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Torsdag d. 1. Oktober 1914.

3. Aarg.

DEN NY REDAKTION.
Efter Sommet ferien skulde den Redaktion, der var valgt paa sidste Ge
neralforsamling, overtage Redaktionen af „Vort Blad".

Denne bestod af: Arthur Andersen (Redaktør). Poul Larsen (Redaktions
sekretær) og Svend Klausen (Forretningsfører) ; men da Arthur Andersen gik.

ud af Skolen efter Eksamen, saa har han som Følge heraf ikke kunnet over
tage Redaktørvirksomheden ved Bladet i det kommende Aar.
Paa et Redaktionsmøde d. 26. August blev da følgende Ordning af en
ny Redaktion vedtaget-.

Redaktører : Poul Larsen og Hilmer Gudmundsson.

Forretningsfører :

Svend Klausen.
Bladets faste Medarbejdere er herefter: Helge Knudsen, Emil Bentzeu,
Agnes Baumann og Augusta Pinholt. Som Fotograf og Revisorer virker de,
der blev valgte paa Generalforsamlingen, nemlig henholdsvis Thorkil Knud
sen, Emil Bentzen og Helge Knudsen.
— Dette Redaktionsskifte har tildels foraarsaget den Maaneds Stands
ning, der har været i Udgivelsen af Bladet, og foruden har Krigssituationen
betydeligt bidraget dertil, idet den næsten har umuliggjort Annoncetegningen.
Naar den ny Redaktion nu udgiver dette sit første Nummer, er det med
Haabet om, at det herefter vil lykkes den — trods Krigssituationen — at ud
sende Bladet regelmæssigt den 1. og den 15. i hver Maaned.

REDAKTØRERNE.
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Sommerlejren 1914.
Den Lejrtur, Lyngby Trop foretog
i Sommer, hører til de bedste, vi
endnu har været med til.
Lejren var arrangeret af Divisionen
ovre ved Faaborg, ^2 Mil fra Byen
ved en lille Skov nomine Signebjerg.
Tropsfører Bonde fungerede som
Lejrchef,
medens Divisionschefen,
Hr. Oberstløjtnant Wenck, boede der
i Nærheden og en Gang imellem kom
ned og saa, hvordan det stod til.
Følgende 4 Tropper deltog: Char=
lottenlund, Ordrup, Bagsværd og
Lyngby; ialt havde Lejren samlet 34
Spejdere og 5 Førere.
Vi afrejste sammen ined de øvrige
Deltagere med Dampskib til Faaborg
den 9. Juii og ankom til Lejrstedet
den næste Eftermiddag efter en me
get smuk Sejlads langs den sydfyn
ske Kyst. Som før nævnt laa Lejren
lige bag ved Signebjerg Skov med
Front ud til Vandet og Udsigt til de
gamle historiske Øer, Als og Lyø.
I Løbet af de følgende Dage rejste
der sig nu 13 Telte foruden en hel
Del Borde, Bænke, Tørrestativer,
Ildsteder o. s. v., ait sammen Ting,
som en gammel Spejder selv kan
lave, og som han sætter Pris paa for
at blive en lille Smule kultiveret.
En Dag i Lejren former sig om
trent saaledes (skematisk Fremstilling):
Spejderen staar tidlig op, gaar i Van
det, spiser Havregrød, vasker op
(hvis han har været saa uheldig at
blive udtaget til Vaskekone), gaar
paa Øvelse, spiser til Middag, sover
til dito, gaar i Vandet, driver og ta
ger Solbad, drikker Cacao, bliver
sendt til Byen efter Proviant, kom
mer hjem igen, spiser til Aften og
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gaar derpaa hen til Lejrbaalet for at
høre musikalsk Aftenunderholdning
af en Flok talentfulde (! I), unge
Mennesker; naar dette vel er overstaaet, gaar han til Køjs for maaske
et Par Timer senere at staa op igen
for at tage en 2-Timers Vagttørn
med eti god Kammerat, ja, se det er
der noget ved for en rask Dreng.
Som behagelige Afvekslinger blev
Lejren inviteret til Besøg paa de
omliggende Herregaarde, vi besøgte
saaledes Hvedholm, Holstenshus og
Brahe-Tro>leborg. 2 Gange var vi
budt til Bal, den ene Gang paa et
Badehotel i Dyreborg, hvor de havde
en Grammofon, der spillede »Kong
Kristian« 4 — fire — Gange igen
nem, saa de arme Spejdere, der
maatte staa ret hele Tiden, var lige
ved at daane, indtil et behjærtet .Men
neske fik Uhyret stoppet; Melodien
er god én Gang, men 4 i Træk,
nej !
Undertiden fik vi ogsaa Besøg af
rare Mennesker, der, ligesom Lejr
chefen, ofte „følte Trang“ til at ud
dele smaa fine Ting til Spejderne
for at forsøde dem Tilværelsen. Et
Besøg i Svanninge Banker, hvor vi
blev trakteret med Chokolade og
Wienerbrød af Etatsraad Mads Ras
mussen, hører ogsaa med til Begi
venhederne.
Da vi Tirsdag den 21. tog Afsked
med Faaborg ved et Chokoladegilde,
skænket af Lensbaronen til »Hved
holm« paa »Voightsminde«, var det
med Bevidstheden om at have tilbragt
14 uforglemmelige Dage blandt gode
Kammerater.
Samme Dag afsejlede vi med Dam
peren „Falken“ til København med
passende Ophold i Svendborg, hvor
vi var indkvarteret til Aftensmad;
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Masnedsund (Vandgang) og Stubbe
købing, Afskedsmiddag, som Troppen
gav paa „Freys Hotel“. Onsdag den
22. var Herligheden forbi for den
Gang.
Scout.

„Vort Blades
2. Amatørfotografikonkurrence
finder Sted i Oktober Maaned.
Deltage i Udstillingen kan: Alle
Skolens Lærere og Elever, ogsaa
forhenværende.
Deltage i Præmieringen kan: Sko
lens nuværende Elever, og de, der har
gaaet i Skolen i det sidste Aar (Skoleaaret 1913—1914).
Der er udsat Præmier for:
Det bedste Genrebillede, udsat af
Frk. K. Jensen.
Det bedste Billede fra Skolelivet,
udsat af Skolebestyrer V. la Cour.
Det bedste Billede af gamle Byg
ninger i Lyngby eller Omegn, udsat
af Skolebestyrer H. Thyssen.
Det bedste Billede med Emne efter
frit Valg, udsat af »Vort Blad« (for
5. Kr. Fotografirekvisitter).
Det Billede, der bedst egner sig
til Reproduktion. Sujettet skal være
smukt, men helst ikke benyttet tid
ligere, og det skal være fra Lyngby
eller Omegn, udsat af Boghandler K.
Henriksen, Lyngby.
Hver Deltager maa indsende fra 1
—10 Billeder. Billederne skal være
indsendt til Bladets Kontor inden den
12. Oktober d. A.
Udstillingen er aaben Lørdag den
24. og Søndag den 25. Oktober her
paa Skolen. Entré 10 Øre pro per
sona.
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Bedømmelseskomiteen bestaar af
følgende:
For Skolen: Skolebestyrer V. la
Cour.
For »Vort Blad«: Helge Knudsen.
For den yderste Sagkundskab : Fo
tograf Türck.
---- Alle fotograferende anmodes
om at deltage i Konkurrencen.
Red.

Fotografikonkurrencen.
D’Hrr. Redaktører!
Tillad mig i „Vort Blad“ at komme
med et Par Angreb paa Fotografikonkurrencen.
Ligesom sidste Aar er der ogsaa i
Aar igen arrangeret en Fotografikon
kurrence her ved Skolen.
Dette
kan jeg saa godt forstaa, men jeg
synes, det er noget latterligt denne
Gang; thi der er meget faa i Skolen
— deres Antal overstiger ikke 3, si=
ger og skriver tre — der fotografe
rer, eller rettere sagt vil deltage i
denne Konkurrence.
Den eneste
Mulighed, Redaktionen saa har for
at faa Deltagere, er at lade de gamle
Elever, der har gaaet her i Skolen i
det sidste Aar, deltage. Men allige
vel, naar de kommer med, er Antallet
vist ikke meget mere end fem: og
da der er udsat fem Præmier, saa er
det næsten det letteste at give hver
af Deltagerne en Præmie og slet ikke
afholde nogen Konkurrence, fordi
Interessen derfor er saa usigelig lille.
Naar der endelig skal afholdes en
Konkurrence, lad det saa blive en af
en anden Slags; Emnet vil jeg over
lade til „Vort Blad“s Redaktion at
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bestemme, da jeg antager, det er
den, der har sat sig i Spidsen for
Fotograf ¡konkurrencen.
X.
Ovenstaaende Artikel har en Per
sonage indsendt til Redaktionen og
anmodet om dens Optagelse under
Mærket „X“. Jeg forstaar saa godt,
at Indsenderen benytter Mærket „X“,
„den ubekendte“, jeg vilde ogsaa
nødig lægge Navn til saadan en
Artikel.
Sidste Aar var Konkurrencen eiter
alles Mening yderst vellykket, og
der deltog ialt 6 Fotografer.
»X« skriver nu, at højst 5 Foto
grafer vil deltage i Aar, og at vi
hellere skulde give dem hver en
Præmie uden Konkurrence. For det
første vil jeg bemærke, at Konkur
rencen ikke er til for Piæmiernes
Skyld, men Præmierne for Konkur
rencens.
Man kan altsaa ikke godt
uddele Præmierne uden forudgaaende
Konkurrence. Jeg ved for Øjeblik
ket, at 4 Fotografer ganske bestemt
vil deltage, og sandsynligvis kommer
der nogle flere med. Hvad Delta
gernes Antal angaar, er det altsaa
ikke væsentlig forandret fra i Fjor.
Jeg tror ikke, at Fotograferne er
blevet mindre dygtige til at fotogra
fere i det Aar, der er gaaet siden
sidste
Konkurrence.
Tværtimod!
Paa det Omraade tegner Konkurren
cen til at blive mindst lige saa vel
lykket som den forrige — som alle=
rede tidligere bemærket — eiter alles
Mening var.
Naar der sidste Aar var saa mange
inde at se Udstillingen, tror jeg be
stemt ikke, det var fordi »Interessen
var saa usigelig lille«, og hvorfor
skulde den saa være bleven det nu?
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Redaktionen har overladt mig at
svare paa „X“s Artikel, fordi jeg er
Repræsentant ved Bedømmelsen af
Fotografierne.
Jeg anbefaler paa det kraftigste
»X« at gaa ind og se Udstillingen,
det vil sikkert ikke blive fortrudt,
idet jeg forøvrigt takker for udvist
Opmærksomhed!
Exred.

Advarsel.
Fotografer, pas paa —. I denne
Tid, hvor mistroiske »Jenser« lurer
overalt, maa man være forsigtig med,
hvad man fotograferer. Jeg havde
en ret ubehagelig Oplevelse forleden
Dag, som kan tjene andre ligestillede
til Skræk og Advarsel.
Jeg vilde
fotografere et gammelt Hus oppe i
Bondebyen og havde ikke bemærket,
der iaa en Skyttegrav lidt derfra.
Jeg havde faaet stillet Apparatet op
og skulde lige til at „nappe en Plade“,
da der til min Rædsel lyder et tord
nende »Holdt« bag ved mig. Jeg
vender mig om og finder mig staaende Ansigt til Ansigt med en meget
blodtørstig udseende »Jens«.
Jeg
maatte skyndsomst forklare, at jeg
var et ganske fredeligt Menneske,
og ingen „snedig Spion“, hvorpaa
han lod mig slippe meden Advarsel;
men han havde været i sin Ret til
at føre mig paa Stationen med det
samme
Altsaa — Fotografer, pas paa.
Malle.
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Redaktør for én Dag!

Den 10. Juli fejrede Frk. [ohansen
og Hr. Bo deres Bryllup; „Vort
Blad" bringer dem, omendskønt me
get sent, sin hjerteligste Lykønskning.
❖
*
*
Vi ønsker vore første Studenter til
Lykke med deres Eksamen. De opnaaede Gennemsnitskarakterer er flg. :

Inger Bentzen 4,36 Points.
Asgeir Gudmundsson 4,93
Svend Thorsen
3,79
*
*

„

Det højeste Pointsantal ved Realog Mellemskoleeksamen opnaaedes
af Knud Seidler og Poul Larsen, der
henholdsvis fik 5,71 og 5,64 Points.
*
*

Efter Sommerferien begyndte den
matematisk-videnskabelige Linie med
6 Elever; derimod er der ingen ny
sproglig Linie paabegyndt i Aar.
*
*
*
Paa Grund af den indskrænkede
Køreplan, begyndte Skolen — til alle
Elevers Sorg — fra 31. August Un
dervisningen Kl. S1/^ Morgen.
*
*
*
Ingeborg la Cour, der i Fjor gik
ud af Skolen, er blevet forlovet med
Hr. Lærer E. Holme-Hansen.
Til
Lykke!
*
*
*
I. Mellemskoleklasse var den 1.
September med Skolebestyrer Thys
sen og Skolebestyrer la Cour paa
„Oldnordisk Museum“ i København.

Den paa Generalforsamlingen valg
te Redaktør, Arthur Andersen, er d.
1. Septbr. begyndt paa „Polyteknisk
Læreanstalt“ i København. Han opnaaede ikke engang at begynde sin
Redaktørvirksomhed ved Verdensor
ganet „Vort Blad“.
*
*
*
Forhenværende Medarbejder, An
nonceinspektør og Redaktør af Spej
der- og F. D. F.-Rubrikken ved „Vort
Blad“, Poul Asmussen, er den 20.
August begyndt paa „Brocks Han
delskole“ i København.
*
*
*
For Fremtiden bedes andre Skolebla
des Redaktører, som vi bytter Blade
med, at sende disse til „Vort Blad“s
Forretningsfører, Vinkelvej 8, Lyngby.
*
*
*
„Vort Blad“s Redaktionskontorer er
herefter: Virumgaard, Lyngby, Tlf.
Lyngby 132 (Poul Larsen), Hovedga
den 44, Lyngby, Tlf. Lyngby 101
(Hilmer Gudmundsson).
„Vort Blad“s Forretningsførers Kon
tor er: Vinkelvej 8, Lyngby, Tlf.
347, (Svend Klausen).
*
*
*
Hr. Bo er for Tiden indkaldt som
Soldat og indkvarteret i Nærheden
af Vedbæk.
*
*
*
Rubrikken „Vore Spejdere og F.
D. F.’“er er, som vore Læsere sikkert
har lagt Mærke til, afgaaet ved en
blid og rolig Død. Dette er af Hen
syn til Flertallet af vore Læsere, hos
hvem den sikkert ikke vækker megen
Interesse. Dermed er Bladet selv
følgelig ikke lukket for Indlæg angaaende det Emne, som denne Ru
brik har behandlet.
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Soldaterstrømper.
Det er udmærket Ide af Skolens
yngre Elever, som har Tid til det, at
strikke Strømper til Soldaterne. De
lange Marschture tager slemt paa
Strømperne, og flere har ikke Raad
til at anskaffe saa mange, som der
skal til; Gagen er jo ikke videre
straalende. Strik endelig alt hvad I
kan!
Mangen en Soldat vil blive
glad, for et Par gode, varme Hoser
til Vinteren.
Y.

ISOLATOR
FLASKEN
holder Indholdet koldt eller
varmt i mere end 20 Timer.

2S

Ilium.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
™ 362.

m^arø.

anbefales.

Køb deres Varer hos

Klaverundervisning.

M Johansen.

Ingeborg Usslng - Villa Skrænten.

Lyngby Kaffemagasin

L. P. Gravlund,

— Telf. 192. —
Ældste og største 1. Kl.s Specialforret
ning i Holl. Java-Kaffe i Lyngby.

Lyngby Hovedgade 1.
Lager af Kolonial-, Material- &
Delikatessevarer.

Hovedgaden 15.

Eneudsalg for kgl. Hof-Vinhandler

E. Chr. Dahl.

H, C. Mønster & Søn.

„Péncala“, den bedste Pencil, 1 Kr.
„Kaweco“, den bedste Fyldepen.
Fyldepenne med Guldpen fra 2 Kr.

LOMMEKNIVE, engelske, stort Udvalg. — AMATØR-ALBUM i alle Størrelser.

= Fotografiske Artikler.

-

Knud Henriksen,
TelefonS/.

— Bog-, Papir- og Kunsthandel, —
Hovedgaden 26.
—
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---—■ Damehatte
Nye Modeller hjemkommet.

—=
Billige Priser.

JOBS. PETERSEN.

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe

Türck, Lyngby,

anbefales.

Fotografisk Etablissement.

Sophus Lund & Co,

— Telf. 273. —

Hovedgaden 23.

C.

Telf. 88,

■»—M—■«———■———

Frederiksens Skrædderforretning,
-

-■

■ Hovedgaden 50.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Fotografiske Artikler.
Lyngby Hovedgade 40.

Tlf. 55.

ËââËâSËââËÂâiëââiESSSii^^

Telf. 215. ;—

—:

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med

hjemmelavet Konfekt
Hovedgaden 43.

Emil Clausen,
Fotograf, Frederiksberggade 34. Empire
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.
J. Mehren, Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 2, Lyngby,

VORT BLAD.
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Til Konfirmationen
Største Udvalg i Salmebøger fra 1,50 ti! 8 Kr.
(Navn gratis).

Konfirmationskort - Telegrammer.
Telegrammaoper - Visitkort = Takkekort

1NQER DITLEVSEN,
------------------ Hovedgaden ------------------

KONFIRMATIONSGAVER
K“ Kort og Telegrammer,
Takkekort og Visitkort

C. G. Petersen,
Bog-, Papir- og Tapethandel,

J. H. Hillebrandt
Manufaktur= og Herreekvipering.
Altid Nyheder.

Telefon 216.

Lyngby.

Hovedgaden 46.

Gode Varer.

Moderate Priser.
Leverandør til Lotteriet.

Telf. 9.

R. W. Rasmussen
Lyngby.

Telf. 151.

er Leverandør til Vare
& Laiidbriigslotteriet.

Konfirmationsgaver købes hos

C. KLESTRUP. Urmager og fiuldsmed.WL
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører'. Poul Larsen, Virumgsard. Telf 132
og Hilmer Gudmundsson, Hovedgaden 44, Telf. 101.. Forretningsforer : Svend Klausen, Vinkelvej
8, Telf. 347. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Lyngby.

