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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 10 23. Maj 1914. 3. Aarg.

Søspejdere i Krig.

Skolehygieine.

Jeg havde forleden ved det lille Traktørsted paa 
Legepladsen, hvor Sølvbægrene er udhængt, en fæl 
Oplevelse.

Jeg mødte frem paa det ovenfor omtalte Sted, for 
i al Tarvelighed at nedsvælge en lille Genstand. Jeg 
opdagede da, heldigvis i Tide, at den, der havde drukket 
før mig, umiddelbart før han stillede sin Tørst havde 
været i nærmere Berøring med et Stykke Ostemad, 
hvilket Bægerets Rand bar tydelige og umiskendelige 
Mærker af; paa samme kunde man ogsaa, ved nær
mere Eftersyn, spore Rullepølse.

Jeg gik ækel bort og begav mig op paa anden Sal 
for at stille den ulidelige Tørst, ganske glemmende 
det Forbud Skolens Autoriteter har udstedt angaaende 
Vanddrikning. Jeg havde lige faaet opskænket Vandet, 
i et af de til Lærernes Disposition stillede Krystalglas, 
da jeg pludselig hører en barsk Stemme bag mig. 
Jeg var opdaget; min, gennem fire'lange Skoletimer 
tørrede Gane, blev ikke vædet denne Gang.
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Eleverne har altsaa Valget mellem at være ulydige 
og tørstige; enhver maa saa afveje med sin Samvittig
hed, hvad der skal foretrækkes.

En næsten altid terstig.

6553

Hvad skal jeg studere?
ii.

Et Interview med en cand. polyt.
O, i Sandhed immerhen et interessant Spørgsmaal! 

Thi selv om man gennem Hr. Derfla’s vidunderlig 
klare Redegørelse (i Nr. 9) har fattet virkelig Sympa- 
thi for det juridiske Studium, er Vejen til det forjæt
tede Land jo dog kun aaben for de sproglige Stu
denter.

Med Henblik paa dette „aber dabei“ har vi hen
vendt os til en Ingeniør, for gennem hans Udtalelser 
at gøre den mathematisk-naturvidenskabelige Gymna
siast bekendt med et Studium, der maaske er nok 
saa interessant og tiltrækkende som det (lidt tørre) 
juridiske, og som, og det er det vigtigste, rummer 
ligesaa mange Muligheder, specielt i vore Dage, hvor 
Tekniken udvikles Time for Time, og Ingeniørens 
Omraader stadig udvides og specialiseres, navnlig i 
Udlandet, hvor de danske Ingeniører kan glæde sig 
ved et ualmindeligt godt Renommé.

Vi træffer Ingeniøren hjemme i hans hyggelige Ung
karlelejlighed, og han oplyser elskværdigst:

„Adgangen til den polytekniske Læreanstalt staar 
aaben for mathematiske Studenter, men kan dog ogsaa 
opnaas af „cand. reaTer" gennem en Optagelsesprøve 
efter et forudgaaende etaarigt Kursus.

Der er, som bekendt, paa Læreanstalten 4 Studie- 
Retninger at vælge imellem: for Bygnings-, Maskin-, 
Elektro- og Fabriks-Ingeniører, af hvilke Studiet til 
de 3 første væsentlig er det samme for første Dels 
Vedkommende og bestaar af en Undervisning med 
følgende Hovedfag: Mathematik og Fysik og enkelte 
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Bifag, som f. Eks. det ganske interessante Jordbunds
lære og Kemi. Ved Siden af disse Fag, hvor Under
visningen dels bestaar af Foredrag dels af Eksami
nation, er der Øvelser i Kemi, Fysik og Tegning. 
For Fabriksingeniører er Fagene ganske vist væsent
lig de samme, men den Tid der anvendes paa dem 
meget forskellig, idet Kemien her er Hovedfaget. 
Eksamen til lste Del bestaar for alle 4 Retningers 
Vedkommende af baade skriftlig og mundtlig Prøve 
foruden særlige Karakterer for enkelte Øvelser udførte 
i Løbet af Studietiden.

Ved Forberedelsen til 2den Del er Studiet fuldstæn
dig forskellig for de 4 Retninger, idet vi nu kommer 
ind paa den praktiske Side af Studiet, der for den 
fødte Ingeniør absolut har den største Interesse. Her 
bestaar Studiet for en overvejende Del af kemiske, 
maskintekniske og elektrotekniske Øvelser paa Tegne
stuen og i de fortrinligt indrettede Laboratorier.

Undervisningen bestaar for Bygningsingeniørernes 
Vedkommende af Brobygning, Havnebygning, Vej
bygning og Landmaaling som Hovedfag, medens Fag 
som Maskinlære og Elektroteknik træder mere i Bag
grunden. Maskin- og Elektroingeniørerne har til Dels 
fælles Undervisning med følgende Hovedfag: for Ma
skiningeniørerne: Maskinlære og Teknologi.“

„Undskyld, hvad er det for noget?“ afbryder vi.
„Det vil sige: Læren om Metallernes og Materia

lernes Forarbejdning fra Grunden til de yderste De
tailler, et meget omfattende og morsomt Fag, hvor 
forøvrigt for Tiden Læreanstaltens Direktør, Professor 
Hannover, er en overmaade dygtig og interessant 
Lærer. 2) For Elektroingeniører er Elektrotekniken, 
med alle dets Forgreninger, selvfølgelig Hovedfaget, 
ligesom den praktiske Kemi er det for Fabriksinge
niørerne.“

„Til Slut vil De maaske oplyse os om Varigheden 
af de forskellige Studier?“

„Ja, gerne! ls,e Del tager normalt 2 Aar. 2den Del 
2Va Aar.“

„Hvilken Retning endelig, tror De, har de største
Fremtidsmuligheder?“
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„Ja, det er meget vanskeligt at udtale sig om. Inden 
for alle 4 Retninger er Mulighederne store, dog kom
mer det til syvende og sidst mest an paa Manden 
selv og hans Evner. Summa summarum: Det poly
tekniske Studium med dets intime Berøring med det 
praktiske Liv, er overordentligt interessant og absolut 
anbefalelsesværdig! for enhver ung Mand med mathe- 
matiske Evner.“

Efterat have takket vor elskværdige Ingeniør for 
hans værdifulde Oplysninger, tager vi Afsked.

Helds.

Fodbold.
Pokalkampe.

1.
Schneekloths Skole — Østersøgades Gymnasium 

6—0 (4—0) (2-0).

Mandag den 11. Maj spillede Skolens Pokalhold den 
første Kamp i dette Foraar med det sørgelige Resul
tat, at vore Spillere led et Nederlag paa 6 Maal mod 
0. Desværre var Resultatet velfortjent, Holdet spillede 
daarligt, det havde intet Sammenspil, Spillerne løb 
rundt uden at holde deres Pladser. Til Gengæld spil
lede Schnkl. Skole godt, Holdet havde et nydeligt 
Sammenspil, og de enkelte Spillere var sikre i Bereg
ning og Behandling af Bolden og skød godt paa Maal.

I første Halvleg begyndte 0. G. straks med et An
greb, men efter at det var afværget, stod Spillet Resten 
af Halvlegen paa 0. G’s Banehalvdel. Efter ti Minut
ters Spil fik Schnkl. det første Maal ved et glimrende 
Skud, og i sidste Del af Halvlegen fik Schnkl. endnu 
tre Maal, hvoraf de to scoredes efter Hjørnespark. 
Maalmanden var meget uheldig, han burde havde 
klaret mindst to af Maalene, det andet og det fjerde.

I anden Halvleg foretog 0. G. flere heldige Foran



Nr. 10 SKOLEBLADET 79

dringer paa Holdet, og da vore Spillere nu havde 
Vinden i Ryggen, lykkedes det dem at rette et Par 
svage Angreb mod det fjendtlige Maal; men snart stod 
Kampen igen foran 0. G’s. Maal, og det lykkedes 
Schnkl. at føje endnu to Maal til de fire, (Maalmanden 
burde dog have klaret dem begge) og Sejren blev paa 
6 Maal mod 0.

Samtidig med denne Kamp spillede Borgerdydskolen 
og Sjællandsgades Skole en Kamp i samme Turnering 
med det Resultat, at Sjællg. vandt med 3 Maal mod 2.

Carl.

II.
Borgerdydskolen — Østersøgades Gymnasium.

4—0 (0—0) (4—0)

Atter et Nederlag! —■ Ogsaa denne Gang maatte vore 
Spillere lide den Smerte at se Bolden i deres eget 
Net uden at de kunde gøre Gengæld. Det var de sam
me Fejl, der gjorde sig gældende som i Kampen mod 
Schnkl. Spillerne holdt ikke deres Pladser, det gik 
endogsaa saa vidt, at Angrebsspillerne løb og forhin
drede hinanden i at skyde paa Maal. Borgerdydskolen 
havde heller ikke noget at prale af, Angrebet var 
ganske godt, men Forsvaret havde de samme Fejl 
som vore Spillere, det kneb forfærdeligt med at holde 
Pladserne. Dog skete der, takket være den lille flinke 
Maalmand og vore Spilleres Nervøsitet foran Maal, 
ikke nogen større Skade.

I første Halvleg var 0. G. ret overlegne, Lorentzen 
lagde mange gode Bolde ind foran Maal, og Holt ar
bejdede som en lille Hest; men alle Angrebene blev 
enten afværget eller ødelagt af vore Spillere, der blev 
fuldstændig forfjamskede, naar de skulde skyde paa 
Maal.

I anden Halvleg gik det galt. Borgd. faar et Opløb, 
vore Backs søger at tage Manden, for at Maalmanden 
kan tage Bolden, men Maalmanden bliver staaende 
ganske fortabt, og Bolden gaar i Maal. Efter dette 
Maal gav vore Backs fuldstændig op, og det lykkedes 
Borgd., ved vore Spilleres venlige Bistand, at score 
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endnu tre Maal. I denne Halvleg løb Skeel flere Gange 
igennem, men han skød for tidligt, saa Maalmanden 
havde let ved at klare; og vore Spillere maatte nøjes 
med at score i deres eget Maal, hvad de ogsaa gjorde.

I Kampen mellem Plockross Skole og Sjællands
gades Skole sejrede sidstnævnte med Forventning med 
2 Maal mod 0. Carl

sja

Vejen til Rigdom
samt Anvisning paa, hvorledes man gør 

Pastor Hansen glad og sig 
selv lykkelig.

Alle i Gymnasiet og 4 M. har nu faaet Indbydelse 
til de kristelige Sommermøder, men ingen har vist 
endnu indmeldt sig. Mange vil dog snart indtegne 
sig, men endnu flere — alle — burde gøre det. Pen
gene vil de allerfleste let kunne skaffe, og de, der 
ikke kan det, kan faa Friplads. Tid kan alle faa; 
men skulde Tiden for det ene Møde ikke passe dem 
særlig godt, nuvel, saa er der et andet Møde, thi den 
store Tilstrømning har nødvendiggjort, at der nu maa 
holdes to Møder hver Sommer, og dette Møde holdes 
til anden Tid. Og der vil næppe være nogen, der 
kan anvende Tiden bedre. Man kommer til et Stævne, 
som der kun forundes faa Adgang til, og endnu færre 
vil kunne komme der mere end nogle faa Gange, og 
tilmed har de faa kun i ganske faa Aar — forhaa- 
bentlig da — Adgang til disse de udvalgtes Sommer
møder. Man tilbringer der lyse Sommerdage i nogle 
af Danmarks smukkeste Egne i fornøjeligt Samvær 
med de bedste Gymnasiaster fra hele Landet. Man 
driver Sport og foretager interessante, glade Ture og 
Udflugter. Man hører de bedste Talere. Og - hvad 
der er det største af det alt sammen — man faar 
Anvisning paa Vejen til Rigdom og Lykke — allerede 
her paa Jorden. Midt imellem denne Jords bedste
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Glæder samles man stadig om det, der har Evigheds
betydning Alle i 4. M., der ønsker rige og lykke
lige Gymnasiastaar, raader jeg til at tage med paa 
det ene af Møderne — ingen kan faa Lov til at 
komme med til mere end eet af Møderne. De, der 
før har været med, tager naturligvis med ogsaa i 
Aar. Men de Gymnasiaster, der ikke vil med til eet 
af de Møder, der laves specielt for dem, skulde ikke 
blot skamme sig dygtigt, men burde egentlig ogsaa 
kaldes Snydere og Bedragere — overfor sig selv — 
og da forresten ogsaa overfor andre. Gør noget, 
De ikke fortryder, men bliver lykkelig ved — ogsaa 
for at kunne gøre andre lykkelige! Jeg har været 
med flere Gange og har ikke fortrudt det; jeg an
befaler Dem paa det varmeste at tage med i Aar. 
Og afskaf saa den Uskik at indmelde sig i sidste 
Øjeblik. Paul.

egs

Kære Anker! Dumaa jo være blød. Du vil vel ikke 
disputere med mig, om man kan sige, at Hr. Reenberg 
kom med Gralfortællingen eller ej. (Vel kan man komme 
med en Sang) — saa længe man ikke kan sætte Tegn, 
maa man helst lade være at skrive i Skolebladet, og 
det er Tegnene, der mangler. — Var det Hr. Reen
berg, der sang, skal der Komma foran „til“; var det 
Hr. Knudsen, skal der foruden dette Komma være et 
foran „med“, men du har ingen Tegn sat, hvilket skaber 
Misforstaaelse. — r.

Svar: Hr. r. har det. Det er meget beklageligt, at 
Tegnene er faldet ud; men naar De læser Skolebladet, 
opdager De sikkert flere Tegn, som skulde være, men 
som er udeladt af Sætteren! Anker.

Vi maa tilstaa at vi er uenige med Hr. Anker. Komma
fejl skyldes enten vedkommende Journalist eller Korrek
turlæseren. Er det rigtigt med det udfaldne Komma, 
hvorfor sagde Hr. Anker det da ikke straks?

Red.
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PAUL PAULSEN
CYCLER OG MOTORCYCLER. 

ØSTERSØGADE 98. TELF. ØBRO 1733

Tennis, Hockey. Fodbold. 
Sp ej der artikler.

Salonbøsser. Rygsække. Rejseartikler. 
HARALD BØRGESEN, FREDERIKSBERGGADE 28. 

K. V. Høyers Friluftsgymiiasium 
og Søbadeanstalt.

Sæsonen er begyndt.
Sæsonkort for Skoleelever 8 Kr. (Voksne 12 Kr.) 

Svømmeundervisningen begynder 1, Juni.

Jens Karl Jensen
Østerbrogade 72 . •. . •. Telf. 8409 

Manchetskjorter, Straahatte, Kraver, Flipper, Slips 
Engelske Hatte Kr. 4.50, 7.00, 9.00.

::: Herre-Underbeklædning :::

36, Nordre Frihavnsgade 36, 
(forhen Gothersgade 19) 

Se Priser og Fodtøj i mine Vinduer. 
Prima Varer, billige Priser.

I. P. Jeppesen. Galanteri- »i Lepetøjsiorremliij.
Telefon Østerbrogade 6 4. Teiefon 
Øbro 2737. Stort Udvalg i Øbro 2737.

Sportsartikler, Lædervarer og Skoleartikler.
Redigeret af Johannes Nyholm og Allan Davidsen, Nordborggade 4.
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