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Nr. 5. Fredag d. 20. November 1914. 3. Aarg.

Vort Bibliotek.
De lange, lyse Sommerdage kaldte 

os ud for at nyde Livet i den grønne 
Skov eller ved den hvide Strand, og 
det er aldrig helt glædeligt, naar 
Stormene i Oktober melder os, at det 
for Fremtiden er Kakkelovnen, vi 
maa holde os til, hvis vi Skolemen
nesker skal fortsætte uden at følge 
Bjørnenes Eksempel og gaa i Hi 
Vinteren over. Kakkelovnskrogen 
og den tændte Lampe har nu ogsaa 
sin Poesi, og de lange Aftener, da 
man i Hjemmene søger sammen om 
det store Bord, kan blive lige saa 
rige paa Oplevelser, som Feriedagene 
var det, naar blot den rigtige Bog er 
kommet med hjem. Kan du huske i 
H. C. Andersens Eventyr „Nissen hos 
Spækhøkeren“, (du er maaske vok
set fra den Slags Børnehistorier, men 
vid saa, at samme H. C. skrev og
saa Romaner, og de var gode), der 
staar den lille Mand paa Tæerne og 
kigger ind ad Nøglehullet i Døren 

ind til Studenten ; han sidder og læ
ser i en stor Bog ganske alene i et 
fattigt Tagkammer, men Nissen sy
nes, at der op af Bogens Blade gror 
en vidunderlig Verden frem, hvis 
Mage han aldrig har set, og hvis 
Herlighed faar ham til rent at glem
me den fede Schweizerost i Butikken ; 
da en Ildebrand griber om sig i Hu' 
set, ved Nissen med sig selv, at 
denne kostelige Bog maa reddes 
frem for alle andre af Husets Skatte. 
Det var nu Nissen, der havde Held 
til at finde en saadan Bog, og des
værre — Titlen skrev H. C. Ander
sen ikke op, — men har du ikke 
ogsaa oplevet, rat medens du læste 
forsvandt Kg. Lyngby i en fjern 
Taage, og du var kommet paa Rej
ser i Følge med Mennesker, hvis 
Bekendskab, du ikke vilde undvære. 
Har du færdedes med Topelius’s 
Helte paa Valpladserne (hvor det var 
Mandens Mod og ikke de 42 Centi
meters, der gjorde Udslaget), har du 
fulgt med Walter Scott gennem Sa
lene og Fængslerne i Ridderborgene, 
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eller er du endnu paa det Standpunkt, 
da Rødhuden „Stifinder“ og Neger
drengen „Uhuhu“ hører til din nær
meste Omgangskreds? Det kunde 
jo ogsaa tænkes, at f. Eks Redaktø
rerne eller Komitéen i denne Vintertid 
søgte at danne deres Aand ved — 
undskyld jeg siger det — at sætte 
al Magelighed til Side (det er jo en 
Fjende, vi alle har) og give sig i 
Kast med en større Opgave som 
Studiet af en eller anden stor Per
sonlighed — for maaske senere at 
holde et Foredrag i Diskussionsklubben 
om vedkommende. Al Læsetrang og 
Læsetvang, — men ikke den formaals- 
løse Forslugenhed af hvad som helst 
læseligt — kommer Skolens Bibliotek 
paa det venligste i Møde. Højeste In
stans i Forvaltningen har givet Lov til 
at indrette Biblioteket efter nyeste, bed
ste og varigste amerikanske Mønster. 
En sagkyndig Bibliotekar har tilsagt 
gratis Vejledning, og for at alt skal gaa 
sin Gang — helst den lige, jævne — 
venter vi kun paa Tilbud om gratis 
Hjælp af en velvillig Haand, der kan 
føre en Pen med smukke Snørkler 
og Sving. Ejermanden til en saadan 
Haand bedes snart melde sig hos 
Bladets ærbødige Holder

/. H.

Aabent Brev
til

„Klump e=D u m p e“.

»Kære Klumpe-Dumpe 1«
Da Du i sidste Numer af »V. B.« 

har skrevet en Artikel, en Kritik af 
Bladet, vil jeg gerne have Lov til at 

knytte et Par Bemærkninger til den. 
Du skriver : Skolens Elever og de 
andre Lærere (Meningen med dette 
»andre« forstaar jeg ikke) kan da 
ikke være saa enige, at der ikke 
kan findes et Emne at diskutere ! 
1 disse dine Ord ligger der en Sand
hed : at der bør være Diskussion i 
»V. B.«, noget vi vist alle er enige 
om. Men det er nu ikke saa let at 
finde passende Emner. Du skulde 
selv foreslaa et eller flere, saa havde 
man da nogle at vælge imellem. Du 
skriver, at Lærerne bør deltage. Jeg 
maa maaske gøre Dig opmærksom 
paa, at et Skoleblad er et Blad for- 
Eleverne, der udgives af disse selv. 
Jeg vil selvfølgelig ikke sige, at vi 
ikke skal gaa til Lærerne, naar vi 
ønsker et godt Raad — tværtimod ! 
Og jeg vil heller ikke sige, at Læ
rerne ikke maa skrive i Bladets Spal
ter. Hvis en Lærer tilbyder »V. B.« 
en god Artikel, skal den selvfølgelig 
optages. Men Diskussionen bør kun 
føres af Eleverne.

Endvidere skriver Du : Hvad gør 
det, at Du (»V. B.«) gaar udenfor 
Skolen og finder Emner. Det er nu 
ikke ethvert Emne, der egner sig til 
Diskussion i et Skoleblad. Man kan 
naturligvis hente Emnerne udenfor 
Skolen, men i Almindelighed bør 
man sikkert ikke gøre det !

»Husk, at der ogsaa er mange 
Udenbys-Abonnenter, der ikke er in
de i Skolens Forhold«. Hertil vil jeg 
først bemærke, at »V. B.« først og 
fremmest skrives for Eleverne og ikke 
for Udenbys-Abonnenterne. Naar der 
findes en Del heraf, er det enten 
forhenværende Elever, eller andre, 
der paa en eller anden Maade er 
kommet i Forbindelse med Skolen. 
Den Paastand, at der findes mange 
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Udenbys-Abonnenter, der ikke er 
inde i Skolens Forhold, maa du læn
gere ud paa Landet med. Hvorfor 
skulde de holde Bladet?

»Smaa Spydigheder gør sig ganske 
storartet«, skriver Du. Hertil vil jeg 
føje : blot ikke i et Skoleblad !

Naar vi fratager det, jeg nu har 
kritiseret, er Du ikke kommet saa 
klumpe-dumpet fra din Artikel ; i saa 
Tilfælde er der ganske vist ikke me
get tilbage.

Eet er vi aabenbart enige om : at 
gøre »V. B.« saa godt som muligt. 
Men det er ikke tilstrækkeligt, at Du, 
et Par Stykker til og jeg skriver i 
det. Alle de ældre Elever bør, som 
jeg ogsaa fremhævede det paa Ge
neralforsamlingen, huske paa, at det 
er deres Blad, »udgivet af Elever i 
Lyngby højere Almenskole«, og at de 
har en Forpligtelse til at støtte det. 
Det gør de bl. a. ved at skrive 
Indlæg til det. Gør de det, skal det 
nok blive godt ! Og gid de vil gøre 
det ! H. Kn.

Kære „Vort Blad“.
Tillad en god Veninde at gøre en 

lille Bemærkning. Jeg har lige læst 
din sidste Udgave og giver »Klumpe- 
Dumpe« fuldstændig Ret. Du er 
virkelig somme Tider lidt tør. Du 
siger til dit Forsvar, at du nok vil 
indrømme, at forrige Udgave var »no
get tør«, og at »KIumpe-Dumpe« dog 
maa tilstaa, at du har forbedret dig. 
Bliv ikke vred, naar jeg siger, at du 
uden Skade kunde forbedre dig lidt 
endnu. Endvidere kære Ven, havde 
Hr. Helge Knudsen til min og vist 
andres Sorg ikke kunnet finde Ud
tryk for sine Følelser paa Dansk, 

men havde set sig nødsaget til at 
udtrykke sig i et fremmed Sprog; 
husk paa, at vi ikke alle er lige 
lærde, saa jeg vilde blot bede dig — 
jeg mener hvis det skulde ske en 
anden Gang — vilde jeg være dig 
meget taknemlig for en Oversættelse.

Ja, saa vil jeg blot bede dig und
skylde, at jeg har gjort dig Ulejlighed.

Din hengivne Veninde.
Eva.

Elev i Lyngby højere Almenskole. 
* * *

Frk. Eva skriver, efter at have ci
teret en Linie af vort Svar til »KIumpe- 
Dumpe«, at Bladet uden Skade kunne 
forbedres lidt endnu. Naar vi skriver, 
at Bladet har forbedret sig fra det 
ene Numer til det andet, mener vi 
selvfølgelig ikke dermed, at det har 
forbedret sig saa meget, det over
hovedet kan. Et Blad kan i det hele 
aldrig blive saa godt, at det ikke 
kan forbedres. Nej, vi har godt set 
en Del Mangler ved Bladet, som vi 
paa Kraft søger at rette. Men vi er 
glade, naar vore Læsere hjælper os. at 
finde flere og udbedre disse.

Hvad nu det andet Punkt i Frk. 
Eva’s Artikel angaar, er vi overor
dentlige glade ved at se, at »Vort 
Blad« læses med saa stor In
teresse, at man er ked af ikke at 
kunne forstaa en lille Notits.

Paa den anden Side vilde det vist 
ikke volde Frk. Eva ret stor Ulejlig
hed at faa en ældre Elev til at over
sætte omtalte Stykke for sig. Hvis 
Frk. Eva vil gøre sig den Umage at 
komme hen til mig i et Frikvarter, 
skal det være mig en speciel Fornøj
else at oversætte det,

NB. Indsendere, der vil have de
res Artikler i under pseudonymt Navn, 
maa opgive deres rigtige Navn til 
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en af Redaktørerne, da Artiklen ellers 
ikke bliver optaget. H. G.

Furier.
Jeg har erfaret, at den Artikel, 

som H. K. skrev i forrige Numer af 
»V. B.«, har gjort mere Skade end 
Gavn. At skælde Pigerne i vor[Skole 
ud for Furier har kun faaet dem 
mere til at optra;de som saadanne.

Farende rundt i Skolegaarden gen- 
nemprygler og mishandler de fleste 
af dem (der findes dog Undtagelser) 
paa den mindst dannede Maade de 
mandlige Elever, der rædselsslagne 
over pludselig at se [den frygtelige 
Verdenskrig forflyttet til vor ellers 
fredelige Skole og over at komme i 
Konflikt med »Pigebørn«, flygter bort, 
skrigende og raabende paa deres 
Uskyldighed.

Om dette skal være Beviset paa 
moderne Kvindelighed og Ungdom 
eller det modsatte, ved jeg ikke, men 
haaber imidlertid ikke det første ; saa 
saa det galt ud!

Jeg vil ikke her nævne Navne paa 
nogen som helst (jeg tør nemlig ikke); 
de unge Damer ved vistnok selv, 
hvem disse Linier gælder, men jeg be
der dem kun med megen Agtelse 
om at optræde mere anstændigt og 
blidt overfor de mandlige Elever, (der 
selvfølgelig som oftest er ganske 
uskyldige); det vilde sikkert være til 
stor Glæde for begge Parter.

Men — »Mädchen sind wie die 
Engelein«, og jeg er derfor saa godt 
som overbevist om, at denne Hen
vendelse vil være til saare liden 
Nytte, men jeg haaber dog paa det 
bedste. P. L.

Episoder fra Skolelivet.

Forleden Dag kunde man i et Fri
kvarter pludselig se en af vore Re
daktører, Poul Larsen, komme faren
de over Gaardspladsen og »nalle» en 
Pige fra IV. en ordentlig en oven i 
»Nødden«. Pigen blev naturligvis kon
fus og udslyngede Ord som Bandit 
og Laban, alt medens hun snurrede 
rundt paa Hælen. Derpaa gav hun 
sig til at forfølge Synderen, men op
gav dog dette efter at have væltet 
en ; Lærerinde og traadt en anden 
paa Ligtornene (ingen Roser uden 
Torne).

Et Par Dage senere kunde man se 
samme unge Dame gaa rundt med 
et Stykke Kridt og overmale Ryggen 
paa alle Drengene. Hun holdt først 
op med disse skønne Bedrifter, efter 
at en af Eleverne (ellers et meget 
pænt Menneske) havde lovet at vende 
op og ned paa den første den bed
ste, der nærmede sig med et Stykke 
Kridt i Haanden.

Uha! Fyda! H. G.
* *

Jeg maa til den første af ovenfor 
beskrevne Episoder tilføje, at det var 
efter et af de omtalte Furie-Overfald, 
at jeg udførte nævnte Hævnakt; dog 
først efterø at min Taalmodighed var 
bristet og Lysten til Nemesis kom
met over mig.

Poul Larsen.

„V ort B1 adus Indsamling 
til de belgiske Nødlidende og Flygt
ninge har til Dato indbragt 180 Kr. 
Bidrag modtages stadig ved Henven
delse til Redaktionen.
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Kære »V. B.«
Da jeg har hørt Du er for tør, be

des Du optage følgende vandede 
Indlæg :

Mærkelighed.
Den Mærkelighed, der ikke ind

træffer én Gang i hvert Aarhundrede, 
nemlig, at Fastelavns-Mandag falder 
paa en Tirsdag, indtræffer heller ikke 
næste Aar, uagtet det ikke er Skudaar.

* **
Godt sluppet.

En Dame passerede i Tirsdags 
Kongevejen i Nærheden af Jernbane
overskæringen. Næppe 10 Minutter 
efter kom et Automobil susende i 
fuld Fart ned ad Vejen og vilde ufejl
barlig have kørt den ulykkelige over, 
hvis hun ikke allerede havde været 
et godt Stykke henne ad Jernbane
stien.

* * *
Snedigt.

En Kemiker i II. Gymnasieklasse 
har i Anledning af den snart tilstun
dende Paaske anstillet Experimenter 
med at indgive Høns forskellige Ani
linfarver i Maden, for at faa dem til 
at lægge kulørte Paaskeæg. Forsø
get lykkedes over al Forventning, ef
ter at det først var løbet uheldigt af 
nogle Gange, da Farverne blandedes 
under Fodringen, og Hønsene som 
Følge heraf lagde »skidne Æg«. Han 
piøver nu, ved at udsætte Dyrene for 
en stærkt koncentreret Dampvarme, 
at faa dem til at lægge blødkogte 
Æg og agter derefter at udvide Ex
periménteme saa vidt, at han, ved 

Anvendelse af koniske Spejle, kan 
faa dem til at lægge Spejlæg.

»Kunsten stiger«, sagde II. G., de 
flyttede op paa Kvisten.

En vandet.
* * *

Har I hørt dette?
Paa en forfærdelig Regnvejrsdag for 

14 Dage siden gled en Dreng i Sko- 
legaarden og bogstavelig druknede i 
dens bløde Bund. Med Nød og næp
pe reddedes han i Land i sidste Øje
blik, bedækket med Snavs fra øverst 
til nederst. Følgen af denne Ulykke 
(der heldigvis aldrig har passeret, men 
er Opdigt) blev, at Bestyrerne, for at 
undgaa slige Tilfælde i Fremtiden, 
lod lægge Grus paa Pladsen.

En meget god Idé. Jeg.
* **

Forleden Dag havde jeg Brev fra 
Redaktør Jürgensen, der meddelte 
mig, at »Aaret rundt« vilde genopstaa 
i Begyndelsen af Januar med Allan 
S. Christensen som Redaktør. Jeg 
glæder mig til at gense »Aaret rundt« 
og haaber, at den nye Ledelse maa 
blive lige saa god som den gamle.

H. Rn.
* * *

Næste Numer af »V. B.« bliver et 
stort Julenumer, der udgaar omkring 
15. Decbr. Red.

* * *
»Diskussionsklubben« og »Dronnin

gen« har begge afholdt deres regle
menterede Møder med god Tilslut
ning, men Pladsen forbyder os baade 
at referere Diskussionsmødet og at 
komme nærmere ind paa Skakmødet. 
Ligeledes har vi paa Grund af Plads
mangel ikke kunnet optage et lille 
Indlæg mod H. Kn., men det vil kom
me i Julenumret. H. Q.
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Arbejd for

Vort Blad s
Udbredelse!!!

ISOLATOR
FLASKEN

holder Indholdet koldt eller 
varmt i mere end 20 Timer.

2= Ilium.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
Tlf 362- anbefales. aarø.

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.
Lyngby Kaffemagasin

— Telf. 192. —
Ældste og største 1. Kl.s Specialforret

ning i Holl. Java-Kaffe i Lyngby.

Hovedgaden 15.

E. Chr. Dahl.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

L. P. Graulund,
Lyngby Hovedgade 1.

Lager af Kolonial-, Material- &
Delikatessevarer.

Eneudsalg for kgl. Hof-Vinhandler

H. C. Mønster & Søn.

Lædervarer i stort Udvalg. 
Fyldepennen „RENOMMÉ“ Pris 1 Kr. Bedste eksiste-ende 

men 14 Karat guldpiett. Pen.
—.. Penkala Pencils 1 Kr. ------ —

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

Hovedgaden 46. Lyngby. Telefon 216.
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== Damehatte - — — s 
Nye Modeller hjemkommet. Billige Priser.

JOBS. PETERSEN.

Vor anerkendte ekstrafine

Java-Kaffe
anbefales.

Sophus Lund & Co,
Hovedgaden 23. Telf. 88,

Türck, Lyngby, 
Fotografisk Etablissement. 

— Telf. 273. —

C. Frederiksens Skrædderforretning,
- Hovedgaden 50. Telf. 215. =— ■

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. E”p,r\vK"7o'"^
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

J. Mehren, Frisar- & Barbersalon, Jernbanevej 2, Lyngby.
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INGER DITLEVSENi
Bogbinderi & Papirhandel

samt Skolematerielhandel anbefales.

=- (Lige ved Siden af Realskolen).
Salmebøger, Prospektkort, Lykønskningskort.

r
„Péncala“, den bedste Pencil, 1 Kr.

i „Kaweco“, den bedste Fyldepen.
i Fyldepenne med Guldpen ira 2 Kr.
' LOMMEKNIVE, engelske, stort Udvalg. — AMATØR-ALBUM I alle Slørreiser.
i - — Fotografiske Artikler. — ■ ■
i Knud Henriksen,
' ~ , r.„ — Bog-, Papir- og Kunsthandel, —I Telefon 57. Hovedgaden 26.

L-- - -

J. H. Hillebrandt
Manufaktur- og Herreekvipering.

Altid Nyheder. Gode Varer. 
Moderate Priser.

Leverandør til Lotteriet.
Telf. 9.

R. W. Rasmussen
Lyngby. Telf. 151.

er Leverandør til Vare- 
& Landbrugslotterlet.

Festgaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, T603Ï..
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører'. Poul Larsen, Virumgaard, Telfjl32 
og Hilmer Gudmundsson, Hovedgaden 44, Telf. 101. Forretningsfører: Svend Klausen, Vinkelvej 

8, Telf. 347. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Lyngby.


