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Østersøgades Gymnasium.

SKOLEBLADET.
Nr. 1. 18. Maj 1916. i 1. Aarg 

I

Skolebladet.
Skolebladet udkommer den 1ste og 15de 

i hver Maaned. Bladet vil foreløbig ud
komme med firesidige Numre, og koste 5 
Øre pr. Nummer eller 30 Øre pr- Kvartal. 
Redaktører er Hother Hellenberg og 
Thure Hastrup, endvidere Kaj Flint. Kas
serer er Thure Hastrup, Telefon Øbro 
2443 y. Bladet vil indeholde Historier., 
Anekdoter, »Fra Skolen« og »Fra Sports- 
verdenen« o. s. v. De af vore Abonnenter, 
der ønsker det, kan faa Bladet tilsendt pr. 
Post mod et Beløb af 18 Øre pr. Kvartal. 
Anekdoter og desl. maa være indsendt til 
Kontoret senest en Uge før det paagæl
dende Nummer udkommer.

Red.

dens hvide Klokker smykker Land og By, 
i Parken straaler Vinterblommer gule.

De vævre Fugles foraarsglade Hær 
forkynder Sneens Flugt og Solens Sejre, 
hist fløjter Droslen, her en munter Stær 
og Lærkens Sange klinger fjern og nær, 
i Mark og Skov de Vaarens Komme fejre.

Det gror og spirer overalt i Løn, 
snart vandrer glad jeg over lyse Vange, 
alt drømmer jeg om Bøgen frisk og grøn, 
jeg elsker Livets Tid saa rig, saa skøn, 
den bringer Danmark Sol og Lys og Sange.

Sprinterløb.
(100—200 m).

Vaarbrud.
Nu skinner Foraarssolen klar og mild 
paa Himlens Blaa højt over Taarn og Tage, 
al Is og Sne med Vintren streng og vild 
nu svinder bort for gyldne Straalers Ild, 
nu vender Vaarens lyse Tid tilbage.

Ak vaagned nu de første Blomster bly, 
de fine, spæde Krokus Jorden skjule, 
nu titter Vintergækken frem paany,

Ved Sprinterløb forstaar man Hurtigløb 
over korte Distancer — i Almindelighed 
100 og 200 Meter.

Mange Folk mener, at disse Løb er af 
forholdsvis ny Oprindelse, og at det ved 
de gamle olympiske Lege navnlig var de 
lange Løb, — med Maratonløbet som 
Midtpunkt — der samlede Interessen. Det 
er imidlertid ganske forkert- De første 
Løb der blev afholdt ved de olympiske 
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Lege, var Løb over 192 m, ganske vist paa 
en tung Sandbane.

Men det er saa sandelig ikke nødven
digt at bruge en tung Bane for at gøre 
Løbet anstrengende. Ingen andre Løb 
stiller i den Grad Fordringer til Løbernes 
Træning. Man skal præstere sit yderste 
hele Tiden. Blot et Øjebliks Sløjhed giver 
Konkurrenterne et Forspring, der aldrig 
kan indhentes, og medens man under hele 
Løbet har løbet alt det, man kan, skal 
man i Slutspurten præstere det overmen
neskelige. Paa de sidste 10 Meter gælder 
det at kunne »presse sig« netop den Tom
me, der giver Sejren.

Hr. Buch.

Fodbolden d. 6. Maj 1916 
i—o. — o—i.

Kampen var imellem Hellerup Gymna
sium og Østersøgades Gymnasium. Der 
var ikke meget Liv i Kampen, hvilket 
som bekendt førte"til at den blev uafgjort. 
Blandt vore Spillere lagdes især Mærke 
til Jakob Petersen fra 2. Ml. b og Elo 
Banke og Hans Hansen fra 2. Ml. a, samt 
»Ralle« fra 3. Ml. a. Af H G B's Spillere 
især. »Freddy« og Christian, og endelig 
havde de en udmærket Maalmand, I før
ste Halvleg førtes Kampen stadig nede 
ved H G B's Maal; kun en enkelt Gang 
fik det et Opløb, som »Ralle« dog forpur
rede, medens vore Opløb gav Resultatet 
1 Maal, skudt af Jakob Petersen. I anden 
Halvleg førte »Freddy« Bolden saa godt, 
at den fandt vores Net, hvorved vore Spil
leres Humør sank betydeligt. — Blandt

Tilskuerne noterer vi. Hr. Pastor Hansen 
Hr. Buch og Hr. Svenn Knudsen.

Et og Andet.
En Eksamenshistorie,

En svensk Professor i Geologi, der hav 
de en Forkærlighed for at eksaminere 
Stensorter, var kendt for at være beds 
til at eksaminere naar han var vred.

En Gang mødte en Student og indmeldt« 
sig til Eksamen.

— Ja, ja, hvornaar ønsker Herren a 
blive eksamineret?

— Ja, jeg vil helst eksamineres, naai 
Hr. Professoren er vred. ... — Jasaa, del 
kan jeg være nu med det samlme. Sæl 
Dem ned! Kender Herren nogle Stenarter?

— Ja, Granit, Grus, Glimmerskifer.
— Mere, mere. Kender Herren ikke 

flere? — Ja, Sandsten, Kalksten, Ler
skifer o. s. V,

— Kender De ikke flere? — Jo bevares, 
Skorstene, Slibestene, Gadestene, Rende
stene, Milestene, Gravstene, Øjenstene! 
Dermed styrtede han ud af Døren.

Professoren, der nu var i sit Es, styr
tede efter ham og raabte: Vent! Vent! 
Herren faar Udmærkelse!

Aforismer.
i.

En Mand, der ingen Fjender har, spil
ler ingen Rolle og har aldrig spillet nogen.

(Maanedsmagasinet.)
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2.
Det er bedre at være ensidig end at 

være en rullende Kugle, som af lutter Fler
sidighed slet ingen Sider har.

Adam Oehlenschläger.

3.
Det er bedre at foretage sig noget, om 

det end er det ubetydeligste, end slet 
intet at bestille.

Goethe.

Nye og gamle.

Sildefiskeri.
A.: »Der fiskes nok i Store Bælt om 

Natten!«
B.: »Ja, det er Silde-Fiskeri«.

* *
Hun: »Er Faaret ikke det dummeste 

Dyr«.
Han: »Jo, mit Lam«.

¥ * *
Birkedommeren: »Ja, kære Wolle Wol- 

lesen! Det bliver 10 Kr. i Mulkt, fordi De 
har kaldt Sognefogden der for et Æsel«.

Bonden: »Maa a saa aller mier sej' Æsel 
te en Sovnfoued?«

Birkedommeren: »Nej, aldrig mere; el
lers faar De bare en større Mulkt«;

Bonden: »Maa a da sej' Sovnfoued te 
en Æsel?«

Birkedommeren: »Ja, værsgo', for mig 
gerne«.

Bonden: »Manne Tak! Faawal, Sovn
foued.«

Dommeren: »Hvormange Ørefigener gav 
de Klageren?«

Bøllen: »Kun en eneste. Hr. Dommer!«
Dommeren: »Men Klageren paastaar, 

at de gav fem«.
Bøllen: »Nej, jeg gav ham kun en, men 

i Betragtning af hans svage Konstitution 
gav jeg ham dem i fem Portioner«.

* *
No r mal.

Assessoren: »Var De beruset?«
Anklagede: »Næ! Ork nej, Hr. Asses

sor!«
»Var De da ædru?«
»Ædru? Næh, Hr. Assessor — de’ va’ 

je’ inte.«
»De var altsaa ikke normal!«

Kun fem
Overlægen ved et Kolerahospital kom 

en Aften paa sin Stuegang ind og spurgte 
Vaagekonen;

»Hvor mange døde i Dag?«
»Fem salig hensovede!« lød Rapporten.
»Ja, men jeg har ordineret Medicin til 

seks Patienter; hvad er der blevet af den 
sjette?« spurgte Overlægen med barsk 
Stemme.

»Aa, undskyld Hr. Overlæge, jeg kunde 
saamænd ikke paa nogen Maade faa Me
dicinen hældt i ham.«

»Naa og saa?«
»Ja, ham er der endnu Liv i!«

Opfordring.
Vi opfordrer vore Læsere til fortrinsvis 

at gøre deres Indkøb hos Bladets Annon
cerende.
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Harthiner-Cykler 
ere de bedste, derfor sælger jeg de fleste, 

eget Fabrikat, til billigste Priser.
Dæk og Slanger. Afbetaling indrømmmes.
Øbro 3037y. Ærbødigst Øbro 3037y.

Clip« Harthiner,
58, Nordre Frihavnsgade Nr. 58.EMIL WIENE
Bøger - Papir - Musik

(ældste Boglade paa Østerbro).

Lager af alle paa Skolen brugelige Bøger.
Østerbrogade 23

(Hj. af Ryesgade).
o . 5029. Grundlagt

Telefoner. 12029. 1876.
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BØRNENES BAZAR
Frederlksborggade 21.

Dukke=
Legetøjs- og

Sportsmagasin.

øøøøøøøøøøøøøoøøøøøøøøoøooøøøøøoVald. Petersehs
Isenkramhandel,

Nordre Frihavnsgade 28.
Telf. Øbro 228.

00000000000000000000000000000000Lier & Co.,
Rosenvængets Allé Nr. 8.

Elektriske Uhre.
ØØØØØØØØØØOØØØØØØOØØØØØØØØØØØØØG

F. W. Dalberg,
Bog= og Papirhandel,

H. C. Ørstedsvej 50 C.
(Ved Jernbaneoverskæringen.)

- ----- Telefon: Nora 2192 YDUN. -------
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