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Fredag d. 15. Maj 1914.

Redaktør stævnet
den 8. Maj.
Store Bededag i Aaret 1914 er en
Mærkedag i danske Skoleblades Hi
storie. Paa denne Dag var nemlig
for første Gang danske Skoleblades
Redaktører forsamlet til et Møde hvor
„Foreningen af danske Skoleblade“
blev stiftet.
Men for at begynde med Begyn
delsen; den 8. Maj Kl. godt og vel
halv li, samledes ca. 14 Repræsen
tanter for 6 Skoleblade i 2. Gymna
sieklasse, hvor der i Dagens Anled
ning var fuldstændig omkalfatret.
Det sædvanlige firkantede Bord var
ombyttet med et langt, der var
dækket med et grønt Klæde, hvorpaa
vor nyvundne Pokal stod.
Først skulde der vælges en Diri
gent, og dette Hverv tilfaldt Svend
Thorsen, der øjeblikkelig tog Plads i
en magelig Stol fra Kontoret. Han
gav Ordet til „Vort Blad“s Redaktør,
der var den første Taler.

2. Aarg.

Han begyndte med at byde alle
Deltagerne Velkommen, og at om
tale Sagens Forløb indtil Dato. Der
næst omtalte han Hensigten med
Mødet, der gaar ud paa, at faa dan
net en Forening af danske Skole
blade. „Foreningens Formaal er at
skabe et nøjere Samarbejde mellem
danske Skoleblade og derved støtte
disse i redaktionel og litterær Hen
seende. Dels ved Anskaffelse af
Clichéer, der kan gaa rundt til alle
Bladene, og dels ved Afholdelse af
to aarlige, sagkyndige Bedømmelser
af alle Bladene, hvorefter det bedste
faar et Diplom, udstedt af ovennævnte
Forening.
Det paahviler Foreningens Besty
relse hvert Halvaar, at henvende sig
til en kendt, dansk Person og bede
vedkommende overtage Dommer
hvervet ved den halvaarlige Bedøm
melse. Samme Person kan kun være
Dommer en Gang“. Denne er Fore
ningens vigtigste Lovparagraf, de
øvrige 7 omhandler kun mindre væ
sentlige Sager.
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Da denne Lov var vedtaget, for
talte hver Redaktør om sit Blads
økonomiske Forhold ; men da dette
er Forretningshemmeligheder, skal
det ikke omtales her. Dette Møde
havde nu varet i ca. 272 Time, og
Deltagerne skiltes for at spise til
Middag rundt omkring i private Hjem.
Kl. 2 samledes^ Deltagerne for at
foretage en Tur med Dampbaadene.
Til denne Eftermiddags-Udflugt var
omtrent en halv Snes unge Piger fra
Lyngby indbudt, og i Forening af
sejlede man nu med Frederiksdal
som Maal.
Sejlturen dertil var vidunderlig.
Over den herlige Lyngby Sø og
igennem den smukke, spejlblanke
Frederiksdal Kanal, der paa begge
Sider var kranset af nylig udsprungne Træer, naaede man Frederiksdal.
Der tilbragtes omtrent 3 Timer med
Spasere- og Roture og Kaffedrikning.
Kl. 6 vendte vi atter Næsen hjemad
og efter en om muligt endnu skøn
nere Sejltur naaedes Lyngby atter,
hvor vi tog Afsked med vore Led
sagerinder og gik ned til Skolen,
hvor Fru Thyssen serverede Rabar
bergrød. Kl. godt 7 fulgtes de sidste
Deltagere til Toget, og overalt hørte
man kun Lovord over Dagen.
Til Slut vil vi gerne have Lov til
at rette en Tak til alle, der har bi
draget til, at Dagen fik et saa vel
lykket Forløb.

2. Aarg.

Idrætsstævnet.
En Jeremiade.
„Thi Glæde sig kan vende
til Sorrig uden Ende!“

I Grunden er det et meget utak
nemligt Arbejde, at anmelde en
Sportskamp; thi hvorledes skal selv
de bedste Journalister paa Papiret
kunne gengive alle de spændende
og fine Enkeltheder, som en saadan
Kamp kan rumme, hvorledes bibrin
ger man Læseren et blot nogenlunde
Billede af den sammenbidte Energi,
der kan ligge i et Spring, og hvor
ledes vise spændte Musklers seje
Tovtrækning, for slet ikke at tale om
en dygtig Fodboldspillers resolute og
betegnede Kombinationer?
Naa — jeg er heldigvis i det lyk
kelige Tilfælde, ikke at behøve at
gøre mislykkede Forsøg paa at opnaa
det umulige; thi alle, der overhove
det gider læse et Sportsreferat, var
jo ude og se paa de Kampe, vi førte
med Bagsværd og Nærum, og nød
den Tillokkelse, som en god Idees
gode Udførsel altid har. Thi begge
Dele var gode — baade Ideen og
Udførelsen; den første saa god, at
man undrer sig over, at den ikke er
dukket op i en entreprenant Mands
Hjerne for længe Siden, og den sid
ste — Udførelsen — saa god, at
vore Efterkommere desværre næppe
kan gøre det bedre. Desværre! Paa
een Maade Nej, thi vi maa jo være
glade over, at den blev saa god, som
den blev, ellers havde vi jo ikke
vundet Kampens Pris, den dejlige
Pokal; men paa en anden Maade
alligevel desværre, thi hvis vi, eller
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2. Aarg.

rettere /, ikke gør det bedre endnu
til næste Aar, ja, saa kan vi synge:
»ach du lieber Augustin, alles ist
weg, weg, weg ——1“ Ganske vist,
vi var 20 Points forud for Bagsværd,
men hvad nytter det os til næste
Aar, naar mange af vore bedste Folk
forsvinder, medens alle, alle Bag
sværds Hovedkræfter bliver! Hvis
Lyngby ogsaa tager Pokalen hjem
næste Gang — ja, saa vil den gan
ske sikkert blive vor, thi inden tre
Aars Forløb, vil vi igen være i Be
siddelse af et godt, stærkt Hold, saavel til fri Idræt, som til Fodbold,
Men det er til Efteraaret, det kom
mer til at knibe, den kommende Re
alklasse har jo aldrig været nogen
udpræget Sportsklasse, men selvføl
gelig: »hvad du ikke est, kan du
blive“, og Maaden at blive det paa
er kiajtig, rationel Træning, uden
den kan vi lige saa godt pakke sam
men med det samme, og det var vel
ikke Meningen? Og hvis vi taber
til Oktober, findes der ingen Und
skyldning for dem, der nu skal rykke
frem, det er nemlig bleven sagt til
dem god Tid i Forvejen, og de ved,
hvad det gælder.
Altsaa: Go on!
Sp. Th.

Alle

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

Med dette Numer har vi atter for
højet »Vort Blad«s Oplag med 50
Eksemplarer. Forholdet mellem Op
lagets Størrelse den Gang, den nu
værende Redaktion tiltraadte, og nu,
er som 2 til 5.

*

*

*

Hr. Cand. Kragh trækker sig efter
førstkommende Eksamens Slutning
tilbage fra sin Lærervirksomhed til
en velfortjent Hvile.
*

*

*

Provst Hjortkjær har overtaget Re
ligionstimerne i Gymnasiet.

Den 3. Maj blev der for første
Gang lyst i Kirken for Hr. Inspektør
Jensen. Brylluppet skal efter For
lydende finde Sted i Pinseferien.

*

*

*

Hr. Cand. Bo og Frue in spe har
lejet et „Sommerslot“ ude i ;Westend.
En lille Idyl paa Prinsessevej, hvor
de flytter ind efter deres Bryllup,
der sandsynligvis skal staa i Sommer
ferien.
*

*

*

Magister la Cour rejser omkring
den 17. Maj en lille Tur til Norge
for at overvære Festlighederne i An
ledning af Hundredaarsdagen for Gi
veisen af Norges Grundlov. Uden
landsrejsen varer dog kun til ; den
18. Maj.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Q

Redigeret af POUL ASMUSSEN.

n

Vi bringer her nogle forsinkede
Dagbogsoptegnelser fra den sidste
Maaned.
Red.

Spejderne.
Paasketuren-. Fra d. 9.—11. April
foretog Troppen sammen med 1ste
Charlottenlund en udmærket Tur til
„Troldesminde“ ved Hillerød med
indkvartering i en stor Lade. Da Vej
ret ikke var lige godt hele Tiden,
fik vi kun faa Øvelser, en Gang
med Frederiksberg-Divisionen, der
ogsaa ' laa paa Gaarden. Den var
meget interessant og handlede om en
Bande hvide Slavehandlere (Ch. Ly.),
der havde fanget 15 unge Piger
(4. Frb.) og ført dem ud i en Skov,
her blev de eftersøgt af Resten af
af Frederiksbergerne, der ogsaa fandt
Slavehandlerne og slog dem paa
Flugt ; dog lykkedes det 3 af Rø
verne at komme paa Fristed med
deres Bytte.
Lørdag Formiddag besaa vi Frede
riksborg Slot, og Paaskemorgen var
vi til Gudstjeneste i den smukke
Slotskirke. Hjemrejse Søndag Aften.
Det fortjener at bemærkes, at Bio
grafen i Byen gav stor Ekstraforestilling.

*

*

*

Søndag den 11. April om Formid
dagen var alle Spejderne her fra
Skolen i København til Veteran-Pa
raden. Om Aftenen var der arran

geret en Mindefest i Grundtvigs Hus
sammen med F. D. F.

Natten mellem 2. og 3. Maj hold
tes der stor Divisions-Natmanøvre i
Terrainet omkring Møileaaen. En
Flok Englændere (Hellerup-Troppene)
var om Aftenen kommet til en ri
vende Flod (Møileaaen), som først
kan overskrides næste Morgen ;
imidlertid beslutter de omkringboen
de vilde Stammer (Divisionens øvrige
Troppe og en københavnsk) at øde
lægge Englænderne i Nattens Løb.
Dette blev der ogsaa gjort ihærdige
Forsøg paa, men da de Vilde var
for spredte, lykkedes det ikke, saa
Englænderne slap med Skrækken for
denne Gang.

F. D. F.
Søndag d. 26. Apt il havde Afde
lingerne fra Gentofte, Hellerup og
Lyngby stor Fællesmarchtur til Hare
skoven, hvor der holdtes en stor
Terrainleg (F. D. F. kommer ogsaa
med). Bag efter Hvil ved Hareskov
huset. Hjemkomst Kl. 5.
*

*

*

Fodbolden er atter kommet til
Ære og Værdighed efter 1. Maj.
I. Deling spiller om Onsdagen fra
7l/s—SVs, H. og 111. Deling, Fredag
fra 7—8 og 8—9.
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St. Bededag cyklede Kredsens Sek
tionsfører og III Kl.s Drenge til Gutre
og hjem igen ; en fornøjelig men an
strengende Tur.
*

*

*

udgaar til Efteraaret, naar Kampen
næste Gang skal afholdes, og at der

Søndag d. 10. Maj var Sektions
førerne fra hele Landet indbudt til
Stævne i Næstved. Programmet var
meget righoldigt og bød bl. a. paa
Foredrag af vor gamle Ven fra
Klintebjerg Palle Petersen, Udflugt
til Herlufsholm, Fællesspisning o. s. v.
I næste Nummer skal der komme
en nærmere Beskrivelse af Turen
fra en af Deltagerne.

Sportskampen.
Ogsaa en Anmeldelse.
Skønt Sportskampen allerede

der har de største og stærkeste Ele
ver. — Men er det Sport?
Jeg vil foreslaa, at Tovtrækning

i Stedet for indføres f. Eks. Tennis,
der jo er virkelig Sport ! Desuden
er der den Fordel ved Tennis, at
baade Drenge og Piger kan spille

det.
Ser vi en

Gang paa det sidste

Stævne, lægger vi Mærke til, at der
ikke var én eneste Sportsgren, hvor

de kvindelige Elever deltog!

Dette

kunde afhjælpes, ved at Tennis kom
med paa Programmet.
Der kunde jo baade afholdes Ten
nisspil for Piger og Drenge, paa
samme Maade som der er f. Eks.

Løb for seniores og juniores.
Jeg hører tit Klager over, at de
er

unge Piger ikke kan deltage i Spor

Kunde der ikke raades Bod

anmeldt et Sted her i Bladet, vil jeg

ten!

tillade mig

derpaa, ved at man tog Tennis med
paa Programmet?

at fremkomme med en

anden Anmeldelse — eller snarere
Kritik.

Selve Idéen angaaende et Idræts
stævne mellem flere Skoler er ud
mærket — ja, ganske fortræffelig !
Dette Stævne er for første Gang
bleven afholdt nu ; og selvfølgelig
kan alt ikke være tørste Gang, som
det burde. Det, det er galt med, er
Maaden Stævnet er anlagt paa, den
er mindre heldig.
For at tage et Eksempel. Noget
som Tovtrækning hører absolut ikke

hjemme her. Det kommer jo i saa
Tilfælde blot an paa, hvilken Skole,

Vi faar jo nu med det allerførste
en Tennisbane, og saa vidt jeg ved,

har de andre Skoler et Tennishold.
Det var nu angaaende Tovtræk
ning og Tennis. Men kan det smuk
ke Køn ikke gøre Gymnastik? Det
er blot et Spørgsmaal, som jeg mand

lige Individ ikke kan svare paa!
Der er en Ting, jeg synes absolut
maa rettes til Efteraaret, og den angaar selve Tiden for Afholdelsen af
de forskellige Dele af Stævnet.
De arme Stakler, der deltog i 2
Fodboldkampe, 3Tovtrækninger, Løb,
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Spring og Gymnastik, var saa ud
mattede om Søndagen, at de næsten

ikke kunde mere.
I det Øjeblik, hele Konkurrencen
strakte sig over et længere Tidsrum,
f. Eks. en Maaned, vilde en stor
Fejl være athjulpen.

Jeg vil haabe,

at der maa blive

taget Hensyn til disse Ting, naar
Stævnet planlægges til Efteraaret.
„Criticas“.

Jeg tror at F. D. F.er, Spejdere
og i det hele taget alle unge lærer
at gøre Honnør, naar de hører Na
tionalmelodien, Kong Christian, blive
spillet; men det bør ikke alene være
i Foreningerne, at Ærbødigheden
udvises, men ogsaa i det daglige
Liv, hvor der er Lejlighed dertil ;
men det er ikke altid, at de viser,
hvad de har lært. F. Eks. i Tirs
dags den 5. Maj, da Gardens Musik
korps stod oppe ved Sorgenfri Slot
og spillede, medens der var Taffel.
En Del af Lyngby’s Ungdom befandt
sig deroppe og hørte paa Musikken.
Mod Slutningen blev der spillet Na
tionalmelodien, og alle burde natur
ligvis straks have blottet Hovederne,
men i Stedet for blev de staaende
med Hænderne begravet i Bukse

2. Aarg.

lommerne indtil Albuerne, en meget
uskøn Stilling. Der var højst 5 dan
nede Mennesker, som stod med Hat
ten i Haanden. Alle andre var lige
gyldige, og det skønt der var en
Mængde Spejdere og F. D. F.er,
som man ved har lært at udvise Ær
bødighed.
Man maa haabe, at alle snart vil
lære at udvise Ærbødighed mod
Nationalsangen. Hvad kan alle vore
Foreninger af Spejdere og F. D. F.er
nytte, naar Høfligheden ikke udvises
uden i Foreningerne.
„Senga“.

„Vort Blads“s
Generalforsamling
afholdes Fredag den 15. ds. Kl. 7l/2
pr. paa Skolen. Abonnenterne an
modes om at møde talrigt.
Samme Tid og Sted afholdes
„Klubbens“
Generalforsamling.
Dens Medlemmer indbydes.

J. H. HILLEBRANDT,
Telf. 9.

Lyngby.

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

Kjoletøjer og Konfektion. ----------

2. Aarg.
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Mr. H-

Tandlæge

Lyngby Broderimagasin,
---------- Jernbanevej 1. -------------

Frk. M. Fauerholt.

Stort Udvalg i paategnede Bluser og
Barnekjoler.

Telf. 346.

Hovedgaden 76.

M. Petersen.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

En Nød
kender man paa Kærnens fine, søde
Smag.

Carl Scheplers Irma
Vegetabil Margarine
har samme gode Egenskaber,
kendt overalt som den bedste.
LEKTRISK RINGÉLEDÑIN35
OG TELEFON MATERIEL
bedst og billigst
AKTIES. F. GOTTLIEB HANSEN ,

NyOsteroåd? li.kcbmháyrt.K. ¡

MT Husk C. A. Nielsens Cycleforretning, Hovedgaden 3.

Schreiber & C. Petersen’s Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.

Inger Diflevsens Bogbinderi & Papirhandel
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen.)
Salmebøger !

Prospektkort !

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Lykønskningskort !

Telf. 337.

Emil Clausen,
Fotograf, Frederiksberggade 34. E"p'ViS%iø^
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.
CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.

2. Aarg.
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Bedste eksisterende Lommeblyant 1. Krone.

--------- Fyldepenne fra 50 Øre. ----------------------Lommestempler med Navn fra 1 Kr.
Luxuspost = Lædervarer

Skovtallerkener og Servietter.

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

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 8,50.
Extra stærke Saaler under Skolefodtøj, kun Haandarbejde.

=== Reparationer hurtigt og solidt.
Hovedgaden 52.

— — -- -

Tlf. Lyngby 17.

C. Frederiksens Skrædderforretning, Hovedgaden 5
Stærke Drenge= Nyeste Modeller for Sommerdragter i blaat Cheviot, saavel som i
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer
haves paa Lager.

Eget Værksted.

God Pasning.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,
■ — Fotografiske Artikler.

■

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

sæsonen hjemkommen.

Alvilda Friis,
Modemagasinet.

Jernbanevej 1.

Crome & Goldschmidt
har overdraget

R. W. Rasmussen
Eneudsalg for Lyngby.

Prø saavel til Køkkenhaven som ti' BlomrTfO sterhaven i garanterede 1. Klasses
spiredygtige Varer.

Dl ntlfPI* af Stauder, Roser, Sommerplan11 allier ter i 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.

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

