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Onsdag d. 15. April 1914.

Sportskampen.
Vi omtaite i Begyndelsen af No
vember sidste Aar, at der skulde af
holdes en Pokalkamp mellem Bag
sværd Kostskole, Nærum Kostskole
og vor Skole. Vi bringer her de
nærmere Regler, der er vedtaget paa
et Møde mellem Gymnastiklærerne
fra ovennævnte Skoler.
Gymnastik. 1 Hold paa 15 Mand
fra hver Skole. Det vindende
Hold faar 30 Points, Nr. 2 faar
20 Points og Nr. 3 10 Points.
II. Fodbold. Der spilles 3 Kampe à
P/a Time. Hver Part har paa
Forhaand 10 Points, og hver vun
den Kamp giver 10 Points.
III. a. Trespring for Deltagere over
14 Aat. 5 Mand fra hver Skole.
Holdkonkurrence, ikke Enkelt
mandskonkurrence. (Indenforhvert
Hold lægges Springlængderne
sammen). Der gives hver Deltager
3 Spring, hvoraf det længste reg
I.
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nes. Det sejrende Hold faar 6
Points, Nr. 2 4 P., Nr. 3 2 P.
III. b. Trespring for Deltagere under
14 Aar. Samme Regler som III a.
IV a. Tovtrækning -for Deltagere
over 14 Aar. Et Hold paa 5 Mand
fra hver Skole. Der trækkes 3
Tove i hver 1 Minut. Afgørelsen
træffes efter, til hvilken Side Midterrnærket paa Tovet er gaaet.
Pointsberegningen som i III a.
IV b. Tovtrækning for Deltagere
under 14 Aar. Samme Regler
som IV a.
V a. Stafetløb for Deltagere over 14
Aar. 800 Meter. Fordelingen af
Distancen for forskellige Løbere er
vilkaarlig; dogmaaden opgives til
Dommeren inden Løbets Begyn
delse. Pointsberegningen som i
111 a.
V b. Stafetløb for Deltagere under
14 Aar. Samme Regler som V a.
Kampen vil blive afholdt i Slutnin
gen af April og i Begyndelsen af
Maj.
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Kong Christian X. som Student
for 25 Aar siden.

Krigen 1864.
Om Morgenen Kl. 4 d. 18. April aabnede paa en Gang alle de preussiske
Batterier den voldsomste Ild, særlig
mod Skansernes venstre Fløj. I de seks
Timer, der forløb, inden Stormkolon
nerne brød frem, blev der sendt os
7900 Granater. Ved denne Overdængning af Granater sank Bryst
værn og Blokhuse sammen, og det i
Forvejen ringe Antal af Kanoner
blev yderligere formindsket. Imens
sad vore Folk roligt i deres Jordhul
ler uden at kunne give Svar paa
Tiltale og ventede paa det afgøren
de Øjeblik.
Paa Slaget 10 hørte Kanonilden
pludselig op. og en Kolonne gik mod
hver af de seks sydlige Skanser. I
Løbet af ca. 1 Kvarter var Preusserne
Herre over denne Del af Stillingen,
der forsvaredes af 22. og 2. Regiment,
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men Kampen havde været meget
haard. Alle Steder blev der kæmpet
hæftigt og forbitret med Kolber og
Bajonetter, inden den mangedobbelt
overlegne Fjende tvang vore Folk til
at nedlægge Vaabnene. Skanse II,
som alt fra første Færd havde vundet
et godt Navn hos Fjenden, hævdede
sit Ry til det sidste. Da Fjendens
Kanoner tav, og det blev meldt, at
Fjenden stormede, fik Løjtnant Ancker
i største Hast rettet den endnu bru
gelige 84 Pd.s Kanon, og det lykke
des at faa 3 Skud affyret mod de
fremstormende Fjender, inden den
preussiske Fane blev plantet paa vort
Brystværn. Korporal Rasmus Schmidt
Nellemann sprang hurtigt op paa
Brystværnet, greb Fanen, brækkede
dens Stang over sit Knæ og smed
Stumperne ud over Fjenderne, en
ny Fane blev plantet, Nellemann greb
ogsaa den, men sank i det samme
selv død om, truffen af flere Kugler.
De fire nordlige Skanser var ikke
blevet angrebne under Stormen, da
de maatte falde af sig selv, naar
Fjenden trængte frem mod Brohove
derne; saalænge de var i vor Magt
generede de dog Preusserne en Del
ved deres Flankeild. Saasnart de
sydlige Skanser var faldne, ilede
Preusserne ned mod Brohovederne
for at afskære og omringe Besæt
ningen i de nordlige Skanser. For
at hindre Fjenden heri, foretog 8.
Brigade en rask Fremrykning mod
Dybbøl Mølle, den trængte helt ind i
Møllegaarden, hvor det kom til en
hæftig Nærkamp. Tilsidst maatte
dog den tapre Brigade vige tilbage
mod Brohovederne efter at have mi
stet Støistedelen af Befalingsmændene
blandt hvilke du Plat. Men Hensig
ten var naaet, den danske Besætning
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ira Stillingens nordlige Fløj var kom
men tilbage til Brohovederne. Her
myldrede det med Mandskab af alle
de Afdelinger, som havde kæmpet
foran, og videre gik Strømmen over
Broen til Als, hvor de endnu kamp
dygtige besatte Løbegravene langs
Kysten og sendte deres Kugler mod
de sejrrigt fremtrængende Preus
sere, indtil Mørket brød frem og
gjorde Ende paa Kampen.
Den blodige Dag havde kostet os
113 Officerer, 220 Underofficerer og
4477 Menige af Hæren, heraf var 44
Officerer, 102 Underofficerer og 2370
Menige usaarede Fanger. Desuden
havde »Rolf Krake« mistet 1 Officer,
2 Underofficerer og 8 Menige, medens
det opholdt sig i Vemmingbund.
Efter at Dybbøl var falden, var det
at vente, at Preusserne vilde ile
Østrigerne til Undsætning, for at de
ogsaa kunde faa Del i de Laurbær, der
vilde høstes ved Fredericias Erobring.
Fredericias Kommandant, General
Lunding, besluttede sig da til at lade
Fredericia rømme den 29. April.
Desuden havde vi jo set med Hen
syn til Dybbøl, hvordan man under
intetsigende Paaskud og tomme Ud
flugter fik Konferencen udsat, indtil
denne Stilling var tagen, og der vil
de aldeles ikke have været det rin
geste i Vejen for, at det samme hav
de gentaget sig med Fredericia, i alt
Fald vilde vi være kommen under et
stort Tryk med Hensyn til Afslutnin
gen af Vaabenhvilen, dersom Frede
ricia paa den Tid havde været under
et stærkt Bombardement.
.Atthur Andersen.
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Thorkil Knudsen fot.

Den 3. April opskræmmedes Sin
dene paany ved Rygter om Skolens
Lukning paa Grund af en mellem
Lærerpersonalet udbrudt Epidemi.
Heldigvis bukkede kun to under for
Sygdommen, og Arbejdet kunde fort
sættes nogenlunde uforstyrret. Vi har
rettet en Forespørgsel om de to angrebnes, Ftk. Johansens og Hr. Bos,
Befindende, og har lykkeligvis faaet
den Meddelelse, at alt synes at for
løbe normalt. Vore bedste Ønsker
ledsager dem !
*
*
*
Den 3. April hørte vi nogle Rygter
om, at Skolen skulde have købt en
Grund til en Fodboldbane. Vi hen-
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vendte os derfor til Hr. Thyssen for
at faa at vide, om Rygtet for en
Gangs Skyld talte sandt. Hr. Thys
sen svarede os, at der for Tiden
blev forhandlet om Købet af en Plads
til Banen. „Jeg kan dog endnu ikke
sige noget bestemt“, sluttede Hr.
Thyssen, ,,men kom igen paa Tirs
dag !“
Den omtalte Dag var der „Høj
spænding“, da vi mødte for at faa Re
sultatet af Forhandlingerne at vide.
„Ja, nu er Købet saa godt som af
gjort !“ — „Hvor ligger Banen ?“ —
„Det er den Grund, der blev spillet
paa, den Gang der blev kæmpet med
„Nærummerne“ ; nu i Paaskeferien
skal den planeres, og et Stykke af
Pløjemarken for Enden af den skal
lægges til den, endvidere skal der
sættes et Hegn op !“ (Vi huskede
paa Affæren med Manden, der beholdt
Boldene og ikke paa nogen Maade
vilde udlevere dem.) Vi takkede der
næst for Oplysningerne, og dermed
var Interviewet forbi.
Vi vil gerne have Lov til som Tals
mand for Eleverne at sige Skolen
Tak for den nye Bane !
*
*
*
Der har meldt sig endnu en Del
tager til Skakkonkurrencen, nemlig
Aase la Cour. Med den unge Dame
er der nu iak 15 Deltagere.
*
*
*
Vi har antaget en ny Medarbejder,
Thorkil Knudsen, der skal være vor
Fotograf. Den unge Mand lægger
for i dette Nummer med Billedet af
Frk . Johansen og Hr. Bo.
*
*
$

Forleden Dag traadte to unge
Mænd ind paa vort Redaktionskontor
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og fik ikke mindre end 14 Prospekt
kort udleveret, fordi de havde skaf
fet nye Abonnenter. Det passer altsaa ikke, hvad visse Personer har
søgt at bilde os ind, at der ikke kan
skaffes flere Abonnenter.
*
*
*

Da vi har lovet at holde vore Læ
sere a jour med Redaktørstævnet,
vil vi indfri vort Løfte, idet vi med
deler, at det gaar storartet. Vi ud
sendte Indbydelserne den 2. April
og allerede den 4. svarede den før
ste, Redaktør Criiger-Hansen („Brænd
punktet“, Henrik Madsens Skole), at
han gerne vilde deltage. Desuden
har Redaktøren af »Kvas« (Ordrup
Gymnasium) anmeldt Deltagelse. Det
var de første Deltagere, der tilmed
meldte sig i Løbet af faa Dage. Vi
er overbevist om, at der nok skal
følge flere efter.

Konkurrence.
Vi udsætter herved en meget værdi
fuld Præmie til den, der inden Ud
gangen af Juni Maaned skriver de
fleste og bedste Artikler i „Vort
Blad“ ! Vi har sikret os sagkyndig
Assistance til Bedømmelsen ! Hvis
en eller anden Skribent skulde være
bange for ikke at faa sine Artikler
optaget paa Grund af Pladsmangel,
kan vi berolige vedkommende ; alle
gode Artikler, vi modtager, vil blive
optaget senest i vort ekstra store
Sommerferienummer !
Husk at skrive Artiklerne rent og
kun at skrive paa den ene Side af
Papiret !
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Sammenslutningen.
Patrouillefører Kai Middelboe fra
Ordrup Trop, skiver følgende til os i
Anledning af de Udtalelser, der i de
foregaaende Numre af Bladet er frem
satte over ovenstaaende Spørgsmaaal ;

„Hr. F. P. benægter, at der har væ
ret „Konkurrencefjendskab“ mellem
F. D. F. og Spejderkorpset. Jeg vil
blot til Belysning af dette Punkt an
føre et Par Bemærkninger, jeg en
Gang hørte en Præst, der var Fører i
F. D. F., sige : „Hvordan kan det
være, at „Hovedstaden“ er saa spej
dertosset, det maa jo ærgre enhver
F. D. F.-Fører“. Hvis Hr. F. P. ikke
regner det for „Konkurrencefjendskab “,
saa ved jeg ikke hvad han mener
med det nævnte Udtryk.
I de følgende Punkter giver jeg
Hr. F. P. Ret, men saa begynder han
at tale om en Forening af forannævnte
to Korps. Hertil vil jeg sige, at de
to Korps aldrig kan forenes, medmin
dre F. D. F., hvad det allerede har
begyndt paa, antager mere spejder
mæssige Øvelser og Opgaver og ikke
kun nøjes med Marchsture o. s. v.“
Efter nogle kritiske Bemærkninger
over Forslagene til Navn og Uniform
ender Middelboe Artiklen med følgen
de Ord, som jeg giver min fulde Til
slutning :
,.I det hele taget ser jeg meget skep
tisk paa en Sammenslutning af de to

Korps, da Forholdet mellem den en
kelte F. D. F.’er og Spejder ikke er
saa godt, som det maaske — efter Lo
vene — burde være“.

Hermed slutter vi denne interessante
Debat for denne Gang.
Poul Asmussen.
*

*

*

Søndag den 5. April holdt Spejderne
for 4. Gang Øvelse med Nærum Trop.
Denne Gang gik det galt. Vor Ho
vedstyrke, 9 Mand, stødte i Hulvejen
ved Nymølle sammen med hele Nærum
Trop, ialt 19 Mand, og blev fuldstæn
dig slaaet ; Fjenden havde derefter let
ved at løse Resten af sin Opgave, og
sejrede derfor med 40 Points mod vore 4.
*

*

*

5 . April er Gustav Frederiksen og
Sv. Aage Asmussen udnævnt til I.
Kl.s Spejdere og Poul Larsen til Spej
der af II. Klasse.

Alle

Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „ Vort
Blad“. 35 Øre Kvartalet.
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1 sidste Nummer blev der ud
skrevet en Konkurrence, der hed :
„Hvorfor har den kvindelige Del af
Skolens Elever saa ringe Interesse
for „Vort Blad“? Løsningen er gan
ske ligefrem, nemlig denne, at der
saa at sige aldrig findes noget i
„Vort Blad“, som kan have ringeste
Interesse for Pigerne, naar man lige
undtager de Piger, der er Spejdere;
de læser naturligvis med stor Iver
den Side, som er redigeret af Poul
Asmussen.
E. O.

bare en lille Smule, saa kan vi jo
bagefter se om det hjælper.
P. A.

Arbejd
for

„Vort Blad“s

Udbredelse!
En Cycle er billig til Salg.

„Hvorfor Damerme ikke skri
ver i „V. B.“, ja, jeg synes Redak
tør Knudsen først burde have hen
vendt sig til den Dame, der paa sid
ste Generalforsamling blev valgt til
Medredaktør af Bladet, nemlig Frk.
Karen Stub, og spurgt hende om
Grunden ; thi naar hun, en af de
første af Skolens kvindelige Elever,
ikke kan eller gider skrive i det
Blad, som det er hendes Pligt at
sørge for, saa kan man ikke undre
sig over, at Resten af Damerne ikke
vover sig til at gribe Pennen.
Maaske er min Anskuelse forkert,
og jeg opfordrer derfor Redaktrice
Stub til at forsøge sig som Skribent,
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„Vort Blad“s Redaktør anviser.
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Lyngby.

Største Lager af Sengeudstyr og Hvidevarer. Fuldstændig Trikotageog Lingeriafdeling for Damer, Herrer og Børn.

---------- Kjoletøjer og Konfektion. ------------
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15.

Tandlæge

Lyngby Broderimagasin,
------------- Jerobanevej 1. -------------

Frk. M. Fauerholt.

Stort Udvalg i paa^egnede Bluser og
Barnekjoler.
M. Petersen.

Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

kender man paa Kærnens fine, søde
Smag.

Carl Scheplers Irma
Vegetabil Margarine
har samme gode Egenskaber,
kendt overalt som den bedste.
■■LEKTRISK RINGELEDNINGS
OG TELEFON MATERIEL
■

bedsf og billigst
AKTIES. F. GOTTLIEB HANSEN

■ Ny Osteroada 11. Kcbrnhavn. r..

W* Husk G. A. Nielsens Cycleforretning, Hovedgaden 3.

Schreiber & G. Petersen’s Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.
lager DiHevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skolematerielbandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen )
Salmebøger !

Prospektkort !

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Emil Clausen,

Fotograf,

Lykønskningskort !

Telf. 337.

Frederiksberggade 34.

Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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Salmebøger

fra 1,25 til 8 á 10 Kr.

(Navn gratis).

Lædervarer : Dametasker, Portemonnæer, Seddelbøger, Skrivemapper i
i fixe, moderne Faconner. - - - Luxuspost, Skrivegarniturer, Albums.
---------- Min bekendte Fyldepen „Keweco“ sr den bedste i hele Verden, --------------

Konfirmationstelegrammer modtages og besørges hele Dagen baade den 5. og 19. April.

Knud Henriksen, Hovedgaden 26. Tlf. 57.
Rafns Skotøjsmagasin =----

fører altid største Udvalg af fikse, solide Nyheder fra de bedste danske Fabrikker. Prøv
vore stærke Skolestøvler. Prima Militærstøvler, Ballet-, Danse-, Gymnastik- og
Sportssko meget billigt. Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damestøvler fra 8,5 J.
Extra stærke Saaler under Skolefodtøj, kun Haandarbejde.

..... Reparationer hurtigt og solidt.

......

■ --------

Tlf. Lyngby 17.

Hovedgaden 52.

C. Frederiksens Skrædderforretning, Hovedgaden 5.

Stærke Drengedragter i blaat Cheviot, saavel som i
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer
haves paa Lager.

Eget Værksted.

God Pasning.

Nyeste Modeller for Sommer
sæsonen hjemkommen.

Alvilda Friis,
Modemagasinet.

Jernbanevej 1.

„T ø jhusetfiC»

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

—----- :------- Fotografiske Artikler. ----------------

Lyngby Hovedgade 40.

Tlf. 55.

Crome & Goldschmidt
har overdraget

R. W. Rasmussen
Eneudsalg for Lyngby.

saavel til Køkkenhaven som til Blom* ™ sterhaven i garanterede 1. Klasses
spiredygtige Varer.

PliltlfPF af Stauder, Roser, Sommerplanr IdlllCI ter ¡ mange nye og smukke
Sorter.
Læggekartofler, Skarlotter, Jordskokker, Gladi
olus, Begonieknolde, Georgineknolde billigst hos

OSCAR HAMANN,
Hovedgaden 26.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Telf. 179.
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