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En Reform, der stærkt 
tiltrænges.

Ved enkelte Skoler her i Landet 
har man indført den Skik at give 
Eleverne fri RI. 12 en Gang om Ugen, 
og man har saavidt muligt sørget for, 
at nogle af Fagene den næste Dag 
er saadanne, man ikke behøver at 
læse til f. Eks. Sløjd og Gymnastik. 
I England forholder det sig saaledes: 
hel Fridag er ofte Lørdag; halve Fri
dage er i Regien Onsdag og Lørdag, 
idet Eftermiddagen er fri. 1 Amerika 
gaar man kun i Skole 5 Dage om 
Ugen, idet Lørdag er fuldstændig fri. 
I England er Juleferien 3—5 Uger, 
Paaskeferien 6—7. I Rhode Island er 
Skoledagenes Antal kun 193, og der 
gives Skoler i Amerika, hvor man 
kun gaar i Skole 100 Dage Lektio
nerne er for de ældre Elevers Ved
kommende paa 40—45 Minutter og 
under Tiden kun 15—20 Minutter for 
de yngres Vedkommende.

Ved vor Skole er omtrent det mod
satte Tilfældet. Idet vi, foruden de 
sædvanlige Lektier til om Mandagen, 
har adskillige Sider Tysk og Engelsk. 
Der klages i vore Dage ofte over, at 
Ungdommen er for meget borte fra 
Hjemmene ; dette kunde sikkert for 
en stor Del rettes, hvis vi fik tidlig 
fri om Lørdagen, idet F. D. F.’erne 
og Spejderne kunde drage ud, og man 
kunde afholde Fodboldkamp i Løbet 
af Eftermiddagen; om Aftenen kunde 
man lære sine Lektier. Man havde 
saa ogsaa noget rart at se hen til i 
Ugens Løb, medens man som oftest 
nu er nødt til at læse en Del af Søn
dagen og ikke faar hverken aande- 
ligt eller legemligt Udbytte af den.

Hvis det skulde blive til Alvor at 
faa Lørdag Eftermiddag fri og mindre 
Lektier til om Mandagen, vil der sik
kert rejse sig en vild Jubel over hele 
Linien for Elevernes Vedkommende ; 
og Lærerne vil sikkert kunne mærke, 
at Mandagen ikke vil være saa haard 
at komme igennem, som den nu 
ofte er.
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Fodbold.
At spille Fodbold er en skønne Ting, 
det gi’r Anledning tit til kønne Sving, 
at sige dog, naar tørt er Føret!

1 hi naar det regnet har og plasket ned, 
da bli’r der mildest talt lidt jasket ved 
den Sparken vildt omkring i Pløret.

Men værst det er dog ved slig Lejlighed, 
at Spillerne aldeles deres Dejlighed 
faai helt med Sk.... ogSnavs tilsløret!

Jeg.

Diskussionsklubben.
Herr Redaktør, 

tillad mig gennem deres ærede Blad 
at rette et lille Angreb mod Dis
kussionsklubben.

Nok har Møderne saavel under 
Svend Thorsens, som under Karen 
Stubs Ledelse været mere prægede 
af Medlemmernes Lyst til at gøre 
Grin med det hele end af deres In
teresse for det omdiskuterede Emne; 
men jeg tror dog, at sidste Diskus
sionsaften er den værste og mest 
uheldige af dem alle.

1 og tor sig er Emnet: Studenter
dannelse, jo ikke til at klage over, 
men derimod kan man med Rette 
klage over Indledningen, der syntes 
at være ret daarligt tilrettelagt af 
Indlederen. Med et rundt Tal varede 
Indledningen + Diskussion og Valg 
af et nyt Emne alt i alt 25 Minutter; 
dette i Forbindelse med, at det var 
selve Direktricen Frk. Stub, der ind
ledede, gav et meget uheldigt Ind
tryk af Klubben.

Man skulde mindst af alt tro, at 
det var et Diskussionsmøde, man var 
til Stede ved, snarere en lille privat 
Sammenkomst af halvfjollede Skole
elever, der kun havde det for Øjet 
at gøre saa meget som muligt Halløj 
ud af Mødet. Nu vilde det være 
urimeligt at kaste hele Skylden for 
dette, paa Formanden, den kommer 
selvfølgelig paa Dirigentens Regning; 
men hvad skal man nu sige til det, 
naar han er en af de værste Uro
stiftere, og naar man pludselig midt 
under Mødet ser ham i aaben Næve
kamp med 2 af Medlemmerne? 
Ligeledes gør det ikke noget godt 
Indtrykt, at Medlemmerne, naar Tale
ren fremkommer med en eller anden 
særlig interessant Ting, giver sig til 
at holde aabenlys Privatdiskussion, 
saa man hverken kan høre Talerens 
Ord eller Dirigentens Kimen.

Endelig findes der et Par særlig 
veltalende Medlemmer, der bestandig 
gør Nar ad de mindre veltalende, 
naar disse kommer lidt klodset af 
Sted; noget saadant bør absolut ikke 
finde Sted. Til Slut vil jeg opfordre 
alle, i Særdeleshed de, der kun kom
mer til Stede for at bruge Mund til 
Privatdiskussion o. s. v. til med større 
Flid at deltage i Diskussionen; ellers 
bliver det let for kedeligt altid at 
høre de samme 2—3 Medlemmer 
strides.

Med Tak for Optagelsen.
H. L.

Vi har forelagt Formanden og 
Dirigenten dette Angreb til Be
svarelse; denne følger her.

Red.
* * *

Paa ovenstaaende vil jeg gerne 
tillade mig at svare. Den ærede 
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Indsender mener, at sidste Diskus
sionsaften var den uheldigste af alle 
Diskussionsaftner; men mon H. L. 
husker et Møde under Svend Thor
sens Ledelse, hvor det endte med, at 
et af Medlemmerne laa paa Maven 
paa Bordet og fortalte »Spøgelses
historier«, efter at Lyset var slukket? 
Jeg anser nok sidste Diskussionsmøde 
for uheldigt i flere Retninger, men 
jeg finder, at der ogsaa i Fjor var 
lignende xMøder.

Hvad Indledningen angaar, maa jeg 
indrømme den ærede Indsender, at 
den maaske burde have varet længere, 
men til mit Forsvar maa jeg sige, at 
om den var daarlig tilrettelagt, kan 
Indsenderen ingen Mening have, da 
han for det første ikke var til Stede 
ved mere end Halvdelen, og medens 
han var til Stede, tror jeg ikke, han 
hørte ret meget af, hvad der blev 
sagt, da han hele Tiden enten havde 
travlt med at springe rundt paa Gulvet 
og gøre Ulykker eller komme med 
daarlige Vittigheder.

Hvad Uroen under et Diskussions
møde angaar, tilkommer det ikke 
Formanden, men Dirigenten at bringe 
Orden til Veje. „Privatdiskussioner
ne“ som H. L. nok saa smukt kal
der den megen Samtale mellem 
Medlemmerne, skulde han ogsaa 
selv afholde sig fra ; jeg tror nem
lig, han er Anfører for ikke saa lidt 
af den megen privai Diskuteren.- 
Hvad det Punkt angaar, at der fin
des et Par særlig veltalende Med
lemmer, der bestandig gør Nar af 
de mindre veltalende Medlemmer, 
vil jeg give H. L. Ret i. at det 
ikke burde finde Sted, men jeg 
kan da ikke forbyde disse Medlem
mer at komme til Diskussionerne ; 
derimod vil jeg henstille til dem om 

at opføre sig lidt mere passende og 
ikke mene, de har større Rettighed 
til at tale end de andre. Endelig 
synes jeg, at Indsenderen, selv om 
han ikke besidder særlig god Tale
gave, ogsaa skulde deltage lidt ivri
gere i Diskussionerne end han hidtil 
har gjort.

Formanden.
* * *

Det undrer mig, at Angrebet kom
mer fra H. L. (Henry Ludvigsen), 
der jo som bekendt langt fra hver
ken i eller udenfor Skolen hører 
til de saakaldte „stille i Landet“. Jeg 
maatte ganske vist paa et vis* Tids
punkt — desværre — holde mig 
en Angriber ha Livet, men det mær
keligste ved det hele er, at Angribe
ren ved denne Lejlighed ikke tilfæl
digvis var selve L. Det er farligt at 
kaste med Sten, naar man bor i e.t 
Glashus.

Thorkil Knudsen.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort 
Blad11. 35 Øre Kvartalet.

Nærum Kostskoles Elevblad,
Man har gjort os opmærksom paa 

følgende fra Ekstrabladet for 14, No
vember:

Carl Kjellerup (H. C. Ørstedsvej 
48).

— Ang. Offentliggørelse af Deres 
sindsoprivende Reklameartikler for 
den yndige Klub, hvor De „efter endt 
oplysende Foredrag eller Oplæsning 
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af en eller anden yngre Forfatter 
sidder lunt passiarende i smaa Klik
ker omkring Kaifen ivrigt diskunte- 
rende og kokenterende“, maa vi hen
vise Dem til „Nærum Kostskoles 
Elevblad“.

Niels Middelboe tager 
England med Storm.
Vor bekendte Fodboldspiller Niels 

Middelboe har i disse Dage sat hele 
den engelske Sportsverden i Forbav
selse ved sine Præstationer paa en
gelske Amatørbaner. Londonpressen 
bringer Billeder og en overordentlig 
rosende Omtale af ham ; den kalder 
ham „Grand Danois“ eller „The giant 
Dane“. Vi gengiver her, hvad „Daily 
Mails“s bekendte Sportsreferem E. 
P. Benzon skriver om ham :

— Alle beundrede hans humane 
Kampmetode, som absolut er fri for 
ethvert Spor af Brutalitet. Han spil
lede som en stor godmodig dansk 
Hund, der leger med et Kobbel Fox
terrier. Hele Tiden syntes man at 
høre ham sige: — Tror du ikke, du 
bedre kunde lade mig faa den ækle, 
farlige Bold, og i 9 af 10 Tilfælde 
logrede Terrierne med Halerne og 
lod ham faa Bolden. Han synes og- 
saa paa en uforklarlig Maade at kunne 
være to Steder paa én Gang uden 
tilsyneladende at bevæge sig og des
uden at have den Evne pludselig at 
kunne forlænge sit Ben med en Yard 
eller to. Kim.

Smaa Notitser.

Har S hørt:
at „Vort Blad“s Redaktrice forrige 

Lørdag er set læsende Bladet med 
stor Grundighed ; det harjoogsaa 
Nyhedens Interesse for hende !

at vor elskværdige Nabo Købmand 
Martensen flytter fra Byen Grund: 
det frygtelige Spektakkel som F. 
D. F.s „Orkester“ laver ved sine 
Øvelsestimer ?

at en ung Dame fra IV. Mik. haraab- 
net en Frisørsalon i Skolegaarden ; 
men

at Butikken straks blev lukket igen, 
da flere af Skolens ligesaa unge 
Mænd straks tilegnede sig et Par 
af de skønnes Lokker. Hvorfor?

at Redaktøren af „Kvas“ (Ordrup 
højere Almenskoles Blad), der 
bærer det opvækkende Navn 
Waage, er begyndt at censurere 
„V. B.“, sikkert i Forventning om 
en større Anerkendelse for den 
næsvise Maade, hvo^paa han har 
formet sine Udtalelser.

Meddelelse fra Redaktionen.
Alle, der indsender Manuskripter 

til „Vort Blad“, anmodes om at ren
skrive disse først.

De, der endnu ikke har betalt Abon
nement for Oktober Kvartal, anmo
des om at sende det til Forretnings
føreren. Adresse: Sorgenfrivej 4.

Enkelte Numre af „Vort Blad“ vil, 
saavidt Oplaget rækker, kunne faas 
à 10 Øre ved Henvendelse til For
retningsføreren.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Da Red. har ment, at det ogsaa kunde interessere vore Læsere at høre 
lidt om vort andet store Drengekorps : Frivilligt Drenge-Forbund, har vi be
sluttet for Fremtiden at dele denne Side ligeligt mellem de 2 Foreninger; 
den vil som hidtil blive redigeret af Poul Asmussen og under Medarbejder 
skab af Sv. Klausen.

Kalølejren.
Pladsen her tillader desværre ikke 

Fortsættelsen af Lejrberetningen ; 
denne vil derfor findes andetsteds i 
Bladet. Red.

LyngbyTrop har i Øjeblikket 
18 Medlemmer fordelt i 2 Patruljer 
under Ledelse af Helge Knudsen og 
Poul Asmussen, henholdsvis for 1ste 
og 2den. I den forløbne Maaned har 
flere af vore ældste Spejde-e forbe
redt sig til 1ste og 2den Klasses Prø
verne. Da disse vil blive afholdt i 
nærmeste Fremtid, haaber vi i næste 
Nr. at kunne bringe Navnene paa 
dem, der lykkeligt er slupne igennem 
Eksaminatorernes Klør.

* *

F. D. F.
Søndag den 16. November foretog 

F. D. F. en yderst vellykket Tur til 
Slangerup. Kl. 9 stillede en Styrke 
paa ca. 50 Mand i Skolegaarden og 
efter Fanemarschen marscheredes der 
til Bagsværd, hvor vi entrede Toget 
til Slangerup.

Efter Ankomsten hertil gik vi straks 
i Gang med en større Øvelse i Ter- 
rainet vest for Byen.

En Flok Tyrkere havde slaaet Lejr 
i Kirk-Kilisse (Slangerup) men nogle 
blodtørstige Bulgarere vilde absolut 
fange dem ; heldigvis spærrede en 
bred Flod Overgangen til Lejren og 
for at komme over den maatte Bul
garerne lave en Bro ; dette vilde Tyr
kerne imidlertid ikke finde sig i, og 
de drog derfor frem mod Floden for 
at hindre Broslagningen ; dette kunde 
imidlertid ikke lade sig gøre, og Kl. 1 
havde Bulgarerne overskredet Floden 
og slaaet alle Tyrkerne ihjel ; de kom 
dog snart efter til Live igen ved Fro
kosten og Kaffen i Kroen, og da man 
havde hvilet 1 Times Tid, gik vi op 
til Byens gamle Kirke, der blev be
set med stor Grundighed ; og der var 
rigtignok ogsaa noget at se. Kirken 
stammer fra Chr. IV’s Tid, og da Byen 
den Gang var meget stor, havde Ind
byggerne Trang til en rummelig Kir
ke. Denne knejser da ogsaa op over 
hele Byen, saa man kan se den paa 
lang Afstand.

Naar man træder ind under de 
gamle Hvælvinger, bliver man straks 
slaaet af de spraglede Kulører, Kir
ken er dekoreret med ; dette gælder 
især den øverste Del, hvor Alteret 
har sin Plads. 1 Kirken gemmes 
mange gamle Sager, saaledes en 
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Messekappe, som blev baaret af Bi
skop Kingo, der i mange Aar var 
Præst i Slangerup. De gamle Stole 
bærer alle indhuggede Vaabenmær- 
ker, der stammer fra den Tid, da 
hver Familie havde sin private Stol.

Naa, efter Kirkesynet besteg vi igen 
Toget, der førte os til Bagsværd, og 
efter en rask lille Marsch naaede vi 
Lyngby ved Mørkets Frembrud.

Om kort Tid mister Skolen en over
ordentlig flink Nabo, idet Købmand 
Martensen forlader Lyngby. Hr. 
Martensen har altid været særde
les flink og tjenstvillig overfor Sko
len, og vi vil sige ham Tak for det 
gode Naboskab. Samtidig mister vi 
tre flinke Kammerater, som vi alle 
vil savne.

* * *
Vi har modtaget en Forespørgsel 

fra en forholdsvis ny Elev :
Findes der et Skolebibliotek her 

ved Skolen ?
Svar : Ja, men ikke i Virksomhed !

1 de sidste Dage har man kunnet 
se „Vort Blads‘‘s Redaktør gaa rundt 
og fri til de unge Damer i Skole- 
gaarden for at faa dem til at skrive 
i Skolebladet. Han fik imidlertid saa 
mange Kurve, at han har tænkt paa 
at aabne et Kurveudsalg !

* * *
Paa Fredag den 5. December er 

det et Aar siden, Skolen lukkedes 
paa Grund af Skarlagensfeberepide
mien. * *

Vide!
Christiani Miccelsenii de lingua Ro

mana liber magistro misero elapsus 
est. Invenienti honesto præmium 
magnum promittitur.

De sparer Pensre ved at «obe

Isenkram & Køkkenudstyr, Glas & Por
celæn, Værktøjer 'X Avlsredskitber, 

Bord- og Hængelamper, hos 

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

JSíaiSSSESS^iSiBSSItasaiaía^S  SfiSSJ

Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandler 
---------  — samt Skolematerielhantlel 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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Kranse og Buketter
Altid I eleganteste Udførelse.

Oscar Hamana, 
Lyngby Hovedgade 26. Telf. 179.

SI IS [SI ES S! SI SI

Nordre Birks | 
Bogtrykkeri.!
„Gutenberghuset“, Lyngby. - Telef. 301 | flHNBNHHUMNNHBHHHMMH 
Alt 

Bogtryk- 
arbejde 

smukt, billigt, 
hurtigt.

Tandlæge
Frk. M. Fauerholt.

Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Lyngby Brodarimagasin.
En Mængde Nyheder er hjemkomne til Efter- 

aarssæsonen.

Mary Petersen, 
Jernbanevej I.

Vask og Strygning
udføres af

Søstrene Christiansen.
Jernbanevej 15.

V Den sparsomme Husmoder anvender kun

S IRMA VEGETABIL

—Køb hos vore Annoncerende. 
Annoncerne bedes læste.
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JULEKORT.
Stort Udvalg efter danske og fremmede Kunstnere fra 1 Øre pr. Stk. 

Faas ogsaa i Serier.LUKSUSPOST
med silkeforede Konvolutter, saavel løst som i Kartonner fra 50 Øre.

10 dobbelte Kort med smaa fint udførte Vignetter fra Lyngby og 
10 Konvolutter i elegante fikse Æsker 50 Øre.

Stort Udvalg i moderne Keramik.
Knud Henriksen,

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

Rafns Skotøjsmagasin —
fører altid det største Ud /alg af fikse solide Nyheder fra de bedste 
danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skoiestøvler og Vinterrodtøj. Ima 

Gymnastik , Danse= og Balletsko meget billigt.
Reparationer hurtigt, solidt, bestemt Levering. Tlf. Lyngby 17.

Husk
Den bedste Skolestrømpe er Her- 

knles med dobbelt Knæ og Hæl.
Faaes kun i

„Tøjhuset“.

Kjoletijer og Drengetiij
bedst og billigst hos

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

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel,

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

— BCødbørsen =
anbefaler sig med

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

Kun stampede Var r fra Københavns offent- 
ige Slagtehuse.

Bagsværdvtj 4, A. Peterse", Telf. 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“. 1 Redaktionen : Karen Stub og Helge Knudsen 
Forretningsfører Helge Knudsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


