Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Maj 1916.

Nr. 12.

Tidsbilleder.
To Aar er næsten gaaet siden de hi
storiske Augustdage i 1914.
Ja, hvem husker ikke disse mærke
lige Dages Spænding; Krigens Arena
var paa en Gang flyttet op lige til Dan
marks Grænse, og meget tydede paa,
at ogsaa vort Fædreland skulde afbry
de sine fredelige Arbejder og blive dra
get med i Blodsudgydelserne. Var det
da ikke, som om „Aanden fra 48“ paa
en Gang var kommet ned i det danske
Folk og talte saa indtrængende til alle
Danske, som nogensinde før. Al Uenig
hed og Fjendskab indbyrdes var glemt,
overalt drøftedes Situationen, og Dan
marks sørgelige Skæbne gennem Tider
ne blev stedse draget frem. Man var
paa en Gang kommet til Klarhed over sit
danske Sindelag og Afstamning. Dan
mark kan ikke taale at deles ydermere;
allerede i 1864 tvivlede jo mange om
dets senere Eksistens. Derfor gælder
det om at bevare det nuværende Dan
mark, hvor stort Ofret end bliver.

4. Aarg.

Siden er Tiden svundet hen. men Ud
viklingen er ikke fortsat i det Spor, der
blev lagt i de bevægede Augustdage.
Spekulationsiveren besjæler alle „Handelsmænd“, og Quldfeberen raser med
kolossal Styrke. Stadig strømmer Guldet
ind i Landet, og kun faa har Følelsen
af, at det i Virkeligheden er Blodpenge,
man saaledes modtager.
Medens • Danmarks Udbytte . af Ver
denskrigen saaledes foreløbig har været
negativt, kan det være særdeles inter
essant at studere Forholdene i vort
krigsførende Naboland Tyskland. Dette
Land, som paa næsten alle Sider er
omgivet af misundelige Stater, opbød
da ogsaa straks en fænomenal Energi.
Den mest gennemførte Orden og Sy
stem i alt,, som er karakteristisk for den
germanske Race, gav Tyskland et stort
Plus, som nær havde givet det den
fuldstændige Sejr i Hænde. Ustandse
lig ruller læssede Tog fra de vigtigste
Centre, og som mægtige Pulsslag naar
de ud til Grænsen af det mægtige Stats
legeme. Soldater af alle Vaabenarter og
Aldre sendes stadig ud til Kampen ;
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men det er ikke glade Mennesker, der
saaledes sendes af Sted. Over deres
Ansigter hviler et sørgmodigt Udtryk.
Ryggen er sikkert ikke saa rank som
tidligere, thi de ved jo, at det, de gaar
i Møde, ikke er „en Dans paa Roser“,
men at Døden lurer paa enhver af dem i
Skytte- Gravene. Er de først kommet der
ud, da er Sandsynligheden for at komme
derfra ikke meget stor. Kanonerne tord
ner ustandselig, Granaterne eksplode
rer og opriver Jorden i vid Omkreds.
Geværkuglerne piber i Luften og spiller
Svanesangen for mangen en tapper
Fædrelandsforsvarer.
Ja, hvor lyder det ikke som en ond
Drøm, som man daarlig kan tænke sig
vil gaa i Opfyldelse, men det er dog et
smukt Billede af Sandheden. Thi det
er ikke alene Farer, der skyldes en
Fjendes Paafund, som truer, men tillige
raser de frygteligste Sygdomme over
dem, hvis Modstandskraft er brudt af de
daarlige og utilstrækkelige Næringsmidler.
Man er her stillet Ansigt til Ansigt med
de menneskelige og dyriske Instinkter
hos de enkelte Individer. Thi hvem af
dem erindrer ikke ved Synet af en fal
den eller saaret Kammerat enkelte hu
mane Sætninger som f. Eks. : „Du maa
ikke ’hjelslaa“ eller „Du skal elske din
næste“ o. s. V., men derpaa griber de
det ladte Gevær, og inden i dem klin
ger det kraftigt: „Hævn! Hævn!
I
næste Øjeblik farer Kuglen ud af Løbet,
og Døden har faaet sit Bytte. Hvilke
sørgelige Resultater af det 20. Aarhundredes Kultur. Dette er den ene
Side af Dobbeltheden. Den anden frem
vises i selve Landet. Tilsyneladende er
Forholdene ikke meget forandret, men
kommer man først ind i de private
Hjem, opdager man let, at Krigen lig
ger som en Vampyr over Landet og ud
suger dets varmeste Hjerteblod. Sørgen
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de Enker og Børn, som forlængst har
erfaret, at Tysklands Konkurrence med
de andre Stater er endt som en frygte
lig Dødskamp, er ikke noget ualminde
ligt Syn. Gang efter Gang har de læst
de Breve, som Familieforsørgerne eller
Sønnerne sender hjem, og lige saa ofte
er de bristet i Graad og har begivet sig
af Sted for at søge Kirkens stille Fred.
Man kan let forestille sig, hvorledes
disse ulykkelige Mennesker hviler paa
Knæ foran Alteret med Lommetørklædet
vædet af Taarer, men det er sikkert ikke
om Tysklands Storhed, de beder. Nej !
Tanken alene vilde bøje dem til Jorden
i Løbet af kort Tid ; thi de ved jo, at
denne Storhed vilde være nøje forbun
det med nye Krige og Ødelæggelser.
De Bønner, der ustandselig hæver sig
mod Himlen kan sikkert sammenfattes i
Bønnen: „Giv os Fred paa Jorden“.
Frode Nygart.

2det Brev,
til

Hr. stud, theol. Helge Knudsen.
Kære Helge !
Jeg maa sikkert have gjort Dig me
get fortørnet, siden Du ikke vil svare
paa mit Brev i sidste Numer. Jo ! det
er sandt, hvis jeg opgiver mit Navn,
skal det være Dig en Fornøjelse at svare,
bemærker Du. Men naarDu siger saadan noget, bliver man virkelig fristet til
at tro, at det er mig personlig, Du vil
til Livs, og ikke min Artikel. Det var
en mærkelig Fornøjelse !
Det skulde
vel ikke være, fordi Du har opdaget, at
Du virkelig, til Trods for al Din Latin
og Græsk, og hvad andet godt Du ellers
kan fremvise, har taget Fejl. Det kan
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jo hænde for den bedste. — Errare
humanum est! Ikke sandt. Du vil maaske svare, at Du af Princip aldrig giver
Dig af med at svare paa anonyme Breve.
Jamen, forunderlige Menneske! Hvorfor
svarede Du saa i „Vort Blad“s Nr. 5
3die Aargang paa „Klumpe Dumpe“s
anonyme Brev i det foregaaende Num
mer. Du er maaske af den Mening, at
Principer er til for at brydes, og derfor
gør Du nu en Undtagelse med mig.
Hvis jeg ikke kendte Dig privat, vilde
jeg slutte mig til Udtalelserne om „Dig
teren“ i „En Sjæl efter Døden“ :

Mefistofeles :
„......................... Det kalder jeg mær
kelig Inkonsekvens“.
Sjælen :
„Det taler ej for hans Intelligens“.

Nu vil jeg blot bede Dig ikke agte
mig for ringe til at nyde godt af Dine
Guldkorn, og hermed slutter jeg for
denne Gang. Venlig Hilsen Din
mat. nat.

„Vort Blad“.
„Vort Blad“ nærmer sig med hurtige
Skridt sin fjerde Aargangs Slutning.
Lad os da før den forestaaende Gene
ralforsamling kaste et alvorligt Blik paa
dets Fremtid.
Sørgelige Resultater kommer vi til, thi
vi ser, at Bladets Dage snart er talt,
vi ser for os den Generalforsamling,
som efter al Sandsynlighed bliver den
sidste.
Hvor ofte er der ikke sagt og skrevet,
at hvis „Vort Blad“ skulde kunne regne
med en lang Eksistens, maatte Eleverne
alle tage Haand i Hanke med og støtte
deres Blad ved at være Abonnenter,
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ved at virke for dets Udbredelse og
ved gode Indlæg?
Det er sagt for døve Øren, og det er
skrevet til ingen Nytte. Derfor drager
Bladet snart sit sidste Aandedrag — og
dør.
Det er vanskelige Tider for et lille
Blad at bestaa i, thi Annoncetegningen
er næsten umuliggjort, og Prisen paa
Trykning forhøjet i betydelig Grad. Red
aktionen har under disse Omstændighe
der allerede forlængst maattet indskræn
ke Udgivelsen af Bladet til een Gang
om Maaneden. Men dette sidste har
atter medført, at en Mængde af Abon
nenterne er gaaet fra, og da deres An
tal i Forvejen var minimalt i Forhold til
det Antal, der kunde og burde være, er
Bladets Stilling selvfølgelig yderligere
vanskeliggjort.
Flere Besværligheder
gaar „Vort Blad“ foruden i Møde. Paa
den kommende Generalforsamling træ
der den nuværende Redaktion tilbage,
og Spørgsmaalet bliver da, hvem der
næste Aar kan overtage Bladet. Vi har
gennemgaaet mange Gange saavel 4. Ml.
som Realklassen for at finde et Par
Elever, som vi kunde foreslaa General
forsamlingen at vælge til at lede „V.
B.“s 5. Aarg. Men overalt har vore An
strengelser været forgæves ; der findes
ikke een — ikke een eneste — Elev, som
interesserer sig saa meget for Skolebladet,
at han næste Aar vil have en lille Smule
med det at gøre. Gives der nu et bed
re Bevis paa, at den forestaaende Ge
neralforsamling bliver „V. B.“s sidste?
Redaktionen har villet undersøge, om
alle Fremgangsmaader er uden Resultat.
Derfor forsøgte den forleden at faa
nogle af de mange Elever, som ikke
holder Bladet, til at være Abonnenter,
men ogsaa denne Gang var Udbyttet
negativt.
Den Mangel paa Interesse overfor
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Skolebladet, som for Resten altid i mere
eller mindre udpræget Grad har været
blandt Eleverne, foraarsager uden Tvivl,
at „Vort Blad“ gaar ind ved General
forsamlingen, skønt man kunde være til
bøjelig til at tro, at det gennem de fire
Aar, det har bestaaet, i tilstrækkelig Grad
har vist sin Eksistensberettigelse.
Lad denne Artikel være en sidste Op
fordring til, at den manglende Interesse
igen vaagner op, saa at det, som Sand
synligheden nu er størst for, alligevel
ikke bliver til Virkelighed.
Poul Larsen.

Lyngby’er, idet først Omkampen den
Gang gav os Sejr, vilde forleden prøve,
om den nu ikke efter 8 Maaneders For
løb alligevel var blevet den stærkeste.
Men ogsaa denne Gang kom den til
kort.
Efter store Anstrengelser var det lyk
kedes os at faa følgende Hold opstillet:
(Fra højre mod Venstre) Forwards : An
ton Walberg, Erik Scherg, Knud Seidler,
Poul Rosted, Carl Jensen. Halfbacks :
Poul Rasmussen, Poul Larsen, Jacob
Hansen.
Backs : Henry Christiansen,
Gustav Frederiksen. Maalmand: Verner
Utzon.

En Reform af den
højere Undervisning.

Første Halvleg.
Vi valgte Maal, saaledes at vi fik
Medvind, og et Minut over 4 tog Kam
pen sin Begyndelse. Hr. Skude fra Næ
rum Kostskole var Dommer i denne
Halvleg. Det gamle Held fulgte os.
Efter 4 Minutters Forløb skød Erik
Scherg det første Maal, og et godt
Kvarter senere lykkedes det Knud Seid
ler at lave det andet. Halvlegen slutte
de saaledes med 2—0.

En Reform af Mellemskole-, Real- og
Studentereksamen er sikkert nær forestaaende.
Det er Skoleloven af 1903, som der
med skal være Genstand for en grundig
Revision.
Et Udvalg, der bestod af Undervis
ningsinspektørerne, Professorerne L. S.
Tuxen og Fr. Rønning, Skoledirektør N.
Bang og Professor N. A. Larsen, blev
nedsat i Vinter for at udarbejde Forslag
til den nævnte Reform.
Dette afgav for kort Tid siden sin Be
tænkning til Ministeriet. Udvalget skal
heri, efter hvad Pressen meddeler, have
foreslaaet, at Mellemskoleeksamen flyttes
ned til 14 Aars Alderen, at Realklassen
gøres toaarig og Gymnasiet fireaarigt.

Fodboldkampen Nærum-Lyngby
Tirsdag den 16. Mai.

Nærum Kostskole, som ved sidste Sports
stævne besejrede Bagsværd i Fodbold
og ikke var langt fra at overvinde os

Anden Halvleg.
Vi havde nu Vinden imod os og Skud
efter Skud sendtes mod vort Maal, men de
afværgedes med Dygtighed af Verner
Utzon. Dog skød Modpartiet Kl. 44s
for første, men ogsaa for sidste Gang Bol
den ind hos os. Kort før Spillet sluttede
lavede Erik Scherg vort tredie Maal, og
da Dommeren, i denne Halvleg Hr. Møl
ler, fløjtede af, forlod vi Fodboldpladsen
med Sejren 3—1.
spectator.

„Vort BIad“s

Generalforsamling
afholdes paa Skolen Lørdag d. 3. Juni
Kl. 8 pr. Alle Abonnenter indbydes
herved til at give Møde.
>
Red.

4. Aarg.
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Ændringer i Ministeriet.

kun er 7 Elever, der lærer Latin her i
Skolen, synes jeg, at det er forkasteligt
at skrive en Artikel paa dette Sprog,
tilmed da det er Meningen, at „Vort
Blad“ skal kunne forstaas af de allerfleste
af Eleverne. Vilde det ikke være mu
ligt, at Du, Ironicus, kunde oversætte
Dine Citater til Dansk og dermed vise,
at Du ogsaa kan det (for det antager jeg,
Du er i Stand til), da der saa vilde
være saa mange flere, der kunde faa
Udbytte af Dine Guldkorn.
Thomas Franks.

Kirkeminister Povlsen.
Den 28. April deltes Kultusministeriet,
saaledes at Pastor Povlsen overtog Kir
keministeriet og Pastor Keiser-Nielsen
Undervisningsministeriet.

En Indvending.

Ogsaa vi mærker Krigen ; enkelte af
Staten Danmarks Indbyggere falder som
indirekte Ofre for Opgøret derude i
Evropa ; blandt dem en af vore gamle
Kammerater, der var Jungmand om Bord
paa „Asger Ryg“. Damperen sejlede fra
England ned gennem Kanalen, men si
den har man ikke hørt fra dem; sand
synligvis er „Asger Ryg“ sprængt i
Luften af en Torpedo ira en tysk Undervandsbaad.
Mange er vi, der mindes Ejnar Gøtje,
en frisk og munter Kammerat baade i
Skolen og paa Spejderturene, en god og
ligefrem Ven for adskillige, en ung med
Udviklingsmuligheder; netop derfor er
det saa meget sørgeligere, at Ejnar
skulde gaa tidlig bort — og paa denne
triste Maade.
*
*
*

Tillad mig i Anledning af Ironicus’s
Indlæg i sidste Nummer af „Vort Blad“
.at komme med en lille Bemærkning.
Da det er en Kendsgerning, at der

Som Godtgørelse for den Skolefest,
vi ikke fik i Februar Maaned, har Be
styrerne besluttet at glæde Eleverne med
en Skovtur.

Undervisningsminister Keiser-Nielsen.

Skovtur.
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Turen, som finder Sted Torsdag den
15. Juni, gaar pr. Jernbane til Fredens
borg og derfra til Fods til Asminderød.
*
*
*
Onsdag den 3. Maj var der Fodbold
kamp mellem I. og II. Mellemklasse med
Hr. Møller som Dommer.
I. Mkl. vandt med 2 Maal mod 0.
Det første af disse blev skudt ind af
Troels Hoff i 2. Halvleg, det andet ved
et Straffespark af Povl Jørgensen et
halvt Minut før Kampen endte.
A. L.
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Den 18. Maj udkæmpede I. og III.
Mik. en Fodboldkamp.
Sidstnævnte
Klasse vandt med 5 Maal mod 0. Hr.
Møller var Dommer.
*
*
*
Den Skakmatch pr. Korrespondance,
som Skakklubberne „Dronningen“ ved
vor Skole og „Skak“ ved Helsingør
højere Almenskole begyndte omkring
Midten af Januar Maaned, er forlængst
afsluttet.
Der er spillet to Spil. Af disse tabte
„Dronningen“ det første, medens det
andet blev uafgjort.

Arboe Rasmussen Sagen.

Fra Proceduren i Højesteret.

Højesteret frifandt Arboe Rasmussen, fordi han „maa antages at have været i
god Tro med Hensyn til sin Berettigelse til at fremkomme med (sine) Udtalelser“.

4. Aarg.
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Lyngby nye Skotøjsforretning,
fodtøj. — Alle Reparationer udføres ved Haandarbejde.

Joh. Olsen.
T «*lf. 212

Edv. Larsen.

; Klaver Si
gives.

EDLA SCHWARTZ,
„Skovly“, Kongevejen.

Telf. 212.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
anbefales.

m. aarø.

Alt til Sengeudstyr! !

Dynesatin, Dunlærred, Bolster, Sengedowlas, blegede og ublegede Stout
uden Prisforhøjelse. — Haandklæde- og Viskedrejler i hel og halvlinnede Varer,

meget moderate Priser.
Dowlas, Medium og Imperial, bedste Fabrikat.

J. H. Hillebrandt,
Lyngby.

Telf. Nr. 9.Leverandør til Lotteriet.

Fodboldsstøvler » Stærke Skolestøvler - Gymnast ik= og
Sportsfodtøj. — Reparationer hurtigt. — Stærke Støvler.

Rafns Skotøjmagasin.

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

INGER DITLEVSEN,
Bogbinderi og Papirhandel samt Skolematerielhandel anbefales.
(Lige ved. Siden af Realskolen.
Tavler - Penalhuse = Salmebøger - Prospektkort - Lykønskningskort - Gravurekort,
Telegrammer - Telegrammapper - Prospektkort-Album - Amatør-Album,
Glansbilled-Album - Frimærke-Album - Frimærker - Samlermærke-Album,
Æskepost - „Lommebog for Skoleelever“!
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Knud Henriksen,
Skole- og Lærebøger, Skolemateriel.

Penkala Blyanten 1 Kr.
Bedste eksisterende Blyant.

Kaweko Fyldepennen.
Bedste eksisterende Fyldepen.

Fotografiske Artikler, Amatør-Album. Lædervarer, Luxus post

Hovedgaden 26.

Telf. 57.

Emi! Clausen, —Fotograf,
Frederiksberggade 34,
Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Dusin.

Empire Kabinet, mat.

4 Kr. pr. Dusin.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel A|s.

Chr. Petersens

Skrædderiorretning,

Fotografiske Artikler.

Jertibanevej 2,

(overfor Kirken.)

anbefaler sig med Herre- og Dameskrædderi.

Køb deres Varer hos

Christian F. Kehlet

Lyngby Hovedgade 32.

M Johansen.
EsEl

anbefaler sig med

hjemmelavet Konfekt
Hovedgaden 43.

1^1 [S3 lae] b»- "

P. Frederiksen,
Hovedgaden 68.
Cigarer, Tobakker.

Piber i stort Udvalg,

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, »m amt«»

sa rsi es isa tsa

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos
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