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LÆRER & ELEV.
Organ ior

„Østersøgades Gymnasium- og Almenskole“.

Nr. 3. Den 21. December 1912. 1ste Aarg.

Opdagelsen ai Skatteøerne.
(Fortsat.)

Jeg greb mig til Hovedet, jeg vidste 
ke om jeg var vaagen. Alting løb rundt 
ir mig. — »Jeg tnaa tilbage til mit Skib,« 
igde jeg, idet jeg blev ved med at stirre 
aa Kortet. Kaptajnen tog en langhalset 
laske med ægte Gyldenvand i og bød mig 
: Glas. Jeg tog i mod det med Tak; 
ien da jeg havde drukket den første Mund- 
ild, tabte jeg Glasset, saa at det splintre- 
es. »Det var dog en forfærdelig Likør 1« 
igde jeg. »Hvor den brænder!« — »De
is Velgaaende,« sagde han og drak sit Glas 
d, som havde det været Vand. Jeg stor- 
lede op af Kahytstrappen med en Fornem- 
lelse, som havde jeg Ild i Halsen. Kaptaj- 
en indhentede mig hurtigt. —■ »Godnat« 
igde jeg og skyndte mig af Sted. »Tak 
ir; Godnat« svarede Kaptajneni idet Øjnene 
ammede ligesom Karfunkler i Hovedet paa 
am; Godnat og fornøjelig Rejse!« Med 
isse Ord slog han en høj modbydelig Latter 
p, en Latter, der straks blev gentagen af 
Ile Matroserne om Bord. Rasende opbragt 
prang jeg ned paa mit eget Dæk og ud- 
<ældte dem for uopdragne Slyngler; men 
ette lod kun til at fordoble deres forfær- 
elige Munterhed. Derpaa sejlede Eventyret 
æk og forsvandt i Taagen. »Mary Jane« 
ptog nu sin Kurs igen. Jeg gik i Seng og 
enkte ikke paa andet end »Skatteøerne« 
ted deres Guld og Ædelstene ; jeg kæmpede 

med mig selv, om jegskulde rejse min sæd
vanlige Rute eller rejse til »Skatteøerne« 
efter Kostbarheder. Tilsidst følte jeg, at jeg 
umuligt kunde blive liggende stille længere. 
Jeg sprang op, klædte mig paa, tændte min 
Lampe, tog min Søkortmappe og gav mig 
til at indføre Skatteøerne paa deres Plads. 
Etter at jeg havde tegnet Omridsene med 
Blyant cg derpaa trukket dem op med Blæk, 
følte jeg mig lidt roligere og gik tilkøjs igen. 
Da det blev Morgen gik jeg op paa Dækket 
for at finde, hvor vi befandt os. Jeg kom 
til det Resultat, at vi uden Tvivl havde om
trent 72 Timers Sejlads til Kysten af den 
store 0. Nu gav jeg efter for Fristelsen og 
forandrede Skibets Kurs. Saa snart dette 
afgørende Skridt var gjort, paakom der mig 
en feberagtig Ivrighed, som hverken undte 
mig Hvile i legemlig eller aandelig Henseende, 
feg kunde hverken spise, sove, sidde stille 
eller forblive paa et Sted i tre Minutter 
efter hinanden. Jeg steg op i Merset Snese 
Gange om Dagen for at holde Udkig efter 
Land og rasede mod Taagen, lige som om 
den var sendt af Himlen for at martre mig. 
Mine Folk antog mig for forrykt, og det 
var jeg i Virkeligheden ogsaa —- forrykt 
af Begærlighed efter Rigdom, som saa man
gen ung Mand har været, baade før og siden. 
Tilsidst, det var om Morgenen paa den 
tredie Dag, kom Aran Taylor ned til mig 
i min Kahyt og tillod sig nogle ærbødige 
Forestillinger. Vi var allerede afvegne to 
Grader fra vor Kurs, sagde han, og styrer 
lige paa Bahamaøerne i Stedet for Jamaika.
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Dersom vi havde fastholdt vor Kurs, vilde 
vi inden lang Tid have kunnet anløbe Porto 
Rico for at indtage Proviant og Vand; men 
nu gik begge Dele svært med og kunde 
umuligt holde ud, indtil vi naaede Land i 
den nuværende Retning. Til Svar herpaa 
viste jeg ham mit Kort med de to Øer, 
som jeg havde afridset efter den opgivne 
Beliggenhed, Han saa paa dem, rystede 
paa Hovedet og bemærkede meget alvorligt: 
»Jeg har nu faret i disse Bredder de sidste 
15 Aar, Deres Velbaarenhed,« med jeg tør 
aflægge Ed paa, at der ikke findes saadan 
noget Land.

(Fortsættes i næste Nummer.)

Velgørenhedskampen.
I Storm og Kulde afholdtes i Søndags 

den aarlige Velgørenhedskamp, til Fordel 
for forskellige Juleindsamlinger.

Ved Lodtrækningen blev det afgjort, 
at A. B. skulde spille mod »Frem», og 
derefter K. B. mod »B. 93.».

»Fremtnerne« giver op med en rasende 
Modvind. De unge Studenter klemmer straks 
paa og faar en oplagt Chance; men »o Ve«, 
Karl Frederik Petersen sparker ved Siden 
af Bolden. A. B.erne er nu absolut over
legne, men opnaar dog ikke at score i 
denne Halvleg.

I anden Halvleg har »Fremmerne« 
Fordel af Vinden, men Studenterne spiller 
meget fornuftigt med Hensyn til Vinden, 
og det lykkes paa et Frispark ude fra 
Hjørneflaget Berth at »skyde« Bolden i 
Nettet forbi Sofus Hansen, som burde have 
klaret. Han gør dog sin Forseelse god 
igen ved at klare mange gode Skud med 
stor Dygtighed. Det ender dog med at 
Svend Knudsen scorer et smukt Maal som 
Dommeren, Niels Middelboe, anerkendte, 
men som dog sikkert var off — side.

Frem riposterede slet ikke. — Ved 
denne Sejr sikrede A. B. sig Ret til at 
spille med i Finalen.

K. B. — »B. 93«.

Denne Kamp var ikke nær saa in 
ressant som den foregaaende, paa Gru 
af »B. 93«s daarlige Spil. — »B. 93« giv 
op, men K. B. overtager straks Føring 
og beholder denne Resten af Halvlege 
Lidt ind i Halvlegen faar »B. 93« et smu 
Opløb ved Viktor Klein, men han fejl 
fuldstændigt i det afgørende Øjeblik. P 
tager K. B. Hævn, og laver et smukt Ma 
ved den ellers ret haabløse nye Spiller Week

»B. 93« s unge dygtige Maalmand Rütz 
beck, tidligere Elev i Østersøgades Gymn 
sium, maa Gang paa Gang klare meget va 
skelige Situationer. I Slutningen af Hal 
legen tilkender Dommeren K. B. Straffespar 
sikkert fejldømt, som Niels Middelboe sætt 
ind uden synderlig Besvær.

Anden Halvleg tilhørte absolut »B. 93 
de opnaaede dog ikke at se Bolden i Mo> 
standerens Net. En udmærket Chance ød- 
lægges, idet Anton Olsen skyder, et K. 1 
idømt Straffespark, lige paa Manden. D 
burde ikke ske ved en Pørsteholdskam 
Sofus Nielsen røgtede det vanskelige Don 
merhverv næsten upaaklageligt.

A. B. — K. B.
Hvor godt A. B.erne har haft af de 

engelske Træner, de har engageret i Aa 
saa vi først rigtig i Søndags, de spilled- 
for en Gangs Skyld godt. Særlig var der« 
Half-back-Række god. Den vanskelige Plac 
som Midtermand i denne Række udfyldt 
Berth storartet, han er sikkert et Cente: 
half — backs Emne.

K. B. vandt Lodtrækningen og valgt 
at have Vinden som Medspiller i først 
Halvleg. De scorede dog kun en Gan 
ved Oscar Nielsen.

I anden Halvleg udlignede Svend Knuc 
sen ved at »heade« Bolden i Maal, forl 
den temmelig flinke Maalmand Willy Buh 
Dreschers Afløser.

Der skulde nu spilles 10 Minutter fr 
hvert Maal, men det Hold, der lavede de 
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første Maal, skulde gaa af med Sejren. 
K. B. vandt igen Lodtrækningen, og dette 
gav dem Sejren. Dommeren, Sofus Nielsen, 
var efterhaanden blevet ked af det skrække- 
ige Vejr og tilkendte K. B. Maal paa en 
Bold, der vistnok slet ikke var inde; men 
nan kan godt forstaa, at han blev utaal- 
nodig tilsidst.

Indtægten menes at være en ca. 2000 
<r. Et nydeligt Resultat.

Ej vin B. Hansen,
i G. Kl. spr.

Skolens ßibliotek.
I Skolen eksisterer et Bibliotek, 

;om i Forhold til Bøgernes fintal og 
jode Egenskaber er alt for lidt besøgt 
Ule bør derfor være Medlemmer. Biblio- 
eket bestaar af ca. 500 Bøger, hvoriblandt 
indes baade morsom og belærende 
.itteratur for alle Aldre. Der udlaanes 
5øger een Gang om Ugen og Betalingen 
:r 10 Øre mdl. Indmeldelser kan ske 
ed Henvendelse til Poul Herforth eller 
ørgen Christensen, Realklassen.

Gaade.
Læst lige frem: En Konge, som maa 

ygte for de vilde Skarer, men dersom du 
ender det om, et Gemmested for vaade Varer.

A. N

Præmien paa Opløsningen bliver;
50 Visitkort i Æske.

Løsningen paa Præmiegaaden i Nr. 1 er:

KNIV 
NÆSE
I S A R
VERS

Præmien tilfaldt ved Lodtrækningen 
hannes Gad, 3. Ml. B.

Vittigheder.
Henrik Mondeux, en ung Hyrde, der 

var født i Macon i Frankrig, var en stor 
Regnemester. Han havde aldrig faaet Un
dervisning, og dog kunde han forbavse de 
dygtigste Mathematikere. Men dette Natur
barn var ikke alene en stor Regnemester, 
han var ogsaa et vittigt Hovede. Engang, 
da han optraadte for en hel Forsamling, 
var der en Spøgefugl, der meget alvorligt 
spurgte ham: »Hvor meget er 3 Gange 4?« 
»Min Herre«, svarede Hyrden, uden at be
tænke sig, »naar jeg sætter Deres Person 
bagefter det sidste Tal, bliver det 120«.

*

En Prokurator paastod, at hans Klient 
burde frikendes af 3 Grunde: »For det 
første var bemeldte Terrin revnet, da han 
laante den af Klageren; for det andet kan 
vi føre Vidner paa, at den var hel, da 
han leverede den tilbage, og for det tredie 
benægter han nogensinde at have laant 
nogen Terrin af Klageren.

* * *

Han undte ham det godt.
En Professor, som var meget ilde lidt, 

examinerede en Gang en juridisk Student 
og spurgte ham blandt andet: »Kan De saa 
sige mig, hvad Følgen bliver, hvis De lejer 
en Person til at prygle mig.« — »Ja«, svarede 
Studenten, »saa bliver Følgen, at Hr. Pro
fessoren faar meget færre Prygl, end i Fald 
jeg gjorde det selv.«

* ❖ *

En Kone havde hørt en Beretning om, 
at én Papegøje kunde leve i 200 Aar; hun 
købte derfor en for at faa at vide, om det 
var sandt.
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f Julegaver. j
i Skøjter — Ski — Kjælker — Sweaters — Skivanter — Skihuer — Snestrøm-
-J- per — Insektkasser — Herbarier — Fodbolde — Fodboldskinner — Tennisra-
& ckets — Bordtennis — Lommeknive — Dolke — Reglementerede Spejderartikler. § 
g Harald Børgesen, 28, Frederiksberggade 28. -g
2- (Olaf Barfoed) 5

KØB „Lommebog for Skoleelever“ 1913 
og andre Julegaver hos:

Ragnar Baggesen’s Boghandel, 
Østerbrogade 54. Telefon 20 54.

Tilfrodd bliver alle, der køber deres Ure, samt 11111 Gild lader deres Ure reparere hos:
Wilhelm Fals, østerbrogade 56.

ligefor Dosseringen. Telefon Øbro 477 y.

Sortedams=Dosseringen.
En ældre Dame med Husbestyrerinde ønske 

mellem Fredensbro og Østerbro en Stue eller ist. 
Sal med 3 a 4 Værelser. Leje indtil 700 Kr.

Billet mrkt »Bolig« modtager Bladets Kontor.

Østerbros Skotøjshus, 
Østerbrogade Nr. 44. Telefon Øbro 20f 

Drengestøvler, Spejderstøvler, vandtæt Fodtøj.
Dansesko og Gymnastiksko^

De bedste Spejderlamper, Smaamotorer, 
Tørelementer, samt alt mulig

elektromekanisk Legetøj hos:
H. E. F., Frederiksborgg. 7. Tlf. 3630

Stort Udvalg i Julegaver.

Junker-Jensen
fotograferer alle raske Drenge.

39, Vimmelskaftet '39.
Telefon 8200.

Otto Gron‘s Boghandel, Østerbrogade 42. Telef. 64 55.
ligefor Østersøgade og Øster Farimagsgade, 

— Skolens nærmeste Boghandler. —
Slamberg’s Eftf., Frederiksborggade 23, 
anbefaler sit berømte Spejderur til 2,85 
Kr., og Signallommelamper til 2,40 Kr. 
Batteri og Metaltraadspærer iberegnet.

„Norden”.
Sygeplejeartikler og Forbindstoffer. 

Siagelsegade 14, 1 Sal. Det hvide Hus. 
Telefon Øbro 2266. Udsalg fra: 

Simonsen og Weel’s Efterfølgere.

„Prinee of Wales”.
C. A Hagemeister — C. B. Simonsen. 

122, GI. Kongevej 122. Hj. af Biilovsvej. 
fuldstændig preggeekvipering.

Specialitet: Huebaand med alle Navne.

Bruun og Hansen, 
Fælledvej Nr. 14.

Elementer, Spejderlamper og alle elektriske Artikle 
Telefon 103 88.

Willumsen’s Fugle- og Akvariehus,
Øster Farimagsgade 45,

(Byggeforeningens Huse)., forhen Gothersgade 13 
Telefon Øbro 25 50.

Leverancer til Skoler og Læreanstalts

Køb Julegaver i 
Bog= og Papirhandelen,

Gothersgade 115. (K. F. Ü. M.)
Telf. Byen 955 x. Jørgen Petersen

A. Bernfeld’s Tapet- & Farvehandel, 31, Nordre Frihavnsgade 31. 
Gode og billige Farvelader og Pensler anbefales.

— Ansvarshavende Arthur Waidtløw. — Johan Lassen s Tryk. Pilestræde 78.


