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Idealet.
I disse Dage sker der Tin¿, store 

og mærkelige Ting, ude omkring i 
Verden, Ting, som vore Forfædre 
aldrig nar set Mage til, og som vore 
Efterkommere forhaabentlig aldrig vil 
opleve. Aftaler og Ord brydes. Vi 
har set, hvordan et lille Land, der 
fuldt ud ønskede at være neutralt, er 
blevet hærget af Fjendehaand. Og 
Maalet er topfyldt, naar Fjenden selv 
har været med til at garantere dette 
Lands Neutralitet. En eller anden Nati
on viser sig maaske anderledes for os, 
end vi havde tænkt os den. I Thuki- 
dides’ Historie berettes om en Tale, 
nogle athenaiiske Udsendinge holdt 
i Aaret 432 f. Kr. F. Et Brudstykke 
heraf vil sikkert let overbevise vore 
Læsere om hvilken Nation, der er 
den mest oldtidsagtige i Ordets daar- 

ligste Forstand. I en Omtale af 
Retten siger de :

— — — ^Retten“, Retten, som 
hidtil aldrig noget Menneske, naar 
der frembød sig Lejlighed for ham 
til at vinde et eller andet med 
har holdt saa højt i Ære, at han 
derved lod sig afholde fra sin egen 
Fordel !------------ Enten man siger 
en Nation eller et Menneske turde 
i dette Tilfælde være ret ligegyldigt.

Mangt og meget gaar til Grunde. 
Den mægtige socialistiske Verdens
institution „Internationale“ er sprængt, 
uoprejselig faldet, siger „Vorwärts“, 
det tyske Socialdemokratis Hoved
organ. Men ogsaa meget skabes og 
vækkes. Kærligheden til Fædrelan
det og Ønsket om at vedblive med 
at være en selvstændig, uafhængig 
Nation er blevet vakt hos mange, 
der tidligere levede i Ligegyldighedens 
eller endog i Kosmopolitismens Sfære.
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Naar sligt sker ude omkring i Ver
den, er det nyttigt en Gang imellem 
at revidere og korrigere sine egne 
Idealer, at undersøge, om nu ogsaa 
disse Idealer hair tilstrækkelig Bund 
i Virkeligheden, saa at de ikke er 
værdiløse, naar det kommer til Styk
ket. Enhver bør, mens Tid er, klar
gøre sig sit Ideal. Fornylig fandt vi 
følgende mandige Livsideal i „Gym
nasiastbladet“ :

Teach us to rule ourselves alway, 
controlled and cleanly night and day, 
that we may bring, if need arise, 
no maimed or worthless sacrifice!*

*) I ordret Oversættelse: Lær os altid at 
styre os selv i Tugt og Renhed Nat og Dag, 
at vi, om‘der blivep Ned paa Færde, ikke skal 
bringe et lemlæstet eller værdiløst Offer!

Helge Knudsen.

Brev fra
KlumpeDumpe.

Kære „Vort Blad“!
Jeg har nu abonneret paa Dig i 

alle de Aargange, der er udkommet, 
og beder Dig for gammelt Venskabs 
Skyld ikke blive vred paa mig. Jeg 
vil altsaa ikke paa nogen Maade 
krænke Dig, men bede Dig blot høre 
paa mig i 5 Minutter.

Se, at Du gerne vil være et ægte 
Skoleblad, det kan jeg saa godt for- 
staa, men jeg synes, at Du er saare 
langt fra at være det.

Hvorfor er Dit Indhold dog saa 
tørt, det har det været baade under 
den gamle og den ny Redaktion. Ja, 
den allerførste, siger kyndige, var 
den bedste. Men er alle Læserne 

da saa tilfredse med Dig. Man skul
de tro, Du snart havde udlevet. Husk 
dog paa, at det ikke er det fine Ud
seende, det alene kommer an paa, 
men ogsaa dets Indhold. Hvad er 
det dog for nogle Nr., de to første i 
dette Skoleaar. Nej, du maa stram
me Dig anderledes an. Skolens Ele
ver og de andre Lærere kan da ikke 
være saa enige, at der ikke kan fin
des et eneste Emne at diskutere. Ja, 
jeg mener ikke at Du skal blive et 
politisk Partiorgan, men der er jo 
ogsaa meget andet at strides om. 
Hvad gør det, at Du gaar uden for 
Skolen og finder Emner. Husk, at 
der ogsaa er mange Udenbyes-Abon- 
nenter, der ikke er inde i Skolens 
Forhold. Kom ogsaa med nogle 
smaa, ironiske Bemærkninger om 
forskellige Personer af de mest kendte 
i Skolen. Smaa Spydigheder gør sig 
ganske storartet. Og skulde der 
være en, der blev fornærmet, ja, hvad 
gør saa egentlig det. Lad ham ærgre 
sig, han kommer sig nok igen. Og 
et er jo sikkert, Du behøver ikke 
at være bange for, at Dit Indhold 
bliver for kraftigt igen, for saa sæt
ter Hr. la Cour jo bare en blaa Streg 
over det slemme, og saa gaar det ud.

Men lad mig nu se, at Du hitter 
paa lidt Afveksling i alle Dine tradi
tionelle Meddelelser og Artikler. 
Kom lidt op at nappes om et eller 
andet uskyldigt Emne ; det liver svært 
op i en saadan Ørken, som Dit Ind
hold er.

Til Slut mange Hilsener og med 
Haabet om, at mit Brev faar en god 
og venlig Modtagelse hos Dig, tegner 
jeg mig som Din heng.

„Klampe-Dumpe' 1', 
der altid mener Dig det godt.

* * *
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Det kan ikke nytte at nægte, 
at vort første Nr. (Nr. 2), som 
den ærede Indsender skriver, var 
noget tørt, men dette skyldes mest 
det lange Tidsrum, der var gaaet, 
siden Nr. 1 udkom. I dette Tidsrum 
havde der samlet sig en Del Medde
lelser, som nødvendigvis maatte i 
Bladet. „Klumpe-Dumpe“ maa dog 
indrømme, at Nr. 3 viser en betyde
lig Fremgang, og hvis Skolens Elever 
vil tage sig sammen og en Gang 
imellem vise lidt Interesse for deres 
Blad ved at skrive et lille Indlæg 
(som „Klumpe-Dumpe“ f. Eks. har 
gjort det), er vi fuldstændig overty
dede om, at „Vort Blad“ ikke vil 
lade noget tilbage at ønske i Retning 
af Liv og Afveksling. Thi det er 
netop derpaa, det kommer an : at 
Eleverne skriver til Bladet; det er 
ikke Redaktionen, der skal fylde alle 
Bladets Spalter. H. Q.

„Vort Blad“s anden 
Amatortotoøratikonkurrence

er nu blevet afholdt og skal selv
følgelig omtales i „Avisen“.

Da Bedømmelseskomitéen var sam
let, blev den først enig om, at alle 
Billederne — eller i hvert Fald de 
fleste af dem — burde præmieres. 
Det lod sig nu ikke godt gøre, 
og man enedes tilsidst om at ud
dele Præmierne paa følgende Maade :

Præmien fordet bedste Genrebillede 
blev tilkendt Erik Sørensen for hans 
Billede : Hvordan 2 Mand spiller 4 
Mands 66. Dette Billede var ret 
vanskeligt at lave, fordi de to Per
soner, der sad paa den ene Side af 
Bordet, var de samme som de to, 

der sad paa den anden Side af det. 
Hvordan Knud Erik har faaet de to 
til at „gaa igen“ skal ikke omtales 
her, da Amatørfotograferne sikkert 
ved det i Forvejen, og andre ingen 
Interesse har i at faa det at vide. 
Billedet var i det hele taget nydeligt 
udført. Desuden fik Knud Erik Præ
mien for det bedste Billede med 
Emne efter frit Valg. Det var hans 
Interiør „Idyl“, der skaffede ham den. 
Billedet var ikke let at tage, da det 
var fotograferet imod Lyset, og da 
der desuden var en vis Stemning 
over det, havde det fuldtud fortjent 
Præmien.

Thorkil Knudsen fik Præmien for 
det bedste Billede fra Skolelivet. Der 
var kun 1 — eet — Fotografi, der 
kunde henregnes til denne Gruppe, 
saa det var selvskrevet til at hjem
føre Præmien. Billedet var forøvrigt 
udmærket.

Martin Sørensen fik Præmie for 
det bedste Billede af gamle Bygnin
ger, for et nydeligt Billede af „Spurve= 
skjul“. Og desuden for det, der 
bedst egnede sig til Reproduktion, 
„Udsigt fra Dansebakken“, et Foto
grafi, der var en Del Vanskelighed 
med at faa godt, fordi det paa den 
ene Side skulde have alle Detaillerne 
med i Forgrunden, og paa den anden 
Side skulde det, der laa længere 
borte, ogsaa være skarpt. Billedet 
kan om nogen Tid faas paa Prospekt
kort hos Boghandler Henriksen.

Endelig fik Gustav Frederiksen 
„hædrende Omtale“ for hele sin Sam
ling.

Naar man ser paa hele Samlingen 
af Amatørfotografier, opdager man 
snart, at den er langt, langt bedre 
end i Fjor, et glædeligt Tegn paa 
voksende Interesse og større Dygtig
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hed. En Ting kan man dog med 
Rette indvende, at der er for faa 
Elever, der fotograferer, og af disse 
igen for faa, der udstiller. En langt 
større Del af Eleverne i de ældre 
Klasser bør fotografere, det er baade 
en interessant og lærerig Sport, og 
selvfølgelig bør alle, der fotograferer, 
deltage i Konkurrencen. Lad os 
haabe, at der til næste Aar mindst 
er 15, der fotograferer, og selvfølgelig 
ligesaa mange der konkurrerer. Det 
bør aldrig mere hænde, at der kun 
er ét Billede fra Skolelivet.

Forrige Lørdag og Søndag var 
Udstillingen, der omfattede omtrent 
60 Billeder, aaben, og den var rigtig 
godt besøgt.

Da vi Lørdag Eftermiddag vandrede 
rundt og saa paa Billederne, ligefra 
Magister la Cours Samling af Nord
landsbilleder til Thorkil Knudsens af 
Skovbilleder, traf vi Frk. „X.“, der i 
stærke Ord har kritiseret Udstillingen 
her i Bladet.

— Hvordan synes Frøkenen om 
Udstillingen ?

— Godt. Den er jo vellykket !
Et bedre Bevis for Udstillingens 

Succes kan sikkert ikke let findes. 
Søndag Eftermiddag var vi lidt bange 
for at Regnen, der silede ned, skulde 
holde en og anden borte. Vor Frygt 
blev heldigvis gjort til Skamme ; Ud
stillingen var mindst ligesaa godt be
søgt om Søndagen som om Lørdagen.

Til Slut vil vi gerne have Lov til 
paa „Vort Blad“s Vegne at bringe 
alle, der var bidraget til, at det hele 
forløb saa godt, vor Tak. Vi takker 
baade Amatørfotograferne, d’Hrr. Fo
tograf Türck og Skolebestyrer la 
Cour, der sad i Bedømmelseskomi
téen sammen med „Vort B!ad“s Re
præsentant, Præmiegiverne og alle 

andre, der har vist Konkurrencen og 
Udstillingen deres Interesse. Og vi 
haaber at mødes til næste Aar ved 
en — om mulig — endnu mere vel
lykket Konkurrence !

Helge Knudsen.

De belgiske Flygtninge.
Da vi fra forskellige Sider er blevet 

opfordret til at iværksætte en Ind
samling til Fordel for de belgiske 
Flygtninge, og da dette har vunder 
vor fulde Tilslutning, modtager vi fra 
nu af Bidrag, store eller smaa, og op
fordrer alle til at støtte Indsamlingen.

Bidrag modtages saavel af Redak
tørerne som af Forretningsføreren.

Red.

Our English schoolmistress, Miss 
Hansen has formed an English de
bating club, of which the pupils in 
the eldest class and the students, 
who"-were this summer sent up for 
the examination are members.

We are much obliged to Miss Han
sen, for what she has done to us, 
because we both widen our gifts for 
languages and discuss actual matters, 
of which young people always are 
fond. Late editor.

* **
Tirsdag d. 27. 19-Hvidkaal blev 

Skolen klassevis fotogra-»taget«, hvil
ket skaffede Eleverne en behagelig 
Afbrydelse af Timen. Red.

* « *
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Kender Du »Pædersen«? Læg 
Mærke til ham«!

* * *
»Dronningen«.

Skakklubben »Dronningen« afholdt 
sit første Møde Lørdag d. 17. Oktbr.

Kl. havde ca. 15 Deltagere 
indfundet sig, og Aftenen forløb for
fornøjeligt dels med at lære de Med
lemmer, der ikke kunde spille Skak, 
det interessante Spil, og dels med 
Kampe imellem de mere »drevne« 
Skakspillere. Kl.^91/« skiltes alle, 
enige om, at »Dronningen«s første 
Skakaften havde været meget vel
lykket. P. L.

* * *
Diskussionsklubben.

Onsdag d. 4. November afholder 
»Klubben« sit første Møde.

Emne: Krigen.
Indleder: Helge Knudsen. 

* * *
Selv om de engelske Suffragetter 

har indstillet deres Propaganda, saa 
længe Krigen varer, synes deres Be
vægelse at have naaet vor Skole. 
Vi saa forleden Dag et Syn, der 
desværre kunde tyde herpaa, idet 3 
af Skolens ellers blide og »kvindelige« 
Væsener som rasende Furier over
faldt og gennempryglede et Par af 
de mandlige Elever. Selv om man 
bliver drillet, mine Damer! har man 
ikke Lov til at tage sig selv til Rette! 
Vivil just ikke paastaa, at den Kamp 
gav os et godt Indtryk af den mo
derne Kvindelighed, og vi vil heller 
ikke haabe, at den er et Eksempel 
derpaa ! H. %.

* * *
Udenbys Abonnenter bedes snarest indsende 

Abonnementspenge (40 Øre) for Oktober Kvar
tal til „Vort Blad“s Forretningsfører, Vinkelvej 

8, Lyngby, da de ellers vil blive opkrævet 
pr. Postopkrævning (40 15 Øre). Ligel edes
anmoder vi Skoleabonnenter, der endnu ik ke 
har betalt for Oktober Kvartal, om snarest at 
indbetale BeLbet (35 Øre) til Forretningsføre
ren Svend Klausen. Red.

* * *
I Boghandler C. G. Petersens Annonce fin

des i sidste Numer af Bladet en beklagelig 
Trykfejl. Der staar nemlig, at Fyldepennen 
„Renommé“ koster 11 Kr. — og Prisen er kun 
1 — skriver een — Kr. Red.

Sportskonkurrence.
Sportskonkurrence — ja hvilken 

Stolthed føler vi ikke, naar vi hører 
dette Ord klinge i vore Øren ; vi 
»Lyngbyer« kommer alle til at tænke 
paa den for os saa ærefulde Konkur
rence i Foraaret mellem Bagsværd, 
Nærum og Lyngby Skoler. De man
ge, der har spurgt os, naar vi igen 
skal ud at kæmpe for vor Skoles 
Ære, maa vi desværre bedrøve med, 
at Konkurrencen skal udsættes paa 
Grund af Gymnastiklærerens Indkal
delse, og naar vi mangler Ledelsen, 
kan der ikke komme Fart over det. 
Men for at trøste de bedrøvede skal 
vi meddele, at der maaske til Foraa
ret kan være Tale om Konkurrencens 
Afholdelse. Derfor, begynd allerede 
nu at træne, saa at vi endnu en 
Gang kan vinde — og forhaabentlig 
finde Kampens Løn, den pragtfulde 
Pokal! „Spurt“.
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Arbejd for

Vort Blad s
Udbredelse!!!

ISOLATOR
FLASKEN

holder Indholdet koldt eller 
varmt i mere end 20 Timer.

Sinï 2= Ilium.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
™ 262. anbefales. m^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.

Klaverundervisniog.
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 eksisterende 

med 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 .. = 
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- k Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Emil Glansen, Fotograf, Frederlksberggade 34.
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

JB Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 2, Lyngby,
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INGER DITLEVSEN-
Bogbinderi & Papirhandel

samt Skolematerielhandel anbefales.

(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.

Altid 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 ogfiuldsmed Jell HL
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører'. Poul Larsen, Virumgiard. Telf 132 
og Hilmer Gudmundsson, Hovedgaden 44, Telf. 101. Forretningsfører : Svend Klausen, Vinkelvej 

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


