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Mere ungt Sind.
„Blot de ej ta’r Briller paa 
og særlig ej de mørke graa.“

Hr. (? ?) J!

Tag rnig det ikke ilde op, at jeg herved 
bringer Dem en Tak, fordi De har været 
saa venlig at læse mit „Digt“ (Benævnel
sen og Gaaseøjnene er — misforstaa mig 
nu ikke — Deres) hele tre Gange, allerede 
dette er meget, og dernæst fordi De, da De 
„efter en længere og indgaaende Undersø
gelse, Analysering o. s. v. kom“ „til det 
Resultat, at en Parodi kunde det ikke være“ 
(jeg indrømmer, at en Kritiker ogsaa skal 
være grundig), har været saa elskværdig at 
give mig nogle Raad, hvilket jo er endnu 
mere, især da under Dyrtidsforhold, hvor 
vel endog daarlige Raad er dyre.

Dernæst vil jeg gerne Punkt for Punkt 
svare paa deres Kritik, som efter min 
Mening indeholder 4 Angrebspunkter, hvor
med jeg selvfølgelig ikke mener 4 Punkter, 
paa hvilke den kan angribes, men 4 Punk
ter, paa hvilke den angriber.

1. Jeg skal ikke træde Dem paa Tæerne 
for Deres Bemærkning om, at deri Vers er 

„noget der hedder Fødder“ eller Deres For
mening om, at jeg „ikke er rigtig paa Hat 
med de Fødder“ — jfr. dog her Deres egen 
Udtalelse om „smukt, velklingende og kor
rekt Dansk" —, men jeg skal nøjes med 
at oplyse, at Grunden til Deres Mishag her 
efter min Mening ikke skyldes, at jeg i de 
Aar, der er gaaet, siden jeg først lærte 
latinsk Metrik, har glemt at skelne mellem 
Trochæer, Jamber, og Charjamber o. s. v., 
men at jeg søger at lade Rytmer slutte sig 
til den Stemning og den Mening, som jeg 
trods alt vil hævde findes i mine Vers.

At finde Eksempler paa denne Fremgangs- 
maade vil næppe volde Dem større Vanske
ligheder; om man er en Ynder heraf, er et 
helt andet Spørgsmaaal, ligesom det maa- 
ske ogsaa er et Spørgsmaal, om alle vil 
synes om Deres Interpunktionsmetode; jeg 
personlig vilde nu have foretrukket, at De 
havde anbragt en 7—8 Kommaer mer i De
res lille Artikel.

2. Deres meget vittige Hentydning til An
noncer „paa (?) denne berømte Boghand
lers Vindue“ kunde maaske tyde paa, at 
De vil besidde et vist raillerende Vid og en 
vis rationaliserende Visdom, men intet ken
der til den dejlige Stemning, hvori det — 
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det paastaar jeg — er muligt at føle Græs
set gro. Hvis dette forholder sig saaledes 
for Dem, saa kan jeg kun hertil svare, at 
jeg — beklager..

3. At Deres endnu vittigere Hentydning 
til „Maksimal o. s. v. Pris“ i Anledning af 
mit Udtryk „den underdejlige Kvinde“ har 
faael Lov af Censuren til at slippe igennem 
til Trods for den herskende Vandmangel 
forekommer mig meget underligt, ja næsten 
som et rent Under. Men nu har jeg forsøgt 
at gøre Gengæld og samtidig ad indirekte 
Vej givet en Antydning af mit Udtryks 
Etymologi og dermed formentlig ogsaa af 
dets Berettigelse. — Deres anden Indven
ding mod det samme Udtryk, synes jeg, er 
knap saa heldig; jeg kan forsikre Dem om, 
at Udtrykket underdejlig, der da ogsaa er 
sat med Spot, ikke er tilfældigt men tilsig
tet og vel overvejet; og Grunden ligger i 
det vel ikke ukendte Fænomen, at en su
bjektiv Værdidom af en Genstand skifter 
ved denne Fjærnelse.

4. ) Anledning af Deres (ikke mine) Orene 
med Violer og 3 Udraabsteg paa, maa jeg 
først bede Dem gøre Dem bekendt med, 
at der i begge de to Linier, De har anført, 
findes en Uoverensstemmelse med Origina
len saaledes som den er aftrykt i Skolebla
det Nr. 13. Jeg bilder mig ind, at den, der 
har Øre for de smaa men betydningsfulde 
Sprognuancer, vil finde, at hvis De, efter 
Deres „længere og indgaaende Undersø
gelse“, havde læst og citeret korrekt, vilde 
De ikke have haft nogen Grund til at be
klage Dem, og naar jeg saa hertil føjer, 
at det, saa vidt jeg da husker, er en Tryk
fejl, at der ikke staar Semikolon i Siedet 
for Komma efter „bygger“, saa er jeg maaske 
omtrent helt retfærdiggjort. At give Dem 
morsomme Eksempler paa Trykfejl i Skole
bladet vilde ikke falde mig vanskeligt, og 

der findes jo for Resten ogsaa Trykfejl i 
Deres Artikel, fx. Flertalsformen Juniore.

Sluttelig skal jeg i Anledning af Deres 
næste maaske lidt kraftige Udtryk blot be
mærk?, at De endnu et Sted anfører noget 
— Deres Hundeudtryk — som jeg ikke har 
taget i min Mund, samt gøre opmærksom 
paa, at jeg i mit Svar hidtil dog vel saa 
nogenlunde har holdt mig til Fakta og la
det Motiverne — Deres og mit — gaa fri, 
skønt Motivet til mit flere Aar gamle Digts 
Offentliggørelse var en direkte Opfordring 
om Bidrag, begrundet ved, at De og andre 
havde sendt. Skolebladet for faa Bidrag.

Til allersidst bringer jeg Dem, min ano
nyme Kritiker, min Tak, idet jeg dog bekla
ger, at De har fulgt mit Fksempel og skre
vet under Navneskjul, hvilket jeg ikke sy
nes en Kritiker, der skal virke soni Autori
tet, bør gøre. Men kan hænde det dog er 
godt for noget.

Ærb.
Junior.

Pokalkamp
Raadmandsgades Skole — '

Østersøgades Gymnasium.
VI TABTE (1-1) (1—0).

For 1 Maaned siden (8. Juni Kl. 5) blev 
Pokalkampen mellem „Raadmandsgade“ og
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0. G. spillet paa A. B.’s Bane. Vi vidste, 
at ,Raadmandsgade“s Hold var bleven en 
hel Del bedre end i Fjor, — hvad man 
ogsaa fik at se, — og det var ikke godt at 
sige paa Forhaand, hvem der vilde gaa af 
med Sejren. 0. G. mødte fuldtalligt med 
følgende Spillere:
Henning Petersen - B. Walsøe - V. Jøgensen

1. Ml. 2, Ml. 3. Ml.
P. Moldenhawer — T. Lemche 

2 Ml. 3. Ml.
S. Tvermoes — Chr. Skeel — Erik Løve 

3. Ml. 2. Ml. 2. Ml.
Pr. Skeel — A. Frederiksen

■A. Schreiber
2. Ml.

1. HALVLEG.
Ved Lodkastningen blev det os, der skulde 

vælge, og vi fik naturligves Sol og Vind i 
Ryggen, men alligevel blev Kampen næsten 
hele Tiden ført paa vor Halvdel, efter at 
„Raadmandsgade“ hävde givet Bolden op. 
Og - lad det være sagt med det samme — 
der er ikke gaaet 10 Min., før Bolden paa 
kort Afstand bliver skudt i Maal. Straks efter 
at vi derpaa havde givet Bolden op, fik 
højre-wing, Vagn Jørgensen, Bolden, 
og han lavede et nydelig Opløb, der imid
lertid først blev til „Hjørne“ og bagefter til 
et Par Skud, som deres Maalmand dog let 
klarede. Noget efter løb „Raadmandsgade“s 
venstre innerwing, en af vore flinkeste Mod
spillere, op med Bolden, og der kunde maa- 
ske være blevet Maal, hvis ikke vor venstre 
Back, Preben Skeel, havde spillet saa 
flinkt, som han gjorde. Medens Bolden nu 
var oppe paa vor Banehalvdel, tilkendte 
Dommeren „Raadmandsgade" et Straffespark; 
Bolden fløj ind mod Maal, men vor Maal
mand, A r n e S c h re i b e r, sprang til og 
klarede den udmærket. Men Spillet førtes 
stadig paa vor Halvdel — det var nu ikke 

saa livligt mere; men lidt inden Halvlegen 
var forbi, havde vi et Opløb; det var „Boy“, 
der i alleryderste Øjeblik brød igennem og 
satte Bolden i Nettet — op paa Grund af 
hans flinke Spil var Kampen altsaa forelø
big uafgjort.

II. HALVLEG.
Dette Resultat var det vel, der straks i 

II. Halvleg satte mere Fart over Spillet. 
Kampen førtes med vekslende Held; vi 
havde bl. a. et Par Opløb, et ved Løwe, 
der hele Tiden var flink, et andet ved Mol
denhawer og Henning Petersen, om hvem 
det samme kan siges, men det førte ikke 
til noget. Ellers skete der ikke noget sær
ligt, før engang henimod Slutningen af 
Halvlegen; Bolden var da ude paa Banen, 
men alligevel dømmer Dommeren Straffe
spark til vore Modspillere, — hvilket saa 
temmelig gaadefuldt ud; det har vel været, 
fordi Christen Skeel (vor flinke „centre-half“) 
inde paa Straffesparkfeltet tørnede sammen 
med en Modspiller, saa denne faldt. Straf
fesparket blev skudt af „Raadmandsgade"s 
venstre halfback, og det blev et af den 
Slags, man ikke kan tage. Men hvis dette 
Maal var uretfærdigt, kan det jo gaa lige 
op mod et, som vore Modspillere sikkert 
havde faaet i første Halvleg, hvis ikke Dom
meren havde afbrudt Spillet, da han troede, 
der var off-side. — Der var nu ikke ret 
lang Tid igen, og vore Spillere naaede des
værre ikke at faa Kampen bragt paa lige 
Fod, før Dommeren fløjtede af, og Raad- 
mandsgades Skole kunde gaa hjem med 
Sejren, — som de for Resten havde spillet 
ihærdigt for.

—mr.
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„fim petits Jours"
52, Østerbrogade 52.

Udfor Sortedamssøen.

Telefon 5297. Fri Notering.

KAGER, IS, CONFITURER,

Det bedste!

Udbringes selvfølgelig overalt.
Forretningen har ingen Filialer.

BØRNENES BAZAR 
Frederiksborggade 21.

Dukke-

Legetøjs- og

Sports-Magasin

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningen ®bro, 

Trianglen 4, Tlf. Øbro 1205 x, 
samt i

KonfektureforretningenRavnsborggade3
(Nørrebros Teater.)

Skolebøger til Østerbros Skoler købesp. Østerbro

€mil Wienes Boghandel
Østerbrogade 23 

(Hj. af. Ryesgade)

Telefoner: 5029 
12,029

Grundlagt 
1876.

Smørrebrødspapir. Voxdugsmapper.
Læderpenaler.

Stort Lager af alle Skolens Böger.

Brug 

Barnængens 
Blæk.

til Skolebrug og til Privatbrug. 
Faas hos alle Bog- og Papirhandlere.

Til Cycle- og Sportsbrug
anbefaler vi

Vindjakker g og 12 Kr. — Damer og Herrer, Piger og Drenge1 
Vindbenklæder 8—12 Kr. —■ Damer og Herrer, Piger og Drenge 

Vindnederdele 9—12 Kr. — Damer og Piger.
Spejder Depotet, Nørregade 14.

Telefon 3186.
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Klassekamp.

Østersøgades Gymnasiums 2den Mellem 
mod

Hellerup Gymnasiums 2den Mellem.

„0. G.“ vandt en kneben Sejr: 1—0.
(0-0) (1-0.)

I de sidste Dage har Tankerne og Sam
talerne i Nr. 14 paa 2den Sal kun drejet 
sig om Hellerup-Kampen. Spændingen har 
været paa Kogepunktet, og vi var alle for
vissede om, at vi matte „hænge i“ for at 
bringe Sejren hjem, 1 Fjor vanndt vi med 
3 Maal mod 3. (Selv Hr. Buch saa meget 
mørkt paa Tilværelsen.) Vi manglede vor 
Maalmand, Arne Schreiber, og Viggo Wal- 
søe (centerforward.), som begge er ypper
lige Fodboldspillere.

Vort, Hold:
H. Lemche. P. Moldenhawer. E. Ørfeldt. 

Fritz Busch. Carl Breuning.
Erik Løve. Preben Skeel. Ernst Lemmcke. 

Chisten Skeel. Aage C. Klein.
Christian Bertelsen.

Kampens Forløb.
1ste HALVLEG.

„Hellerup“ giver op, og der kommer Fart 
i Spillet. Vort Forsvar spiller meget paa 
Fløjene, og vi har nogle gode Opløb, som 
dog ikke kunde resultere. „Hellerup“ har 
også anogle gode Angreb, som dog stand
sedes af vore „Backs".

Ingen af Parterne naaede at score, for 
Varmen gjorde Spillet trægt i Slutningen af 
Halvlegen. Halvleg 0 — 0.

2den HALVLEG.

I denne Halvleg var vi, ærlig talt, langt 
de overlngne.

Vi spillede ogsaa rask til og naaede at 
score et Maal, ved Erik Ørfeldt, skønt det 
næsten var umuligt at faa en Bold puttet i 
Nettet, for „Hellerup“ klumpede ganske for
færdeligt foran Maalet.

„Hellerup" fik et godt Angreb til sidst 
og deres „centerforward naaede at skyde 
inden han blev løbet ned af „venstre Back, 
men vor Maalmand klarede flot og afvær
gede derved en uafgjort Kamp. I Slutnin
gen blev Spillet langsomt paa Grund af 
Varme, og Kampen sluttede saa med 1—0 i 
„0—G“s Favør.

—n. —l.

Eksaminer.
I. Studentereksamen.

Til denne har i Aar indstillet sig 27 Ele
ver, der alle bestaar, og det endda saa godt, 
at der i Skolens Ledelse raader rigtig god 
Tilfredshed med den vellykkede Eksamen, 
idet nemlig i hvert Tilfælde Halvdelen af 
de indstillede vil faa over 5,00.

De to danske Stite der bødes paa, var, 
som maaske bekendt. 1) „Johannes Evald 
og hans Digtning,“ 2) „Hvilken Betydning 
kan Rejser have for et Menneskes Uddannel
se,“ og endelig „Hvad gøres i vor Tid for 
syge og fattige?,“ medens de matematiske 
Opgaver efter Hr. Berthelsens Udsagn var 
langt værre end de havde været de nærmest 
foregaaende Aar.
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Specialitet:

Overflødighedshorn
(S fsanretninger

Fineste Chocoiader. Eget Fabrikat.
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II. Realeksamen.

I Aar er til denne Eksamen gaaet 15 
op, og alle disse vil, ligesom Studenterne, 
bestaa alle. Deres danske Stil hed: „Dan
ske Trækfugle,“ og om de matematiske 
Opgaver gælder det samme som om Stu
denternes.

III. Til Ilellemskoleeksamen

endelig, har opstillet sig 38, der saavel som 
Studenter og Realister mener at klare sig 
alle. Den danske Stil, de maatte skrive, hed: 
„Fortæl om paa hvad Maade man kommer 
fra et Sted til et andet.“

Meddelelser
Fredag den 6te Juli finder Afslutningen 

Sted, og derefter holdes der Sommerferie 
til Tirsdag d. 21 August Kl. 10, og vi vil 
her benytte Lejligheden til at ønske vore 
Læsere og Abonnementer en rigtig god og 
fornøjelig Sommerferie.

Vi skal herved tillade os at meddele Hr. 
Gymnastiklærer Rasmussen, at den Medde
lelse om Gymnastikholdets Dannelse, som 
var lovet ham, paa Grund af Pladsmangel 
har maattet udelades.

Red.

De ærede Læsere bedes gøre 

deres Indkøb 

hos Annoncørerne.

J^eZZeru#

(Johan Henriksen).
Hellerupvej (gennem Porten i) Nr. 8.

Telefon Ilelrup 334

Redigeret af flage pe:h og Herbert Qraessler. — Redaktion og Ekspedition: Rosenvængets Alle 16. 
Hellerup Bogtrykkeri, Hellerupvej 8.


