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ti VORT BLAD.
Nr. 1.

Mandag d. 1. Juli 1912.

„Vort Blad“.

1 Aarg.

lige Del af Opgaven, har Redaktionen
tænkt sig løst gennem Referater af

Naar Eleverne i „Lyngby højere

Sportskampe, Udsættelse af Præmie
opgaver, Enquetter osv.
Kort sagt

Almenskole“ har besluttet at skabe

ved at yde sit bedste paa disse Om-

sig et eget Blad, og i Dag med Be
styrernes Samtykke udsender 1. Nr.

raader haaber „Vort Blad“ at kunne:

af dette, saa er det ud fra den Kends

gerning, at jo ældre en Skole bliver,
jo mere Tradition den faar, des større
Trang bliver der indenfor Eleverne
til at slutte sig sammen og skabe
noget for dem ganske specielt, og at
et Skoleblad maa indtage en fremra

naa det foromtalte Maal.
Men — — dertil kræves Elevernes
kraftigste Støtte!
Disse maa huske paa at det er
deres Blad, at det er dem, der gen

nem Redaktionen har Ansvaret for
hvordan det gaar.

Maaden, hvorpaa de kan støtte vert

kan der vel ikke være nogen Tvivl

Blad er, dels ved at tegne Abonnemenf, dels ved at yde Stof til det.

om. „Men“, vil De spørge, „hvorledes

„Last, but not least“ vilde det være

har da „Vort Blad“ tænkt sig Løs

os kært, om de udgaaede Elever gen

ningen af den Opgave, at staa som

nem „Vort Blad“ vil holde Forbindel
sen med den gamle Skole vedlige.
Det er, som De ser, slet ikke saa faa
Opgaver vi har stillet os, men med

gende Plads i dette „specielles“ Række

noget hvorom Eleverne kan samlesig?“
Svaret vil De faa, naar De horer
at Bladets Motto er
at gavne og fornøje,

hav stedse det for Øje.
Gavne vil vi ved at bringe Artikler
om Forhold og Spørgsmaal, der nød
vendigvis maa interessere Eleverne.
At Skolens Lærere her kan gore et
stort Arbejde, anser vi næsten for
overflødigt at bemærke.

Den anden,men ikke mindst væsent

det Haab, der jo skal kendetegne
Ungdommen, lægger vi nu ud, haabende paa en god Fremtid.

Red.
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Spejderne fra 1. Lyngby
Trop

e bedste lykønskninger
til Starten 1 Saalænge det gæl
der om at skabe den gode Tradition,
(ved Poul Asmussen)
møder Vanskelighederne. Naar den
foretog i Pinsen en yderst vellykket
er skabt, glider det. Skal jeres Blad
Tur til Køge. Tirsdag d. 28. Maj
leve længe nok til at skabe Tradition
stillede vi Kl. 9l/2 hos vor Tropsfører.
her ved Skolen? Det afhænger af
Efter at Bagagen var blevet efterset
den Lyst og Alvor — begge Dele —
af Førerne, drog vi afsted. Det varede
1 skriver med. Men har I de to Ting
dog ikke længe, før det bpgyndte at
i Behold, klares Vanskelighederne,
regne ganske kolossalt, saa vi maatte
og I kan sikkert vente Støtte ogsaa
flere Gange af Cyklerne og søge
fra Skolens Side.
Skjul.
Af denne og flere andre
Lykke med det!
Grunde naaede vi først den Gaard,
Vilh. la Cour.
„Vasebækgaard“, som vi skulde til
bringe Ferien i, Kl. 4. Da vi ankom,
blev vi trakteret med The og Smør
rebrød af vor gæstfri Vært, Forpagter
Valentiner. Saa gik vi i Gang med
at tillave vore Sengesteder oppe paa
et Halmloft. Vi havde hver 2 Tæp
Kongen er død! saadan Budskabet per med, og da vi desuden fik ud
lød. Ja, Kong Frederik den Ottende, leveret 2 tykke Dækner af Forpagte
Danmarks Konge er død ukendt i et ren, var der ingen Fare for at vi
fremmed Land. Vi vil længe mindes skulde komme til at fryse. Vi gik
denne Konge, selv om han kun rege tidligt i Seng, for at hvile ud ovenrede i saa kort Tid. Vor nuværende paa Dagens Anstrengelser. Den før
Konge, er en Mand i sine bedste Aar, ste Time sov vi dog ikke, da vi jo
og allerede som Kronprins var han var ganske uvante med at ligge i
meget afholdt, og nu da han er ble Halm. Den næste Morgen vaagnede
vi vel tilpasse efter en god Søvn, og
vet Konge vil Tilliden stadig stige,
da vi havde faaet Mad, Havregrød
thi det danske Folk venter af Kong
Christian, at han vil føre det frem og The, gik \i ud for at se os om.
til en god Fremtid for Folk og Rige. Dog havde vi først hejst vort smukke
Kong Christian har dette Valgsprog: Dannebrogsflag over Gaarden. Kok
„Min Gud, mit Land og min Ære“. kene blev hjemme og tog et tomt
Det er et smukt Valgsprog og Gud Køkken, som vi havde faaet Lov til
give ham Kraft til at gennemføre at laane, i Besiddelse. Kl. 12 f.k vi
Middagsmad, bestaaende af MaggiGrundtanken deri.
suppe
med nogle tildels mislykkede
Leve Kong Christian den Tiende
Boller paa og Bøf med Kartofler.
af Danmark I
Eftermiddagen tilbragtes med SmaaLeve Danmark!
øvelser og Fodbold.
Om Aftenen
X.
havde Kokkene lavet et udmærket
Spejlæg til hver og dertil en Ladning
Smørrebrød, saa vi gik ikke fastende
i Seng.

D

tao FMerit åen 0» si
' tal Christian ta Tietfe.
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Saaledes tilbragtes de fleste Dage
paa en for os meget behagelig
Maade.
(Fortsættes)

HUSK PAA,
at Sygdom som Regel er selvforskyldt.
En Mængde Mennesker bliver syge
ved Selvødelæggelse, ved at begaa
saadanne Dødssynder, som altid at
fylde sig med for stærke Drikke og
tungt fordøjelige Spiser, eller daglig
at ryge Masser af Cigarer og Ciga
retter osv. En Mængde andre Men
nesker bliver syge paa Grund af Ef
terladenhed. Den, der ikke passer
sit Legeme, forsømmer det, og synder
derved mod Naturen; men Naturen
kender ikke til Syndforladelse, den
hævner sig sikkert.
Naar du ikke hver Dag sørger for
at faa lidt Motion, som f. Eks. en
Spadseretur eller gør lidt Gymnastik,
og ikke sørger for at faa 7 å 8 Ti
mers Nattesøvn, saa er det din egen
Skyld, dersom du bliver syg.
Luk nu Øjnene öp for, at hvis du
er syg, saa er det i mange Tilfælde
din egen Skyld. Sørg derfor hur
tigst muligt at ryste ethvert Sygdomsaag af dine Skuldre.
Husk endelig paa, at frisk Luft er
det vigtigste for at bevare’ et godt
Helbred. At sove for aabne Vinduer
er derfor ogsaa af største Nødven
dighed, og kan du ikke taale at sove
for aabne Vinduer, maa du lære det.
Det er selvfølgelig af lige saa stor
Vigtighed at have frisk Luft om Da
gen, der er ikke noget værre end
at sidde for lukkede Vinduer en hel
Dag igennem. Du maa, hvis du gaar
i Skole, endelig sørge for at lukke
Vinduerne op i alle Frikvarterne, og
helst ogsaa, hvis det kan lade sig
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gøre, i Timerne, dersom en af dine
Kammerater ikke vil tillade, at du
lukker et Vindue op, bør du straks
sige det til din Lærer, som antagelig
nok forstaar, hvor stor en Betydning
frisk Luft har for at bevare et godt
Helbred.
Husk paa disse gode Raad i Som
merferien.
„ Harry“.

En glædelig og indholdsrig
Sommerferie ønskes alle vore
Læsere.
Redaktionen.

Vort Blad.
Vi lægger ud for fulde Sejl; —
vort Maal er Idealet,
vor Styrmands Pligt er: undgaa Fejl,
hold Baaden ren og malet 1

Tag fat i Aaren alle Mand,
saa stikker vi i Søen.
Hold stedse Baaden fri for Vand,
ret Kikkerten mod Øen,

hvor Idealet fra sin Borg
vort hvide Sejl opdager.-------Og møder end vi først lidt Sorg,
da har vi Mod paa Lager.
Thi vi har holdt den rette Kurs,
har sejlet — ikke vade.!------Ja, en Gang lander vi nok der,
hvor Held kun følger Bladet!
P. T.

Vi anmoder vore Abonnenter om at
købe hos de Handlende, der averterer
i »Vort Blad«.
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Eksamensskrupler.
Eksamen — dit Navn er mægtigt.
Den ulykkelige Elev gyser for dig —
den kolde, ubarmhjertige Virkelighed.
Som et lumskt Rovdyr sniger du
dig ind paa os — du er der, og man
kan desværre ikke løbe fra dig. Alle
vore Tanker kredse om dig som Kat
ten om den varme Grød — du har
hypnotiseret os med dine mystiske
Øjne. Og saa gør den arme Synder
sit Regnskab op, og Resultatet viser
sig for ham i hele sin tørre Ringhed.
Der maa læses — og han læser
jagende sjusket paa alt. Han knæk
ker logaritmiske Nødder — men ak!
Kærnen har Dovenskabens gnavende
Orm ædt for Maaneder siden. — Han
presser Planter, men Katosten bliver
mørk i Hovedet af Vrede over den
ilde Medfart, Bøllefamilien opfører
sig naturligvis ikke ordentligt, og
Gaaseurten maa vi vist helst forbigaa
med et Suk. Fransk, Tysk og Engelsk
er Ting med en beklagelig Fejl, —
de er ikke uden Gramatik. Alle Und
tagelserne skal læses igennem, og
til sin store Skræk opdager vor stu
derende Helt, at Sproglæreren ude
lukkende bestaar af den Slags uhyg
gelige Skriftsteder.
Pludselig bli’r han revnende lige
glad med det hele. Læsemaskinen
standser, Energien er opbrugt. Eksa
men gider han ikke tænke paa. Han
vilde saa inderlig gerne rejse væk
fra det hele — langt bort »ad Hvide
Sande til«, — væk fra de Planter,
han ikke fik presset — væk fra de
logaritmiske Nøddeskaller og franske
Verber.... men han bliver hjemme
og tygger Drøv paa sit uhyggeligt
store Pensum.
Nu er Terningerne kastet, og den
modige Elev skrider over Rubikon
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med et optimistisk Eksamensoverslag
i Lommen.
Han har endelig faaet
tæmmet den snigende Tiger, — han
er bleg, men fattet.
Og saa kommer Eksamenen.
Peter Thorsen.

Dreyfus-Affæren.
(I Oversæ telse ved Svend Thorsen.)

Mellem alle de „Alfærer“, som vor
Tid jo desværre er saa rig paa, ind
lager den, der har faaet Navn efter
den franske Artilleri-Kaptajn Dreyfus,
en særlig Plads.
Hvorfor ?
Ja, dels fordi selve Kærnepunktet
i tagen er af en meget uhyggelig
Karakter, dels paa Grund af den
enorme Bevægelse Affæren vak'e
hele Verden over. Da vi har ment
at vore Læsere, som vel saa tit har
hørt Tale om Sagen, muligxis gerne
vilde kende noget nærmere til den,
gengiver vi i dette og følgende Numre
Hovedindholdet.
1 Dagene omkring den 20. og 25.
September 1894 ankom til det franske
Krigsministeriums Oplysningskontor
en Pakke indeholdende 4 eller 5 Do
kumenter, stj aalet fra det tyske Ge
sandtskab af en hemmelig Agent,
hvem man plejede at benytte til den
Slags Hverv.
Agenten afleverede
den egenhændigt til en Officer ved
Kontoret, Kommandant Henry (antri).
Denne bragte det hele hjem i sin
private Bolig og gav sig til at klistre
de sønderrevne Stykker sammen.
Han tog det med sig paa Kontoret
2 Dage efter. Imellem Akterne fand
tes et Blad af Form som et alminde
ligt Brevpapir, men forkrøllet, sam
menrullet og med to Rifter. Dette
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Papir — senere kendt under Navn af
Følgesedlen — var ikke dateret, ikke
undertegnet, og der fandtes ikke no
get Kendetegn paa, hvem dets For
fatter var. Det meldte om Afsendel
sen af en Række Militærdokumenter,
der, efter alt at dømme, ikke kunde
komme fra andre end en Officer, der
var knyttet til Generalstaben, og
mere specielt fra en Artilleri-Kaptajn.
Mange Ofiiceier mente, at et Inspek
tionsskema, skrevet af Kaptajn Alfred
Dreyfus, frembød store Ligheder med
Skriften paa Følgesedlen. Grapho
logen Bertillon bekræftede dette.
Søndag d. 14. Oktober gav Gene
ral Mercie Ordre til at arrestere Kap
tajn Dreyfus.
(Fortsættes.)

= = SPORT. = =
Gymnastikopvisninger.
For de af vore Læsere, der ikke
var til Stede ved de tre ældste Klas
sers Gymnastikopvisninger, anmelder
vi her disse.
Fredag den 21. lagde Drengene
for. Som Censor var den bekendte
Fodboldspiller Harald Hansen mødt.
Naar man tager Hensyn til, at Dren
gene paa Grund af Fodboldspillet
kun havde haft 3 Dage at øve sig i,
maa Resultatet siges at være godt.
Særlig en temmelig svær Armgang
klarede Eleverne flinkt. I det hele
taget var det Præcision og Hurtighed,
der prægede denne Opvisning, og
den eneste Anke Tilskuerne havde,
var at Præsentationen gik altfor hur
tig, hvilket jo kun tjener til Elever
nes Ros.
Dagen efter blev det Pigernes Tur,
og det kan lige saa godt siges med det
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samme, det var en Fornøjelse at se
den Sikkerhed og Færdighed, hvor
med de klarede det paa sine Steder
endogsaa meget vanskelige Program.
Det var, som om man i Forvejen
havde ventet noget ekstraordinært,
thi Salens Tilskuerpladser var fuldt
besatte, og man blev som sagt hel
ler ikke skuffet. Det bedste Bevis
for dette er vel, at den kvindelige
Gymnastikinspektør, Frk. Præstgaard,
der var kommet til Stede som Censor,
udtalte sig meget anerkende om
Pigernes Gymnastik, særlig om Øvel
sernes Renhed og Form.
*
*
*
De olympiske Lege.
I disse Dage udkæmpes de olym
piske Lege i Stockholm. Vore Sejrs
muligheder er jo desværre ikke ret
store. Dog, paa et Punkt haaber vi
at gaa med Sejren, De ved alle hvad
vi tænker paa — Fodboldspillet.
Holdet, der skal kæmpe mod Eng
land, ser saaledes ud: I Maal: Sofus
Hansen, Backs: Harald Hansen og
Castella, Halfbacks: Emil Jørgensen,
Berth og Niels Middelboe, Forwards:
Povl Nielsen, Wolfhagen, Oskar Niel
sen, Anton Olsen og Sofus Nielsen.
Som De ser er dette Hold det bed
ste vi kan stille. Om de kan klare
sig over for Englænderne vil Tiden
vise. Det eneste vi, Skoledrenge kan
gøre, er at ønske dem et hjerteligt
»Lykke paa Rejsen«.
Nemo.

„Vort Blades praktiske
Forhold.
Faa af vore Abonnenter aner vist,
hvor stort et Arbejde der kræves for
at starte et Blad, tilmed naar dette
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skal udkomme i 8-Sidet Format. Man

maa optræde baade som Annonce
agent, Agitator, Abonnementtegner,

Bladforhandler o. m. a. Men nu er
det jo overstaaet, og vi skal til at nyde
Resultatet af vore Anstrengelser.

Dog vil der altid blive noget Ar
bejde, selv i „Fredstid“. For at gøre
dette saa lidt føleligt som muligt, er
det fordelt over 3 Bestillinger, der
er blevet besatte af Skckns Elever

paa følgende Maade:
Redaktør: Svend Thorsen.

HUSK----og glem aldrig

C. A. Nielsens Cykleforrelning,
Hovedgaden 3.

Gymnastikapparater,
Fodbold, Langbold,
Luftbøsser, Salon
bøsser.
Rekvisitter for insektsamlere.

Skibsmodeller, Skøjter,
Ski, Kælker;

Sekretær: Povl Asmussen.

Forretningsfører: Carl Herdahl.
Som faste Skribenter har vi sikret

HARALD BØRGESEN,
28, Frederiksberggade 28.

os saa gode Kræfter, som Frk. Au
gusta Ebert og Hr. Peter Thorsen.

Det Beløb, der indkommer gennem
Annoncer, spiller ved dette, som ved

alle andre Blade, en betydelig Rolle.
Vi opfordrer derfor alle vore Læsere

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.

til at købe hos dem, der annoncerer

i „Vort Blad“. Enkelte Bekendtgø
relser, f. Eks. „Til Salgs tilbydes“

P. FREDERIKSEN’S

eller „Til Købs ønskes“ kan ogsaa

desan-

Cigar- & Tobaksforretning,

gaaende besvares enten gennnem per

Hovedgaden 68, Kongens Lyngby.

sonlig Henvendelse til Redaktionen,
eller ogsaa for Redaktørens Vedkom
mende gennem Tlf. 247, og for For
retningsføreren gennem Tlf. 27. As
geir Gudmundsson giver ogsaa alle
Oplysninger gennem Tlf. 101.

Husk Automaten!

optages.

Alle Spørgsmaal

¥ordre

birks
BOGTRYKKERI

JERNBANEVEJ 25, LYNGBY.

Visitkort.
Brevpapir.
Sange.
Billigste Priser3-
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Rafns Skotøjsmagasin

fører altid det største Udvalg af fikse ny, solide Nyheder fra de
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler, Sandaler,
Fodboldstøvler, Ima Gymnastiksko i stort Udvalg meget billigt.
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Damest. fra 8,50. Ca. 65 Par brune Herre- og Damefodtøj
langt under almindelig Pris. "WS

Reparationer hurtig, solidt, bestemt Levering.

Drik kun

SÆBEHUSET

E. Chr. Dahls Java Kaffe.

anbefaler sig med de
bedste Kvaliteter i Sæ
ber, Parfumer osv.

Det er den hedste!

Hovedgaden 15.

30, Hovedgaden 36.

Det stærkeste

Lyngby Skræder=
forretning.

Skoletøj

Hvis De vil være tilfreds med Deres
Klædning, saa gaa til Skræderforretforretningen Hovedgaden 50. Flot Snit,
god Pasning garanteres.
Ærbødigst

Kongens Lyngby. Tlf. 212.
EDV. LARSEN.

til Drenge og Piger
faar De hos
R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger!

Prospektkort!

Kranse-og Blomsterforretningen

Lykønskningskort!

„FLORA“.

J. Mehren,

Stort Udvalg i Potteplanter og afskaarne Blomster.

Frisør= og Barber=Salon,

Tlf. 290.

Jernbane vej 2, Lyngby.

Lyngby.

Smukke, lette og
Læg Mærke til:
moderne Broderier Her kan alle blive klædt paa
faas bedst i

fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi
fra eget Værksted.

Broderimagasinet,

H. C. Andersen, Tøjhuset,

Jernbanevej 1.

Hovedgaden 15, Lyngby.

Frk. Gerda Petersens

Musikkonservatorium.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Klavér, Violin, *^8
BQF* Violoncel, Sang.

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
Tillavede Farver i alle Kulører.

A. R. Andersen,

Enetimer, Fællestimer, Kursus.

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis

JERNBANE VEJ 3.

Alt til Københavns Priser.

Artiklen for Kunstmalere.

Køb hos vore Annoncerende.

Annoncerne bedes læste.

Tlf. 1»O.

Skræder C. Frederiksen

Tlf. Lyngby 17.

Nr. J.
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C. G. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

>
O
E

Skolebøger! "Wl
0^" Skolemateriel!
Alle Bøger til Brug i Skolen føres paa
Lager!
I Henhold til Bekendtgørelsen over Boglisten i Skolens
Program bedes de nye Skolebøger bestilt ved Sommerferiens
Begyndelse, saaledes, at Bøgerne kan ligge færdige til det
nye Skoleaars Begyndelse.

~

Brugte Skolebøger skaffes!

" -

C. G. Petersen,

Bog=, Papir= og Tapethandel.
Stempelpapirsudsalg. = Hovedgaden 46.

Drenge=Klædninger
Hovedgaden SO,
anbefaler sig med Gamel Kaffe til
1,60 og 1,30. Medova The, Kiks,
Bisquit, Konfekt og fin Chokolade.

Petrea Kjærgaard.

og Skoleslag

af Crome & Goldscmidts
prima Klæde.
Ludvig Martensen.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole". Redigeret af Svend Thorsen.
Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.
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C. G. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

Skolebøger! "Wl
IMF* Skolemateriel!
Alle Bøger til Brug i Skolen føres paa
Lager!
I Henhold til Bekendtgørelsen over Boglisten i Skolens
Program bedes de nye Skolebøger bestilt ved Sommerferiens
Begyndelse, saaledes, at Bøgerne kan ligge færdige til det
nye Skoleaars Begyndelse.

1•

Brugte Skolebøger skaffes! "— "

C. G. Petersen,

Bog=, Papir= og Tapethandel.
Stempelpapirsudsalg. = Hovedgaden 46.

Drenge=Klædninger
Hovedgaden 20,
anbefaler sig med Gamel Kaffe til
1,60 og 1,30. Medova The, Kiks,
Bisquit, Konfekt og fin Chokolade.

Petréa Kjærgaard.

og
Skoleslag
af Crome & Goldscmidts

prima Klæde.
Ludvig Martensen.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen.
Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.
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Rafns Skotøjsmagasin =

fører altid det største Udvalg af fikse ny, solide Nyheder fra de
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler, Sandaler,
Fodboldstøvler, Ima Gymnastiksko i stort Udvalg meget billigt.
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Damest. fra 8,50. Ca. 65 Par brune Herre- og Damefodtøj
99* langt under almindelig Pris. “WE

Reparationer hurtig solidt, bestemt Levering.

Drik kun

SÆBEHUSET

E. Chr. Dahls Java Kaffe.

anbefaler sig med de
bedste Kvaliteter i Sæ
ber, Parfumer osv.

Det er den bedste!

Hovedgaden 15.

30, Hovedgaden 36.

Det stærkeste

Lyngby Skræder=
forretning.

Skoletøj

Hvis De vil være tilfreds med Deres
Klædning, saa gaa til Skræderforretforretningen Hovedgaden 50. Plot Snit,
god Pasning garanteres.
।

Ærbødigst

Kongens Lyngbv. Tlf. 212.
EDV. LARSEN.

til Drenge og Piger
faar De hos
R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

Inger Dittovsens Bogbinderi & Papirhandel
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger!

Prospektkort!

Kranse- og Blomsterforretningen

ES

Lykønskningskort!

1»| E2 ESI bad

„FLORA“.

J. Mehren,

Stort Udvalg i Potteplanter og afskaarne Blomster.
Tlf. 290.
Lyngby.

Frisør= og Barber=SaIon,
Jernbanevej S, Lyngby.

Smukke, lette og
Læg Mærke til:
moderne Broderier Her kan alle blive klædt paa
faas bedst i

fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi
fra eget Værksted.

Broderim aga sin e t,

H. C. Andersen, Tøjhuset,

Jernbanevej 1.

Hovedgaden 15, Lyngby.

Frk. Gerda Petersens

Musikkonservatorium.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Klaver, Violin, "9®
HF Violoncel, Sang.

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
Tillavede Farver i alle Kulører.

A. R. Andersen,

Enetimer, Fællestimer, Kursus.

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis

JERNBANEVEJ 3.

Alt til Københavns Priser.

Aptiklep fop Kunstmalere.

Køb hos vore Annoncerende.

Annoncerne bedes læste.

Tlf. 190.

Skræder C. Frederiksen

Tlf. Lyngby 17.
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skal udkomme i 8-Sidet Format. Man
maa optræde baade som Annonce
agent, Agitator, Abonnementtegner,

HUSK-----

Bladforhandler o. m. a. Men nu er
det jo overstaaet, og vi skal til at nyde

G. A. Nielsens Cykleforretning,

Resultatet af vore Anstrengelser.
Dog vil der altid blive noget Ar
bejde, selv i „Fredstid“. For at gøre

Hovedgaden 3.

dette saa lidt føleligt som muligt, er
det fordelt over 3 Bestillinger, der
er blevet besatte af Skelens Elever
paa følgende Maade:

Redaktør: Svend Thorsen.
Sekretær: Povl Asmussen.

og glem aldrig

Gymnastikapparater,
Fodbold, Langbold,
Luftbøsser, Salon
bøsser.
Rekvisitter tor Insektsamlere.

Skibsmodeller, Skøjter,
Ski, Kælker.

Forretningsfører: Carl Herdahl.
Som faste Skribenter har vi sikret

HARALD BØRf^ESEX,
28, Frederiksberggade 28.

os saa gode Kræfter, som Frk. Au

gusta Ebert og Hr. Peter Thorsen.
Det Beløb, der indkommer gennem
Annoncer, spiller ved dette, som ved
alle andre Blade, en betydelig Rolle.
Vi opfordrer derfor alle vore Læsere
til at købe hos dem, der annoncerer

i „Vort Blad“, Enkelte Bekendtgø
relser, f. Eks. „Til Salgs tilbydes“
eller „Til Købs ønskes“ kan ogsaa

optages.

Alle Spørgsmaal

desan-

gaaende besvares enten gennnem per
sonlig Henvendelse til Redaktionen,
eher ogsaa for Redaktørens Vedkom
mende gennem Tlf. 247, og for For
retningsføreren gennem Tlf. 27. As
geir Gudmundsson giver ogsaa alle
Oplysninger gennem Tlf. 101.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.

P. FREDERIKSEN’S

Cigar- & Tobaksforretning,
Hovedgaden 68, Kongens Lyngby.

Husk Automaten!

NORDRE BIRKS
BOGTRYKKERI
JERKBANEVEJ 25, LYNGBY.

Visitkort.
Brevpapir.
Sange.
Billigste Ppisep-
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Papir — senere kendt under Navn af
Følgesedlen — var ikke dateret, ikke
undertegnet, og der fandtes ikke no
get Kendetegn paa, hvem dets For
fatter var. Det meldte om Afsendel
sen af en Række Militærdokumenter,
der, efter alt at dømme, ikke kunde
komme fra andre end en Officer, der
var knyttet til Generalstaben, og
mere specielt fra en Artilleri-Kaptajn.
Mange Officeier mente, at et Inspek
tionsskema, skrevet af Kaptajn Alfred
Dreyfus, frembød store Ligheder med
Skriften paa Følgesedlen. Grapho
logen Bertillon bekræftede dette.
Søndag d. 14. Oktober gav Gene
ral Mercie Ordre til at arrestere Kap
tajn Dreyfus.
(Fortsættes.)

- - SPORT. = =
Gymnastikopvisninger.
For de af vore Læsere, der ikke
var til Stede yed de tre ældste Klas
sers Gymnastikopvisninger, anmelder
vi her disse.
Fredag den 21. lagde Drengene
for. Som Censor var den bekendte
Fodboldspiller Harald Hansen mødt.
Naar man tager Hensyn til, at Dren
gene paa Grund af Fodboldspillet
kun havde haft 3 Dage at øve sig i,
maa Resultatet siges at være godt.
Særlig en temmelig svær Armgang
klarede Eleverne flinkt. I det hele
taget var det Præcision og Hurtighed,
der prægede denne Opvisning, og
den eneste Anke Tilskuerne havde,
var at Præsentationen gik altfor hur
tig, hvilket jo kun tjener til Elever
nes Ros.
Dagen efter blev det Pigernes Tur,
og det kan lige saa godt siges med det
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samme, det var en Fornøjelse at se
den Sikkerhed og Færdighed, hvor
med de klarede det paa sine Steder
endogsaa meget vanskelige Program.
Det var, som om man i Forvejen
havde ventet noget ekstraordinært,
thi Salens Tilskuerpladser var fuldt
besatte, og man blev som sagt hel
ler ikke skuffet. Det bedste Bevis
for dette er vel, at den kvindelige
Gymnastikinspektør, Frk. Præstgaard,
der var kommet til Stede som Censor,
udtalte sig meget anerkende om
Pigernes Gymnastik, særlig om Øvel
sernes Renhed og Form.
*
*
*
De olympiske Lege.
I disse Dage udkæmpes de olym
piske Lege i Stockholm. Vore Sejrs
muligheder er jo desværre ikke ret
store. Dog, paa et Punkt haaber vi
at gaa med Sejren, De ved alle hvad
vi tænker paa — Fodboldspillet.
Holdet, der skal kæmpe mod Eng
land, ser saaledes ud: I Maal: Sofus
Hansen, Backs: Harald Hansen og
Castella, Halfbacks: Emil Jørgensen,
Berth og Niels Middelboe, Forwards:
Povl Nielsen, Wolfhagen, Oskar Niel
sen, Anton Olsen og Sofus Nielsen.
Som De ser er dette Hold det bed
ste vi kan stille. Om de kan klare
sig over for Englænderne vil Tiden
vise. Det eneste vi, Skoledrenge kan
gøre, er at ønske dem et hjerteligt
»Lykke paa Rejsen«.
Nemo.

„Vort Blades praktiske
Forhold.
Faa af vore Abonnenter aner vist,
hvor stort et Arbejde der kræves for
at starte et Blad, tilmed naar dette
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Eksamensskrupler.
Eksamen — dit Navn er mægtigt.
Den ulykkelige Elev gyser for dig —
den kolde, ubarmhjertige Virkelighed.
Som et lumskt Rovdyr sniger du
dig ind paa os — du er der, og man
kan desværre ikke løbe fra dig. Alle
vore Tanker kredse om dig som Kat
ten om den varme Grød — du har
hypnotiseret os med dine mystiske
Øjne. Og saa gør den arme Synder
sit Regnskab op, og Resultatet viser
sig for ham i hele sin tørre Ringhed.
Der maa læses — og han læser
jagende sjusket paa alt. Han knæk
ker logaritmiske Nødder — men ak!
Kærnen har Dovenskabens gnavende
Orm ædt for Maaneder siden. — Han
presser Planter, men Katosten bliver
mørk i Hovedet af Vrede over den
ilde Medfart, Bøllefamilien opfører
sig naturligvis ikke ordentligt, og
Gaaseurten maa vi vist helst forbigaa
med et Suk. Fransk, Tysk og Engelsk
er Ting med en beklagelig Fejl, —
de er ikke uden Gramatik. Alle Und
tagelserne skal læses igennem, og
til sin store Skræk opdager vor stu
derende Helt, at Sproglæreren ude
lukkende bestaar af den Slags uhyg
gelige Skriftsteder.
Pludselig bli’r han revnende lige
glad med det hele. Læsemaskinen
standser, Energien er opbrugt. Eksa
men gider han ikke tænke paa. Han
vilde saa inderlig gerne rejse væk
fra det hele — langt bort »ad Hvide
Sande til«, — væk fra de Planter,
han ikke fin presset — væk fra de
logaritmiske Nøddeskaller og franske
Verber.... men han bliver hjemme
og tygger Drøv paa sit uhyggeligt
store Pensum.
Nu er Terningerne kastet, og den
modige Elev skrider over Rubikon
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med et optimistisk Eksamensoverslag
i Lommen.
Han har endelig faaet
tæmmet den snigende Tiger, — han
er bleg, men fattet.
Og saa kommer Eksamenen.
Peter Thorsen.

Dreyfus-Affæren.
(I Oversæ telse ved Svend Thorsen.)

Mellem alle de „Alfærer“, som vor
Tid jo desværre er saa rig paa, ind
lager den, der har faaet Navn efter
den franske Artilleri-Kaptajn Dreyfus,
en særlig Plads.
Hvoifor ?
Ja, dels fordi selve Kærnepunktet
i tagen er af en meget uhyggelig
Karakter, dels paa Grund af den
enorme Bevægelse Affæren \ak‘e
hele Verden over. Da vi har ment
at vore Læsere, som vel saa tit har
hørt Tale om Sagen, muligvis gerne
vilde kende noget nærmere til den,
gengiver vi i dette og følgende Numre
Hovedindholdet.
I Dagene omkring den 20. og 25.
September 1894 ankom til det franske
Krigsministeriums Oplysningskontor
en Pakke indeholdende 4 eller 5 Do
kumenter, stjaalet fra det tyske Ge
sandtskab af en hemmelig Agent,
hvem man plejede at benytte til den
Slags Hverv.
Agenten afleverede
den egenhændigt til en Officer ved
Kontoret, Kommandant Henry (amri).
Denne bragte det hele hjem i sin
private Bolig og gav sig til at klistre
de sønderrevne Stykker sammen.
Han tog det med sig paa Kontoret
2 Dage efter. Imellem Akterne fand
tes et Blad af Form som et alminde
ligt Brevpapir, men forkrøllet, sam
menrullet og med to Rifter. Dette
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Saaledes tilbragtes de fleste Dage
paa en for os meget behagelig
Maade.
(Fortsættes)

HUSK PAA,
at Sygdom som Regel er selvforskyldt.
En Mængde Mennesker bliver syge
ved Selvødelæggelse, ved at begaa
saadanne Dødssynder, som altid at
fylde sig med for stærke Drikke og
tungt fordøjelige Spiser, eller daglig
at ryge Masser af Cigarer og Ciga
retter osv. En Mængde andre Men
nesker bliver syge paa Grund af Ef
terladenhed. Den, der ikke passer
sit Legeme, forsømmer det, og synder
derved mod Naturen; men Naturen
kender ikke til Syndforladelse, den
hævner sig sikkert.
Naar du ikke hver Dag sørger for
at fäa lidt Motion, som f. Eks. en
Spadseretur eller gør lidt Gymnastik,
og ikke sørger for at faa 7 ä 8 Ti
mers Nattesøvn, saa er det din egen
Skyld, dersom, du bliver syg.
Luk nu Øjnene op for, at hvis du
er syg, saa er det i mange Tilfælde
din egen Skyld. Sørg derfor hur
tigst muligt at ryste ethvert Sygdomsaag af dine Skuldre.
Husk endelig paa, at frisk Luft er
det vigtigste for at bevare et godt
Helbred. At sove for aabne Vinduer
er derfor ogsaa af største Nødven
dighed, og kan du ikke taale at sove
for aabne Vinduer, maa du lære det.
Det er selvfølgelig af lige saa stor
Vigtighed at have frisk Luft om Da
gen, der er ikke noget værre end
at sidde for lukkede Vinduer en hel
Dag igennem. Du maa, hvis du gaar
i Skole, endelig sørge for at lukke
Vinduerne op i alle Frikvarterne, og
helst ogsaa, hvis det kan lade sig
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gøre, i Timerne, dersom en af dine
Kammerater ikke vil tillade, at du
lukker et Vindue op, bør du straks
sige det til din Lærer, som antagelig
nok forstaar, hvor stor en Betydning
frisk Luft har for at bevare et godt
Helbred.
Husk paa disse gode Raad i Som
merferien.
„ Harry*.

En glædelig og indholdsrig
Sommerferie ønskes alle vore
Læsere.
Redaktionen.

Vort Blad.
Vi lægger ud for fulde Sejl; —
vort Maal er Idealet,
vor Styrmands Pligt er: undgaa Fejl,
hold Baaden ren og malet!
Tag fat i Aaren alle Mand,
saa stikker vi i Søen.
Hold stedse Baaden fri for Vand,
ret Kikkerten mod Øen,

hvor Idealet fra sin Borg
vort hvide Sejl opdager.-------Og møder end vi først lidt Sorg,
da har vi Mod paa Lager. •
Thi vi har holdt den rette Kurs,
har sejlet — ikke vade.!------Ja, en Gang lander vi nok der,
hvor Held kun følger Bladet!
P. T.

Vi anmoder vore Abonnenter om at
købe hos de Handlende, der averterer
i »Vort Blad«.
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Spejderne fra 1. Lyngby
Trop

e bedste lykønskninger
til Starten ! Saalænge det gæl
der om at skabe den gode Tradition,
(ved Poul Asmussen)
møder Vanskelighederne. Naar den
foretog i Pinsen en yderst vellykket
er skabt, glider det. Skal jeres Blad
Tur til Køge. Tirsdag d. 28. Maj
leve længe nok til at skabe Tradition
stillede vi Kl. 9l/2 hos vor Tropsfører.
her ved Skolen? Det afhænger af
Efter at Bagagen var blevet efterset
den Lyst og Alvor — begge Dele —
af Førerne, drog vi afsted. Det varede
I skriver med. Men har I de to Ting
dog ikke længe, før det begyndte at
i Behold, klares Vanskelighederne,
regne ganske kolossalt, saa vi maatte
og I kan sikkert vente Støtte ogsaa
flere Gange af Cyklerne og søge
fra Skolens Side.
Skjul.
Af denne og flere andre
Lykke med det!
Grunde naaede vi først den Gaard,’
Vilh. la Cour.
„Vasebækgaard“, som vi skulde til
bringe Ferien i, Kl. 4. Da vi ankom,
blev vi trakteret med The og Smør
rebrød af vor gæstfri Vært, Forpagter
Valentiner. Saa gik vi i Gang med
at tillave vore Sengesteder oppe paa
et Halmloft. Vi havde hver 2 Tæp
Kongen er død! saadan Budskabet per med, og da vi desuden fik ud
lød. Ja, Kong Frederik den Ottende, leveret 2 tykke Dækner af Forpagte
Danmarks Konge er død ukendt i et ren, var der ingen Fare for at vi
fremmed Land. Vi vil længe mindes skulde komme til at fryse. Vi gik
denne Konge, selv om han kun rege tidligt i Seng, for at hvile ud ovenrede i saa kort Tid. Vor nuværende paa Dagens Anstrengelser. Den før
Konge er en Mand i sine bedste Aar, ste Time sov vi dog ikke, da vi jo
og allerede som Kronprins var han var ganske uvante med at ligge i
meget afholdt, og nu da han er ble Halm. Den næste Morgen vaagnede
vet Konge vil Tilliden stadig stige, vi vel tilpasse efter en god Søvn, og
thi det danske Folk venter af Kong da vi havde faaet Mad, Havregrød
Christian, at han vil føre det frem og The, gik \i ud for at se os omtil en god Fremtid for Folk og Rige. Dog havde vi først hejst vort smukke
Kong Christian har dette Valgsprog: Dannebrogsflag over Gaarden. Kok
„Min Gud, mit Land og min Ære“. kene blev hjemme og tog et tomt
Det er et smukt Valgsprog og Gud Køkken, som vi havde faaet Lov til
give ham Kraft til at gennemføre at laane, i Besiddelse. Kl. 12 f.k vi
Middagsmad, bestaaende af MaggiGrundtanken deri.
suppe
med nogle tildels mislykkede
Leve Kong Christian den Tiende
Boller paa og Bøf med Kartofler.
af Danmark 1
Eftermiddagen tilbragtes med SmaaLeve Danmark 1
øvelser
og Fodbold.
Om Aftenen
X.
havde Kokkene lavet et udmærket
Spejlæg til hver og dertil en Ladning
Smørrebrød, saa vi gik ikke fastende
i Seng.

D

Kom FftiM flen o Ws eg
Kong Chrislian flen Tienfle.
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Mandag d. 1. Juli 1912.

„Vort Blad“.
Naar Eleverne i „Lyngby højere

1. Aarg.

lige Del af Opgaven, har Redaktionen,

tænkt sig løst gennem Referater af
Sportskampe, Udsættelse af Præmie
opgaver, Enquetter osv.

Kort sagt

Almenskole“ har besluttet at skabe

ved at yde sit bedste paa disse Om-

sig et eget Blad, og i Dag med Be
styrernes Samtykke udsender 1. Nr.

raader haaber „Vort Blad“ at kunne

af dette, saa er det ud fra den Kends

Men — — dertil kræves Elevernes

gerning, at jo ældre en Skole bliver,

kraftigste Støtte !
Disse maa huske paa at det er

jo mere Tradition den faar, des større
Trang bliver der indenfor Eleverne
til at slutte sig sammen og skabe

naa det føromtalte Maal.

deres Blad, at det er dem, der gen
nem Redaktionen har Ansvaret for

noget for dem ganske specielt, og at
et Skoleblad maa indtage en fremra

hvordan det gaar.

gende Plads i dette „specielles“ Række
kan der vel ikke være nogen Tvivl

Blad er, dels ved at tegne Abonne

om. „Men“, vil De spørge, „hvorledes
har da „Vort Blad“ tænkt sig Løs

Maaden, hvorpaa de kan støtte vort

ment dels ved at yde Stof til det.
„Last, but not least“ vilde det være

ningen af den Opgave, at staa som

os kært, om de udgaaede Elever gen
nem „Vort Blad“ vil holde Forbindel

noget hvorom Eleverne kan samlesig?“

sen med den gamle Skole vedlige.

Svaret vil De faa, naar De hører
at Bladets Motto er

Det er, som De ser, slet ikke saa faa
Opgaver vi har stillet os, men med

at gavne og fornøje,
hav stedse det for Øje.
Gavne vil vi ved at bringe Artikler
om Forhold og Spørgsmaal, der nød
vendigvis maa interessere Eleverne.
At Skolens Lærere her kan gore et
stort Arbejde, anser vi næsten for
o\ erflødigt at bemærke.
Den anden,men ikke mindst væsent

det Haab, der jo skal kendetegne
Ungdommen, lægger vi nu ud, haabende paa en god Fremtid.
Red.

Statens pædagogiske Studiesamling

København V.

