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SKOLEBLADET

Fru E. BAY

Født den 28. Juni 1842. — Død den 9. Oktober 1916.
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Fru E. Bay.
Naar Skolens Flag i disse Dage vajer paa 

halv Stang, saa ved alle Drenge i Østersø- 
gades Gymnasium, at Grunden er den, at 
Skolens Moder, Fru E. Bay er død.

Alle fra I. F til III. G kendte hende af 
Ydre, men faa kendte hendes Livs Historie.

Den er ikke nogen Hverdagshistorie.

Opvokset i et fint kultiveret Københavner
hjem som Datter af Højesteretsassessor Lund 
blev hun i ung Alder gift med Sognepræst 
Bay til Thurø og dermed henvist til at om- 
gaas Mennesker af en hel anden Opdragelse 
og Tankegang.

Hun fik der en Opgave, der mislykkes for 
de fleste.

Den lykkedes for hende.
Hvorfor?
Fordi det aabne, det rige Hjærte finder 

alle Døre aabne, finder Vej til alle Hjærter, 
naar det følges med Forstand og Vilje til 
at gøre godt.

Det blev et rigt Aar Fru Bay levede paa 
Thurø, skønt det blev et Sorgens Aar.

Hendes Mand blev syg og døde efter et 
Aars Ægteskab.

Mange vilde være knækket sammen under 
et saadant Slag.

Fru Bay rettede sig.
Hun havde lært at arbejde for andre.
Hun vilde fortsætte.
Hun tog Lærerindeeksamen.
Hun blev en dygtig Lærerinde.
Men hun vilde mere.

Hun vilde en Skole, hvor hun selv var 
med til at lægge Vej og sætte Maal.

Hun naaede sit Maal.
Hun begyndte i Linnesgade sammen med 

Comtesse Moltke paa en Drengeskole.
Der var 12 — tolv Drenge.
Nu er der omkring 470.
Det er Fremgang.
Sligt naas ikke uden Arbejde.
Fru Bay har arbejdet.
Aar igennem har hun Dag ud og Dag ind 

fulgt Skolens Gang og snart sagt hver enkelt 
Elevs Arbejde og Færd.

Sligt naas ikke ved Arbejde alene.
Der skal Forstand til.
Skal en Skole skabes fra Grunden af, da 

maa der først og fremmest staa en fast 
Haand og en klar Tanke ved Pengekassen.

Fru Bay forstod at administrere Penge
sager med Omtanke og Fremsyn.

Paa det Punkt skylder Skolen hende 
uendelig meget

Sligt naas ikke ved Arbejde alene, ejheller 
ved Arbejde parret med Forstand alene

Hjertet maa være med.
Og Hjertet var med i alt, hvad Fru Bay 

virkede.
Det ses ikke altid, men det føles i Aand 

og Tone.
Alle de, der gaar i Østersøgades Gym

nasium, har Grund til at sige Fru Bay Tak, 
saa sandt som der er Grund til at være 
taknemmelig, naar man faar Lov til at leve 
sine Barneaar i ren og mild Luft aandelig 
talt.

Fru Bay har været med til at rejse Skolen.
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Hun har været med til at skabe dens Tone.
Det er der Grund til at sige hende Tak 

for.
Den bedste Tak, En, der vilde være hende 

kærest, var den, om alle Elever fra de 
mindste til de største satte sig for at holde 
Tonen god og Luften ren og mild — satte 
sig det for og satte meget ind paa at virke
liggøre dette Forsæt

Det vilde være den bedste Maade at ære 
Fru Bay’s Minde paa.

B. P. Bertelsen.

Lidt om at gaa Fodture.
Jeg ér ganske klar over, at det er forfærdelig 

fint at køre i Automobil — selv om jeg ikke 
tror, det er saa fint nu, som for 5 Aar siden. 
Og jeg indrømmer ogsaa, at det til Tider kan 
have sine store Behageligheder. Men jeg er 
mindst ligesaa klar over, at faar jeg Valget mel
lem en Automiltur med Hop og Stød og Bril
ler og det hele, og en Fodtur med et Par fine 
Fyre, som ikke er bange for at bruge Benene 
— saa vælger jeg saa sandelig, det sidste.

Dem, der ikke i mit Sted vilde gøre det 
samme, vil jeg bede helst ikke spilde Tiden med 
at læse videre, for de kan alligevel ikke forstaa 
Resten.

I Store-Bededagsferien var jeg en Tur med 
50 Drenge fra Mellemskolen, og det var en Ynk 
at se, hvor de stolprede af Sted, naar de troede, 
at de gik; og det er dog ikke saa forfærdelig 
vanskeligt at gaa — naar man først har lært det.

Og for Resten heller ikke saa særligt svært 
at lære.

Vanskeligheden ligger blot i at faa Folk til at 
forstaa, at de ikke kan det i Forvejen.

Først naar man har faaet dem lokket ud paa 
en Tur paa 50—60 km., kan man ved smerte

lige Erfaringer overbevise dem om, at de i Grun
den er lige saa hjælpeløse som en Hvalfisk i 
Peblingesøen — og efter hvad jeg kender til 
Hvalens Levemaade, vil det ikke sige saa lidt.

Naar man har været ude for saadan en Tur, 
saa har man bare een Ting at gøre: at faa lært 
at bevæge sig, paa; den Maade, som dog efter al 
Sandsynlighed har været den oprindelige. Det 
kan vi hurtigt blive enige om, for de Par Styk
ker, der mener, at det er nemmere og finere at 
køre i Automobil, de holdt vel op at læse, da jeg 
bad dem om det?

Men hvordan skal man da lære det?
Ikke ved at læse i Bøger — det er i det hele 

taget noget, man skal være meget forsigtig med 
— for man kan f. Eks. risikere, at der staar:

Gangen er en Bevægelsesart, hvis forskellige 
Faser fremkommer, naar man fra den usymme
triske staaende Stilling forskyder Legemsvægten 
over paa den fremsatte Fod, indtil den i Hvile- 
stillingen støttende Ekstremitet er helt afla
stet, derpaa fører denne frem o. s. v., o. s. v., 

og hvad enten man læser det een eller tyve 
Gange, kommer man dog ikke et Skridt videre.

Men tag fat og gaa Ture — alene, eller to og 
to, eller sammen med Klassen, og jeg skal love 
for, at I ikke kommer til at fortryde det.

Og saa blot to Ting endnu : For det første, 
at gaa det bliver man ikke fer Voksen til, før 
man bliver saa gammel, at man ikke engang kan 
kravle. Saa d'Hrr. Gymnasiaster (der vel sag
tens udelukkende har læst Artiklen, fordi der 
stod „til Mellemskolen“ over den) er saamænd 
ikke ret meget for gamle endnu.

Og for det andet: Der bliver holdt et Par 
Ture nu i Efteraaret. Den første Mandag d. 
1 Oende — den anden den 26ende. De er for- 
haabentlig begge godt overstaaet, naar dette bli
ver læst, men der følger flere efter. Kom og vær 
med! ikke for min Skyld •— jeg gaar lige saa 
gerne alene — men for jeres egen.

Ralf Bach.
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Pokalkamp.
Østersøgades Gymnasium mod Hellerup Gym

nasium (0—1) (0—0).
Onsdag den 27. Septbr. KL 3f blev der paa 

A. B.s Bane spillet ovennævnte Kamp. Vort 
Hold var i 1. Halvleg Hellerup Gymnasium me
get underlegen, men i 2. Halvleg sled særlig 
Halfbacks og Backs godt i det, og det meste af 
Halvlegen var Bolden i Nærheden af Hellerups 
Maal.

Holdet havde følgende Sammensætning:

H. Petersen - B. Walsøe - H. Schubart -
P. Moldenhaver - E. Løwe 

S. Tvermoes - K. Scheel -
P. Scheel - V. Jørgensen 

A. Schreiber.

Den bedste Mand paa Holdet var uden Tvivl 
Preben Scheel. Han forsvarede Maalet udmær
ket og havde et godt Skud.

1. Halvleg: Hellerup vandt Lodtrækningen og 
valgte at spille med Solen i Ryggen. Hr. Sven 
Knudsen havde lært sine Drenge at sætte Far
ten op, og efter 25 Minutters Spil fik de sat et 
pænt Maal ind, som Maalmanden ikke kunde 
tage. Mere blev det ikke til trods mange gode 
Tilbud fra begge Sider. I 2. Halvleg var vi 
langt overlegne og kunde med lidt Held godt 
have faaet et Par Maal. F. Eks. havde Molden
haver et Par Skud, der ikke var langt fra at 
hænge der. Halvlegen sluttede med 0—0.

Vort Hold spillede rigtig godt. Træning mang
ler ikke, men Angrebsrækken var lidt for ube
slutsom i det afgørende Øjeblik, og højre Wing 
var alt for langsom. y—

1. G. R.—4. M. (2—0) (2—1).
Fredag den 29. Septbr. blev der paa Fælleden 

spillet en Kamp mellem 1. G. R. og 4. M. Hr. 
Hansen var saa elskværdig trods knap Tid at 
overtage Dommerhvervet.

Holdene saa saaledes ud:

1. G. R.:
R. Olsen

B. Sieverts - S. G. Klenø
G. Knudsen - L. Christensen - B. Christoffersen 

C. Lindkrog - O. Eriksen
E. Løwe - P. J. Petersen - E. Pontoppidan

4. M.:
A. Sieverts - S. Svendsen - K. Banke - M. Am- 

nitzbøll - H. Nielsen 
H. Friederichsen - B. Teilmann - E. Larsen

E. Banke - G. Jessen 
K. Westrup

1. Halvleg: 1. G. R. vandt Lodtrækningen og 
valgte Maal med Vinden i Ryggen. I Begyndel
sen af Kampen var 4. M. betydelig overlegen, 
men efter en heldig Ombytning arbejdede 1. G. 
R. sig op, og efter 14 Minutters Spil scorede 
centre halfback L. Christensen paa et Hjørne
spark fra Løwe. Kort efter fik 1 G. R. et Maal 
forærende af Teilmann. Halvlegen endte med 
2—0 i 1. G. R.s Favør.

2. Halvleg: Efter 12 Minutters Spil klarede 
4. M.s Maalmand et pænt Skud, men blev dog 
„resolut taklet“ af centre forwards P. Petersen 
(som han udtalte sig bagefter), og Bolden røg 
i Maal. Kort efter satte „Takleten“ (der kend- 
tes paa et Par lange blaa Bukser og en K. B.-
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Trøje) endnu et Maal ind. Kampen var næsten 
færdig, da 4. M. fik tilkendt et „corner“. Svend
sen sætter Bolden fint indover, Maalmanden 
faar fat i den, men trækker den selv ind og 
Kampen slutter med 4 Maal mod 1 til 1. G. R. 

y—

Lidt om Fodbold.
Den ærede Redaktion bedes venligst optage 

følgende:
Mange Drenge her i Skolen har faaet en ren 

forkert Opfattelse af Fodboldsporten. De tror 
nemlig, at i Fodbold gælder det blot om at være 
de største og kraftigste, at kunne mase sine 
Modspillere ned, give dem en „regulert Ry
ster“, som det saa smukt hedder, men som i de 
ni af ti Tilfælde foregaar paa en ganske ulovlig 
og raa Maade. Ned med Raahederne! Kan man 
ikke give, hvad man virkelig kalder en Ryster, 
maa man hellere lade være. Pointet i Fodbold 
er det fine Sammenspil, og det er netop det 
vanskeligste. Bolden skal gaa fda Mand til 
Mand, alle 11 Spillere skal benyttes, ingen maa 
staa ledige. Gang paa Gang ser man Halfback 
føre alt for meget. Har han maaske været saa 
heldig at „krølle“ en Modspiller, ja saa gaar 
Turen til den næste o. s. v., men hvad bliver 
Resultatet? Bolden bliver taget fra ham, og 
Chancen for at faa Maal derved ødelagt. Half
backs Opgave er tværtimod at støtte Angrebet, 
og han bør frem for alt holde sin Plads; man 
ser sommetider Halfback paa Wings Plads, og 
aflevere sin Bold uden alt for mange Omsvøb. 
At aflevere Bolden er heller ikke saa let. Skal 
den afleveres til Wingen, skal den ikke, som 
man tit ser, direkte hen til ham, den skal 
tværtimod spidses frem imod Hjørneflaget saa- 
ledes, at Wingen faar udnyttet sit Løb i Stedet 
for, at han paa den anden Maade selv skal 
føre den frem. Dette vil gaa meget langsom

mere og som oftest ikke føre til noget. Win
gerne skal holde sig ude i Siden og altid være 
parat til at modtage Bolden, naar den kommer. 
Inderwingerne skal om fornødent trække sig til
bage og hjælpe Halfback. Back’erne skal ikke, 
som saa mange tror, blot sparke Bolden væk 
ligemeget hvorhen, nej, de skal beregne, til 
hvem de sparker. Et godt placeret Backspark er 
ikke saa lidt bedre end et kraftigt Spark ud i det 
blaa. Alle disse Fejl maa d’Herrer Fodboldspil
lere se at vende sig af med, hvis de vil have 
noget virkeligt godt Resultat af deres Fodbold
spil.

Med Tak for Optagelsen.
En Fodboldven.

Tysk.
3. M. har Tysk. Hr. Sørensen vandrer op og 

ned ad Gulvet med Hænderne paa Ryggen. Han 
er i godt Humør. Han hører i de stærke Verber. 
Bliver der gjort en Fejl, smiler han overbæ
rende — godmodigt og venligt.

„Naa, Peter!“ siger han, idet han klapper 
ham paa Skulderen, „skal vi saa se, hvad du 
kan.“ — Peter har ikke forberedt sig hjemme 
paa de tyske Verber — han læser overhovedet 
aldrig mere paa Tysk; lidt betuttet rejser han sig 
op. Men det gaar. En lille Smule kan Peter, no
get bliver hvisket (Kammeraterne er altid saa 
elskværdige) og — Hr. Sørensen er jo i godt 
Humør!

„Det var flinkt, Peter!“ siger Hr. Sørensen, 
„skal du nu til at være flittig? Det kan jeg 
lide dig for-“ Og Peter faar et 6-Tal. Lidt skam
fuld sætter han sig ned, ked af den Ros, han 
ikke havde fortjent. — Det er vist alligevel 
bedst at begynde at læse hjemme, tænker Peter. 
— Hr. Sørensen er ogsaa saa flink, naar man 
kan sine Lektier — og saa faar man ogsaa Ros 
for noget, der er ens eget.

Og Peter begynder at blive flittig.
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14 Dage efter har 3. M. atter Tysk, og Hr. 
Sørensen gaar atter frem og tilbage paa Gulvet 
med Hænderne paa Ryggen. Men i Dag smiler 
han ikke — tværtimod. „Maa jeg saa faa dig 
op, Peter,“ siger han, „du plejer jo aldrig at 
kunne noget, dovne------- !“ Saa begynder Pe
ter i Læsebogen — det er et meget svært Styk
ke, han skal oversætte; men Peter har læst 
godt paa det hjemme. Han gør en Fejl. „Var 
det ikke det, jeg sagde!“ udbryder Hr. Søren
sen gnavent. Peter gør nok en Fejl. Hr. Sø
rensen bliver arrig. Peter har som sagt læst 
hjemme, men alligevel er der en Linie, han ikke 
kan oversætte rigtigt. — Hr. Sørensens Taal- 
modighed er brudt — han er jo i daarligt Hu
mør i Dag: „Du aabner da heller aldrig en Bog, 
dovne Dreng!“ raaber han. „Jo, jeg gør!“ sva
rer Peter. „Hva’ siger du, Knægt?“ skriger Hr. 
Sørensen. „Jeg sagde------- “ „Hva’ gør du?“ 
afbryder Hr. Sørensen ham rasende. Hr. Sø
rensen skælder, og Peter svarer igen. Der bliver 
Spektakel i Klassen. Det hele ender med Skan
dale ----------- . Rektor taler med Peter og siger
ogsaa et Par Ord til Hr. Sørensen.

Men efter den Dag læser Peter aldrig mere 
paa Tysk. Ib.

VORE LÆRERE L

Hr. Pastor Westergaard. Hr. Bertelsen. Hr. Pastor Hansen.

De ærede Læsere
bør gøre deres Indkøb

hos Annoncørerne.

Frimærke-Centralen
(H. T. Mandix)

3, Lille Kannikestræde 3.
Bedste Forbindelse for begyndende Samlere.

Enhver, der foreviser Bladet, 
faar ekstra 10 pCt. Rabat.

Brug 
BARNÆN G E N S 

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

Mest velsmagende 
Hjemmelavede Konfekt 

(hver Dag frisk) 
faas i 

Konfektureforretn. »Øbro«, 
Trianglen 4.

Telefon Øbro 1205x.
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HUSK! Til Skolebrug anbefales: HUSK!
Sømandsdragter......................................................................  10—16 Aar Kr. 25,00
Stortrøjer................................................................................ 10—16 „ „ 20,00—22,00
Hammondbenklæder............................................................. 10—18 „ blaa „ 7,50—9,50
Knæbenklæder....................................................................... 10—16 „ „ 4,75
Vindjakker.............................................................................. 10—18 „ „ 9,00

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

Regnfrakker do. ...................................................... 10 — 16 „ do. „ 11,00—14,00
do. til Ridebrug....................................................... 10 — 25 „ do. „ 12,00—18,00

Cycleslag................................................................................ 10—25 „ do. „ 7,00 — 10,00
Rygsække.................................................................................................................... „ 3,25

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

KAGER, IS, CONFITURER

Det bedste!
Udbringes selvfølgelig overalt.

Forretningen har ingen Filialer.

L.HAAE3 Ballet- og Danseskoler, 1
Jagtvej 7. — Telf. Godth. 1716.

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.

Sangundervisning.
Elna Oehlenschläger, 

Kastelsvej 27. Tlf. Øbro 986. 
Uddannet ved det kgl. danske Musikkonservatorium. 

Reference: Hr. Paul Bang.

Skuespillerinde Ebba Kjerulf.
Moderne Selskabsdanse.

Enetimer.
Dansene læres smukt og graciøst. Hold begyn 

der 1. Oktober. Haveselskabetsvej 1 B, 4, ved St. 
Thomas. Telefon Vester 5556.

Poul Holm 
Silkegade 11.
Leverandør til alle 

Sportsforeninger 
og Skoler.

Gymnastikdragter 
Løbe- og 

Svømmedragter 
Bryderdragter 

Støvler og Sko 
billigst hos

Poul Holm
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Skoletasker /. Tornystre
Rygsække og Bogmapper

købes billigst i

Lædervareforretningen
GI. Kongevej 119.

Preisler. Telf. Vester 4029.
________________________________________

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-

Legetøjs- og

Sports-Magasin.

SKOLEBESTIK
fra

Cornelius Knudsen,
Købmagergade 15.

EMIL WIENE
Østerbrogade 23

(Hj. af Ryesgade).

Telefoner- 5029' -------- Grundlagtleieroner. 12029 1876.

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

KØB BØRNE-T^J
hos
NI.HJORDT5
Eftj:

Axel Ducked
26 Got hersgode 26

Stue, 1ste,2denog3*e ^fg 
Grundlagt 1855

Alle Slags Habitter
i største Udvalg.

W TONAFIX PAPIR
jL er det bedste selvtonende Papir.

Saavel Begyndere som den viderekomne 
Amatørfotograf kan ved Hjælp af Fixerbad 
alene eller med et Saltforbad fremstille de 
herligste Billeder i forskellige Toner.

Faas i alle gangbare Sorter, Størrelser og 
Postkort hos enhver Fotohandler og hos Videre
forhandlere af fotografiske Artikler, i Pakker 
å 50 Øre og 1 Krone. Postkort 50 Øre pr. 
10 Stk.

Brug TONAFIX til Feriebilleder.
Køb kun danske Industrivarer.

Emulsions-papir-Fabriken „MERKUR" 
— Carl Poulsen — 

København ■— Valby.

Redigeret af Aage Bech og Herbert Graessler. — Redaktion og Ekspedition: Rosenvængets Allé 16. 
J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach).


