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VORT BLAD.
Nr. 7. Tirsdag d. 1. Oktober 1912. 1. Aarg.

Mod Efteraar.
Roser og Liljer, vi maa skilles ad, 
Storken er rejst og Nattefrosten kom

mer.
Var det en Fugl der fløj! Ak nej, et 

Blad —
Saa er det Efteraar, — Farvel, o 

Sommer.

Skovenes Løvtag rasler gravgront ned, 
Søjlernes Hang har sørgelige Flænger, 
1 Brombærkrattet Ræven lusker vred, 
Nu er dens Forgaard ikke sikker 

længer.

Marken er tom paa Sæd som Eng 
paa Hø,

I siive Stubbe ingen Blomst sig dølger, 
den ligner Bunden paa en tørret Sø, — 
hvor er de svajende Vippers fulde 

Bølger.

Jorden er træt og efter Hvile læng’s, 
Træt som en Moder naar mod Kvæld 

det stunder;
Alle sine Smaafolk har hun faa’t til 

Sengs, —
Endnu en lille Stund, og selv hun 

blunder;

Svøber sig i sin hvide Nattedragt, 
Og sanker Kræfter til igen at føde. 
Mens Stormen plyndrer hendes Tron

sengs Pragt, 
drømmer hun sødt om Sol og Roser 

røde.
Christian. Richardt.

Engelsk og 
dansk Skoleliv.
Alle de, der har læst noget om 

engelsk Skoleliv, vil sikkert straks 
finde paa at sammenligne det med 
det danske. De fleste vil vel ogsaa 
— Gud forlade mig denne onde Tanke 
— af et godt Hjerte misunde sine en
gelske Kammerater.

Jeg tilstaar at denne Følelse fore
kommer mig at være delvis berettiget.

Noget af det, der interesserer Skole
drenge mest er ganske naturligt: 
Hvormange Timer skal jeg daglig 
slide Skolebænken? Og medens den 
danske Ungdom som oftest maa til
bringe stive 6 Timer paa Skolen, kan 
vore engelske Kolleger efter 4 — siger 
og skriver fire Timers Undervisning. 
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bruge Resten af sin Dag „just as he 
like it!“

Tænk et Øjeblik paa dig selv, kære 
Læser - og bliv grøn af Misundelse! 
Efter de. omtalte 6 stive Timers Skole
gang skal du først rigtig til at ar
bejde. Der staar ganske vist skrevet, 
at man ikke maa bekymre sig for den 
Dag i Morgen, da hver Dag har nok 
i sin Plage, (jævnfør Lektierne) men 
pligtopfyldende som du uden Tvivl 
er, kan du ikke leve efter Skriftens 
Ord. Man gør dig kort og godt til 
en arg Synder!

Din engelske Frænde kaster der
imod Bøgerne fra sig med en for
agtelig Bevægelse, hvorpaa han med 
en mere ærbødig do. griber Boldtræet 
eller Fiskestangen, akkurat som han 
nu denne Dag føler sig oplagt. Paa 
Boldpladsen eller paa andre fornøje
lige Steder tilbringer han saa Resten 
af sin Dag med smukt at leve efter 
det omtalte Skriftsted!

Han er sin egen Finansminister, 
og egenkærlig, som han nødvendigvis 
maa blive, ofrer han smaa klækkelige 
Summer paa sin egen høje Person. 
Hvordan staar det til med din Kasse, 
kære Læser? (Undskyld det nær- 
gaaende Spørgsmaal!) Har du endnu 
et Par 10-Ører tilovers af de Smaa- 
penge, du sidste Maanedsdag tjente 
ved gement Karakter- og Eksamens
jageri.

Eksamen er for den unge Albions 
Søn noget af det mest ligegyldige i 
denne Verden. Derimod imødeser

han med megen Spænding de aarlige 
Boldkampe med andre Skoler. Thi 
han er Patriot om en Hals; — Sko
lens Tradition er hans Helligdom. 
Den værner han om med en stædig 
Konservatisme, den næsten grænser 
til Snobberi.

Han ender som en Slags Regent 
over sine mindre Kammerater og be
hager endogsaa at lade sig opvarte 
og betjene af sin „Foag“ det vil paa 
godt dansk sige Løbedreng.

Prøv, — misundelige Læser — at 
faa en mindre Kammerat ttl at løbe 
Ærinder for dig, imod at du hjælper 
ham lidt til Rette med Lektierne, og 
du skal se ham rynke paa Næsen og 
stille sig paa Bagbenene.

Maaske vilde en eller anden dansk 
Skolepatriot føle sig forarget over 
denne lille uskaansomme Artikel.

Lad ham forsvare sine Standpunkter!
Aktor.

En Fodboldkamp i Jylland-
Jyden han er stærk og sej.
Det er Lørdag og den følgende 

Dag skal der være Fodboldkamp i en 
fire Mil fjerntliggende By. Ikke 1 
Fodboldkamp, men maaske hele 10, thi 
en Styrke paa 10 forskellige Klubber er 
indbudte, hver med 2 Hold og hele 
denne Armé skal kæmpe om 2 Sølv- 
faneplader paa følgende Maade: der 
bliver trukket Lod om, hvem der skal 
spille imod hinanden, og naar de før
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ste Kampe er færdige, spiller Sejr- 
herierne indbyrdes, indtil der endelig 
staar eet Hold tilbage.

Naa, det var Lørdag, sagde jeg, 
og hele Byen snakkede ikke om an* 
det end den forestaaende Kamp. 
»Bare vi ku’ ta1 dem begge to, ja, 
naar Viggo og Herlev kommer med, 
saa er den go’, — de ka’ tyre dem«. 
Saadan lød Samtalen mellem de unge 
Sportsspirer. Selv ældre Folk tog 
Del i Diskussionen, thi alle var sikre 
paa Byens Fodboldhold . . .

Endelig korn Sondagen. To store 
Charabancer kørte frem, og snart var 
de fyldt med Spiller. Alle havde store 
Bylter med, som indeholdt Spil'erek- 
visitter, og enkelte, fornuftige havde 
taget en Bid Brød og en lille Lærke 
med. Saa kom vi da af Sted og 
fik en Køretur paa ca. 3 Timer. 
Ikke videre hyggeligt. Piberne kom 
frem. De er ganske uundværlige 
herovre, selv smaa Tjenestedrenge 
spadserer rundt med store „Koksgry
der“ i Lommen og Spidsen ragende 
langt uden for. Naa, der blev altsaa 
dampet, og alt imens tog vi os en 
ganske gemytlig Seks-og-Treds. Ti
den gik og vi kom til Kampbyen. 
Her straalede store Plakater paa alle 
Plankeværker og Telefonpæle os i 
Møde med Navnene paa de Klubber 
der skulde spille. Et stort Orkester 
skulde musicere paa Festpladsen — 
»Byens Marineorkester« — vældig 
flot. Senere viste det sig, at Orke
stret havde faaet det fine Navn fordi 
det bestod af Byens Sildemænd! Naa, 
Kampen kom da i Gang efter et 
langt Skænderi mellem Holdene (der 
var stillet 5 af 20) paa Grund af at Fø
rerne for de indbydende Hold saa 
fremmede Spillere fra hele Jylland i 
vort Hold, og Fjendskabet holdt sig 
da ogsaa under hele Kampen.

Bolden blev givet op, en kort Tid 
efter lød der et vældigt Klask, det 
var Kæmperne som tørnede sammen 
og tog sig en lille Tur hen ad Græs
set; efter at have sundet sig lidt rej
ste de sig igen og gik paa med Døds
foragt. Hver Gang en af vore faldt, 
hørtes et frygteligt Ramahyl, da det 
ansaas for en vældig Heltegerning at 
»vippe« en Brædstrupper. Til sidst 
gik det saa vidt, at der blev lovet os 
Klø, hvis vi engang til understod os 
i at vælte en Modspiller, thi de ærede 
Tilskuere havde jo ikke Forstand paa 
en fin Tur . . .

Dommeren var til Tider meget 
ulykkeligt stillet, fordi han manglede 
Begreb om, hvad „off-side“ var, og 
vi behøvede kun at raabe “off-side“! 
for at faa ham bragt helt ud af Fat
ningen, og han løb saa hen til en af 
vore argeste Fjender, for at spørge 
om der virkelig var det, og de hjalp 
os jo paa" den fordelagtigste Maade. 
Naa, vi stod da Pinen igennem med 
drøje Knubs, hængende Bukser og 
andet Pilleri. Da det hele var Slut, 
maatte vi hurtigst muligt se at komme 
af Sted hvis vi vilde helskindet hjem, 
thi der var kun givet et vist Klokke
slet . . . Lidt efter rumlede vi hjem 
igen, og mange i det saligste Humør 
(jævnfør Lærkerne). Kun disse Lin
jer for at give dem et Begreb om 
Fodboldspil i Jylland, — hvor farligt 
det er og at det her mere gælder 
Munden end Bolden.

Otto "Ihygesen.
Mon mange af vore Læsere ikke 

— ligesom Redaktionen — efter Læs
ningen af ovenstaaende giver deres 
Følelser Udtryk i et: „Heldigvis ere 
vi ikke som disse“! løvrigt vil „Vort 
Blad“ senere faa Lejlighed til at be
skæftige sig med Fodboldspil naa 
Sjælland.
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I „Hansas“ Tegn
maa vi for Tiden siges at være. Den 
19. September blev en Mærkedag, thi 
da skete det, »vi vented’ saa længe« — 
Grev Zeppelin førte sit Kæmpeluftskib 
»Hansa« ti! København.

Alle vore Læsere har overalt i Dag
bladene hørt om den Begejstring, hvor
med det modtoges, hørtom hvor langt 

Folk gik for at se det, og nogle har 
maaske ogsaa erfaret noget om visse 
Skoler, der gik til Klampenborg for der 
at se Vidunderet, men som — paa Grund 
af »Kystfartens« Opgivelse — intet næv
neværdigt saa. Vi skal derfor her ind
skrænke os til at gøre opmærksom 
paa, hvilket umaadeligt Fremskridt 
Luftens Erobring betyder. Enhver, der 
saa Skibet sejle i Æteren, følte uvil- 
kaarlig en Stolthedsfølelse stige op i

Brystet, og dette er kun naturligt. 
Men vi maa videre endnu paa den 
Bane, der afmærkes af Menneskeaan- 
dens Sejre og snart bliver det den nu
værende Ungdom der skal fortsætte, 
hvor de gamle slap, og det er langt 
fra noget let Arbejde, der venter os. 
Skulde man da ikke tro, at alle — med 
dette for Øje — anstrengte sig dob
belt? . . . indtil vor Tur kommer, maa 

vi imidlertid ved Siden af det daglige 
Arbejde indskrænke os til at nære 
Beundring overfor Luftens Helte, og 
andre, der bidrager til Menneskeslæg
tens Fremgang. Derfor: Hatten af for 
Grev Zeppelin!

Aviatiker.

C. G. Petersen,
Bog- Papir- & Tapethandet.

Storl Ilhalo i
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Inger Diflevsens Bogbinderi & Papirhandel 
  samt Skolematerielhandel anbefales. ------------------ 

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

Enhver Dreng ved, at disse Bogsta
ver betyder Frivilligt Drengeforbund, 
og at dette er en Forening, der har 
Afdelinger over hele Landet.

Udadtil har Forbundet repræsenteret 
Danmark ved Tog gennem Norge og 
Sverrig, hvor dansk og norsk eller 
dansk og svensk har fundet hinanden 
og hvor Vejen virkelig er banet for 
Forstaaelsen af og Venskab for vore 
Nabolande og deres Folk.

Indadtil arbejder Forbundet for at 
gøre de Drenge, der flokkes under dets 
Faner, til kristne og fædrelandssindede 
Mænd . . . Foruden de almindelige 
Fjortendagsøvelser og Gymnastik- eller 
Fodboldtimer er der lange Marschture 
og Landkoloniophold til at live op. 
Spørg Jeres Kammerater, som er i 
»F. D. F.«, om de fortryder det!

Knud Høgsted.

Skoleid r ætsstævnet
Lørdag tie« 28.

— Søndag den 29. September.

Paa den førstnævnte Dato samledes 
paa Sportspladsen overfor Sorgenfri 
Slot ca. 18 Elever fra Lyngby højere 
Almenskole for, med d'Hrr. cand. Bo 
og F. Bendsen som Dommere, at kon- 
kurere om de af en ubekendt Giver 
udsatte Bogpræmier. En temmelig stor 
Tilskuerkreds havde samlet sig og fulgte 
interesseret øvelserne. Disse kom 
Slag i Slag.

1ste Dag
begyndte man med de indledende Heats 
til 100 m Løbet. Resultatet af disse 
Løb viste at Emil Bentzen her var sik
ker Sejrherre, han var saaledes den der 
havde langt det bedste Fodskifte. Der
efter toges der fat paa Længdespring 
(højre og venstre Fods Afsat). Her var 
det de lange Ben, der havde det af
gørende Ord. Indehaveren af de længste, 
Svend Thorsen, sejrede da ogsaa her 
med Knud Seidler som Nr. 2. I Af
sæt med venstre Ben byttede de 2 for
annævnte Rolle. Emil Ben’zen blev 
begge Steder Nr. 3.

MI i Portemonæegranulier, u mur,
nlUUm CiL»
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Til 1 mile Løbet — Dagens Clou 
— havde følgende meldt sig: Helge 
og Torkild Knudsen, Knud Seidler, 
Emil Benlzen, Poul Frigge, Martin 
Sørensen og Svend Thorsen. Sidst
nævnte vandt efter haard Kamp med 
K. Seidler. Pedell Jørgensen, der havde 
anmeldt Deltagelse uden for Konkur
rence, maatte midt under Løbet gaa ud 
paa Orund af et Ildebefindende. En 
halv Time efter var den gamle prøvede 
Løber dog saa rask igen at han kunde 
udfordre til et Kapløb over Distancen 
Lyngby—Geelsbakke og Retur, hvilket 
man dog afslog og i Stedet for tog fat 
paa Trespring. Det bedste »step-hop 
and jump« var her kun 9 m og 30 cm, 
dette maa vel nok for en stor Del skri
ves paa 1 mile Løbets Regning — 
i et hvert Tilfælde er der under 
Træningen blevet sprunget over 10 m. 
Denne Øvelse var sidste Punkt paa 
Dagsordenen.

2den Dag
begyndtes der allerede KL 9 om For
middagen. Det tidlige Tidspunkt havde 
forståeligt nok sat sit Spor saavel paa 
Tilskuernes som paa Delagernes Antal. 
Det var desværre komplet umuligt at 
begynde senere. — Naa, efter som Ti
den gik, kom der imidlertid ikke saa 
faa af begge Slags, men da havde 
Morgenmændene allerede set Svend 
Thorsen, Henry Ludvigsen og Emil 
Bentzen dele Pointene i staaende Læng
despring paa den Maade som Række
følgen angiver. I det paafølgende Kri
cketboldkast kom det til flere pudsige 
Scener, særlig naar det galdt Kast med 
venstre Haand, her triumferede natur
ligvis de »kejthaandede«. Resultaterne 
i denne Øvelse var ikke overvættes 
gode, men Træningstiden havde ogsaa, 
paa Grund af for sen Anskaffelse af

Bolden, været for ringe. Oveifor en 
stadig voksende Tilskuerskare startedes 
først til 402^3 m Kapgang, derpaa til 
1 km do. og endelig løb 100 m Løbet 
af Stabelen. Angaaende Resultaterne i 
de 3 sids'e Øvelser henvises til neden- 
staaende Tabel, hvor yderligere Oplys
ninger vedrørende de øvrige Punkter 
ved Konkurencen ogsaa maa søges. — 
Resultatet af Bestræbelserne bar allsaa 
Frugt, Deltagerne var mange, Tilsku
erne endnu flere, og mellem de sidste 
havde Arrangørerne den Glæde at finde 
næsten alle Skolens Lærere og Lærer
inder. Alt dette lyder paa en vaagen 
Interesse overfor Idrætsbevægelsen, den 
Bevægelse, der slaar Ungdommens 
Hjærte nærmest, netop fordi den er den 
naturligste. En Tak maa rettes til 
Dommerne, særlig Hr. Bo maa Delta
gerne være taknemlige fordi han vilde 
lægge Navn til noget der her paa Skolen 
helt nyt og uprøvet. Ved Præmieud
delingen, der foregik Mandag Aften 
paa Alholdshjemmet, var Stemningen 
udmærket, kun beklagedes det, at Htlge 
og Torkild Knudsens Navne, paa Grund 
af Bortrejse, ikke fandtes paa Præmie
listen. Ellers gik Tiden hurtigt, særlig 
ved Kaffebordet, hvor den ene Taler 
afløste den anden. — Alt i alt et Re
sultat der opfordrer til Gentagelse ad 
Aare.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort 
Blad“. 35 Øre Kvartalet.
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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. Reparationer hurtigt og solidt.
Hovedgaden 52. Tlf. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

ste
.

Drik kun
E. Chr. Dahis

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 1»2.

LyDBliy SWt
Hvis De vil være tilfreds med Deres 

Klædning, saa gaa til Skræderforret- 
forretningen Hovedgaden 50. Flot Snit, 
god Pasning garanteres.

Ærbodigst
Skræder C. Frederiksen.

Sæiehset 
anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber, Parfumer osv.
36, Hovedgaden 36.

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Det stærkeste
Skoktøj 

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

Kranse.
Altid elegantest og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26. Telf. 179.

—————— ■ .. ......... V'-- ■

Lyngby Broderimagasin.
Mange Nyheder i lette Arbejder 

til Julegaver. Sp. Perlebroderi.

Stort Udvalg
af alle fotografiske Aitikler
Gratis Vejledning f. Købere.

Heinrich & Poulsen,
Højbroplads 6.

Mary Petersen, 
Jernbanevej I.

Frk. Gerda Petersens
Musikkonservatorium.

Klavér, Violin, 
Violoncel, Sang.

Enetimer, Fællestimer, Kursus.
JERNBANEVEJ 3.

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa 

fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi 
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 
Aptikløp.fop Kunstmaløpe. 

Alt til Københavns Priser.

Køb hos vore Annoncerende.
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Tegn Abonnement paa

Opfindelsernes Bog,
30 Øre pr. Hæfte.

Kan leveres i complette Bind med ugentlig eller maanedlig Ratebetaling.
Største Lager af brugte Frimærker

Til langt under Katalogpris.

Knud Henriksen,
Bog- og Papirhandel.

Hovedgaden 26. Telf. 57.

I T _ „ averterer saa mange Handlende
n VOD Uf i „Vort Blad“?

De ved, at det kommer i mange købe- 
rUlUl dygtige Hjem.

Annoncer tegnes ved Opringning til Redaktionen, Lyngby 247 
og til Forretningsføreren, Lyngby 101.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.

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

Petrea Kjærgaard.

I Kranse-og Blomsterforretningen

I
 „FLORA“.
Stort Udvalg i Potteplanter og af- 

skaarne Blomster.
Tlf. 290. Lyngby.

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.


