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Nr. 13. Tirsdag d. 20. April 1915. 3. Aarg.

Ungdom og Demoralisation.
Hvad forstaar man ved demoralise

rede unge Mennesker? Ja, manges De
finition vil sikkert se saaledes ud : Det 
er unge Mennesker, der ryger, ser paa 
daarlige Films, gaar med Stok, tager 
Lorgnetterne forfængeligt og altid har 
den sidste Døgnfluemelodi paa Læberne.

Men hvorfor skal man i Grunden 
gøre saa mange Ophævelser, fordi de 
ældre Elever ryger; hvis det smager dem, 
saa lad dem ryge — vel at mærke, hvis det 
sker med Maade. Selv ryger jeg ikke, 
da jeg ikke finder nogen Nydelse i det, 
men der er sikkert mange, der kun 
ryger for at synes nogle vældige Karle, 
hvad der selvfølgelig baade er menings
løst og foragteligt. Dog - jeg maa 
skynde mig at bemærke, at ovenstaa- 
ende — ligesom alt det følgende — ikke 
gælder for det saakaldte „smuldre Køn“. 
Er der noget, jeg ikke kan lide at se, 
er det en ung Pige med en Cigaret 
mellem Læberne, men det er heldigvis 
heller ikke hver Dag, man ser det.

Vi kommer til det næste Punkt : at se 
paa Films. Daarlige Films bør man 
selvfølgelig ikke se paa; Spørgsmaalet 
er kun, hvad man forstaar ved saadanne. 
Efter min Mening behøver man ikke at 
gaa langt, for at se daarlige Films ; 
man kan blot gaa til vor egen sølle 
Biograf paa Jernbanevej. Jeg mener 
langt fra, at Stykkerne her støder Mo
ralen, men de er bogstaveligt skrevet 
ikke værd at se. Der kan maaske 
komme enkelte gode Stykker, men som 
oftest er det noget Bras; man kan 
ligefrem faa sin Smag ødelagt ved at 
se paa dem. For at se gode Films 
maa man til København og i et Teater 
som Paladsteateret. Lyngby skulde have 
et langt bedre Biografteater end det 
nuværende.

Vi gaar videre.
Hvad siger Læseren til en Søndag 

Eftermiddag at se Herrer som Helge 
Knudsen og Emil Bentzen spadsere paa 
„Lyngby Strøg“ med Stok (Sølvhaand- 
tag), Lorgnetter (Guld-) og hvad der 
ellers hører til, saasom Blomst i Knap
hullet og en Snip af et Silkelommetør



3. Aarg. VORT BLAD. Nr. 13.

klæde lige synligt over Kanten af Bryst
lommen, eller de Herrer Poul Larsen og 
Svend Klausen, der kun mangler Lorg
netterne. — Kommentarer er overflødigt.

Mennesker, der i en evig Saligheds
rus altid nynner paa den sidste Døgn
fluemelodi, er ikke rare at være sammen 
med — særlig naar de ikke er musi
kalske — men dem er vi heldigvis fri for.

Alt i alt maa man sige, at vi er 
temmelig fri — vi har jo Fyrene med 
Stok og Lorgnetter — for demoraliseret 
Ungdom.

Salomon.

Ned ad Bakke.
Værre Jeremiade-Numer end „Vort 

Blad“s sidste skal man dog lede længe 
om — heldigvis! De to Redaktører og 
Klubformænd vrider Hænderne i beret
tiget Vrede og Sorg, thi se — Folket 
har vendt sig fra dem. Ikke vil det 
skrive til „V. B.“ Ikke vil det komme 
i Diskussionsklubben. Ikke vil det spille 
Skak. Og selve Skolebladene kan ikke 
faa „Fællesforeningen“ til at gaa. Sort 
i Sort.------- —

„Diskussionsklubben“ afholdt det sid
ste ordentlige Møde den 15. Januar og 
siden — ja siden — ikke mere“. Selve 
Læsningen lyder som en dvaskt hen
døende Flods Rislen. Poul Larsen kla
ger over manglende Interesse for „Klub
ben“, og vover i samme Aandedræt at 
nævne, at der intet Møde har været 
siden 15. Januar!

Bestyrelsen har altsaa givet op før 
det var nødvendigt. Et Par halvdaarlige 
Møder, og øjeblikkelig smider de Ar
bejdet. Nej, hvis Bestyrelsen vilde staa 
med rent Mel i Posen, saa havde den i 
Løbet af Februar, Marts, April ladet af

holde Møder f. Eks. om „Ungdommens 
Stilling til Grundlovsforslaget“, „Hvorfor 
ønsker jeg at se de Allierede som Sejr
herrer?“ „Mén efter Krigen“ osv. osv. 
Hvis Bestyrelsen saaledes havde gjort 
sin Pligt, uanset om der kom andre end 
den selv eller ej — ja saa kunde den efter 
et Par Maaneders Forløb med Rette 
blæse det hele et Stykke. Medlemmerne 
var saa. ikke bedre væld. — — Prøv 
igen højtærede Bestyrelse, prøv at være 
lidt opfindsom, øv Jer i at gribe 
Øjeblikkets Aktualiteter, uden det gaar 
det ikke, men det er ogsaa Evner, som 
Medlemmerne har Ret til at forudsætte 
hos den Bestyrelse, de har valgt. En 
Skakkub ved en Skole er efter min 
Mening en ren Misforstaaelse, lad den 
forsvinde ind i det store Intet, hvorfra 
geschäftige og unøgterne Hoveder har 
draget den frem.

Under stor Brask og Bram startedes 
for et Aars Tid siden en Sammenslut
ning af danske Skoleblade. Foreningen 
havde til Formaal at fremme Samarbej
det mellem Bladene, dels ved fælles 
Klichéer, fælles Artikler og endelig en 
Bedømmelse en Gang aarlig (ikke som 
Formanden Hr. Poul Crüger-Hansen me
ner to Gange aarlig.) Ogsaa den er i 
den sørgeligste Opløsning. Een vil ikke 
det, og een vil ikke det, men mon ikke., 
ogsaa her Ledelsen har den væsentligste 
Skyld? Hæng i!!! raaber Poul Larsen 
til Medlemmerne af de forskellige snart 
havererede Foreninger. Denne Opfor
dring gaar fuldt saa godt tilbage paa 
Bestyrelsen selv.

Svend Thorsen.



3. Aarg. VORT BLAD. Nr. 13.

Kongen og Dronningen

som fra den 21. ds. atter har taget Ophold paa Sorgenfri.

Gymnasiastmødet.

Forleden Dag fik de ældre Elever en 
ivrig Opfordring til at efterkomme Ind
bydelsen : Gymnasiaster og Elever i 
Realklassen indbydes til et Møde, hvor 
Kammerherre Oxholni vil tale.

Den 19. samledes ca. 30 studiosi og 
— sae med nogle faa ældre og over
værede med Interesse det lille Møde — 
1 Time langt. Kammerherre Oxholm 
begyndte med at fortælle lidt om den 
moderne Gymnasiast og Studenterbevæ
gelsen, og derefter gik Taleren ind paa 
sit Hovedemne: Karakter og Kristen
dom. Han skildrede først Karakterens 

Dannelse i ca. 15—20 Aar —- den far
lige Alder — og dernæst paapegede han 
den nøje Samhørighed mellem Emnets 
to Led. Til Slut takkedes Kammerher
ren af Skolebestyrer Thyssen og Læge 
Preisler, der tillige indbød de unge til 
at komme i „K. F. ,U. M.“

De fleste af Deltagerne gik vist bort 
med et „Paa Gensyn“ paa Læberne.

H. Kn.

Arbejd for
Vort Blad s

Udbredelse!!!
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Klubben.
Poul Larsen skriver i sin Klage over 

vore Klubber: „Diskussionsklubben af
holdt sit sidste Møde den 15. Januar 
og siden — ja, siden — ikke mere“.

Jo — siden netop mere. Jeg opfor
drede Poul Larsen til at holde en Ind
ledning ved næste Møde d. 27. Januar, 
og da han bad om Emne, forelagde jeg 
ham flere. Men saa kunde han ikke 
naa at faa Indledningen færdig til den 
27., saa formaaede jeg Svend Thorsen 
til at holde en Indledning om : „Krigen 
og Socialismen“. Mødet blev berammet, 
og om Aftenen den 27. mødte adskillige 
Medlemmer. Men nu viste det sig, at 
disse Medlemmer, fordi de havde hørt Ind
lederen saa tit, og denne desuden kom 
meget for sent, at de ikke brød sig om 
at høre ham en Gang til. Da jeg 
mærkede dette, lod jeg foretage en Af 
stemning, og det blev énstemmigt vedta
get at hæve Mødet.

Derpaa mente jeg, at P. L. nu maatte 
have Tid nok til sin Indledning, og op
fordrede ham adskillige Gange til at 
svare bestemt paa, om han vilde holde 
den Onsdag den 10. Februar, men Ti
den gik, og der kom ingen Indledning 
fra ham. I min Fortvivlelse gik jeg 
alle Klasserne igennem, men endog 
Herrer som Svend Klausen, Helge Knud
sen og Emil Bentzen svarede Nej paa 
mine Opfordringer om at indlede den 
17. Februar eller senere. Hvad skulde 
jeg arme Menneske gøre?

„Indled selv!“ vil mange svare. Ja, 
men det gjorde jeg ved „det sidste or
dentlige Møde“, dog ikke „den 15. Ja
nuar“ som Poul Larsen skriver, men den 
13. Januar. Ved denne Fejltagelse viser 
han, hvor lidet grundigt han er gaaet 
til Værks, og hvor lidt han har tænkt 

over Sagen. Naa, da jeg havde indledt 
den 13., mente jeg at have gjort min 
Pligt, og naar saa Klubbens andre Med
lemmer ikke vil gøre deres til at holde 
den paa Benene, ja — saa kan jeg ikke 
gøre noget.

--- - — Poul Larsen kan godt lide 
at sidde mageligt hjemme og gøre en 
frygtelig Bunke Vrøvl, men at tage lidt 
fat og hjælpe „Klubben“ — som han 
lader til at holde saa meget af — gider 
han ikke.

Hilmer Gudmundsson, 
Formand for Klubben.

For Frankrig’.
I en lille By i Nordfrankrig var der 

stor Opstandelse. Tidlig om Morgenen 
var en Rytter kommen sprængende igen
nem Byen og havde raabt, at Tyskerne 
var gaaet over Grænsen. En panisk 
Skræk greb Beboerne. Mange flygtede, 
men andre sagde, at de vilde have et 
mere slaaende Bevis for, at det var 
sandt. Og Beviser fik de nok af.

Allerede to Dage efter kom 3 Batail- 
Ioner ind i Byen. En højtstaaende Of
ficer gik straks op til Byfogden og for
langte, at alle Bagerierne i Byen skulde 
bage Brød til Soldaterne, og endvidere 
at alle tjenstdygtige skulde stille og 
grave Skyttegrave.

Da nu alle Mændene var samlede og 
skulde til at arbejde, havde en lille 
Dreng i sin Skræk gemt sig i en Høstak, 
og herfra hørte han en Samtale mellem 
den kommanderende Officer og en af 
hans Adjudanter. „Kaptajn“ sagde Of
ficeren stille, men indtrængende, „lad 
straks en Kurér ride til Richettebroen og 
beordre Soldaterne Soldaterne til at 
skynde sig med at lægge Miner. Ge
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neral de Bruetz vil kunne være der om 
et Par Timer“.

Da Kaptajnen havde fjernet sig, løb 
den lille Dreng hen til sin Fader og 
fortalte ham, hvad han havde hørt. Fa
deren studsede, tænkte sig et Øjeblik 
om, kastede saa pludselig sin Spade og 
satte i fuld Fart af Sted over Markerne. 
Øjeblikkelig sprang en Del Tyskere efter 
ham, men trods al deres Anstrengelse 
vandt de ikke ind paa ham ; han løb 
jo for sit Land. Men han, mærkede 
snart, at det ikke kunde gaa ret længe 
paa den Maade. Pludselig snublede 
han og faldt, og Tyskerne var lige bag 
ham.

Men med et ser han et svagt Haab 
■om Frelse. Thi dér, lidt forude, kom
mer en Flyvemaskine ! — — —-------  
Han spejder, ■— og pludselig fyldes han 
med Mod. — — ■— — Han har op
daget det store F. paa dens Vinger, og 
med Fortvivlelsens Mod styrter han frem 
■og raabeL saa det giver Genlyd i Bak
kerne : „Vive la France 1“ Flyvemaski
nen daler. Han vinker med sin Hue, 
■og nu — — — nu har Maskinen naa- 
ham, og i et Spring kaster han sig ind 
■over Ruffet blandt Bardunerne. Et Skrig 
af Raseri høres fra Tyskerne, som ser 
Flygtningen slippe bort. Men kort efter 
sidder han til Hest foran en stor, fransk 
Troppeafdeling og leder den bag paa 
Fjenden, som bliver overrasket midt i 
sit Arbejde med Minerne. Og i sam
me Nu begynder den rædselsfulde Kamp, 
fra hvilken ingen Tysker slap levende 
bort, og som i Historien har faaet Navn 
.af „Slaget ved Richettebroen“.

Poul la Cour.
* * *

Da vi modtog ovenstaaende Indlæg, 
var vi bange for, at Poul ikke skulde 
Tiave lavet det selv, men da han paa 
wor Forespørgsel forsikrede dette, har vi 

optaget det, fordi det glæder os at mod
tage Bidrag fra saa ung en Elev, og 
Historien desuden er godt lavet.

Red.

Vor „Dronning“.

Elever i „Lyngby højere Almen
skole“ !

Hvorfor spiller I ikke Skak og støtter 
vor „Dronning“, som I dog selv har 
„valgt“. Tanken med en Skakklub er 
ikke et „ulogisk Sammensurium af noget 
affuistisk Nonsens, men en sund Idé 
uden „Fordomme os Tøjeri, hm!“, som 
bør støttes af alle Kræfter og fra alle 
Sider.

Konkurrencen er begyndt, men endnu 
er der ikke kæmpet en eneste gyldig 
Kamp. Første Gang var der mødt 5 — 
siger og skriver fem — Elever, hvoraf 
oven i Købet kun to eller tre kunde 
spille Skak. Helge .Knudsen var saa 
elskværdig mod en haabefuld ung Dame 
at afbryde Spillet med en Elev fra Real
klassen, blot for selv at komme til at 
spille med vedkommende Frøken. Da 
denne imidlertid hverken kunde eller 
vilde spille, hævede Hr. Knudsen Mødet 
og fulgte hende hjem.

Saadanne Ting maa selvfølgelig ikke 
finde Sted oftere. Jeg mener altsaa, at 
der bør komme mange flere Spillere 
med til disse ellers saa behagelige Sam
menkomster. Der er „regelmæssig“ 
Skakaften hver anden Lørdag Kl. 7 Va 
Aften.

En maigeaarig Skakinteresseret.
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Husk
vort stærke Skolefodtøj.

Sandaler, Fodboldstovler og 
Gymnastiksko i største Udvalg.

Reparationer hurtigt. Ekstra stærke Saaler.

Rains Skotøjsmagasin,
Lyngby. Telt. 17.

JLLUMS
Jsolator Flaske
holder Indholdet varmt i 24 Timer; 
den samme Flaske kan ogsaa 
holde Indholdet iskoldt i tiere 
Dage. Det er et lufttomt Rum. der 
bevirker den fuldstændige Isola
tion og dermed forhale Tempera- 
turforandringen. Faas i Vio-'/^Va“ 

’/i Størrelse.
Pris ^,35, 2,00, 2,50 til 5,00

Har I hørt:
•— at Svend Klausens Bukser forleden 

Dag var ved at revne,
— men at de heldigvis holdt,
— og at dette i Grunden er revnen

de ligegyldigt. Solo.
* * *

Da det fremgaar af Artiklen om Skak
klubben i sidste Numer, at endnu et 
Angreb er i Farvandet skal jeg ¡vente 
med mit Svar til næste Numer er ud- 
'kohimet.

Formanden for „Dronningen“.

Forleden Morgen sagde Hr. Thyssen, 
særlig henvendt til de mindre Klasser, at 
der her i Danmark blev brugt alt for 
mange Penge til Slik. Hr. Thyssen 
raadede dem til, at de i Stedet for skulde 
anskaffe sig Sparemærker og sætte dem 
i en Bog ; naar den var fuld, skulde 
den staa i Sparekassen og trække Renter.

I giver mig vist alle Ret i, at det er 
morsommere om nogle Aar at have en 
pæn Sum Penge i Sparekassen, end 
daglig at smide Pengene væk til Slikkeri, 
som ødelægger Tænderne.

I skulde følge Hr. Thyssens Raad !
A. B.

Til Konfirmationen:
Salmebøger bedst og billigst paa Bogbinderiet. Færdige Salme

bøger (se Vinduet) fra 1,25 til 8 á 10 Kr. Finere 
Salmebøger udføres paa Bestilling til højere Priser.

Til Konfirmationsgaver anbefales :
Bestik - Samlermærke-Album - Prospekt=Album - Frimærke-Album 

Luxuspost, Visitkort o. s. v.
Endvidere største Udvalg af Festtelegrammer, Telegrammapper, 

Kort, Gravurekort o. s. v.
Inger Ditlevsen,

Bogbinderi & Papirhandel.
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Konfirmationsudstyr
købes bedst og billigst hos

JOHS. PETERSEN.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10. Telt. 175.
ShlojsMogeii „BE FO BH", Hovedgade OD. Telefon 279, anbefales.

H. Borchers, Blikkenslager, Hovedgade 1, Lyngby. Telt. 141.
Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.

Festgaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Tell 33Î.

J. Mehren, Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Lyngby Broderimagasin, Mary Petersen, Jernbanevej L
Blomsterforretningen „FLORA“ har altid friske
Blomster Og Kranse. Jernbanevej 1, Lyngby.

Frk. Højbergs Legetøj smagas in, Hovedgaden, Lyngby.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
T,f 362■ anbefales. aarø.
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Knud Henriksen,
Bog-, Papir- og Skolematerielhandel.

Salmebøger. (Navn gratis).
Portemonæer, Seddelbøger og Dametasker. Nye og fixe Modeller. 

Billige Priser.
Konfirmations- og Festtelegrammer.

(Telegramekspeditionen er aaben baade den 11. og 18. Aprii).

En god Fyldepen er en smuk, nyttig og kærkommen Konfirmationsgave.

Hovedgaden 26. Telf. 57.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. Æo* ør^
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tli. 55.

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.
Børneregnfrakker og Skoleslag

i alle Størrelser.

R. W. Rasmussen.
Telf. 151.

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

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

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, vm> smænten.

^klliC IRMA VegeMI fcrs« Upli3 IH Ulli Carl Schepler.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører. Hilmer Gudmundsson og Poul 
Larsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.
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Sportskampen
mellem

Bagsværd Kostskole, Lyngby højere Al
menskole og Nærum Kostskole.

Sportskampen afholdes i Dagene før Pinse.

Da vi i Maj 1914 med Sejr tog Po
kalen hjem, var det en Bestemmelse, at 
næste Kamp om den skulde finde Sted 
i Efteraaret samme Aar.

Men saa kom Krigen ; Gymnastiklæ
rerne blev indkaldt, og uden dem kun
de der vanskeligt forberedes og trænes 
til Sportskampen; tillige mente man, at 
Tidspunktet var for alvorligt til at tænke 
paa dens Afholdelse, og den udsattes 
derfor til bedre Tider. Dog ansaas det 
ikke for umuligt, at den maaske kunde 
finde Sted i Foraaret 1915.

Og nu, da Fodbolden forlængst er 
taget i Brug, og Sporten for Alvor har 
taget sin Begyndelse, har Spørgsmaalene 
angaaende Konkurrencen bestandig lydt 
om vore Øren, uden at vi har været i 
Stand til at give et tilfredsstillende Svar. 
Naar skal Pokalkampen igen afholdes? 

og hvorfor bliver den ikke afholdt? har 
mange Sportsinteresserede spurgt os.

Men endelig! Endelig er der gjort et 
Skridt til at sørge for dens Afholdelse i 
dette Foraar, ja, endog inden Pinse. 
Ved Henvendelse baade til Hr. Bo og 
til Hr. Thyssen har vi faaet forskellige 
Oplysninger desangaaende.

Den 22. April henvendte Bagsværd 
Kostskole sig til vor Skole og anmodede 
om at faa Konkurrencen afholdt i en 
nær Fremtid og indbød samtidig til dens 
Afholdelse i Bagsværd. „Lyngby højere 
Almenskole“ modtog straks Indbydelsen, 
og Holdene til Gymnastik og Fodbold 
blev opstillet og ordnet, saaledes at Træ
ningen straks kunde begynde, og den 
er nu i hvert Fald for Gymnastikkens 
Vedkommende i fuld Gang. Ogsaa Træ
ningen til Fodbold er begyndt, men er 
ikke nær saa vidt fremskredet som Til
fældet er med Gymnastikken.

Den 23. April blev der forespurgt 
Nærum Kostskole om, hvorledes man 
der stillede sig til Kampen, og herfra 
mødte man den første Uvillighed. Be
styrerne svarede nemlig, at de var imod 
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en Konkurrence nu, de vilde have den 
udsat til Efteraaret.

Derefter blev det overladt til Bagsværd 
at forhandle videre med Nærum, men 
Enighed om Sagen er vist ikke opnaaet. 
Da førstnævnte Skole imidlertid gør For
dring paa at faa Kampen afholdt nu, 
og da „Lyngby højere Almenskole“ har 
sluttet sig til dette Krav, er Resultatet 
blevet, at den anden Konkurrence om 
Pokalen ska) finde Sted i Dagene før 
Pinse paa Bagsværd Kostskole enten 
med eller uden Deltagelse fra Nærum.

Vi ved ikke, hvorfor denne Skole ikke 
har modtaget Indbydelsen, og vi vil der
for lade det være uomtalt her. Formo
dentlig maa Grunden søges i, at Sko
len ikke har store Elever nok, til at 
dygtige Hold kan stilles.

Til Deltagerne her fra „Lyngby højere 
Almenskole“ vil der til denne Kamp ikke 
kunne raabes tilstrækkeligt om, at der 
bør trænes med Kraft paa alle Punkter, 
thi Bagsværd stiller sikkert denne Gang 
gode Hold, der er trænet endnu bedre 
end sidste Aar, og kneb det da, vil det 
nu knibe mere med at overvinde denne 
Skoles Elever, og Resultatet (nemlig, om 
vi faar Prygl eller ikke) afhænger ene 
og alene af Træningen, af den Energi 
og Evne, hvormed vi træner.

Som før nævnt er Gymnastikken alle
rede i Gang, men Fodboldspillet endnu 
ikke rigtig i Fart, fordi det er vanske
ligt at samle Holdets Deltagere, da de 
gaar i forskellige Klasser; men ved at 
enhver gør sit, kan en kraftig og rationel 
Træning vel snart begyndes, og den bør 
da fortsættes saaledes, at vi inden Pinse 
kan have vundet Sportskampens Løn, 
Sølvpokalen, for anden Gang. Hvis det 
sker, mangler vi kun eet Slag til, for at 
den kan blive Elevernes og Skolens 
stolte Ejendom.

Nu ved enhver, hvad han har at rette 
sig efter. Derfor: Hæng i!!!

Fortegnelse over Deltagerne til de for
skellige Hold samt Program for Sports
kampen, vil blive opslaaet i Skabet un
der Klokken.

Poul Larsen.

fiymnasiastbevægelsen.
Deh kristne Gymnasiast-Bevægelse er 

nu ved at vokse sig stærk i Danmark. 
Som al god Vækst begyndte den ganske 
smaat, og skal der nævnes Navne, vil 
stedse Navnene Moltke og Ricard være 
knyttet til dens Fremgang. En lille 
Kreds af unge „Latinere“, som de den 
Gang kaldtes, i Modsætning til Reali
sterne henvendte sig til Ricard med An
modning om at finde dem et Sted, hvor 
de kunde samles om „Guds Ord“, og 
Grev Moltke aabnede sit smukke Hjem 
for dem med Velvillie og i fuld For- 
staaelse af Anmodningens store Betyd
ning for Landets Fremtid.

„Moltke-Møderne“ voksede Aar for 
Aar, saa af de 6 første unge „Latinere“ 
blev der snart en Skare paa op over 
100 Gymnasiaster, der to Gange maaned- 
lig holdt til i Palæet i Bredgade. Nu 
rummer selv intet Palæ den mere, og 
„K. F. U. M.s Borg“ i København er 
nu Samlingsstedet. Omtrent i Halvdelen 
af Landets Gymnasier findes Medlemmer 
af Bevægelsen, og de talrigt besøgte 
Sommermøder taler et fyldigere Sprog 
end Ord og Pen formaar at skildre. 
Her kan det med Sandhed siges, at der 
blev „saaet en Tanke“, hvoraf der ha
ltedes en Handling. Men der høstes 
for atter at saas, og Handlingen saaedes 
videre, og der blev høstet en Sædvane. 
Ikke blot en Sædvane i den Forstand, 
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at blev det kun en ydre Vane ; men det 
blev et nyt Syn paa Livet, som Gud 
vedkendte sig og kunde velsigne. Og 
den indhøstede Sædvane saaedes, og 
der høstedes Karakterer. Unge Liv med 
Sandheds Præg, med rene Tanker, Liv 
med Præg af Ligevægt og Fred i Gud. 
Ogsaa disse Karakterer saaedes nu vi
dere, og der er alt høstet herlige Livs- 
skæbner. Det er ikke tilfældige Skæb
ner, lad mig her nævne et godt, kendt 
Navn som Johannes Rasmussen f. Eks., 
men Skæbner, der taler vægtige Ord, 
ikke om et lunefuldt Spil af Tilfældig
heder, men om en bevidst Forening af 
Villie og Virken.

Men skal det kunne fortsættes, maa 
af Tanken høstes Handling, og af den 
igen Sædvane, og af den igen Karakter 
hos dig.

Gør nu din indhøstede Karakter gæl
dende — saaledes og ikke anderledes 
saas den videre, baade indadtil hos dig 
selv og udadtil blandt dine Kammerater, 
og af din lykkelige Skæbne vil der 
fødes andre lige saa lykkelige.

Eders gamle Ven
O. Oxholm.

Naar Ungdommen 
tager paa Skovtur.

Ud paa Skovtur drager mange 
Skole pi’er og Skoledrenge, 
man si’er ej i hverandres Munde, 
Dans vil gaa saa frit i Lunde.

De alle standser ved en Kro, 
det er Sandhed — I kan mig tro — 
de venter ikke mange Stunde: 
Dansen gaar saa frit i Luode.

Henad Aften bli’r de trætte, 
Kursen hjemad straks de sætte; 
de sige ej hjemme — men sige kunde: 
„Dansen gik saa frit i Lunde I“

Solo.

„Dronningen“.
For et Aars Tid siden lod „Vort Blad“ 

afholde en Skakkonkurrence med stor 
Tilslutning — 16 Spillere. Naar der var 
saa mange Deltagere, maatte efter alle 
Solemærker at dømme en Skakklub 
kunne trives ved Skolen. Med det for 
Øje sammenkaldte nogle ældre Elever 
til en Generalforsamling, hvor „Dronnin
gen“ blev stiftet.

I Efteraaret afholdtes adskillige Møder 
med jævn god Tilslutning. —■ — Men, 
ak! Hvorlænge var Adam i Paradis? — 
Med Aaret 1914 syntes Interessen at 
dø bort, og da Konkurrencen skulde 
begynde, vilde kun 4—-5 deltage. O, 
Rätsel der Vernunft! At Bestyrelsen 
under disse Forhold efter flere mislyk
kede Forsøg mente at burde indstille 
Møderne, indtil Generalforsamlingen blev 
afholdt, vil sikkert ikke undre nogen. •

For at komme til de enkelte Anklager, 
der er rejst mod Bestyrelsen: Poul Lar
sen har bebrejdet den, at Mødelokalet 
en Gang var aflaaset, mørkt og koldt 
o.s.v. o.s.v. Hver Gang et Møde skulde 
afholdes, bekendtgjordes det ved Opslag; 
naar disse manglede, maatte det være 
en Selvfølge, at der ingen Møder var. 
Den Dag, Poul L. hentyder til, var Lør
dag før Juleferien. Jeg havde talt med 
de fleste G.er om Sagen, og de mente, 
at ingen havde Tid til Skakspil den Af
ten. Resultat: Intet Opslag! Naar visse 
Individer under saadanne Omstændig
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heder alligevel kommer, kan der ikke 
bebrejdes Bestyrelsen noget.

„En mangeaarig Skakinteresseret'1 
[(!) er aabenbart glemt efter mangeaarig] 
har i grelle Farver skildret et Møde om
kring 1. Februar. Til rette Tid ved 
Mødets Begyndelse var kun mødt 2 — 
vedkommende skakinteresserede og jeg, 
og vi begyndte paa et Spil. Kort Tid 
efter kom en Realist og de to omtalte 
unge Piger. Jeg følte det da som min 
Formandspligt at sørge for, at saa mange 
som muligt spillede, hvorfor jeg fik 
Realisten, der ikke vilde spille med de 
unge Piger, til at prøve Kræfter med 
„skakinteresserede“; derefter begyndte 
jeg selv et Spil rned den „haabefulde 
unge Dame“. Imidlertid kom en G.er 
til, og inden længe var vi i Diskussion 
om et eller andet. Selvfølgelig vilde 
den unge Pige under saadanne Om
stændigheder ikke spille mere ! Som sin 
sidste Triumf (!) spiller Klageren med 
den lange Titel ud, at jeg brød for tid
lig op for at følge Donnaen hjem. Sand
heden er, at Mødet hævedes til sædvanlig 
Tid. Det er ganske overflødigt, naar 
Aktor fortæller sligt. Det skulde forøv
rigt nødigt nogensinde komme dertil, at 
2 3. G.er lod en ung Pige vandre alene 
en halv Mil ad en mørk Landevej sildig 
en Januar- eller Februaraften.

„Vort Blad“ plejer — som bekendt 
— at afholde Generalforsamling i Be
gyndelsen af Maj, og samtidig behand
les Klubbens Anliggender. Ved Gene
ralforsamlingen kan der forhandles videre 
om Spørgsmaalet: „Dronningens Frem
tid“.

Form.

„Vort Biad“s 
Generalforsamling 

afholdes Lørdag den 15. Maj, Kl. 
med følgende

Dagsorden :
1. Redaktørernes Aarsberetning.
2. Valg af Redaktør eller Redaktører.
3. Valg af Ekspeditør.
4. Valg af Annonceinspektør.
5. Valg af Medarbejdere.
6. Valg af Revisorer.
7, Eventuelt. 

* *

„Klubben“ og „Dronningen“ afholder 
Generalforsamling paa samme Tid og 
Sted.

Gymnasiikopvisningen
den 23. April.

Vi har fri i sidste Time og tager der
for —■■ tillige med andre Tilskuere — 
forventningsfuldt Plads langs den ene 
Væg i Gymnastiksalen, og ind triner 
straks efter 13 unge kvindelige Gymna
ster, i hvem man efterhaanden genken
der IVs og Realklassens Piger. Der 
begyndes straks med fritstaaende Øvel
ser, mellem hvilke man bemærker „Hæl
hævning og Knæbøjning“, der udførtes 
særdeles nydeligt og taktmæssigt.

Saa følger Øvelse paa Øvelse.
Armgang: Det kniber for de fleste at 

holde Benene samlede.
Balanceøvelse: Her maa det bemær

kes, at Bommene ikke sad fast; særlig 
den ene vrikkede meget under „Line- 
dansningen“ (!), og dette bærer sikkert 
Skylden for det Præg af Usikkerhed, der 
kom over de fleste „Linedansere“. Der
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„VORT BLAD“.
Ekspedition :

Hilmer Gudmundsson: H >vedgaden 44. Te
lefon 101.

Annoncekontor :
Poul Larsen : Virumgaard, Lyngby. TIf. 132. 

(Redaktion hos Redaktøre-ne.)
Abonnement : 

Skoleabonnenter: 35 Øre pr. Kvartal.
Abonnenter i Lyngby: 40 „ „
Udenbys-Abonnenter: 50 „ „

findes sikkert — i alle Tilfælde fandtes 
der for ikke lang Tid siden — smaa 
Træpløkke, der kan stikkes ind ved Bom
menes Endepunkter, saaledes at disse 
sidder urokkeligt fast.

Sideligning og andre Øvelser ved 
Ribberne var Pigernes „stærke Side“. 
Disse foregik med stor Præsision, og 
var Skamlerne blevet taget ned og bragt 
paa Plads igen lydløst og hurtigt — 
hvad der langt fra var Tilfældet — 
kunde man have kaldt denne Del af 
Opvisningen nydelig.

Marsch og Sideløb foregik smukt, 
men hertil kræves jo heller ikke særlig 
stor Dygtighed.

Spring over Plint og Snor prægedes 
af et lille „Kragehop“ efter Nedspringet 
— enten fremad, til en af Siderne eller 
bagud — der ikke undlodes af en ene
ste Gymnast. Hertil kommer endnu en 
Ting, som sikkert de fleste Tilskuere 
lagde Mærke til, nemlig Pigebørnenes 
Snakkesalighed. Medens deres Veninder 
sprang, stod den ventende Række — 
halvt opløst i Smaaklynger — og dis
kuterede ivrigt.

Derpaa fulgte igen en Række godt 
udførte fritstaaende Øvelser, og til Slid 
nogle nydelige Buk — paa Tælling — 
for Publikum. Dette viste da ogsaa sin 

Erkendtlighed ved en vedholdende Klap
salve, da Pigerne marscherede ud.

Solo.

Vore Medarbejdere.

Augusta Pinholt, Emil Bentzen og 
Thorkild Knudsen har trukket sig tilbage 
fra deres Virksomhed ved „V. B.“ paa 
Grund af Overanstrængelse. Det vil 
sikkert bedrøve vore Læsere meget at 
skulle undvære Nydelsen af de to førstes 
indholdsrige og afvekslende, let skrevne 
Artikler, og lige saa føleligt vil Savnet 
af Hr. Knudsens talrige, tydelige og 
skarpe Billeder sikkert blive.

Ved Afskeden takker vi vore Medar
bejdere for deres inderlige og forstaa- 
ende Samarbejde med Redaktionen, og 
vi føler os forvisset om, at de, hvis de 
arbejder lige saa ihærdigt for den Op
gave, Livet stiller dem, som de har ar
bejdet for „Vort Blad“, vil naa op til 
meget fremskudte Stillinger i Samfundet.

Vore Øjne bliver vaade, og vi siger 
med Digteren:

Hold Taare op at trille, 
og du min Zither stille . . .

H. G.

Hørsholm Realskole har for nogle 
Dage siden udfordret vor Skole til en 
Fodboldkamp, der vil finde Sted før 
Sportskampen, nemlig Onsdag den 12. 
ds. om Eftermiddagen. Først var det 
Meningen, at der skulde spilles i Hørs
holm; men da det er umuligt for flere
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Husk
vort stærke Skolefodtøj.

Sandaler, Fodboldstøvler og 
Gymnastiksko i største Udvalg.

Reparationer hurtigt. Ekstra stærke Saaler.

Rains Skotøjsmagasin,
Lyngby. Telf. 17.

JLLUMS
Jsolator Plaske
holder Indholdet varmt i 24 Timer; 
den samme Flaske kan ogsaa 
holde Indholdet iskoldt i flere 
Dage. Det er et lufttomt Rum, der 
bevirker den fuldstændige Isola
tion og dermed forhale Tempera- 
turforandringen, Faas i ’Ao-'A-'/a" 

Vi Størrelse.
Pris p5, £,0°, 2>S0 5>00

af vore Spillere at komme der til, vil 
Kampen sandsynligvis blive afholdt paa 
vor Bane.

* * *
Vi har modtaget en lille Artikel fra 

en yngre Elev; men da Evnen ikke rig 
tig har kunnet tilfredsstille Tanken og 

Idéen med den, maa vi nøjes med at 
takke for den gode Mening.

Vi udtrykker samtidig vor Glæde over, 
at yngre Elever interesserer sig for „V. 
B.“, hvilket kun i ringe Grad er Tilfæl
det med de større.

Ked.

Tryksager
af enhver Art

leveres hurtigt, i fikst Udstyr og 

til moderate Priser fra

NORDRE BIRKS BOGTRYKKERI
Jernbanevej 25. Telf. Lyngby 301.

Nyheder i
Voile, Crepon, Musselin, Piqué, Frotté osv.

Direkte fra Fabrik. — Smaa Priser.
Stort Udvalg i Bluser, Kjoler, Skørter, 

Handsker, Strømper osv.
— Damelinned, solidt og smukt. —

J. J. Hillebrandt.
= Leverandør til Lotteriet. =

Inger Ditlevsen,
Bogbinderi og Papirhandel samt Skolematerielhandel anbefales.

(Lige ved Siden af Realskolen).
Tavler - Penalhuse - Salmebøger - Prospektkort - Lykønsknings- 

Kort - Gravurekort = Telegrammer - Telegrammapper = 
Prospektkort-Album - Amatør-Album - Glansbilled-Album - 

Frimærke-Album - Frimærker - Samlermærke-Album - Æskepost - 
„Lommebog for Skoleelever“!
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GARDINTØJER.
Største Udvalg. - Billigste Priser.

JOHS. PETERSEN (Vett & Wessels Udsalg), Lyngby.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10. Telt. 175.
SkBiBjsîorreiningen „REFORM“, Hoveilgaile 80. Teleta 279, anheîales.

H. Borchers, Blikkenslager, Hovedgade 1, Lyngby. Telt. 141.
Sæbe- & Parfumeforretniagen Hovedgaden 7.

Festgaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Tell 337.

J. Mehren, Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Lyngby Broderimagasin, Mary Petersen, Jernbanevej I, 
Blomsterforretningen FLORA har altid friske 
Blomster Og Kranse. Jernbanevej 1, Lyngby.

Frk. Højbergs Legetøjsmagasin, Hovedgaden, Lyngby.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
T,f 362- anbefales. aarø.
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Knud Henriksen,
Bog-, Papir» og Skolematerielhandel.

Fotografiske Artikler:---------------- -----
Plader, Films, lysfølsomt Papir etc.

Amatør-Album, Spejderkompas, Lommeknive.
Luksuspost. Keramik.

Hovedgaden 26. Telf. 57.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. P 1 Kr.50 Øre pr.
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

Køb deres Varer hos

tari Johansen.
BarnEiegnfrakker og Skoleslag

i alle Størrelser.

R. W. Rasmussen.
Telf. 151.

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

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

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, vnusiranteo.

Ujjlo 1 Ulli A Carl Schepler.

Udgivet af Elev« r i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører-, Hilmer Gudmundsson og Poul 
Larsen. Trykt i Nordre Rirks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


