle
veringen, opdagede han, at tre 
af Bladene manglede.

„De benyttes altsaa for Øje
blikket“?

Fortsættes.

Skæmt
Hvad er det modsatte af Am- 

mer-i-kaner ?
Børn i Drosker.

Hvad er det for Skud Folk 
ikke er bange for? '

„Overskud“. i

Films Fremkalder 
af Ima Kvalitet — næsten ny — 

Pris 2 Kr. 
henstaar til Salg i Redaktionell.

Tranes Efterf.
Klareboderne 6

Specialitet:
Studenterhuer og Gymnasiehuer.

Ansvarshavende: E. Philipson.
Redaktion & Ekspedition:

E. Philipson, Vesterbrogade 48. Tlf. Vester 4380 
Træffes 2'1.,—3'/, Onsdag undtagen.

Th. Stenersens Bogtrykkeri, Westend 6.


