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S VORT BLAD J
Nr. 6. Søndag d. 15. September 1912. 1. Aarg.

Det første Skridt.

Vort Organ har med dette Nummer 
naaet den første af de Milepæle, der 
afmærker et Blads Vej, — det første 
Kvartal er overstaaet. Vi siger med 
Vilje overstaaet. Thi „allet Anfang ist 
schwer“, — ikke mindst naar det gæl
der Starten af et Blad. Men trods 
det meget Arbejde, trods Vanskelig
hederne har Redaktionen kun haft 
Glæde af sine Bestræbelser. Antallet 
af Abonnenter har i Kvartalets Løb 
fordoblet sig, og paa Listen findes 
mange Navne paa „udenforstaaende“, 
hvilket har glædet os meget. Naar 
vi nu med nogenlunde Sindsro ser 
Fremtiden i Møde, skyldes dette 
først og fremmest den Forstaaelse, 
man har vist os, saavel hos Skolens 
Ledelse, som hos dens Lærere og 
Elever. Ligeledes skylder vi Byens 
Handlende en Tak; thi mange af 
disse har ved at tegne sig for Annon
cer i „Vort Blad“ bidraget ikke ringe 
til, at Foretagenet overhovedet kan 
gaa. Et Tegn paa, at ogsaa disse 
har Tillid til os er, at de fleste har 
fornyet deres Annoncer. Selvfølgelig 

har Bladet i det første Kvartal været 
lidt vaklende, — vi maa jo prøve os 
frem, — men nu tror Redaktionen at 
have fundet den riglige Skure. Vi 
lægger dog ikke alene Vægt paa 
Indholdet, ogsaa Udstyret skal være 
saa smukt og tiltalende som muligt. 
Naar „V. B.“ for Eftertiden derfor 
udkommer i opskaaret og hæftet For
mat, tror vi nok at kunne sige, at 
intet andet dansk Skoleblad byd^tt 
sine Læsere mere for 35 Ørø^^ 
netop vort! — Ved saaledes^aéfilf 
søge at yde vort bedste l^enWve^ 

Retning, haaber vi at(^jødes[reg)|fjtø 
det Maal, vi har4s^;^s.m^t 

er den rigtige^MiLTfäen^cog 
forhaabentlig <J-ogivét Øs Ret i./lollita 

fivwri gstaolln oaaiG .isb 
iab^tjyilemarmøg nabusoQ 

itm-i^mø^lsrl brtßM 8 neq 
anaHu'/I i 
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Mens^L'éjriTdeh^btærtd^ —.>11S 

,o jpbia iß goL dsitøioi oiølt 
.oibnla go nabll 

Lørdag
ds. var pd£ fleste jf; Købephpvng;pg3 
Nor^j^laggs.^jggr^bF«^itrø s/Mt 
Felt^pe^oyjälsafj T^dpjaelJ^j 
af
> Aftgp s^Jßd^ 



Nr. 6. VORT BLAD. 1. A arg.

stillede de ca. 70 Spejdere fra Char- 
lottenlund, Nærum, Gentofte, Bag
sværd, Ordrup og Lyngby ved Trø- 
rød. Her havde vi faaet Tilladelse 
til at opslaa vort Telt for Natten paa 
en lille træbevokset Høj. Da alle 70 
var ankomne, gik vi i Gang med at 
rejse Lejren. Snart stod der 10 smukke 
hvide Telte opslaaet paa Bakkekam
men, og da Mørket bredte sig over 
Landet, lyste et stort Lejrbaal op 
mellem Teltene.------------

Grundlaget for Øvelsen var føl
gende : en Flok Matabeler (nogle 
Negre nede i Sydafrika) var i Eng
lændernes Fraværelse trængt ind i 
de Englænderne tilhørende Kolonier. 
Da Tropperne kom tilbage, fandt de 
Landet øde og plyndret, og de drog 
straks ud paa et Hævntog. De ca. 
500 Matahder havde delt sig i 4 Af
delinger, der nu Natten mellem Lør
dag og Søndag bivuakerede paa lige 
saa mange forskellige Steder i Omeg
nen. Det gjaldt for Englænderne om 
at opdage og tage disse Bivuaker. 
Reglerne sagde endvidere, at en 
Mand var død, naar hans Hat var 
taget fra ham. Naa, tilbage til Lejren. 
Ved Mørkets Frembrud blev der ud
stillet Vagtposter paa 3 forskellige Ste
der. Disse afløstes hveranden Time. 
Desuden gennemstrejfede en Patrulje 
paa 8 Mand hele Omegnen 2 Gange 
i Nattens Løb. Da der saaledes var 
sørget tilstrækkeligt for Sikkerheden, 
gik de fleste til Ro ved 9 Tiden, — 
flere foretrak dog at sidde omkring 
Ilden og sludre.

Senere hen begyndte det at regne 
stærkt, saa alle maatte ty ind i Tel
tene, der heldigvis viste sig at være 
vandtætte. Flere Gange fik vi Be
sked om nogle forskellige Smaakampe, 
der havde fundet Sted ved de andre 

Bivuaker. — I vor Leir var der helt 
roligt Natten igennem. Om Morgenen 
blev vi vækkede ved 4-Tiden. Kl. 5 
stillede vi efter at have spist og af
brudt Lejren, og afmarcherede til 
Trørød-Hegn. Nu begyndte den 
værste Del af Turen, idet vi maatte 
trække med vore Cykler gennem de 
bundløse Veje. Kl. 672. traf vi sam
men med 1. Hellerup Trop, der havde 
ligget ved Sandbjerg om Natten. I 
Forening med dem, drog vi saa højere 
op i Skoven. Nu begyndte det igen 
at regne, saa det var ikke behage
ligt at maatte ligge paa den vaade 
Jord.

Ved 10 Tiden kom det til et stort 
Sammenstød med de fjendtlige Trop
per. Vi havde ligget i Baghold bag 
ved en Bakke i flere Timer, men da 
Skovbunden, som Følge af Regnen, 
ikke egnede sig til at ligge i ret 
lang Tid ad Gangen, blev vi opda
get af Fjendens Spejdere, saa de 
gik ikke i Fælden. Efter dette var 
Krigen egentlig forbi, og i fredelig 
Forening drog Venner og „Fjender“ 
nu til Folehavegaard for at tilberede 
deres Konserves og andre Lækkerier. 
Derefter blev det bekendtgjort, at 
Matabelerne havde vundet med 4 
Points mod 1...........

Saa drog hver til sit efter at være 
blevet en god Erindring rigere.

Poul Asmussen,

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort 
Blad“. 35 Øre Kvartalet.



Nr. 6. VORT BLAD. 1. Aarg.

Enquete.
Hvorledes bør et Skoleblad være?

Hr. Redaktør 1
Deres Mod gør Dem megen Honnør. 
De ønsker kækt at kritiseres her i 

Bladet;
— jeg ved da sikkert, at jeg selv ej 

gad’et, 
men kritisere andre — ak, hvor dejligt, 
det vil til alle Tider være mig be

lejligt.
Den spidse Pen jeg derfor nu vil føre, 
(med den jeg altid bedst har kunnet 

smøre).
Altsaa--------- — 

Dreyfusaffæren er jo snart lidt 
gammel, — 

ved selve Navnet bli’r jeg næsten 
vammel.

Forlængst er Sagen gaa’t i Glemme 
— saavel i Frankrig som herhjemme; 
og Bladet er vel ikke for Jurister? 
saa fæl en Tanke jeg mig ej 

bevidst er.
Forresten er der „Sager“ nok i 

Landet:
Alberti, Mollerup og meget andet; 
klem bare paa — Jurist — med 

Kriminalen, 
Cordosasagen gi’r — idetmindste 

tvende Alen.

Hr. „Harry“ os fortæller, at vi skal 
trække Vejret, 

naar Luften den er frisk, (hvor jeg 
føler mig belæret);

at ryge er en „Dødssynd“ — ak 
Kære, hvor jeg skælved’ 

saa „ryger“ jeg jo lige paa Ho’det 
ned i..................

Hvad vi i andre Blade forlængst har 
læst og seet,

fortæller os Hr. E. B., — (at han 
ikke rødmer ve’et).

Af Trykfejl kan man finde en 
forbavsende Masse ; 

mon Korrekturen læses af en fra
1. Klasse?

Der glemmes, og der sjuskes, 
med Tegn og Ord der fuskes, 
skal der staa „Stuk*, 
saa staar der „Sluk“ ;
at Tyrken bli’r til Tysker og Natten

til en Dag, — 
det synes jeg dog — mildest talt — er 

en bedrøv’iig Sag.

Naa, Bladet er saa ungt, — det maa 
man huske paa, 

og mangt og meget staar der, som 
ej er i det Blaa.

Vi haaber det maa vokse, faa mange 
Abonnenter, 

thi ellers vort Organ kun lidet 
bevendt er.

Satyr ikus.

Det kan jo ikke nægtes, at Hr. 
Satyrikus gaar lidt uden for Spørgs- 
maalet, ligesom man af og til faar 
Indtryk af, at Ordene er til for Ri
menes Skyld og ikke omvendt.

Alt dette har til Følge, at vi ikke 
kan optage det saa alvorligt, som den 
ærede Indsender maaske kunne øn
ske. Naar vi alligevel har aftrykt 
denne „Besvarelse“ først, er det paa 
Grund af det Vid og den Smidighed 
der findes. Vi modtager fremdeles. 
Besvarelser.
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Fodboldkampen mel'em Lyngby 
højere Almenskole

og Lawaets Kostskole.
Lørdag den 14. September drog 

11 kamplystne Fodboldspillere til 
Bagsværd, for der at faa Revanche 
for en Match, de i Forsommeren 
havde haft med ovennævnte Skol?, 
og hvis Resultat var blevet 3 Maal 
mod 0 i Lawaets’ernes Favør. Da de 
med spændte Miner rullede ind i Bag
sværd, varModspillerne allerede komne, 
og i Løbet af et Kvarter skiftede man 
Tøj, hilste med blandede Følelser 
genkendende paa mange af Kost
skolens Spillere, og 415 begyndte 
Kampen.

Iste Halvleg.

Hvad mon vore Spilleres Tanker i 
Grunden var, da Kampen begyndte? 
Beskedne forhaabentlig. Vel vidste 
man, at Modstanderne havde mistet 
flere gode Kræfter — saaledes den 
uforlignelige Duus, — men til Gen
gæld fandtes Asger Olsens og Otto 
Thygesens Navne ikke mere paa vor 
Liste ....

Bagsværd angreb straks meget 
haardt, det ene Bold efter den anden 
fløj som et Lyn fra backs til forwards, 
men — strandede som oftest paa vort 
Forsvar. Dette var helt igennem nyt; 
d’Hrr. Jørgen Drewsen, Gustav Fre
deriksen og Poul Rasmussen fik i 
denne Kamp deres Ilddaab. De viste sig 
at være af godt Tømmer, og til Trods 
for deres Uprøvethed klarede de dog 
Skærene flinkt, men et noget vak
lende Spil i Begyndelsen gav vor 
erfarne centre-half-back Poul Asmus
sen meget at bestille.

Der var flere farlige Situationer. 
F. Eks. løb Bagsværds centre en 
Gang langt op med Bolden, gav den 
frem til en af de smaa Fronlmænd, 
der af al Kraft løb ned mod vort 
Maal. Maalmanden gaar resolut frem, 
og da Angriberen et Øjeblik giver 
Bolden for langt frem foran sig, kom
mer der en Mand med en Taa i 
Vejen, — et Sekund efter er Bolden 
nærmere Himlen end Jorden, og be
friet spiller man videre. Af og til 
»lossede« Poul Asmussen en lang 
Bold ud i højre Side, og her blev den 
altid udmærket modtaget af højre 
yderwing, Emil Bentzen, der med 
vældig Fart for ned mod Fjendens 
Maal; her mødte han imidlertid en 
værdig Modstander, og Resultatet blev 
for det meste: Indkast. I hele 1ste 
Halvleg tog vi den meget med Ro, 
og da denne var forbi, uden at nogen 
af Partierne kunde notere Maal, var 
det den almindeligeMening, at Lyngby 
havde de bedste Kort paa Haanden. 
Dette viste sig at være rigtigt.

2den Halvleg.
Denne begyndte med nogle fæno

menale Løbepsæstationer af Emil 
Bentzen, som rigtig syntes at være 
i sit Es. Hvor langt Modstanderen 
end var fra Hr. B. kunde han dog 
altid naa denne, os Pub ikum var alt for 
forbavset til at klappe; de lod Foto
grafiapparaterne besørge det. Vor 
Midtermand i Frontrækken efterlig
nede paa det kraftigste sit store For
billede Niels Middeiboe, og medbrin
gende sine lange Ben og en utrættelig 
Energi for Hr. Ludvigsen rundt mel
lem Modspillerne, spredende Død og 
Ødelæggelse omkring sig. Gang paa 
Gang førte han Bolden igennem, men 
Angribene standsedes som oftest af
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Inger Diflevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger! Prospektkort! Lykønskningskort!

det lille Ord: Off side. Saa endelig 
gør 3 Modspillere os den Tjeneste 
pænt at kikse, — som et Lyn farer 
Ludvigsen frem for at vise Kuglen 
den rette Vej, denne har ikke Tid 
til at vente paa hans Fcdsrækning, 
men farer videre til Emil Bentzen, og 
ham bliver det overdraget at lægge 
Taa til Kampens 1ste og eneste Maal. 
„Lawaets’erne“ klemmer vældigt paa, 
men vor half-back-Linje gør sin Pligt. 
Dog, under disse hæderværdige Be
stræbelser kommer Poul Asmussen, 
der ellers spillede fortrinligt, til at 
give Bo'den en Haandsrækning, og 
da dette fandt Sted indenfor Straffe
sparkfeltet, lød Dommen paa Straffe
spark. Asmussen, der selv vil tage 
Følgerne af sit Uheld, gaar i Maal. 
Den frygtede Kofoed skal ekserkvere 
Dommen. Han sender Bolden helt 
ud i det højre Hjørne, men P. A. er 
der med det samme, griber Bolden, 
og faa Sekunder efter er den mange 
Meter borte. Dette var udmærket 
gjort og nydeligt at se paa; naar man 
saa husker paa, at det i Grunden 
var dette, der gjorde Udslaget, vil 
det let kunde förstaas, at Jubelen var 
stor. Faa Minutter efter endte Kam
pen. Vi havde sejret, ikke fordi vi 
var blevet stærkere, men fordi Kost
skolens Hold var svagere end sidst. 
Senere samledes man paa Kroen til 
fælles Kaffedrikning, og her holdtes 
flere Taler fra begge Sider. Da 
Mørket sænkede sig over Bagsværd 
Sø og Skov, drog vi hjem til Tonerne 
af ,,Du Vindpust saa lunt“. Det var 

11 trætte, men sejrsglade Mennesker, 
der Lørdag Aften Kl. 7 kørte ind i 
Lyngby.

En Spiller.

Dreyfus-Affæren.
(I Oversæ'telse ved Svend Thorsen.)

(Fortsat.)
Saasnart Diktatet var endt, rejste 

Kommandant du Paty sig, og idet han 
lagde Haanden paa mig, raabte han 
med tordnende Stemme: »I Lovens 
Navn arresterer jeg Dem, De er ankla
get for Højforæderi!« Selvom Lynet 
var slaaet ned for mine Fødder, havde 
det ikke frembragt en heftigere Bevæ
gelse i mig. Jeg udtalte Ord uden 
Sammenhæng ug protesterede mod en 
saa infam Anklage, som intet i mit 
Liv kunne berettige. Derpaa styrtede 
M. Cochefert og hans Sekretær sig 
over mig og gav sig til at virilere. 
Jeg gjorde ikke nogen Modstand, men 
raabte imod dem: „Tag mine Nøgler, 
aabn alt hjemme hos mig, jeg er uskyl
dig!“ Jeg tilføjede: „Vis mig i det 
mindste Beviserne for den Skændighed, 
de paastaar, jeg har begaaet!“ „Bevi
serne er overvældende“, svarede man 
mig uden nøjere at angive disse. Jeg 
blev endelig ført til „Cherche-Midi“ 
Fængslet, ledsaget af en Betjent fra 
Sikkerhedspolitiet. — I Løbet af de 17 
Dage, som fulgte, blev jeg underkastet 
talrige Forhør af Kommandant du Paty. 
Han kom altid om Aftenen — meget 
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sent — ledsaget af Arkivar Gribelin, 
han dikterede mig Stumper af Sætnin
ger, hentede fra det strafbare Brev og 
lod Ord, eller Brøkdele af Ord, hurtigt 
føre forbi mine Øjne og spurgte, om 
jeg indrømmede, det var min Skrift 
eller ej. Desuden gjorde han alle Slags 
tilslørede Hentydninger til Handlinger, 
jeg ikke kendte noget til; derpaa trak 
han sig teatralsk tilbage.

Jeg var stadig uvidende om, hvad 
Grundlaget for Anklagen var; trods 
mine indtrængende Bønner, kunde jeg 
ikke faa nogen Oplysning om den 
forfærdelige Anklage, der rettedes imod 
mig.

Naar min Hjerne ikke er bukket 
under i disse Daga og disse uendelige 
Nætter, saa er det ikke Kommandant 
du Paty’s Skyld. Jeg besad hverken 
Papir eller Blæk, der kunde gøre det 
muligt for mig at fastholde mine Tan
ker. Hvert Øjeblik tumlede mit Hovede 
med Stumper af Sætninger, jeg havde 
fravristet ham, men det forvirrede mig 
kun yderligere. Hvor stærke mine Li
delser end var, sagde Samvitiigheden 
dog min Pligt: „Hvis du dør, vil man 
tro dig skyldig; hvad der end sker, er 
det nødvendigt at du lever, for at raabe 
din Uskyldighed ud i Verden.

(Fortsættes.)

Diskussionsklubben.
Tirsdag d. 24. September Kl. 7^ 

afholdes i Gymnasieklassen et Diskus
sionsmøde. Emne: Kongedømme eller 
Republik! Indmeldelser modtages samme 
Aften hos Næstformanden Asgeir Gud
mundsson. Kontingentet er 25 Øre 
Kvartalet.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.

P. FREDERIKSEN’S 
Cigar- & Tobaksforretning, 
Hovedgaden 68, Kongens Lyngby 

Husk Automaten!
NORDRE BIRKS 
BOGTRYKKERI

JERNBANEVEJ 25, LYNGBY.

Visitkort.
Brevpapir.

Sange.
----------Billigste Priser------------

Gymnastikapparater, 
Fodbold, Langbold, 
Luftbøsser, Salon

bøsser.
Rekvisitter tor Insektsamlere. 

Skibsmodeller, Skøjter, 
Ski, Kælker.

HARALD BORGENEN, 
28, Frederiksberggade 28.

HUSK :-----
og glem aldrig

C. A. Nielsens Cykleforretning,
Hovedgaden 3.



Nr. 6. VORT BLAD. 1. Aarp.

Rafns Skotøjsmagasin =------ 
fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de 
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler. Prima Mili
tærstøvler. Ballet-, Danse-, Gymnastik- og Sportssko meget billigt. 
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damest. fra 8,50. Ekstra Saaler under Skolefodtøj, 

kun Haandarbejde. HW" Reparationer hurtigt og solidt. "W
Hovedgaden 52. Tit. Lyngby 17.

An
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st
e.

Drik kun
E. Chr. Dahls 

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 162.

LyniM SWr- 
Mi

Hvis De vil være tilfreds med Deres 
Klædning, saa gaa til Skræderforret- 
forretningen Hovedgaden 50. Flot Snit, 
god Pasning garanteres.

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Kranse-og Blomsterforretningen
„FLORA“.

Stort Udvalg i Potteplanter og af- 
skaarne Blomster.

Tlf. 290. Lyngby.

Smukke, lette og 
moderne Broderier 

faas bedst i
Broderimagasinet,

Jernbanevej 1.

Frk. Gerda Petersens
Musikkonservatorium.

Klavér, Violin, 
Violoncel, Sang.

Enetimer, Fællestimer, Kursus.
JERNBANEVEJ 3.

Sæbehusel 
anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber, Parfumer osv.
36, IIovedgaden 36.

Det stærkeste
Skoletøj

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

1^01^0 E»1 i»]
J. Mehren,

Frisør= og Barber=Salon,
Jernbanevej 3, Lyngby.

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa 

fra Top til Taa. 1. Kl.sSkræderi 
fra eget Værksted.

H. C. Andersen, Tøjhuset,
Hovedgaden 15, Lyngby.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel,

A. R. Andersen,
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
Tillavede Farver i alle Kulører. 

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis 
Aptiklep Top Kunstmalere.

Alt til Københavns Priser.

K
øb hos vore Annoncerende.
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C. G. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

Skolebøger!
WP Skolemateriel!

Konfirmationsgaver!
Salmebøger i stort Udvalg. Navn 

paatrykkes gratis!
Konfirmationskort. Telegrammer i stort Udvalg.

C. G. Petersen,
Bog=, Papir= og Tapethandel.

Stempelpapirsudsalg. - Hovedgaden 46.

Ljnft MeliMorreiig,
Hovedgaden 20, 

anbefaler sig med Gamel Kaffe fil 
1,60 og 1,30. Medova The, Kiks, 
Bisquit, Konfekt og fin Chokolade.

Petrea Kjærgaard.

Drenge=Klædninger 
og Skoleslag 

af Crome & Goldscmidts 
prima Klæde.

Ludvig Martensen.
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen. 

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


