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VORT BLAD.
Organ for ïjyugby højere Almenskole.
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2. Aarg.

Tirsdag d. 1. Juli 1913.

TÅEN gamle Redaktion har nu
overleveret „Vort Blad“ ti!
de to nye Redaktører. Den før
ste Redaktør har arbejdet under
vanskelige Forhold ; for det første
er det jo vanskeligt at stifte et
nyt Blad, og for det andet har
der været stadige Vanskeligheder
med Indkrævningen af Abonne
mentspenge og Annoncepenge
og som Følge deraf var der kom
met en Del Kludder i Regnska
bet. Nu maa man haabe dette
er rettet, da der er bragt en ret
stor Driftskapital til Veje. Bla
det vil herefter udkomme hver
14. Dag med 8 Sider.

Bazar.
Skolen i Fest — „F. D. F.“s Sukces.
Skolen, den 21. Septbr. Aften.

Bazar er jo som bekendt et arabisk
Ord, og Begrebet Bazar høror altsaa
hjemme i Sydens milde solrige Egne
under de lette mauriske Buer og un
der en dyb mørkeblaa Himmel; kan
det da være muligt at faa den rig
tige Bazar-Stemning frem her i vore
kølige Regioner — jo — i Lyngby
højere Almenskoles Gaard — mellem
Martensen og Frk. Ditlevsen — De
ved ? Aa jo, det gik ! Da de ku
lørte Lamper Lørdag den 20. og Søn
dag den 21. September spredte deres
mangefarvede Lys over Gaarden, hvor
støjende Drenge, raabende Au
holdere og unge Sælgersker bk
deres Stemmer med Musikens
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da var der virkelig noget af den rig
tige Stemning over Sceneriet.
Vi foretager gennem Virvaret en
Runde. Paa højre Haand, naar man
kommer ind ad Porten, har vi Frk.
Krappers stærkt besøgte Frugthandel,
og i et heldigt Øjeblik fortæller Frø
kenen os at hendes Omsætning den
første Dag var ca. 15 Kr. og den
næste Dag 20 Kr. — bevar’s — sik
ken en Masse Mavepiner ! Længere
nede findes Frk. Marie Petersens
Kageudsalg, dejlige, store flødeskum
mende Lagkager frister Køberne og
ved Bordet er næsten ikke en Plads
ledig ; det er da ogsaa saa langt fra,
at Frk. Petersen kan ordne Ekspedi
tionen alene, nej, omtrent hele Dagen
har Fru Colding været i Aktivitet.
Ved Siden af staar den smilende
Frk. Bentzen omgivet af en Mængde
i alle Farver smilende Blomster.
Paa den anden Side træffer vi den
berømte Ludvigsen »knækkende« en
Luftbøsse, han passer nemlig Skyde
banen, og højere oppe residerer Poul
Asmussen, der paa lumskelig Vis ved
Hjælp af et Ringspil franarrede de
umyndige smaa og de myndige store
for saa vidt ogsaa en gruelig Masse
Penge. Da dette Stykke »Bakke«Interiør er passeret, naar vi Frøkenerne
Arne-Hansens Bod, — deres venlige
Ydre staar i absolut Modsætning til
de laadne, stive Kaktus som de for
handler ; der solgtes imidlertid en
Mængde af disse Uhyrer — ak ja,
Menneskenes Lyster ere mangfoldige
— men det er Udsalgene imidlertid

næsten ogsaa, og med disse mest
fremtrædende maa vi slutte.
Søndag Aften medens Strygeor
kestrets Toner lyder dæmpet fra
Gymnastiksalen, der er stuvende fuldt,
og da der som Følge deraf er kom
met en lille Pavse, i Gaarden opsø
ger vi »Manden for det hele«, den
utrættelige Frk. Jensen. I ca. 14
Dage har hun og den ligesaa utræt
telige Frk. Danielsen arbejdet paa at
skabe Sukcessen, og selv har hun taget
den værste Plads, Tombolaen, som til
Tider nærmest lignede en kogende
Heksegryde, der ustandselig kogte
over med de herligste Gevinster.
Pavsen benyttes til et
Interview.

Hvorledes er De tilfreds med Re
sultatet ? Ja, endnu er det umuligt
at sige noget bestemt, men efter al
Sandsynlighed vil F. D. F. i Morgen
være 4—500 Kroner rigere end i
Dag!
„Hvilken Dag har mon været den
bedste ?“ ,,Vistnok Lørdag", svarer
Frøkenen, og udbreder sig deretter
i Lovprisninger over sine mange dyg
tige Medhjælpere. Men snart maa
„Direktricen“ af Sted igen — Pligten
kalder.
Vi aflægger til Slut et Besøg i
„Vort Blad“s nydeligt arrangerede
Fotografiudstilling,

hvor den højærværdige Redaktion
residerer. Den er dog heldigvis ikke
mere ærværdig end at den endnu
kan slaas om Kager. Dagmar Holm
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og Margrethe Arne-Hansen førersam
men med Helge Knudsen og Karen
Stub en fortvivlet Kamp om Restbe
holdningen af disse velsmagende Sa
ger — men Dagmar gik selvfølgelig
af med Sejren, hvilket tydelig ses
paa hendes tilfredse Gumlen og Hel
ges indædte Blik!
Stedet maner
ellers til Fred! Thi rundt omkring
hænger stemningsfulde Billeder under
hvilke store, hvide Sedler forkynder
Resultatet af den ædle Kappestrid udi
Fotografien------Udenfor larmer det igen. Kreds
føreren, Hr. Dela-Jensen, holder Auk
tion over de faa ikke solgte Gen
stande, men naar han er færdig føl
ger Aftenandagten, og en halv Time
efter denne vil Stilheden igen ruge
over Skolen, kun af og til afbrudt
af nogle faa „F. D. F.“er, der i Nat
tens Mulm og Mørke bryder ned paa
Stadsen, saa alt kan være parat til
at modtage os Mandag Morgen.
Bazaren er forbi for denne Sinde.
Sk 7Æ.
*
*
*

Resultatet af Fotografikonkurrencen
er, at
Knud Erik Sørensen fik „VortBlad“s
Præmie, bestaaende af 5 Kr. for den
bedste Samling Billeder.
Arthur Andersen fik Skolens Præ
mie for det bedste Billede fra Skole
livet. Præmien bestaar af et smukt
Fotografi-Album. Desuden har Foto
graf Türck velvilligst forstørret det
samme Billede og efter at dette har
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været ophængt i Skabet foræret Ud
stilleren det.
Martin Sørensen fik Magister la
Cours Præmie, bestaaende af en god
Bog, for det bedste Billede fra det
gamle Lyngby.
Thorkil Knudsen fik Kandidat
Drackenbergs Præmie, bestaaende af
en Æske Lumiére-Plader, for det
bedste Billede fra Sommerferien.
Henry Ludvigse.n fik hædrende Om
tale.
Paa Gensyn til næste Aar
Do.

Fodboldkampen Lyngby-Bagsrard
som fandt Sted Onsdag den 17. Sep
tember, endte med en Sejr for os med
2 Maal med 0 — aldeles ufortjent for
Resten,
„Mollerupperne“ placerede
meget bedre end vi, og deres indivi
duelle Spil var ogsaa af meget højere
Rang end vort Holds, hvis Backer
sparkede højt op i Luften og slet
ikke fremad, og hvis „forwards“ som
Følge deraf ikke havde noget at be
stille. Hvorfor vi da vandt ? Ja —
dels paa Grund af at Knud Jensen
havde Held til at „nikke“ en Bold
ind, dels fordi Kostskolens Maalmand
tabte en forholdsvis svag „Kugle“ udgaaet fra Emil Bentzens i øvrigt for
træffelige Støvler, men først og frem
mest — af denne Grund anfører jeg
det sidst ! — maa det fine Resultat
skrives paa Poul Asmussens Regning,
han var en fortræffelig Maalmand og
klarede alt med Bravuer.
Sk Th.
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for Byens forbavsede kvindelige
Ungdom, der sikkert aldrig havde
set noget lignende. Den næste Dbg
Igen er vi F. D. F.’et blevet en gik vi til Stevns Klint, hvor Van
Oplevelse rigere og det endda en det var saa dybt at Svend Hansen
storartet Oplevelse
Vor Sommer (kaldet Bees) ikke kunde bunde
tur til Østsjælland. Onsdag den 16. 4'/i Meter fra Kysten. Fra Klinten
Juli Kl. 6 Morgen, stillede 60 Drenge marcherede vi til Rødvig, hvor vi i
med 6 Førere i Spidsen paa Skolen, Løbet af Eftermiddagen afholdt en
hvorfra de snart efter drog op paa Sta en Sportsfest, med Kapsvømning,
tionen for at begynde Marchturen med Kartoffelløb, Sækkeløb m m. Da
at tage med Toget til Taastrup og- vi den næste Dag vaagnede, saa vi,
saa marchere videre til Karlslunde at det allerede var den 20. Denne
som naaedes ved 1 Tiden, og hvor Dag vil sent glemmes, thi da gik vi
vi saa tilbragte Resten af Dagen de ca. SVa Mil til Fakse i eet Træk,
med Udflugter og Eftersyn af den skønt der paa Programmet stod ca.
derværnde Stikkels- og Jordbær 2% og Førerne hvert Øjeblik paa
forsyning. Den nässte Morgen March stod at nu var der kun % Mil og
til Vallø By ; herfra foretoges der ef nu '/i Mil tilbage, og da vi endelig
ter Middag en Udflugt til det adelige langt om længe fik tilbagelagt Vejen,
Frøkenkloster, hvor Drengene, og var de fleste saa trætte, at vist me
Førerne med, i den Grad blev prop get faa af os rigtig saa noget af
pet med Kager og Chokolade, af „Fakse Kalkbrud“, da vi om Efterde derboende gamle Damer, at de middagen skulde bese dette. Om
knapt kunde slæbe sig tilbage til Mandagen skulde vi kun gaa en Mil (til
Byen, for at gaa til Køjs i Præstens Karise) og som Følge deraf var Hu
store Lade og udvile sig til den næ møret saa højt oppe, at det bl. an
ste Dags Anstrengelser, der gik ud dre underlige Ting skete, at Føreren
paa at bevæge sig de ca. 2 Mil til for Ambulancen fik den underlige
Storehedinge paa 5 Timer uden at Ide at smøre Margarinefarve i Hove
være for ødelagte, hvilket ikke syn det paa „Lille-Pejs“ til stor Moro for
tes for uoverkommeligt, men alligevel Folk i Karise, da han om Afetnen
Marchen maa have taget svært paa skulde forestille „død Mand“ ved en
Kræfterne, thi da vi om Eftermidda Opvisning. Om Natten laa vi i en
gen spillede en Fodboldkamp mod Hø-Lade sammen med en hel Del
F. D. F.’erne fra Storehedinge op- Katte og Mus, saa flere Drenge saa
naaede vi kun uafgjort Spil med 1—1 temmelig blege ud, da de næste Dag
skønt der var udsat en Faneplade kom frem i Dagens Lys. Kl. 8,01 kom
for det sejrende Hold. Kl. 5 Eftm. Toget og førte os til Roskilde, hvor
besaa vi den smukke gamle Kirke, vi blev modtaget med fuld Musik
og Kl. 9 sov de fleste trygt, undta af det derværende Forbund, som hav
gen Sektionsførerne, der benyttede de et udmærket Orkester. Her til
Lejligheden til at vise deres smukt bragte vi en behagelig Dag med
pressede hvide Benklæder (anskaf Udflugt tli Bosernp med Badning m.
fede med samme Formaal for Øje) m. Om Aftenen havde vi et Par

F. D. F. — Sommerturen.
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hyggelige Timer i K. F. U. M. sammen
med Kammeraterne fra Roskilde, der
var ovenud elskværdige; bl. a. havde 2
Sektionsfører faaet en hel 6 Værel
sers Lejlighed for dem selv. —
Tirsdag Fodboldkamp men Ak,
igen 1—1. Ingen Faneplade og en
Del Træthed til den 2 Mils March
til Taastrup, hvor vi igen benyttede
Toget til Lyngby for der at skilles
efter at have tilbragt en Times Tid
nede paa Afholdshjemmet med Kaffe
drikning Taler og Sang.
SekUonsføt er.

Alle
Lyngby

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

Gustav Frederiksen, som har taget
Sygeeksamen, har i Gennemsnits
karakter faaet 5,32, hvilket er et
smukt Resultat.

„Vort Blad“s Fotografiudstilling ind
bragte ialt 55 Kr. Heraf gik de 5
til „Vort Blad“s Præmie og 15 til at
betale en Gæld med.
*
Nu er
Klausen.
ret Døden
ning; thi,

*

#

det igen galt med Sven
Denne Gang har han væ
nær under en Pærepluk
bedst som han stod paa

Stigen, der førte op til Pærerne,
knækkede det Trin, hvorpaa han stod,
og havde han ikke i sidste Øjeblik
huft Aandsnærværelse nok til at gribe
for sig og holde fast i Stigen, havde
han maaske ikke været blandt de
levendes Tal nu! Denne uhygge
lige Tildragelse har man nu i Sko
len givet Svend Klausens 161 Pd.
Skyld for ; men vi kan berolige en
hver, Skylden ligger i Trappetrinet, der
var ganske raaddent.
„Delle'1.
*

*

*

Hvem kender ikke den tilbagehol
dende, altid beskedne og tjenstvillige
Svend Thorsen, Skolens dygtigste og
mest opvakte (!) Elev ? Ja, hvem ken
der ikke dette Pragteksemplar af en
Skoleelev, der ikke ligesom andre
storsnudede og ubehøvlede Elever
tænder sin Shagpibe, saasnart han
vel er udenfor Skolens Porte og ikke
tror at noget kan udrettes uden hans
Raad og Bistand ? Nej, det være
I ngt fra Svend Thorsen at handle
saaledes ! De, der kender denne
ovenud elskværdige Person, vil i den
senere Tid have lagt Mærke til en
Forandring hos ham ; han er slet ikke
til at kende igen. 1 Frikvartererne
gaar han og fremsiger lange Sæt
ninger at Ciceros Taler og Madvigs
latinske Grammatik, alt imedens'han
med stor Værdighed skrider hen over
Skolens Legeplads. Man taler alle
rede om i Skolen, at han lider af
Storhedsvanvid ; men hvorledes kunde
det dog stemme overens med de
ringeagtende Tanker, han har om sig
selv ? Nej, Sagen er ganske lige
frem. Som Følge af den uhyre Masse
Latin, som han i den senere Tid har
lært, er det begyndt at „rable“ for
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ham, og han gaar stadig om i den
Tro, at den kendte Romer Cicero’s
Aand er faret i ham !
„Delle1'.
*

*

*

Det synes som om de gamle Klas
seskovture er ved at genopstaa, da
der i Aar allerede er foretaget nem
lig : IV Mellemklasses Skovtur til
Kulien under Hr. Thyssens Ledelse.
*

*

*

Paa Grund af Alarmeringsøveisen
som fandt Sted d. 11. og 12. Sep
tember, fik Skolens Elever betyde
lige Lempelser ved Lektierne, for at
kunne faa Tid til at se paa det
Røre de indkaldte, som havde Kvar
ter i Lyngby, vakte.

*

*

*

Har 1 hørt det er blevet „up to
date“ at gaa med Lorgnetter thi stud,
art. Karen Stub og Henry Ludvigsen er begyndt paa dette.

2. Aarg.

„F. D. F.“s Høstfest indbragte ialt
592 Kr. men heraf vil der rimeligvis
gaa ca. 50 Kr. fra til at dække Ud
gifter og Betjening, men for Resten
kan Korpset faa en hel Del Instru
menter til Musiken, som vi haaber
snart at faa at høre.
*

*

*

Skolens Elevantal er nu 267 + 7 i
Børnehaven.

Ä Ti vil gerne herved rette en Tak
’ til alle dem, der har bidraget til
det udmærkede Resultat „Vort Blad“
havde af sin Udstilling; en Tak til dem
der har givet Gaver til Fotografi-Ud
stillerne, og til Bedømmelses-Kommitéen. Vi vil gerne særlig takke Hr.
Fotograf Türck, der har gjort et stort
og uegennyttigt Arbejde.
Red.

Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandler
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen )
Salmebøger !

Prospektkort !

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Lykønskningskort !

Telf. 337.

Emil Clausen,mat,Fotograf,
Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. Empire Visit,
2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage far 9=7.
CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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Kranse og Buketter
Altid i eleganteste Ud'ørelse.
Oscar Hamann,
Lyngby Hovedgade 26. Telf. 179.

r»i r^n pan ph

¡«3

Nordre Birks
Bogtrykkeri.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

„Gutenberghuset“, Lyngby. - Telef. 301

Alt

Lyngby Broderimapasin.
En Mængde Nyheder er hjemkomne til Efteraarssæsonen.

Mary Petersen,
Jernbanevej 1.

Bogtryk=
arbejde

Vask og Strygning

smukt, billigt,
hurtigt*

udføres af

Søstrene Christiansen.
Jernbanevej 15.

Den sparsomme Husmoder anvender kun

IRMA VEGETABIL
—Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste.
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Stort Udvalg i

== Samlermærker —=
Og

Samler mæ rke=Kl bum.
Brugte Frimærker 33% under Katalogpris-

Største Lager af FYLDEPENNE fra 50 Øre.
Lommeknive.

„Pincalla“.

Skolemateriea

Knud Henriksen,

Bog« og Papirhandel.

Hovedgaden 26.

Telf. 57.

Rains Skotøjsmagasin fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de bedste
danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skoiestøvler og Vinteriodtøj.
Ima
Gymnastik- og Damesko meget billigt.

Reparationer hurtigt, soiidt, bestemt Levering.

Husk
Den bedste Skolestrømpe er Her
kules med dobbelt Knæ og Hæl.
Faaes kun i

“Tøjhuset“.

Kjoletsjer og Drengetøj
bedst og blilligst hos

R. W. RASMUSSEN
Hovedgaden 34.

Tel. 151.

H. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

Vine, Tobakker, Cigarer og Giga etter.
Hovedgaden 14, Lyngby.

Tit. Lyngby 17.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,
A. R. Andersen,

Lyngby Hovedgade 40.

Tlf. 55.

—

—

anbefaler sig med

1. Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød
til billigste Priser.
Kun stcmp ede Var r fra Københavns offent
lige Slagtehuse.
Bagsværdvej 4.
A. Petersen, Teif. 3Î7.

Klaverundervisning.

Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. I Redaktionen : Karen Stub og Helge Knudsen.
Forretningsfører Helge Knudsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.

