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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 13. 19. Juni 1913. 2. Aarg.

Støt jert egef Blad!

VI HAR under vor Hedaktørvirksomlied ved Østersøgades 
Gymnasiums Skoleblad mødt megen Velvilje, især al

de ærede. Lærere <>g Læreri eder, men ikke slet saa meget 
af Eleverne, som vi havde ventet. Dette turde dog være 
et lidt underligt ['’erhold. Skolebladet er nemlig ikke til 
for to Redaktørers Skyld, næn for Elevernes Skyld ene og 
alene, et aldeles uegennyttigt Foretagende.

Send derfor Stof ind. store og srnaa, og hjælp os i vort 
ikke altid saa lette Arbejde, lige meget hvad: hvis det 
ikke egner sig til Optagelse i Bladet, ja, saa faar I det 
igen og saa er Ulykken ikke større. Uvis I derimod faar 
det indsendte optaget i Bladet, men alligevel ikke ønsker 
at faa jer journalistiske Virksomhed lagt for Publikums 
øjne, sa.a. kommer det heller ike ud. Redaktionen er nem
lig meget diskret. Særlig gode Artikler honoreres:, men paa 
Grund af ile ikke overvældende store Pengemidler, der staar 
til'vor Disposition, kan det jo ikke blive overvættes meget.

I ser altsaa, at I alle bør indsende Bidrag, og vi er 
ogsaa forvisset om. at vi herefter faar aldeles overvældende 
med Stof.

En anden Maade, hvorved 1 støtter Bladet, er ved at 
købe det: thi man kan jo ikke komme uden om, at en 
Redaktion arbejder' bedre med en aldeles økonomisk Sik
ring i Ryggen i Stedet for at skulle bruge al Tiden til 
at tælle 1-Ører

Skønt vi just ikke staar paa Fallittens Rand, kunde 
vi dog nok ønske os større Pengemidler at disponere over, 



82. SKOLEBLADET Nr. 13.

f. Eks. til Præmiegaader, Honorarer til DTIrr. Journalister 
o. s. fr.

Carl Helge Vestberg & Ejvin Borgschmidt Hansen 
Redaktører.

nÆSTE NUMMER af Bladet udkommer Torsdag d. 3dje
Juli. Det bliver det sidste inden Sommerferien, hvor 

der selvfølgelig ikke udkommer Blade. De ærede Abonnen
ter bedes bemærke, at dette Nr. ikke hører med til Abon
nementet for April Kvartal. Abonnement for September, 
Oktober og November keu tegnes hos Bladsælgerne og

Red.

Fra 0. 12.
Trods Vejret mødte vi 10 Spejdere, der paa Børnehjælps- 

dagen skulde køre i Automobil og samle ind, foran Mar
morkirken præcis Kl. 2. Et Kvarter efter kørte vi af Sted. 
(Det bemærkes, at det ikke var Direktør Falcks Lastauto
mobil „Mads“, som der stod i Dagspressen). Vi kørte først 
ud til Dronning Louises Bro, ad Bredgade, Østergade, Køb- 
magergade og Frederiksborggade, hvor vi ventede paa Børne- 
optoget „Snehvide“. Da det endelig kom, kørte vi ad Fre
deriksborggade, Farimagsgade, Østerbrogade, Grønningen 
og Bredgade tilbage til Marmorkirken, hvor Børnene skulde 
danse. Imedens de dansede, blev vi i et Telt, der var rejst 
i Dagens Anledning, trakterede med Chokolade. Da vi var 
blevet færdige med den, kørte vi til Raadhuspladsen ad 
„Strøget“. Dette var egentlig Hovedturen. Vejret var nu 
blevet godt og Tiden, ja, det var lige i Strøgtiden, saa 
der var mange Mennesker. Vi var lige kommet ind i Øster
gade.. da en lille 5-Aars Purk af Glæde raabte: „Mor, Mor, 
se Spejderne; maa jeg lægge en Toøre i Bøssen?“ Det fik 
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han Lov til, og i det samme standsede Bilen og jeg gav 
mig i Snak med ham; han fortalte mig, at han skulde, 
naar han blev stor, være Spejder. Køretøjet sattes i Gang, 
og vi maatte afsted fra den lille lovende Spejder in spe 
videre efter andre Toører, men derved blev det ikke, der 
kom bande Toører, Fem- og Tiører i Spejdernes Bøsser.

Vi brugte ogsaa vore Hatte, for at Folk bedre kunde 
kaste Pengene op til os; i Vimmelskaftet blev der tilka
stet os mange flere Mønter end vi kunde gribe, saa at 
Pengene fløj os om Ørerne og faldt ned i Vognen; men 
desværre faldt en Del udenfor og igennem Vognen, saa 
dem fik vi ikke, og hvad der var endnu værre var, at 
Drenge gik og samlede dem op og stak dem i Lommen 
saa de kom ikke til Bestemmelsesstedet. — Da vi kørte 
igennem Frederiksberggade, blev Folk rent tossede; de 
vilde alle sammen kaste Penge op til os, og flere Steder 
maatte vi standse, fordi Folk i den Grad trængtes op ad 
Bilen; i adskillige Forretninger, f. Eks. Harald BørgeSens, 
maatte vi løbe ind i selve Butikken, for at de, der var 
derindo, kunde give deres Skærv i Spejdernes Bøsser.

Da vi endelig vendte tilbage til Udgangspunktet ved 
Marmorkirken, havde vi alle fyldte Bøsser, Efter at vi 
havde afleveret vore Bøsser, blev vi trakterede med Smør
rebrød af Bilejeren. Til Slut blev vi opfordrede til at gaa 
i Tivoli: men det afslog vi, da vi var for trætte. Jeg ved 
for Resten ikke, om de andre var det; men een var træt, 
og det var Snapop.

Spejderfuren til Vemmetofte.
Mtl.: Skorstensfejeren August.

Endelig Pinsedagen kom, 
Tralala la la la la, 

det var noget vi syntes om.
Trala la la. la la la.

Ej bag Skolens skumle Mur, 
an,. art
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men paa. en dejlig Biletur. 
A a aa aa.

Bile er en herlig Spas.
især me<l Kæmpebilen „Mads“.
saa hver en Spejderdreng var glad.
som paa dette store Monstrum sad.

Lirs der skuld’ ha’ været pan: 
60. det kunde daarligt gaa. 
Som Sild vi i en Tønde sad. 
og klemte al vor gode Mad.

Folks Forbavselse var stor, 
da vi gennem Landet for. 
De stod stille hver en Stund, 
saa efter os med a.aben Mund.

Til Vemmetofte kom vi sna.rt. 
der var ganske vældig rart.
Snart imellem Skov og Bugt, 
laa vor Lejr nok sa,a smukt.

En vældig Tur vi Søndag fik. 
til Stevens Klint vi nemlig gik.
Men sikkert kun vi arme ved. 
hvorledes vi af Varme led.

Ved Middagstid den næste Dag- 
gav vi os igen i Lag 
med den lange Vej at gau, 
for Faxe Ladeplads at naa.

Der blev holdt et Foredrag 
om den store Grebes Sag.
Da Klokken vel var henad fem. 
blev der blæ.st: vi skulde hjem.

Næste Dag vi „samlet“ fik. 
mod dot vi saa paa Banen gik.
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Saa blev der nemlig bedre Plads 
til at brede sig paa. „Mads“.

Da. Klokken saa var henad fem. 
vi under Sang med „Mads“ tog hjem. 
„Her kommer Spejderne,“ vi sa’ 
„fra. gamle Vemmetofte a,’.“

Vi hurtig hjem til Byen fløj, 
Tralala la. la. la. la.

Klokken 1(1 vi ind i Gaarden røg.
Tra la.la la. la la la,

Vi gav et Hurra som Saint.
aa, a.a. aa

og Pinseturen var saa. Slut 
aa a.a. a a!

E. 1.

Efeuernes SkoDfur.
Selv om Svaret paa. Henvendelsen om Skovtur kunde 

være kommet i Skolebladet Dagen efter, at der var spurgt, 
maatte Svaret være blevet et Nej. Det er ikke et Prin
cip, at Skolen ikke vil give Skovtur for sine Elever; men 
det. var blevet for sent. Forespørgslen kom Lørdag den
7. Juni. og den 9. begyndte Eksamen. Den 14. sluttede
den skriftlige Del, og den 1(5. begynder den mundtlige, og
saa gaar det uden Pavse med Eksamen indtil den 4. Juli,
og den 5. kommer Afslutningen.

Lad os se at komme ud sammen til næste Eoranr.
15. Juni. Conrad Hansen.
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FfgD Student!
Mel.: Flyv, Fugl, flyv.

Flyv, Skoledreng, nd fra Skolelivets Vove, 
nu kommer Feriens Tid;
snart synges: „Skolen har nu lukt sin Laage“, 
hør, hvor den synges med Flid.
Skynd jer nu hjem til de fjedrende Senge, 
nu kommer Hvilen saa sød; 
men at du atter skal vende tilbage, 
ønsk derfor ej du var død.

Flyv nu, Student, ud fra Skolediglens Lue, 
dybt drager Resten sit Suk, 
„Russerne“ letter paa snehvide Hue, 
hilser Farvel med et Buk.
Her har I lyttet til mangefold Smerte, 
her fra den blivende Flok.
Sig da Farvel med et glædefyldt Hjærte, 
nu er I luttrede nok.

Blæst-Pettersen.

Dar De hørt,
at der har indstillet sig 19 Kandidater til Realeksa

men, og at de nu har indstillet Skolegangen for ind
hente det hidtil forsømte, — saa kan di datte dumpe.

Har De endvidere hørt, at 3. G. har endt deres Stu
dier her paa Skolen; men de skal jo ogsaa snart være 
Stud-enter —

— og at Portneren har faaet nyt Navneskilt paa 
Porten, og at det navnlig skiller sig fra det første ved 
at være Port-cellæn.
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Ja, De har naturligvis hørt, at Lærerne var paa 
Skovtur; det maa have været en Sjovtur, de var nemlig 
ude at fiske Kallaer (der siges, at man ikke ka la være 
med at plumpe i, naar man læner sig for langt ud). Ganske 
vist stod samtlige Lærerkræfter parat til at trække dem 
op, men bortset fra dette smukke Træk — ja, saa bringer 
denne Uge ikke flere Høreværdigheder.

Blæst-Pettersen.

FORFATTEREN til „Flyv Student“, Blæst-Pettersen“. 
— ikke at forveksle med Storm-Petersen, som hedder Pe
tersen med et ,,t“, medens vor Petersen hedder Petter
sen med to ,,t“er og langt betonet ,,e“ — er blevet knyt
tet til Bladet som fast Journalist og indlemmet- i vor fa
ste Medarbejderstab. lian har lovet at ville redigere „Sko
lebladet1^ humoristiske Hjørne.

Rejseskildringer og -(Hinder.
Vore Læsere bedes undskylde, at vi af Pladshensyn 

ikke kan bringe noget under denne Rubrik i Dag: men vi 
haaber at kunne fortsætte i Bladet for den 3. Juli.

Bed.

CARL LARSEN,
— BOG- & PAPIRHANDEL —

KØBMAGERGADE 40 — TELE. 3753

— Skolens Boghandler fra dens Stiftelse. —
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,,Det hvide Hus“ 
byder et saa rigt Udvalg at 
Ch kolade og Pralines, pak
kede i elegante Æsker, som 
egner sig til Gaver ved 
Fødselsdage og til Ferien. 
I. F. Nielsen, Slagelseg.14

HARALD BØRGESEN.
Frederiksberggade 28. Telf. 689. 

Sportsartikler -- Spejderarfikler — Turis fa rti k I er.

MAGNUS HANSEN
Skolebogsforretning. Nørrevoldgade Nr. Il

Største Lager af brugte Skolebøger

Otto Grøns Boghandel
Østerbrogade 42. Telf. 6445.

(higefor Østersøgede og Østerfarimagsgade). 
Skolens nærmeste Boghandel.

AHe Skolens Skolebøger.
” Red.; Carl HélgWestberg og Ejvin Börgschinidt Hansen.
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