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VORT BLAD.
G Organ ibr Lyngby højere Almenskole.

Lørdag d. 1. November 1913.Nr. 4. 2. Aarg.

Sportskampen.
I September Maaned afholdtes et 

Mode for at faa arrangeret en Pokal
kamp mellem Bagsværd Kostskole, 
Nærum Kostskole og Lyngby højere 
Almenskole; Mødet var fastsat til 
Kl. 5. Paa den Tid var der kom
men Lærer Elm og en Elev fra 
Nærum og Lærer Müller med nogle 
Elever her fra Skolen. Klokken blev 
fem Minutter over fem, den blev ti 
Minutter over og den blev ogsaa et 
Kvarter over, og endelig traadte to 
Elever fra Bagsværd ind. De skulde 
sige fra deres Skolebestyrer, at de 
ikke maatte deltage af Mangel paa 
Tid. Kampen maatte altsaa opgives. 
Resultatet af Mødet blev en Fod
boldkamp, der afholdtes den 19. 
September mellem Lyngby og Næ
rum.

Den 24. September fandtes føl
gende Opslag i Skabet i Skolegaar- 
den :

Program for den aarlige Pokal
kamp mellem Bagsværd Kostskole, 
Lyngby højere Almenskole og Næ
rum Kostskole.
I Gymnastik. Et Hold paa 15 

Deltagere.
II Fodbold. 3 Kampe a l1/» Time.
III 4 Mands Staffetløb 400 m lige 

Bane. Et Hold over 14 Aar og 
et Hold under 14 Aar.

IV Trespring. Et Hold paa 5 Del
tagere over 14 Aar, og et un
der 14 Aar.

V Tovtrækning. Et Hold paa 10 
Deltagere over 14 Aar og et 
under 14 Aar.

Kampen afholdes for indeværende 
Skoleaar i Foraaret 1914.

J. Larsen, Elm, Nærum. C. W. 
Christophersen, Bagsværd. Alf Bo, 
Lyngby. Hans Thyssen. Vilh. la Cour.

Nu er Sagen bleven genop
taget, nu har Bagsværderne altsaa 
faaet bedre Tid, og lad os saa haabe 
at den maa gaa godt.

/A /C.
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Tilstandene paa Lyngby 
højere Almenskole 
anno domini 1913.

i.

Vort Blad er forandret, 
det ser man jo straks, 
paa litierne, Stilen og Aanden; 
paa Præsten foran og Ludvigsen bag. 
— Ak, Henry — hvis Dansk er det 

bedste Fag, 
saa kan du ta’ „Peter" i Haanden 
og lave et Blad a la Snolderod 
— „Peter“ klarer det officielle, 
og du, — du er god nok som „Dille", 
Diegre Klausen — Vinkelvej hei 
er selvskreven Sekretær.

IL

Naa men Bladet vi har 
med Spidsen om Præsten 
og den pragtfulde Skolebazar 
— man fortæller sogar der ved Festen 
var Auktion og „american bar“.
Men Sukces sen — den skyldes nok 

Kaktus 
.................det er mærkelig, men det er 

facías.

IU.

ja se Bladet det er noget andet 
end det var i den første Sæson, 
for da var det saa stilløst og blandet 
kamplystent og frækt — come along! 
Nu derimod — Fred over Sindene ! 
Redaktøren elskværdig og vindende, 
rydder Bladet for alle Fejder 
— Provst H/ortkær gøres forbin

dende —
Han er Ungdommens Mand — 

maaske S ve i der.

IV.
Vore Spejdere taler om Kalø, 
om Blodbudding, jordbær og Telte ; 
Hav lak — O — du jyske Halø 
for den Gæsttrihed mod vore Helte ! 
Ja skulde jeg ønske og haabe til 

Slut, 
at den Gæstfrihed — Kalø — be- 

claaret, 
da bliv det et Ønske — vistnok et 

forbudt !

Aa behold dem dog hele Aaret !

F. D. F.
Tur med K. XII, Søndag d. 19. 10.

Søndag Morgen stillede Lyngby 
F. D. F.erne i Latinskolens Gaard 
for Kl. 9y2 at marschere K. XH’erne 
i Møde; De var taget fra København 
Kl. 8, saa det var snart paa Tiden, 
at de maatte være her. Vi mødte 
dem da ogsaa ude ved Vintapper- 
gaarden ; efter at vi havde hilst paa 
hinanden, tog Kredsfører Højher fra 
Kristianshavn Kommandoen overden 
samlede Styrke. Vi marscherede nu 
ned over Stengaarden, hvor der blev 
holdt Morgenandagt, derfra ud til 
Gæstgiverstedet Kjærgaard, hvor vi 
holdt Frokosthvil i ca. en halv Time. 
Da Klokken var bleven henad IP/2 
traadte vi igen an for at faa at vide, 
hvad Eftermiddagen skulde bruges 
til. Denne Gang var det ikke den 
traditionelle Røverleg, men 8 Smug
lere, der var paa Vej til Lyngby 
med hver en Pakke, som skulde 
standses inden de naaede Stations
pladsen i Lyngby. Der blev nu ud
sendt Patruljer i alle Retninger, men 
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de har ikke været hurtige nok, for 
da den Patrulje, hvortil jeg hørte, 
kom ned paa Banepladsen, sad de 7 
Smuglere og vigtede sig med deres 
Pakker uden for Stationen. Der 
manglede altsaa een, og han maatte 
for enhver Pris fanges. Der blev 
udstillede dobbelte Vagtposter ved 
alle Indgange for at standse ham, 
men ikke desto mindre kom han 
aabenlyst vandrende ind paa Plad
sen efter at have passeret 5 Vagt
poster, ganske vist med den ene 
Arm i en vældig Bandage og støt
tende sig til en Fører. Nu var 
Legen forbi og Kvartererne blev an
vist dem, og en halv Time efter var 
der ikke en hvid Bluse at se paa 
Gaderne, derimod var der fuldt af 
dem i Hjemmene, hvor deres respek
tive Ejermænd spiste sig mætte i 
Karbonade og Sødsuppe, eller hvad 
der ellers blev budt paa. Kl. 3 stil
ledes der igen, for at vi kunde tage 
Afsked med K. XII, der tog til Kø
benhavn 3,14. Alle var de enige 
om at have tilbragt en god Dag med 
os, og jeg haaber, at Lyngby F. D. 
F.erne ogsaa er tilfredse med den 
Tur, de havde Søndag den 19. Ok
tober.

— cl. K- —n.

Fædrelandet.
Har Du hørt det ? Vor egen Skole

bestyrer V. la Cour har skrevet en 
Bog, som han kalder „Fædrelandet“, 
en stor tyk Bog, som jeg er helt 
imponeret af. Og har jeg tidligere 
holdt af min Skolebestyrer, saa hol
der jeg meget mere af ham nu, dels 

fordi han sk iver om Fædrelandet, 
for jeg elsker mit Fædreland, det 
har min Far og Mor lært mig, dels 
fordi Bogen er saa fænomenalt dyg
tig gjort. Læs den og Du vil selv se 
hvor belæst og hvor klog vor Skole
bestyrer er og hvor varmt han føler 
for vort Fædreland. Han skriver til, 
sidst, at det, der „ene og alene gi
ver os Retten til at bære Navn af 
Danske“ er „Viljen til Danskhed“. 
Lad os give hinanden og vor ranke, 
stoute Skolebestyrer Haandslag paa 
at vi vil være danske og vi vil gøre 
vor Flid for at gøre Fædrelandet 
Ære.

Hans.

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

Fodboldkampen mod 
Nærum d. 17. September.

Sv. Thorsen skriver i sit Referat 
af ovennævnte Kamp, atNæummer- 
nes to Maal skyldes den Omstændig
hed, at jeg var gaaet frem som 
centre-forvards og havde overladt 
min Plads i Maalet til Heinrich 
Dørge, hvad der ganske vist er me
get smigrende for mig, men mindre 
for Dørge, der blev helt bleg, da 
han læste om Kampen. Endvidere 
siger Thorsen, at dette er meget 
urigtigt og forkasteligt gjort af mig; 
dette vil jeg dog paa det bestemteste 
modsige ; thi Ombytningen -fandt 
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Sted med mine Medspilleres, og alt- 
saa ogsaa med Thorsens Samtykke, 
og da jeg paa Forhaand havde ud
talt min Modvilje mod at staa paa 
Maal den Dag ; men alligevel havde 
givet efter og lovet at passe „Nettet“, 
i det mindste i første Halvleg, til vi 
havde set hvor farlige Modspillerne 
var, kan jeg ikke indse at have 
gjort noget særlig skrækkeligt.

Hvad det angaar „at tegne mig 
for et Par Maal“ vil jeg kun be
mærke, at da det vel er det, man 
spiller for, synes jeg ikke, at mine 
Bestræbelser i den Retning behøver 
at ophidse Thorsens berømte Pen 
særlig.

Poul Asmussen.

Diskussionsklubben.

Desværre har det ved de to af
holdte Møder i Diskussionsklubben 
vist sig, at Medlemmerne ikke er 
flittige til at møde. Ved det første 
Møde, som afholdtes i Slutningen af 
September og hvor Emnet var et 
saa interessant som „Forsvarssagen“ 
mødte der ikke mere end en Snes 
Stykker, deraf var der mange uden 
for Skolen. Ved sidste Diskussion, 
hvor Hr. Thyssen indledte om Fæl
lesskolen var der ogsaa kun meget 
faa. Realklassen, som dog er saa 
talrig, burde virkelig give Møde. 
Der var vist kun 4 eller 5 af Ele
verne fra denne Klasse og jeg tror 
2 eller 3 af IV Mellemklasse. Naar 
saa endelig disse Elever kommer, 
sidder de og siger ingenting i Stedet 
for at bede om Ordet og give deres 
Mening til Kende. Vi maa haabe, 

at de følgende Møder maa blive 
mere besøgt og at flere vil tage Or
det. — Diskussionsmøde vil herefter 
blive afholdt hver anden Onsdag i 
Gymnasieklassen.

Bestyrelsen.

Vi glemte sidst at anføre, at der 
var et Hold Dobbeltplader til, idet 
Aase la Cour, Sven Hansen og 
Henry Ludvigsen behøvede saadanne, 
dog ikke paa Bredden men paa Høj
den.

* 
* %

Man kunde forleden Dag se et 
meget mærkeligt Syn i Skolegaarden. 
Man saa en stor Cigar komme slæ
bende med en lille Dreng. Den lille 
Dreng var Aage Buss.

Den første November overtager 
Kandidat Bo sine Timer; han er nu 
bleven færdig medsinSoldatertjeneste. 
Samtidig forlader Hr. Boes Vikar, 
Hr. Holme, Skolen.

* * *

Redaktionsmeddelelser :
Vi har modtaget nogle anonyme 

Artikler, disse bliver ikke optaget 
før Forfatterne opgiver Navn til 
Redaktionen.

Bydrenge søges. Henvendelse til 
Redaktionen.
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LYNGBY SPEJDERE.
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Under denne Rubrik vil vi hver Gang bringe Meddelelser og Referater 
af Ture. etc. fra Troppen herude. Vi lægger for med:

Kalølejren.

(Fortsat.)
Onsdag den 9. Juli blev vi purret 

ud Kl. 6. Efter at have taget s g en 
Dukkert i det friske kolde Vand, 
spiste vi vor Morgenmad, bestaaende 
af Havregrød, Cacao og Skonrogger. 
Kl. 8 blev Lejrflaget hejst ved Foden 
af Ruinen, hvor det tog sig udmær
ket ud med de gamle, faldefærdige 
Mure som Baggrund. Spillet blev be
sørget af Helleruppernes Orkester, 
der havde den slemme Vane at spil
le falsk, naar det skulde høres rigtig 
langt bort, men ellersvar det udmær
ket. Formiddagen gik elles hen med 
den endelige Ordning af Lejren, d. 
V. s. at lave det saa hyggeligt og 
bekvemt som muligt med de primi
tive Midler vi havde for Haanden. 
Om Eftermiddagen stillede hele Styr
ken paa Paradepladsen for at mod
tage Kronprinsen og Prins Knud, som 
skulde tilbringe nogle Dage under 
Teltlærredet ; samtidig blev vi præ
senteret for Godsinspektør Engel- 
brekt-Olsen, der havde overladt Korp
set Øen.

Det meste af den næste Dag til
bragte vi i Mols Bjerge med en 
Felttjenesteøvelse, hvor Bulgarer og 
Tyrkere sloges lige saa heftigt og 

alvorligt som dem nede paa Balkan, 
men da Tyrkerne vandt gik det jo 
ikke ganske rigtigt fil. Ved denne 
Lejlighed fik Helge Knudsen en Me
dalje for udvist Tapperhed.

(Fortsættes.)

Smaa Notitser.
Divisionsøvelsen.

Som det fremgik af Dagbladene, 
blev der den 18. og 19. ds. afholdt 
en større Øvelse mellem Korpsets 
Lyngby- og Frederiksberg-Division. I 
Øvelsen deltog ca. 300 Spejdere, 
hvoraf 30 kvindelige, der havde til 
Opgave at forbinde de Saarede fra 
Slagene mellem Smuglerne og Gen
darmerne. Alt forløb paa bedste 
Maade saavel om Natten som om 
Dagen. Kl. 12. holdtes der Kritik ved 
Blousterød Seglværk, hvor det med
deltes at Gendarmerne (Lyngby-Divi- 
sionen) havde sejret, da Smuglerne 
var gaaet udenfor de tilladte Græn
ser.

* * *

Troppen afholder nu hver Uge 
Møde paa Skolen, hvor Opgaverne 
til de forskellige Prøver gennemgaas 
og høres.
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Den sidste — !
Fodboldkampen Ljngbj—Bagsværd.

Søndag d. 25. Oktober spillede vi 
en Revancekamp med Bagsværd, det 
var dog Bagsværd, som skulde have 
Revancen — og de fik den. Med 4 
Maal mod 0 endte denne Matck. 
Naar jeg skynder mig saa paafaldende 
med at naa Dnden, er det fordi jeg 
kun meget nødig vil genopleve disse 
kolde, smaaregnende og halvstor
mende Timer — ikke engang i Tan
kerne. Gor hvem der ikke — som 
Bagsværd — har trænet haardt i 
Oktobers barske Vejr, maa en saa- 
dan Kamp nødvendigvis være skade
lig, hvilket ogsaa tydelig kunde ses 
paa os Lyngbyer, og dette i Forbin
delse med at vi manglede Poul As
mussen i Maal, var den væsentligste 
Grund til at vi tabte denne Kamp, 
som absolut bør være den sidste i 
denne Sæson.

Svend Thorsen.

Kan man tænke sig 
et grimmere Syn end en ung — el
lers velskabt — Mand med Hæn
derne i Bukselommerne indtil Al
buerne, kroget Ryg og fremadhæn- 
gende Skuldre ? Det kan man sik
kert ikke !

Do.

De sparer Penare ved at købe

isenkram & Køkkenudstyr, Glas & Por 
celæn, Værktøjer & Avlsredskaber

Bord- og Hængelamper, hos

Chr. Bisserup.
Tlf. 21. Hovedgaden 20, Tlf. 21.

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

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

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed. Telf. 337.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. Empire Visit, 
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage far 9=7.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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Is 3 S3 53 53 La d La ed 53

Kranse og Buikettel'
Altid i elegïntes'e Ud'ørelse.

Oscar Hamann, 
Lyngby Hovedgade 26. Telt. 179.

I^Oi'dre Birks 
Bogtrykkeri.
„Qutenberghuset“, Lyngby. - Telef. 301 

:

Alt
Bogtryk-I

arbejde

smukt, billigt, g 
hurtigt.

Tandlæge

FrL M. Fauerholt
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Lyngby Broderiroagasin.
En Mængde Nyheder er hjemkomne til Efter- 

aarssæsonen.

Mary Petersen, 
Jernbanevej 1.

Vask og Strygning
udføres af

Søstrene Christiansen.
Jetnbanevej 15.

Den sparsomme Husmoder anvender kun

IRMA VEGETABIL

Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste. —
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H. C. Andersens Eventyr.
Elegant indbunden, 2 Kr.

Kan afbetales med 50 Øre om Maaneden.

Marden, Jeg vil fremad Oplag
Elegant indbunden, 3 Kr.

Kan afbetales med 50 Øre om Maaneden.

Opfindelsernes Bog.
Kr. 1,20 pr. Bind. — 9 Bind er udkommet. — Komplet i 12 Bind. 

Kan afbetales med 1 Kr. om Maaneden.
Alle Bøger og mindre Bogsamlinger sælges paa Ratebetaling.

Knud Henriksen.
Bog= og Papir= og Kunsthandel. Hovedgaden 26. Telf. 57.

Rains Skotøjsmagasin == 
fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de bedste 
danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler og Vinterfodtøj. Ima 

Gymnastik- og Damesko meget billigt.
Reparationer hurtigt, solidt, bestemt Levering. Tlf. Lyngby 17.

Husk
Den bedste Skolestrømpe er Her

kules med dobbelt Knæ og Hæl.
Faaes kun i

„ Tøjhuset“.

Kjoletøjer og Drengetøj
bedst og billigst hos

R. W. RASMUSSEN
Hovedgaden 34. Tel. 151.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

A. R. Andersen,
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

— Kødhørsen =
anbefaler sig med

1. Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød
til billigste Priser.

Kun stempede Var< r fra Københavns offent
lige Slagtehuse.

Bagsværdvej 4. A. Poterser, Tef. 317.

ti. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

Vine, Tobakker, Cigarer og Cigaretter.
Hovedgaden 14, Lyngby.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

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


