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LÆRER i ELEV.
Organ for

..Østersøgades Gymnasium- og Almenskole“.

Nr. 4. Den 28. December 1912. 1. Aarg.

Opdagelsen af Skatteøerne.
(Fortsat.)

Herover blev jeg saa opbragt, som om 
Styrmanden havde draget mit Ord i Tvivl, 
ig forbød ham oftere at tale til mig om 
enne Sag. Mit Sind var kommet ligesaa 
leget ud af Ligevægt som min Samvittig- 
edsro eller min Pligtfølelse; Guldet, det 
traalende Guld 1 var Skyld i det hele.

Saaledes gik den tredie Dag og be- 
tandig hang Taagen omkring os og syntes 
t følge os. Matroserne røgtede deres Dont 
led Treventhed og hviskede sammen, naar 
ig vendte dem Ryggen. Styrmanden var 
leg og alvorlig, som et Menneske, hvis 
ind var opfyldt af ængstelige Betragtninger. 
;g for min Del var fastere i min Beslutning 
nd nogensinde før og havde i mit stille 
ind svoret at skyde den første Matros en 
(ugle for Panden, som viste Tegn paa Op- 
ætsighed. Til den Ende rensede og ladede 
ig mine Pistoler paany og stak en spansk 
(niv indenfor Vesten.

Saaledes slæbte Timerne sig langsomt 
en, og Solen gik ned, uden at der havde 
ist sig ringeste Spor af Land i nogen 
etning.

Tresindstyve Timer af de tooghalvfjerds- 
ndstyve var nu forløbne, og det forekom 
lig, som om de resterende syv Timer al
rig vilde faa Ende. At sove var mig en 
omplet Umulighed; jeg spadserede derfor 
p og ned ad Dækket hele Natten og ven

tede paa det føtste Daggry med en Uro, 
som om mit Liv var afhængig deraf.

Efterhaanden som Morgenen nærmede 
sig, blev Spændingen saa stærk, at jeg næsten 
ikke kunne udholde det. Det forekom mig 
endogsaa, som om jeg med Glæde vilde 
have opsat det Øjeblik, jeg hidtil havde 
længtes saameget efter.

Endelig begyndte det at lysne i Øst, 
og kort efter viste der sig en bred, kar
moisinrød Stribe hele Himmelen rundt. 
Jeg steg tilvejrs, skælvende over hele mit 
Legeme. Idet jeg naaede Bramstangen, 
stod Solen op. Jeg lukkede Øjnene og vo
vede i første Øjeblik ikke at se mig om.

Da jeg atter lukkede dem op, saa jeg 
i Taagen, spredt over Søens Overflade, 
ligesom halvt gennemsigtige Sneflager. I ti 
engelske Miles Afstand hævede sig en bleg- 
blaa Fjeldspids.

(Fortsættes i næste Nummer.)

Tripleententen contra Triplealiancen.
Folk tror i Almindelighed at England 

er saa absolut overlegen til Søs. Men des
værre er det ikke saaledes. England havde 
for en 7 — 8 Aar siden saa stor en Flaade, 
at hvilke som helst 2 andre Stormagters 
Flaader tilsammen ikke var nær saa store. 
Nu har England kun nogle faa Slagskibe mere 
end Tyskland i Krigstilstand. Det er fordi 
Tyskland altid, ogsaa i Fredstid, holder 4/5 
af sin Flaade mobiliseret, medens derimod 
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England kun holder den halve Flaade mo
biliseret, ligesom alle andre Magter.

Tyskland har efter den sidste Statistik 
20 Slagskibe i krigsberedt Tilstand, medens 
derimod England kun kan stille 25 moderne 
Slagskibe i de nordlige Farvande. Derfor 
er det en meget stor Fristelse for England 
at sige: »nu eller aldrig« og slaa løs. 
Et stort Parti i England raader til Krigen. 
For, som før sagt, Tyskland bliver ved at 
vokse med Hensyn til Antallet af Skibe, 
medens derimod England ikke kan gaa videre 
frem, paa Grund af til at de ikke har nok 
Mandskab. Frankrig har ogsaa stor Lyst 
til at begynde Krigen, fordi de for Øjeblikket 
har en omtrent lige saa stor Hær som Tysk
land, (dog dette kun med en ualmindelig 
streng Rekrut-Udskrivning); men dette kan 
de ikke altid blive ved med, saa for dem 
gælder det samme: »nu eller aldrig«. Med 
Rusland er det nu lige det modsatte. Dette 
vokser nemlig stærkt i Folkemængde og 
Rigdom, men alligevel er der ogsaa et stort 
Krigsparti, fordi de, som de siger, vil hjælpe 
England og Frankrig, som de er i Ertente 
med. Østrig og Italien maa man ogsaa 
regne med, da de er i stort Opsving, og jo 
hører til det modsatte Parti, nemlig Triple- 
alliancen. Der lurer her en stor Krigsfare, 
som udenTvivl ogsaavil komme til os (dette vil 
jeg nærmere forklare i en følgende Artikel). 
Men denne Krig mellem Tripleententen og 
Triplealliancen vil rimeligvis først komme til 
Foraaret, da Vinteren vil gaa med Konfe
rencer og deslige. Man skal ikke slaa det 
hen i Spøg, for det kan let blive en sørge
lig Sandhed.

— W.

Bekendtgørelse.
Løsninger paa Præmiegaaden i »Lærer 

og Elev« Nr. 3 maa være Redaktionen i 
Hænde, senest den 10. Januar 1913.

Red.

i ... _
----------------------------------------- I------------

Frivilligt Drenge-Forbund.

Hvem kender ikke F. D. F.erne?
Hvem har ikke set de raske, hvidbh 

sede Drenge, naar de kommer marcherenc 
ned ad Gaden, med flyvende Faner og klit 
gende Spil. Jeg vil først fortælle jer lit 
om F. D. F.s Virksomhed. I 1905 blev de 
første F. D. F. Kreds oprettet af Arkitel 
Thornøe. Kredsen fik snart stor Tilslutnin 
og allerede et Aar efter var der flet 
Kredse i København.

Medlemmerne i F. D. F. er for d< 
meste fattigere Folks Børn, men det er ne 
op ogsaa dem, paa hvem F. D. F. kaldet 
for at samle dem i et godt og kristlig 
Samfund.

Men dermed er det ikke sagt, at I 
D. F. kun er en fattig Folks Forening 
tværtimod, der findes mange Drenge ; 
mere velstillede Forældre. Naar Du ser e 
F. D. F., hvor mange Gange har Du sa 
ikke sagt: »B'rikadelle!« Frederiksber 
Daase-Fabrik eller saadan noget lignendi 
Nu skal I ikke tro, at man kun har Børn« 
timer i F. D. F., nej! i F. D. F. drives a 
Slags Sport, som Fodbold, Svømning, R< 
ning, Sløjd og meget mere. I Sommere 
1910 foretog jeg med F. D. F.erne i Helleru 
en Tur til Lolland-Falster. Turen vared 
21 Dage og kostede kuu 5 Kr. for hver Drenj

Den 10. Juli stillede 218 F. D. F.« 
og 8 voksne Førere ved Menighedshuset 
Hellerup. Klokken var 6 om Morgenen, o 
Kl. 7 afmarcheredes til Tuborg Havn, hvc 
Damperen »Aktiv« skulde sejle os til N] 
købing-Falster. Efter at have taget en hje: 
telig Afsked med Forældre og Venner letted 
»Aktiv«, medens vort Orkester spilled 
»Kong Kristian« og »Der er et yndigt Land! 
Lommetørklæderne kom frem, og man vi 
tede til dem paa Bredden, og de til dem 
Baaden. Efter 10 Minutters Sejlads vs 
København ude af Syne og nn begyndt 
et muntert Liv paa Dækket; man sang 
spillede og legede, saa godt man kunde.
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Kl. 6^2 Efm., efter ca. 11 Timers Rejse, 
nkom vi til Nykøbing F. Her blev vi land
at og marcherede med Musikken i Spidsen 
il Raadhus-Torvet, hvor F. D. F., Nykøbing 
tod opstillet. Købmand Jensen bød F. D.

Hellerup, hjertelig velkommen til Falster. 
)erpaa takkede vores Fører, Missionær 
'heil for Modtagelsen, hvorpaa man begyndte 
Iddelingen af Kvartersedler og Kl. 8 var 
ran alle i Kvarter. For en Ordens Skyld 
lev det os forbudt at gaa paa Gaden efter 
T IO.

Næste Dag gik Turen videre til Rødby, 
laribo og Nakskov.

Efter 21 Dages Rejse ankom vi igen 
1 København og modtoges her af Forældre 
g Venner. Jeg kunde fortælle Eder meget 
lere om F. D. F., men jeg er nødsaget til 
t standse her, grundet paa Pladsmangel.

En gammel Ven af F. D. B.

En Jagthistorie
af

Hans Werner.

Dyrehavens Stolthed var den gamle 
vidhaarede Skytte. Alle Mennesker nærede 
eundring og Ærbødighed overfor den 
læmpe, der havde saa mange Hundrede 
lyreliv paa sin Samvittighed. Men Skovens 
rbenede Væsener kendte ham ogsaa og 
e flygtede for ham, thi intet var sikrere 
nd at den som Skytten havde bestemt til 
løden vilde dø inden Sol gik ned.

Saa var det en tidlig September Mor
en at der kom Bud om at skaffe en stor 
Tonhjort til Taflet paa Bernstorf Slot, 
kytten kom hurtigt ud af Sengen, hvor 
an ellers tilbragte en stor Del af sin Dag, 
g fik i en Hast sine Klæder paa og Bøssen 
ver Skuldren.

Ikke saa snart havde den Gamle vist 
g i sin Dør med Bøssen, før hele Skoven 
idste, at nu gik det løs. — Der kom en 
nderlig Uro over en stor Flok Kronhjorte, 
>m gik og græssede oppe paa Eremitage
etten, da de fik Bud om at Skytten var 

ude og ganske roligt havde ladet store Flokke 
af Raa- og Daadyr gaa forbi uden saa me
get som at se til dem. De forstod at det 
var dem, det gjaldt i Dag, og de satte af 
Sted ind, hvor de vidste at Skoven var tyk
kest og Grunden mest moset.

Skytten var gnaven, da han om Afte
nen vendte hjem, det havde ikke været ham 
muligt at komme Dyrene saa nær, at det 
var Umagen værd at sende en Kugle efter 
dem. Dyrene kendte ham for godt og havde 
deres Spejdere ude alle Vegne, saa hvis det 
blev ved paa denne Maade. var han umulig 
som Skytte. Men saa fik hans Kone en 
genial Idé, som han først efter mange gode 
Ord fra Konens Side gik ind paa at sætte 
i Værk.

Næste Dag kørte Skyttens Vogn ud i 
Skoven over mod Eremitagen, men Skytten 
saa ikke ud til at være med, der sad kun 
to Kvinder paa Vognen, den ene kendte 
alle dem, de mødte, som Skyttens Kone, 
men den anden var der ingen som havde 
set før, og dog, havde de set nærmere, vilde 
de have set at det var selve Skytten, som 
var trukket i Kvindeklæder, for at narre de 
kloge Dyr. Da Vognen nu kom op ved 
Sletten, saa Skytten, at Dyrene som sæd
vanlig var nede ved den lille Sø, hvor de 
hver Morgen fik deres Morgendrik af det 
klare Vand. I Dag var der ingen, som 
havde advaret dem, og han kunde i sin 
Forklædning gaa dem temmelig nær, saa 
løftede han sin Bøsse, som han havde holdt 
skjult paa Ryggen, og nu kom der Fart i 
Flokken, i lange Spring for Hjortene hen 
over Sletten, men Skytten havde allerede 
fyret og da de flygtende standsede deres 
Løb helt ovre ved den yderste Del af Inde
lukket, manglede der en af deres Kamme
rater. Skytten havde den Dag et stort og 
smukt Dyr med hjem, men han var ikke 
ganske fri for at skamme sig en Smule over 
at have maattet tage Tilflugt til en saadan 
Forklædning for at skaffe Kongen et Dyr.
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g Skøjter — Ski — Kjælker — Sweaters — Skivanter — Skihuer — Snestrøm- 
i per — Insektkasser — Herbarier — Fodbolde - Fodboldskinner — Tennisra- f
■g- ckets — Bordtennis — Lommeknive — Dolke — Reglementerede Spejderartikler. ®
g Harald Børgesen, 28, Frederiksberggade 28. s
B (Olaf Barfoed) |

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

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

Tilfrpdc bliver alle, der køber deres Ure, samt 
lllHuUki lader deres Ure reparere hos:

Wilhelm Fals, Østerbrogade 56,
ligefor Dosseringen. Telefon Øbro 477 y.

De bedste Spejderlamper, Smaamotorer, 
Tørelementer, samt alt mulig

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

Stort Udvalg i Julegaver.

Sortedams=Dosseringen.
En ældre Dame med Husbestyrerinde ønsk< 

mellem Fredensbro og Østerbro en Stue eller ist 
Sal med 334 Værelser. Leje indtil 700 Kr. 

Billet mrkt. »Bolig« modtager Bladets Kontor.

røsterbros Skotojshus, 
Østerbrogade Nr. 44. Telefon Øbro 2O< 

Drengestøvler, Spejderstøvler, vandtæt Fodtøj.
Dansesko og Gymnastiksko.

Junker-Jensen
fotograferer alle raske Drenge.

39, Vimmelskaftet 39.
Telefon 82 00.

Otto Grøn‘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.

Slagelsegade 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 prengeekvipering. 

Specialitet: Huebaand med alle Navne.

Bruun og Hansen, 
Fælledvej Nr. 14.

Elementer, Spejderlamper og alle elektriske Artikle 
Telefon 103 88.

WilJumsen’s Fugle- og Äkvariehus,
Øster Farimagsgade 45.

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

Leverancer til Skoler og Læreanstalte

Køb Julegaver i !
Bog= og Papirhandelen, 

Gothersgade 115. (K. F, U. 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.


