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Efteraar.
Oktober ! Hvor lyder dette Ord 

ikke af Regn og Blæst, Slud og 
Kulde. Træerne staar med gule og 
visne Blade. Naar det regner, ser 
det helt trøstesløst ud, men en enkelt 
Dag, naar Solen titter lidt frem, er 
Skoven alligevel helt smuk. Hjemme 
fyrer man op, og paa Skolen begyn
der Pedellen at mase med Kakkel
ovnene, saa at man, hvis man kom
mer tidligt, kan finde Skolestuerne 
fulde af Røg. I Frikvartererne føler 
man en ubændig Lyst til at stikke 
Hænderne i Bukselommerne (det 
gælder selvfølgelig ikke for Pigernes 
Vedkommende), men de er ikke saa 
snart velforvarede der nede, før In
spektøren er der med en ledig Plads 
under Klokken. Der maa man saa 
staa og fryse dobbelt saa meget 
som før, da man dog kunde faa lidt 
Varme ved at bevæge sig.

Man kan blive helt eftertænksom 

og spørge sig selv: Hvad er det, 
der præger alt dette ? Og Svaret 
maa blive: Kulde! Hvordan bøder 
vi paa det? Selvfølgelig ved at 
skaffe Varme. Hvordan skaffer vi 
Varme ? Jo, det gør vi ved at 
slutte os sammen om vore Fore
ninger, melde os ind i dem, hvis vi 
ikke allerede er der, og paa denne 
Maade faa Fart og Liv i Tingene. 
Vi har jo to Foreninger eller rettere 
sagt K 1 u b'b e r : Diskussionsklubben 
og Skakklubben. Den første har alle
rede levet i to Aar, medens den sidste 
blev født i Foraaret og afholder (som 
omtalt andet Steds her i Bladet) sit 
første Møde paa Lørdag d. 17. Som 
sagt, lad os faa Varme, Fart og Liv 
i Skolen og Vinteren, men dette faar 
vi kun gennem et rigt og livligt For
eningsliv.

Derfor: Lad os slutte os sammen 
om vore Foreninger. Det er den 
eneste Maade, hvorpaa vi kan for
vandle Skolegang til Skoleliv.

H. Q.
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Lov 
for 

Skakklubben „Dronningen“, 
Lyngby højere Almenskole.

Vedtaget den 2 2. April 1914.

I. Navn: »Dronningen«.
II. Formaal: Hvert Aar at afholde 

en Række Skakaftener og to 
Konkurrencer til Slut.

III. Medlemmer: Enhver af Skolens 
nuværende og forhenværende 
Elever og Lærere kan være 
Medlem.

IV. Skakaftenerne afholdes hver 14. 
Dag, indtil Konkurrencerne be
gynder efter 31. Januar.

V. Bestyrelsen bestaar af 3 Med
lemmer (deraf dog højst een 
Lærer) og konstituerer sig selv.

VI. Aarsbidraget er mindst 50 Øre, 
der opkræves 1. Oktober og 1. 
Januar med 25 Øre hver Gang.

VII. Indmeldelser gælder for et Regn- 
skabsaar, der gaar fra 1. Maj 
til 1. April.

VIII. Den aarlige Generalforsamling 
afholdes inden Midten af Maj, 
hvor Regnskabet fremlægges, 
og Bestyrelsen vælges. Gene
ralforsamlingen er Foreningens 
øverste Myndighed.

En ekstraordinær Generalfor
samling sammenkaldes, naar 2/s 
af Medlemmerne indsender 
skriftlig Begæring derom til 
Formanden.

IX. Der afholdes hvert Aar 2 Kon
kurrencer, hvoraf den ene er 
for Skolens nuværende Elever, 
den anden for Foreningens øv
rige Medlemmer.

Hver Konkurrence finder Sted 
paa følgende Maade: Deltagerne 
tegner sig ved Henvendelse til 
Sekretæren, og samtidig erlæg
ger de et Depositum paa 50 
Øre, der tilbagebetales, naar 
vedkommende har deltaget 
hele Konkurrencen; i modsat 
Fald tilbageholdes det. 1 Løbet 
af c. 2 Maaneder spiller alle Del
tagerne med hinanden, og der 
gives Points efter flg. Skala: Et 
vundet Spil 2 Points, og 1 uaf
gjort Spil 1 Points til hver af 
Spillerne (Spillet skal altsaa 
ikke spilles om), et tabt Spil 0 
Points.

X. Ved en eventuel Opløsning af 
»Dronningen« udsættes dens 
Ejendele som Præmier ved den 
afsluttende Konkurrence.

XI. „Dronningen“ opløses, naar 3/4 
af Medlemmerne stemmer derfor. 

XII. Denne Lov kan kun forandres, 
naar 2/3 af Medlemmerne paa 
2 paa hinanden følgende Gene
ralforsamlinger stemmer derfor.

Vi har her aftrykt Loven for den nye Skakklub „Dronningen“, der 
som bekendt blev stiftet i Foraaret.

„Dronningen“s næste Møde afholdes den 17. Oktober, Kl. paa 
Skolen. Vi anbefaler alle — baade de, der kan spille Skak, og de, der 
ikke kan — at indmelde sig i Klubben ved Henvendelse til Hilmer Gud
mundsson. De, der ikke kan spille Skak, vil faa Lejlighed til at lære „det 
interessanteste af alle Spil“.
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Vi finder følgende i »Sk. Fbl.:«

Sidste Nyt ! ! !
Sidste Nyt! Sensation! 
Eksploderet Krigsballon ! 
30,000 Tysker stegte — 
Telegrammet er skam ægte! 
Flaadekamp i Sortehavet, 
den er vældig dygtig lavet ! 
Brand i hele Køllner-Krypten, 
Krigserklæring fra Ægypten. 
Hele Afrika er slaaet, 
Montenegros Flaade gaaet 
under i det røde Hav.
Sidste Nyt! Vældig Slav! 
Sensation til hvert et Døgn 
— og ikke Spor af Løgn.

Fotografiudstillingen.
„Vort Blad“s 2den Amatørfotografi- 

udstilling er aaben paa Skolen Lør
dag den 24. og Søndag d. 25. Okto
ber fra 3—7 Eftm.

Udstillingen tegner i Aar ti! at 
blive overordentlig vellykket og in
teressant, idet der sikkert vil ind
komme over 50 Billeder. Entré kun 
10 Øre. — Udstillingen bør ses af 
alle. Redaktionen..

Spioneri.
Det er Hr. Poul og Hr. Hilmer, 
de gaar sig i Skoven en Tur, 
og 1er som altid — og „filmer“, 
mens en Vagt staar bag Træet paa Lur.

Og pludselig staar de stille, 
Hr. Hilmer er jo ganske mør.
Han siger modigt ! „Ih, Du milde, 
det har jeg ingensinde tænkt før“.

Og frem han trækker sit Vaaben 
og dertil en Lommebog god.
Den holder han nu ganske aaben, 
for ordenligt at vise sit Mod.

.Og begynder saa at tegne 
en Skitse af det lille Fort, 
og giver sig til at beregne, 
om det kan kaldes „klein“ eller stort.

Dette ser den gode Skildvagt 
og tror, at Hilmer er Rebel, 
han kommer for at vise sin Magt; 
dog Hilmer siger hurtigt — Farvel.

C.—n.

Diskussionsklubben.
Hvorfor begynder „Klubben“ ikke? 

Hvad bliver der af Diskussionsmø
derne i Vinter?

Det er Spørgsmaal, der længe 
har lydt omkring mine Øren, og Sva
ret paa dem alle maa vel nok blive 
dette : Den Formand, Klubben har 
valgt paa Generalforsamlingen, er 
det mindst foretagsomme Menneske, 
der nogen Sinde har været stillet i 
Spidsen for vor Klub ; det er kun 
slet og ret Dovenskab fra Bestyre 1- 
sens Side. — Og spørger man saa 
Formanden for Klubben, Thor Jør
gensen, om Grunden til, at Klubben 
ikke begynder, faar man altid det 
„evindelige“ Sludder om, at han in
gen Indleder kan faa, og han selv 
ikke har Tid til at indlede. Han si
ger desuden rent ud, at han slet 
ingen Lyst og Interesse har til at 
lede „Klubben“ i Vinter, og jeg 
spørge. ~for, hvorfor han paa Ge- 
neralforsamiu.^ n modtog Valget som 
Formand, der var hans Vilje jo fri
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— Thor Jørgensen ! har Du en Gang 
paafaget Dig Formandspladsen for 
„Klubben“, bør Du ogsaa lede den 
ordentlig og bestemt og — ikke hen
give Dine Tanker til Drømmerier 
om Generaler, Korporaler og andet 
Soldatervæsen.

„Løft derfor Dit Hoved“, (og anse 
Dig ikke for en al for høj Person til 
at have med en Diskussionsklub at 
gøre), slaa et Slag for „Klubben“ og 
sig : ..Je ne veux pas mourir sans 
gloire“ og lad der saa for Alvor rig
tigt komme Fart i dens Virksomhed.

P. L.

Vi har bragt i Erfaring, at vor 
gamle, brave Ven, stud, polit. Svend 
Thorsen, der i Sommerferier, skulde 
have været til Østasien, i Stedet 
herfor kom paa Høstarbejde. Vi ved 
jo, at Svend Thorsens Motto altid 
har været: ,,Alt for Fædrelandet“.

H. G.
* * *

Den i Foraaret mellem Lærerper
sonalet udbrudte Epidemi havde et 
Fortilfælde, der dog først blev offent
lig bekendt i Sommerferien, da For
lovelsen mellem Frk. Ingeborg la 
Cour og Hr. Holme blev deklareret 
paa Brudens 17-aarige Fødselsdag.

Vi kalder det et Fortilfælde, for — 
efter hvad vi erfarer „fra paalidelig 
Kilde«, var det ca. omtrent omkring 
Jul, det gik galt. Det maa for Re
sten have været ganske inteiessant 
at bo paa »Bjørne« i Begyndelsen af 
dette Aar, for det er — efter hvad 

vi kan regne ud — ca. 80 pCt. af 
Husets Pensionærer, der forlover sig 
indbyrdes i Løbet af kort Tid.

For vor Skyld maa Epidemien hel
lere end gærne blive ved med at 
grassere, naar den blot vil holde sig 
fra Eleverne, for — som en Elev sag
de til os forleden Dag — de forlove
de bliver saa glade og nemme at 
have med at gøre !

Ex.
* * *

Mandag Morgen den 13. fortalte 
Hr. la Cour os, efter Morgensangen, 
om Antwerpens Fald. Saa længe 
Krigen raser, vil Hr. la Cour af og 
til holde Eleverne a jour med denne.

Det er en god Ide, thi det er sik
kert kun de større Elever, der følger 
Krigen gennem Aviserne, og Eleverne 
har ikke altid let ved at bedømme, 
hvor megen Sandhed og Betydning, 
der ligger i de forskellige Telegram
mer. G. H.

* * *
Hvor er Pokalen, vi vandt i For 

aaret, blevet af ? Skal vi ikke have 
den anbragt i en af Klasserne? Saa- 
ledes har flere Elever spurgt os. 
Vi lader Forespørgselen gaa videre 
til rette Vedkommende, idet vi hen
stiller, at den bliver anbragt i II. G., 
hvor vi jo sandsynligvis vil komme 
til at holde vore Møder i Vinterens 
Løb. Fx.

* * *
Ved I, at 3. G.’erne er kommet til 

Kort? De har i deres Klasse faaet 
et Krigskort anbragt, som de maatte 
bløde circusomtrent 3 Kr. for (inc 
Pap og Knappenaale med kulørte 
Hoveder). Der var lidt for meget for
langt for Kort! Hver Dag flytter de 
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Naalene for at betegne de Allieredes 
eller deres Fjenders Frem- eller Til
bagegang. Ex.

* * *
Ledelsen af Biblioteket er bleven 

overtaget af Frk. Højlund. Det vil 
blive aabnet omkring 1. Novbr.

* * *
Læreren: Hvad kan Du sige 

om Napoleon den Store’s Søn ?
Eleven: Han var meget for

drukken !
Læreren: Saa’ — staar det i 

Bogen ?
Eleven: Nej, men han var jo 

Konge af Rom, og han døde i Wien!
* *

„Aaret rundt“. Skolebladet ved Næ
rum Kostskole, er gaaet ind, fordi 
Redaktør Jürgensen ikke havde Tid 
til at lede det, og der ingen fandtes 
paa Skolen, der kunde staa i Spid
sen for det. Det er baade Synd og 
Skam, at et saadant Skoleblad gaar 
i Stykker. Det var godt, ja udmær
ket ledet af Forretningsføreren (Hr. 
Jürgensen selv), og det indeholdt tit 
gode Artikler. Vi beklager Nærum 
Kostskole, der har mistet sit Skole
blad, og haaber, at det snart maa 
genopstaa. H. Kn.

* * *
Onkring d. 1. November tager Hr. 

L. F. la Cour, der hidtil har vikarieret 
for Hr. Bo, tilbage til Hindholm. Vi
kariatet vil derefter blive overtaget af 
Fru Bo.

* * *
Lørdag d. 3. Oktbr. foretog Skolen 

en lille Udflugt ad Kollekolle til, for 
at se Kongerevuen og Øvelserne dér.

Kl. 11 svingede de mandlige Ele
ver, under Komando af „Overgene
ral“, Skolebestyrer Thyssen, med 

Sektioner ud af Skolens Port, mens 
de kvindelige do. Arm i Arm „sjok
kede“ efter. — Som „Trandunk“ 
medfulgte Helge Knudsen. Da vi var 
kommet et Stykke ind i Frederiksdal 
Skov, begyndte det imidlertid at 
regne, og da vi naaede ud til Kulhu
set, fik vi Ordre til at tiltræde Tilba
getoget paa Grund af den stadig 
„vaade“ Regn og den stærkt frem
skredne Tid.

Kl. 2 ankom vi alle velbeholdent, 
men pjaskvaade, til Lyngby, glade 
over den Dag at være sluppet for 
4 Timers møjsommeligt Skolearbejde.

P. L.

Skolebladene og Krigen.
Hvad har disse to Ting med hin

anden at gøre, vil Læserne maaske 
spørge. Krigen har i disse Dage 
med alt at gøre, alt og alle mærker 
dens Svøbe — ogsaa Skolebladene ! 
Medens den øvrige Presse profiterer 
af Ulykken gennem det enorme 
Bladsalg, gaar det i allerhøjeste Grad 
ud over Skolebladene, som ikke kan 
og ikke skal leve af Krigen, men af 
— Annoncer. Forsigtighed er en 
Borgmesterdyd, ikke mindst i Krigs
tider, det siger Købmandens Kunder, 
som indskrænker sit Forbrug og det 
siger ogsaa Købmanden, som ind
skrænker sine — Annoncer. Følgen 
er altsaa, at Skolebladenes Indtægter 
bliver mindre, de har ikke mere 
Raad til Billeder, Præmieopgaver o. 
s. V. — Bladet bliver kort sagt præ
get af Krigens dystre Strænghed, ja 
mange naar ikke engang saa langt, 
idet de gaar ind — før de kom ud. 
Flere danske Skoleblade har allerede 
opgivet Kampen. „Foreningen for 
danske Skoleblade“ ligger Brak — 
det har den nu for Resten altid gjort, 
kortsagt. Jammer og Elendighed alle 
Vegne. Under saadanne Omstændig
heder gælder det at samles om det
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man selv har skabt, gøre alt for at 
holde det oven Vande, — og saa 
iøvrigt haabe, at Krigen snart maa 
holde op, om ikke for anden Skyld, 
saa dog for — Skolebladenes.

Veteran. 
* * *

„Foreningen for danske Skoleblade“ vil dog, 
trods Krigen, prøve paa at holde Virksomhe
den i Gang, idet den har indkaldt til ekstraor
dinær Generalforsamling Mandag den 19. ds.

Red.

ISOLATOR
FLASKEN

holder Indholdet koldt eller 
varmt i mere end 20 Timer.

SS; 2^ nium.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
™ 362. anbefales.

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.

Klaverundervisninø.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

L. P. Gravlund,
Lyngby Hovedgade 1.

Lager af Kolonial-, Material- & 
Delikatessevarer.

Eneudsalg for kgl. Hof-Vinhandler

H. C. Mønster & Søn.

Lædervarer i stort Udvalg. 
Fyldepennen „RENOMMÉ“ Pris 11 Kr. Bedste eksisterende 

mea 14 Karat guldplett. Pen. 
—----- = Penkala Pencils 1 Kr. - ......—

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

Hovedgaden 46. Lyngby. Telefon 216.
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— — - -- Damehatte ~ ; ¡
Nye Modeller hjemkommet. Billige Priser. Í

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. "'V'VL-.,.
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

JB Mehren, Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 2, Lyngby.



Nr. 3. VORT BLAD. 3. Aarg

INGER DITLEVSEN-
Bogbinderi & Papirhandel

samt Skolematerielhandel anbefales.

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

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. =

Telefon 57.

Knud Henriksen, 
— Bog-, Papir- og Kunsthandel, — 

Hovedgaden 26.

J. H. Hillebrandt
Manufaktur og Herreekvipering.

Alfid Nyheder. Gode Varer.
Moderate Priser.

Leverandør til Lotteriet.
Telf. 9.

R. W. Rasmussen
Lyngby. Telf. 151.

er Leverandør til Vare-
& Landbrugslotteriet.

Festgaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Mt 33L
Udgivet af Elever i .Lyngby højere Almenskole“. Redaktører'. Poul Larsen, Virumgiard, Telf 132 
og Hilmer Gudmundsson, Hovedgaden 44, Telf. 101. Fo-retningsfører: Svend Klausen, Vinkelvej 

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


