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VORT BLAD.“
Nr. 2. Mandag d. 15. Juli 1912. 1. Aarg.

AH gør vore Læsere opmærk- 
v som paa, at der intet Nr. 

udkommer den 1. August. Der
imod vil De den første Dag efter 
Sommerferien faa et stort Dob- 
belt-Nr. (16 Sider), der altsaa vil 
bringe Stof baade fra den 1. Au
gust og 15. s. M. Hovedind
holdet vil omhandle „De olym
piske Lege“, der i Aar har fundet 
Sted i Stockholm. Vi vil bringe 
Referater baade fra Fodboldkam
pene og de andre sportslige Be
givenheder deroppe. Alt vil blive 
saa korrekt som muligt, idet vor 
specielle Korrespondent, Sven 
Clausen, har været til Stede ved 
Legene.

Red.

Skoletanker.
Skolen er et Samfund i mindre 

Format, et Samfund, hvori Borgerne 
er Piger og Drenge. Enhver Klasse 
adskiller sig noget fra de andre, den 
bliver noget for sig selv, og Eleverne 
bliver knyttet til hverandre med det 
daglige Livs stærke Baand. Det er 
aabenbart, at Mennesker, der hver 
Dag mødes for sammen at tilbringe 

en halv Dag med Skolearbejdet, til- 
sidst maa leve sig ind i hverandre, 
vænne sig til den enkeltes Smaafejl, 
Særegenheder osv. Derfor bliver Ad
skillelsen ogsaa saa meget des tungere 
for dem.

— — I Begyndelsen kan man slet 
ikke vænne sig til den Tanke: Du 
gaar ikke i Skole mere. Man vil saa 
nødig ud af den gamle Skure, som 
nu er kørt i i mange og lange Aar.

Uvilkaarligt griber man sig selv i 
at tænke paa Lektierne til næste Dag.

Man bliver ærgerlig og ønsker 
Skolegrillerne hen, hvor Peberet gror-

Dog, efterhaanden bliver Eleven 
fortrolig med Tanken og tilsidst glæ
der han sig endogsaa til den Tid, 
hvor han skal staa paa egne Ben, 
thi Skolen er jo netop kun en For
beredelse til dette selvstændige Liv. 
Naar man „saa har skiftet Spor“ og 
er optaget af Arbejdet derude i Livet, 
vilTankenengang ien ledigTimevende 
sig mod den gamle Skole, mod Kam
meraterne og mod Lærerne, da gæl
der det om vi i dem kan se Venner 
og Hjælpere.

P. T.

Vi anmcder vore Abonnenter om at 
købe hos de Handlende, der averterer 
i »Vort Blad«.
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Sommerferien.
Lyspunktet i enhver Elevs Liv er 

Sommerferien. Efter Eksamenslæs
ningens Slid og Møje kommer Ferien, 
som den Oase, i hvilken »Kamelerne« 
kan hvile ud efter Vandringen i den 
af matematiske Torne og latinske 
Stenbrokker fyldte Ørken. Naa, eet 
Spøg, et andet Alvor. Det er ikke 
til at undre sig over, hvis denne Van
dring har taget noget paa os. Men 
netop derfor har vi Ferien.

Det, det gælder om, er bare at be
nytte den godt. Hvad fors'.aar man 
da ved det ? Ja, d-t er vel nok 
forskelligt for de forskellige Menne
sker. Den svagelige tilbringer sin 
Ferie i Ro og Mag, medens den 
mere robuste farer Landet rundt el
ler hengiver sig til Vandets og So
lens Glæder. Fælles er derimod 
Maalet: At samle nye Kræfter og ny 
Energi, for efter Ferien igen at be
gynde det Arbejde, vi jo alle i Grun
den holder saa meget af.

Held til det!
Nemo.

Spejderne fra 1. Lyngby 
Trop

(ved Poul Asmussen).

En Dag var vi alle sammen ude 
at køre i en stor Høstvogn. Vi kørte 
ud til noget der kaldes »Jernet«, i 
Nærheden af Stevns Klint. Her blev 
vi trakteret med Kaffe og Kager i 
lange Baner. Bagefter saa vi en 
stor Hejrekoloni inde i en Skov. En 
Dag havde vi en Udrykning, idet det 
blev fortalt os, at to fjendtlige Spej
dere vilde søge at snige sig ind paa 

Gaarden. Hurtig kom alle Mand paa 
Benene, skønt de fleste var en Del 
søvnige; men det gik snart over, da 
vi kom ud i den friske Luft. Saa 
blev Gaarden omringet med Spejdere 
paa de to Sider, hvor vi ventede, at 
Fjenden vilde rykke frem. Alligevel 
lykkedes det ham at komme ind gen
nem Kæden. Om Søndagen maatte 
vi desværre tage Afsked med de 
gæstfri Folk, da vi uheldigvis skulde 
i Skole om Mandagen. Paa Hjem
turen havde vi næsten Modvind hele 
Tiden, saa den var ikke saa rar. Da 
vi endelig kom hjem, var alle enige 
om, at vi havde haft en dejlig Tur, 
og vi lovede os selv, at det ikke 
skulde blive den sidste.

Desværre staar vi nu uden voksen 
Ledelse, da vor udmærkede Trops
fører, stud. med. J. W. Iversen, skulde 
rejse til England ; men vi haaber dog 
at kunne føre Troppen ud af de der
ved opstaaede Vanskeligheder. Trop
pen bestaar af 17 Medlemmer, hvor
af de 8 er 2. Klasses Spejdere og 
en enkelt 1. Klasses.

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

(Fortsat.)
Alfred Dreyfus.

Hän var af jødisk Familie og født 
i Elsas den 9. Oktober 1859. Efter 
Krigen i 1870 havde hans Fader 
stemt for den franske Nationalitet. 
Familien maatte derfor forlade Elsas 
og Alfred begav sig til Paris, for at 
fortsætte sine Studier. Han permite- 
redes fra Artilleriskolen i 1877, blev 
udnævnt til Løjtnant i 82 og til Kap
tajn i 89. Den 1. Januar 1893 ind- 
traadte han i Hærens Genera'stab. 



Nr. 2. VORT BLAD. 1. A arg.

Hans Carriére var begyndt straalende 
og let. Gift siden 1890 var han fuld
stændig lykkelig i sit Familieliv, han 
havde ingen materielle Sorger, alt 
syntes at smile ham i Møde ; men — 
pludselig slog Ulykken ned. Vi vil 
lade ham fortælle om Enkelthederne 
ved hans Arrestation :

Lørdag den 13. Oktober 1894 mod
tog jeg en Tjeneste Meddelelse, der 
gav mig Ordre til at komme til Krigs
ministeriet den følgende Mandag Kl. 
9, der skulde være General-Inspek
tion. Det var udtrykkeligt angivet 
at jeg skulde være „civil“. Tiden 
forekom mig noget tidlig til en saa- 
dan Inspektion, der ellers fandt Sted 
om Aftenen. Befalingen om at være 
„civil“ forbavsede mig ligeledes, men 
efter at have gjort disse Bemærk
ninger ved Gennemlæsningen af Bre
vet, glemte jeg dem hurtigt, da jeg 
ikke tillagde dem nogen Betydning. 
Mandag Morgen tog jeg Afsked med 
min Familie. Min Søn, Pierre, der 
da var 3 Aar gammel, og som plejede 
at ledsage mig til Døren, gjorde det 
ogsaa denne Morgen. Det blev en 
af mine kæreste Erindringer i min 
Ulykke; ofte levede jeg i mine smerte
fyldte og fortvivlede Nætter det Øje
blik om, da jeg for sidste Gang tryk
kede mit Barn til min Favn. Jeg 
øs*e deraf ny Kraft og ny Vilje.

Morgenen var smuk og frisk. So
len rejste sig i Horisonten, idet den 
jagede Taagen bort og alt lovede 
en smuk Dag.

Da jeg kom lidt for tidlig til Krigs
ministeriet, spadserede jeg nogle Mi
nutter foran Facaden, hvorpaa jeg 
gik op paa Kontoret. Straks efter 
min Indtræden blev jeg modtaget af 
Kommandant Picquart, som syntes at 
vente mig, og i hvis Kabinet jeg 
straks blev ført ind. Jeg blev over

rasket ved ikke at finde nogle af 
mine Kammerater.

Officererne blev ved Generalinspek
tion altid sammenkaldt i Grupper.

Efter nogle Minutters almindelig 
Samtale førte Picquart mig ind i 
Generalens Værelse, hvor Komman
dant du Paty de Clame mødte mig i 
Uniform.

Tre civile Personer, der var mig 
fuldstændig ubekendte, befandt sig 
ligeledes der. Disse var M. Coche- 
fert, Chefen for Ordenspolitiet, hans 
Sekretær og Arkivaren Gribelin.

(Fortsættes.)

Sommerferie.
Flygt bort du trange lid 
med Skolegang og Slid------- - 
med hede limer og Censor strenge. 
En prægtig Hvilestund, 
saa fuglefri og sund, 
velkommen nu — vi ventede den længe.

Vat før du tung og træt, 
saa bliv nu frisk og let.
Husk paa du har ej Pligter mer som 

trykker.
Hvil ud — saa bll’r du glad, 
er varm du — tag et Bad, 
— du glemmer alle Skoledrengenykker.

Naar Ferien er slut 
du er en solbrændt Gut, 
med Mod og Kræfter for den Tid som 

kommer, 
og vil de slippe op, 
Humøret sige Stop, 
saa send en Tanke mod den næste 

Sommer.
P. T.
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Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort 
Blad1'. 35 Øre Kvartalet.

Det 2. nordiske Studenter- og 
tiymnasiastmøde

paa frit Program afholdes ved Hald i 
Dagene fra 29. Juli—3. August. 
Stedet maa siges at være meget hel
digt valgt. Paa Samlingspladsen fin
der den danske Natur sit dejligste 
Udtryk, her samler den det dejligste 
den ejer. Den store Hald-Sø, dens 
Skov og lyngklædte Bredder er netop 
den venlige, smilende, solglade dan
ske Natur. Lejrpladsen er paa en 
lille Holm, og herfra har man den 
dejligste Udsigt. Vidt Udsyn er der 
ikke, — Søens Bredder højner, og 
Bøgeskoven som klæder dem, kupler 
sig højt op, eller de takkes af dystre 
Graner eller Bredden rejser sig stejl 
og mørk, — mørk af Lyngens sorte
brune Flade. Men det herskende er 
Bøgen, den lysegrønne danske Bøg.

Og ovre paa den anden Slotsbanke 
øjner man Ruinerne af den gamle 
Borg. Søens Krusninger slikker helt 
ind til Ruinen, hvor Sagn gaar i 
Svang. Længere borte ligger mod 
Øst de lyngklædte Dollerup-Banker, 
hvorfra der er vid Udsigt ud over 
den ensomme, stille Alhede, — og 
mod Vest en Egeskov, en af de faa 
som dansk Natur endnu ejer, hvor 

gamle, knudrede Ege danner en ejen
dommelig dejlig Skov. Overalt, hvor 
man vender Blikket hen, møder man 
smukke Udsigter, — snart smilende, 
venlig Natur, snart vild og dyster, 
snart ensom og stille, — men over
alt er der smukt ved Hald.

Som Talere kommer følgende til 
Stede: Mag. Einar Ponthan, Helsing
fors, Prof. Dietrichtson og Journalist 
Ingebrethsen, Kristiania, Prof. Vilh. 
Andersen, Georg Brandes, Jacob 
Knudsen, Johan Skjoldborg og Olfert 
Richard. Deltage i Mødet, der som 
sagt varer fra 29. Juli—3. August, 
kan enhver Student fra 1911 samt 
Gymnasiaster fra Norge, Sverige, 
Finland, Island og Danmark.

Alle nærmere Oplysninger samt 
Program faas ved Henvendelse til 
K. Lambæk, Ribe.

Slutter Trop!
om „Vort Blad".

Vore Ikke-Abonnenter 
gøres opmærksom paa, at De 
Dagen efter Sommerferien kan 
købe Dobbelt-Nr. af „ Vort Blad“, 
hvori findes vor Korrespondents 
Referat af de olympiske Lege i 
Stockholm 1912.

Vi vil særlig lægge Vægt paa 
at skildre, hvad vi Danske har 
naaet og hvad vi ikke har naaet. 
Prisen bliver 10 Øre pr. Ekspl. 
af Dobbelt-Nr.
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Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandel 
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------  

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger! Prospektkort! Lykønskningskort!

Præmieopgave.
Vort Løfte angaaende Udsættelser 

af Præmieopgaver tro, kommer her 
der. første. Som De ser er det en 
Logogrif, og hvorledes man skal løse 
en saadan ved De vel alle. (Der be
høves ikke Logaritmer.) Løsningerne 
bedes inden den 10. August indsendt 
til Svend Thorsen, Gammelmosegaard 
pr. Lyngby, eller til Asgeir Gudmund- 
:son, Hovedgaden 44, Lyngby. Mel
lem de indkomne rigtige Løsninger 
trækkes Lod om, hvilke 3, der skal 
beæres med de Bogpræmier vi i denne 
Anledning har udsat. Resultatet bli
ver bekendtgjort i „Vort Blads“ næste 
Nr. Det er vel overflødigt at be
mærke at kun vore Abonnenter kan 
deltage.

1385679135 
En Storstad i Amerika, 
:hvor man for Dollars lever bra’.

6 11 3987237 11 
Dem bør du føre dig foruden — 
der vanker ellers nemt paa — Snuden.

1 8 5 5 6 10
Gaar stolt henover salten Hav — 
men finder stundom Bølgegrav.

5 11 4 10 8 3
Af bringe Ild derind er galt — 
den volde kan et Spring fatalt.

9 5 6 10
Snart om Krigens Nærhed Tolk; 
snart et Ord om dovne Folk.
Snart en Mine — listig — ræd; 
snart et Gemmested for Sæd.

4 3 8 6 7 11
De gavner højlig hver et Land, 
skønt de kun er det bare Vand.

123456789 10 11
Naar Tarmene skriger langt værre 

end Fanden, 
det lyder saa godt, naar vi sprutter 

paa Panden.
Dog kun om du nyde os maa forvist, 
thi ellers bh’er Stillingen dobbelt trist.

Redaktionsmeddelelser.
Der er foregaaet en Forandring 

inden for Redaktionen, idet Asgeir 
Gudmundsson er indtraadt som Med- 
administrator, da Carl Herdahl ikke 
alene kan overkomme de Pligter, der 
paahviler en saadan. Han er ind
traadt i praktisk Virksomhed og hans 
Fritid er derfor ikke stor. A. Gud
mundsson er her den rette Mand paa 
den rette Plads og vi er ham tak
nemlig, fordi han vil dele Arbejdet 
som Forretningsfører med C. Herdahl.

*
Vi gør vore ældre, litteraturinteres

serede Læsere opmærksom paa, at 
næste Nr. bl. a. vil indeholde en Ar
tikkel af Augusta Ebert om Herman 
Bang. *

I næste Blad paabegynder vi en 
meget interessant Skolefortælling, 
der i denne Tid gør udmærket Lykke 
i England. Dens Titel: „Femte 
Klasse i St. Dominic Skolen“.

Red.
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„Vort Blad“
Og

Bogsalget.
Nu efter Sommerferien, da de 

fleste rykker op i nye Klasser, 
vil Eleverne altid faa cn Del 
Bøger tilovers, som de ikke mere 
har Brug for. Skal nu disse 
sælges til Antikvarboghandlerne 
bliver Priserne ofte altfor urime
lig smaa, desuden kommer Tog- 
pengene til. Man kan maaske 
i det højeste faa 3/3 af den op
rindelige Pris- „Vort Blad“ har 
da tænkt sig følgende Arrange
ment : De Elever, der har Bøger 
til Salgs, kan henvende sig til 
„V. B-“ Redaktion, hvor de op
giver hvilke disse Bøger er. De 
bogønskende Elever kan lige'edes 
henvende sig til os og vi skal 
med Glæde sige dem, hvor de 
paagældende Bøger kan købes.

Redaktionen.

Vi anmoder vore Abonnen
ter om at købe hos de Hand= 
lende, der averterer i. „Vort 
Blad“-

HUSK--------
og glem aldrig

C, 1 Nielsens Cykleforretning,
Hovedgaden 3.

Gymnastikapparater, 
Fodbold, Langbold, 
Luftbøsser, Salon

bøsser.
Rektisiller for Insektsamlere.

Skibsmodeller, Skøjter, 
Ski, Kælker.

HARALD BORGENEN, 
28, Frederiksberggade 28.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.

P. FREDERIKSEN S
Cigar- & Tobaksforretning,
Hovedgaden 68, Kongens Lyngby.

Husk Automaten!

NORDRE BIRKS 
BOGTRYKKERI 

JERNBANEVEJ 35, LYNGBY.

Visitkort.
Brevpapir.

Billigste Fniser-
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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 

HØ* langt under almindelig Pris.
Reparationer hurtijt, solidt, bestemt Levering. Tlf. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

ste
.

Drik kun
E. Chr. Dahis 

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 190

Lyosby SMr- 
forretninii.

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

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

Kongens Lyngby

Telef 212.

Edv. Larsen.

Kranse- 09 Blomsterforretningen 
„FLORA“.

Stort Udvalg i Potteplanter og af- 
skaarne Blomster.

Tlf. 290. Lyngby.

Smukke, lette og 
moderne Broderier 

faas bedst i 
Broderimagasinet, 

Jernbanevej 1.

Frk. Gerda Petersens
Musikkonservatorium.

Klavér, Violin, 
@0** Violoncel, Sang. 

Enetimer, Fællestimer, Kursus.
JERNBANEVEJ 3.

»tal
anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber, Parfumer osv.
36, Hovedgaden 36.

Det stærkeste
Skoleføj

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

EEQ Issl las! IäJ L^d bsd
J. Mehren, 

Frisør= og Barber=Salon, 
Jernbanevej 2, Lyngby. 

[«11»1 ISI IS! SI

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa 

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

H. C. Andersen, Tøjhusel, 
Hovedgaden 15, Lyngby.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

A. R. Andersen, 
Lyngby Hovedgade 40. Tli. 55. 
Tillavede Farver i alle Kulører. 

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis 
Artikler For Kunstmalere.

Alt til Københavns Priser.

Køb hos vore Annoncerende.
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C. Q. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

Skolebøger! "Wi
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.

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

Petrea Kjærgaard.

Drenge=Klædninger 
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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Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger! Prospektkort! Lykønskningskort!

Præmieopgave.
Vort Løfte angaaende Udsættelser 

af Præmieopgaver tro, kommer her 
der. første. Som De ser er det en 
Logogrif, og hvorledes man skal løse 
en saadan ved De vel alle. (Der be
høves ikke Logaritmer.) Løsningerne 
bedes inden den 10. August indsendt 
til Svend Thorsen, Gammelmosegaard 
pr. Lyngby, eller til Asgeir Gudmund- 
son, Hovedgaden 44, Lyngby. Mel
lem de indkomne rigtige Løsninger 
trækkes Lod om, hvilke 3, der skal 
beæres med de Bogpræmier vi i denne 
Anledning har udsat. Resultatet bli
ver bekendtgjort i „Vort Blads“ næste 
Nr. Det er vel overflødigt at be
mærke ät kun vore Abonnenter kan 
deltage.

1385679135 
En Storstad i Amerika, 
hvor man for Dollars lever bra’.

6 11 3987237 11 
Dem bør du føre dig foruden — 
der vanker ellers nemt paa — Snuden.

1 8 5 5 6 10
Gaar stolt henover salten Hav — 
men finder stundom Bølgegrav.

5 11 4 10 8 3
Af bringe Ild derind er galt — 
den volde kan et Spring fatalt.

9 5 6 10
Snart om Krigens Nærhed Tolk; 
snart et Ord om dovne Folk.
Snart en Mine — listig — ræd; 
snart et Gemmested for Sæd.

4 3 8 6 7 11 
De gavner højlig hver et Land, 
skønt de kun er det bare Vand.

123456789 10 11
Naar Tarmene skriger langt værre 

end Fanden, 
det lyder saa godt, naar vi sprutter 

paa Panden.
Dog kun om du nyde os maa forvist, 
thi ellers bli’er Stillingen dobbelt trist.

Redaktionsmeddelelser.
Der er foregaaet en Forandring 

inden for Redaktionen, idet Asgeir 
Gudmundsson er indtraadt som Med
administrator, da Carl Herdahl ikke 
alene kan overkomme de Pligter, der 
paahviler en saadan. Han er ind
traadt i praktisk Virksomhed og hans 
Fritid er derfor ikke stor. A. Gud
mundsson er her den rette Mand paa 
den rette Plads og vi er ham tak
nemlig, fordi han vil dele Arbejdet 
som Forretningsfører med C. Herdahl.

*
Vi gør vore ældre, litteraturinteres

serede Læsere opmærksom paa, at 
næste Nr. bl. a. vil indeholde en Ar
tikkel af Augusta Ebert om Herman 
Bang.

*
1 næste Blad paabegynder vi en 

meget interessant Skolefortælling, 
der i denne Tid gør udmærket Lykke 
i England. Dens Titel: „Femte 
Klasse i St. Dominic Skolen“.

Red.
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„Vort Blad“
Og

Bogsalget.
Nu eiter Sommerferien, da de 

fleste rykker op i nye Klasser, 
v.l Eleverne altid faa en Del 
Bøger tilovers, som de ikke mere 
har Brug for. Skal nu disse 
saelges til Antikvarboghandlerne 
bliver Priserne ofte altfor urime
lig smaa. desuden kommer Tog- 
pengene til. Man kan maaske 
i det højeste faa ’A af den op
rindelige Pris- „Vort Blad“ har 
da tænkt sig folgende Anange- 
ment: De Elever, der har Boger 
til Salgs, kan henvende sig til 
„V. B-“ Redaktion, hvor de op
giver hvilke disse Bøger er. De 
bogønskende Elever kan lige'edes 
henvende sig til os og vi skal 
med Glæde sige dem, hvor de 
paagældende Bøger kan kobes.

Redaktionen.

Vi anmoder vore Abonnen
ter om at købe hos de Hand= 
lende, der averterer i „Vort 
Blad“-

HUSK----- — 
og glem aldrig 

C. A. Nielsens Cykleforretninø, 
Hovedgaden 3.

S Gymnastikapparater,
Fodbold, Langbold,
Luftbøsser, Salon

bosser.
Rekdsitter for Insektsamlere.

Skibsmodeller, Skøjter,

I
® Ski, Kælker.

HABALD BORGESEX, 
28, Frederiksbtrggade 28.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.

P. FREDERIKSEN’S
Cigar- & Tobaksforretning,
Hovedgaden 68, Kongens Lyngby.

Husk Automaten!

Tordre birks
BOGTRYKKERI

JERXBAXEVEtJ 25, LYUiBY.

Visitkort.
Brevpapir.

Sange.
----------Billigste Prisen------------
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Rafns Skotøjsmagasin —
fører altid det største Ud alg af fikse ny. solide Nyheder fra de 
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Sko’estøvler, 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.
Reparationer hurti t, solidt, bestemt Levering. Tlf. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

ste
.

Orik kun
E. Chr. Dahis 

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 190.

IM SMr- 
forretnM

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

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

Kongens Lyngby

Telef 212.

Edv. Larsen.

Kranse- og Blomstetforretningen 
„FLORAS

Stort Udvalg i Potteplanter og af- 
skaarne Blomster.

Tlf. 290. Lyngby.

Smukke, lette og 
moderne Broderier 

faas bedst i 
Broderimagasinet, 

Jernbanevej I.

Frk. Gerda Petersens 

Musikkonservatorium. 
Klavér, Violin, "W® 

Violoncel, Sang-. 
Enetimer, Fæl'estimer. Kurhus

JERNBANEVEJ 3

Sæhehuset 
anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber. Parfumer osv.
36, H’ v> dgaden 36.

Del stærkeste
Skoletøi*> 

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

ESI Lssl DS3 ted G2
.1. Mehren, 

Frisør= og Barber=Salon, 
Jernhanevej 2, Lyngby.

[S3 SI ES SI 
Læg Mærke til:

Her kan alle blive klædt paa 
fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi 
fra eaet Værksted.

H. C. Andersen, Te’huset, 
Hovedgaden 15. Lyngby.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

A. R. Andersen, 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55. 
Tillavede Farver i alle Kulører. 

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis 
Aptikiep fop Kunstrrwlepe. 

Alt til Københavns Priser.

K
øb hos vore Annoncerende.
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C. G. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

Skolebøger! "W®
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.

M MttHmlii!.
Hovedgaden 30, 

anbefaler sig med Gamel Kaffe til 
1,60 og 1,30. Medova The, Kiks, 
Bisquit, Konfekt og fin Chokolade.

Petrea Kjærgaard.

Drenge=Klædninger 
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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Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort 
Blad1'. 35 Øre Kvartalet.

Det 2. nordiske Studenter- og 
(iymnasiastmøde

paa frit Program afholdes ved Hald i 
Dagene fra 29. Juli—3. August. 
Stedet maa siges at være meget hel
digt valgt. Paa Samlingspladsen fin
der den danske Natur sit dejligste 
Udtryk, her samler den det dejligste 
den ejer. Den store Hald-Sø, dens 
Skov og lyngklædte Bredder er netop 
den venlige, smilende, solglade dan
ske Natur. Lejrpladsen er paa en 
lille Holm, og herfra har man den 
dejligste Udsigt. Vidt Udsyn er der 
ikke, — Søens Bredder højner, og 
Bøgeskoven som klæder dem, kupler 
sig højt op, eller de takkes af dystre 
Graner eller Bredden rejser sig stejl 
og mørk, — mørk af Lyngens sorte
brune Flade. Men det herskende er 
Bøgen, den lysegrønne danske Bøg.

Og ovre paa den anden Slotsbanke 
øjner man Ruinerne af den gamle 
Borg. Søens Krusninger slikker helt 
ind til Ruinen, hvor Sagn gaar i 
Svang. Længere borte ligger mod 
Øst de lyngklædte Dollerup-Banker, 
hvorfra der er vid Udsigt ud over 
den ensomme, stille Alhede, — og 
mod Vest en Egeskov, en af de faa 
som dansk Natur endnu ejer, hvor 

gamle, knudrede Ege danner en ejen
dommelig dejlig Skov. Overalt, hvor 
man vender Blikket hen, møder man 
smukke Udsigter, — snart smilende, 
venlig Natur, snart vild og dyster, 
snart ensom og stille, — men over
alt er der smukt ved Hald.

Som Talere kommer følgende til 
Stede : Mag. Einar Ponthan, Helsing
fors, Prof. Dietrichtson og Journalist 
Ingebrethsen, Kristiania, Prof. Vilh. 
Andersen, Georg Brandes, Jacob 
Knudsen, Johan Skjoldborg og Olfert 
Richard. Deltage i Mødet, der som 
sagt varer fra 29. Juli—3. August, 
kan enhver Student fra 1911 samt 
Gymnasiaster fra Norge, Sverige, 
Finland, Island og Danmark.

Alle nærmere Oplysninger samt 
Program faas ved Henvendelse til 
K. Lambæk, Ribe.

Slutter Trop!
om „Vort Blad".

Vore Ikke-Abonnenter 
gøres opmærksom paa, at De 
Dagen efter Sommerferien kan 
købe Dobbelt-Nr. af „ Vort Blad“, 
hvori findes vor Korrespondents 
Referat af de olympiske Lege i 
Stockholm 1912.

Vi vil særlig lægge Vægt paa 
at skildre, hvad vi Danske har 
naaet og hvad vi ikke har naaet. 
Prisen bliver 10 Øre pr. Ekspl. 
af Dobbelt-Nr.
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Hans Carriére var begyndt straalende 
og let. Gift siden 1890 var lian fuld
stændig lykkelig i sit Familieliv, han 
havde ingen materielle Sorger, alt 
syntes at smile ham i Møde; men — 
pludselig slog Ulykken ned. Vi vi! 
lade ham fortælle om Enkelthederne 
ved hans Arrestation :

Lørdag den 13. Oktober 1894 mod
tog jeg en Tjeneste Meddelelse, der 
gav mig Ordre til at komme til Krigs
ministeriet den følgende Mandag Kl. 
9, der skulde være General-Inspek
tion. Det var udtrykkeligt angivet 
at jeg skulde være „civil 4. Tiden 
forekom mig noget tidlig til en saa
dan Inspektion, der ellers fandt Sted 
om Aftenen. Befalingen om at være 
„civil“ forbavsede mig ligeledes, men 
efter at have gjort disse Bemærk
ninger ved Gennemlæsningen af Bre
vet, glemte jeg dem hurtigt, da jeg 
ikke tillagde dem nogen Betydning. 
Mandag Morgen tog jeg Afsked med 
min Familie. Min Søn, Pierre, der 
da var 3 Aar gammel, og som plejede 
at ledsage mig til Døren, gjorde det 
ogsaa denne Morgen. Det blev en 
af mine kæreste Erindringer i min 
Ulykke; ofte levede jeg i mine smerte
fyldte og fortvivlede Nætter det Øje
blik om, da jeg for sidste Gang tryk
kede mit Barn til min Favn. Jeg 
øs'e deraf ny Kraft og ny Vilje.

Morgenen var smuk og frisk. So
len rejste sig i Horisonten, idet den 
jagede Taagen bort og alt lovede 
en smuk Dag.

Da jeg kom lidt for tidlig til Krigs
ministeriet, spadserede jeg nogle Mi
nutter foran Facaden, hvorpaa jeg 
gik op paa Kontoret. Straks efter 
min Indtræden blev jeg modtaget af 
Kommandant Picquart, som syntes at 
vente mig, og i hvis Kabinet jeg 
straks blev ført ind. Jeg blev over

rasket ved ikke at finde nogle af 
mine Kammerater.

Officererne blev ved Generalinspek
tion altid sammenkaldt i Grupper.

Efter nogle Minutters almindelig 
Samtale førte Picquart mig ind i 
Generalens Værelse, hvor Komman
dant du Paty de Clame mødte mig i 
Uniform.

Tre civile Personer, der var mig 
fuldstændig ubekendte, befandt sig 
ligeledes der. Disse var M. Coche- 
fert, Chefen for Ordenspolitiet, hans 
Sekretær og Arkivaren Gribel n.

(Fortsættes )

Sommerferie.
Flygt bort du trange lid 
med Skolegang og Slid-------  
med hede limer og Censor strenge. 
En prægtig Hvilestund, 
saa fuglefri og sund, 
velkommen nu — vi ventede den længe.

Vat før du tung og træt, 
saa bliv nu frisk og let.
Husk paa du har ej Pligter mer som 

trykker.
Hvil ud — saa bli’r du glad, 
er varm du — tag et Bad, 
— du glemmer alle Skoledrengenykker.

Naar Perlen er slut 
du er en solbrændt Qut, 
med Mod og Kræfter for den Tid som 

kommer, 
og vil de slippe op, 
Humøret sige Stop, 
saa send en Tanke mod den næste 

Sommer.
P. T.
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Sommerferien.
Lyspunktet i enhver Elevs Liv er 

Sommerferien. Efter Eksamenslæs
ningens Slid og Møje kommer Ferien, 
som den Oase, i hvilken »Kamelerne« 
kan hvile ud efter Vandringen i den 
af matematiske Torne og latinske 
Stenbrokker fyldte Ørken. Naa, eet 
Spøg, et andet Alvor. Det er ikke 
til at undre sig over, hvis denne Van
dring har taget noget paa os. Men 
netop derfor har vi Ferien.

Det, det gælder om, er bare at be
nytte den godt. Hvad fors aar man 
da ved det ? Ja, d t er vel nok 
forskelligt for de forskellige Menne
sker. Den svagelige li bringer sin 
Ferie i Ro og Mag, medens den 
mere robuste farer Landet rundt el
ler hengiver sig til Vandets og So
lens Glæder. Fælles er derimod 
Maalet: At samle nye Kræfter og ny 
Energi, for efter Ferien igen at be
gynde det Arbejde, vi jo alle i Grun
den holder saa meget af.

Held til det!
Nemo.

Spejderne fra 1. Lyngby 
Trop

(ved Poul Asmussen).

En Dag var vi alle sammen ude 
at køre i en stor Høstvogn. Vi kørte 
ud til noget der kaldes »Jernet«, i 
Nærheden af Stevns Klint. Her blev 
vi trakteret med Kaffe og Kager i 
lange Baner. Bagefter saa vi en 
stor Hejrekoloni inde i en Skov. En 
Dag havde vi en Udrykning, idet det 
blev fortalt os, at to fjendtlige Spej
dere vilde søge at snige sig ind paa 

Gaarden. Hurtig kom alle Mand paa 
Benene, skønt de fleste var en Del 
søvnige; men det gik snart over, da 
vi kom ud i den friske Luft. Saa 
blev Gaarden omringet med Spejdere 
paa de to Sider, hvor vi ventede, at 
Fjenden vilde rykke frem. Alligevel 
lykkedes det ham at komme ind gen
nem Kæden. Om Søndagen maatte 
vi desværre tage Afsked med de 
gæstfri Folk, da vi uheldigvis skulde 
i Skole om Mandagen. Paa Hjem
turen havde vi næsten Modvind hele 
Tiden, saa den var ikke saa rar. Da 
vi endelig kom hjem, var alle enige 
om, at vi havde haft en dejlig Tur, 
og vi lovede os selv, at det ikke 
skulde blive den sidste.

Desværre staar vi nu uden voksen 
Ledelse, da vor udmærkede Trops
fører, stud. med. J. W. Iversen, skulde 
rejse til England ; men vi haaber dog 
at kunne føre Troppen ud af de der
ved opstaaede Vanskeligheder. Trop
pen bestaar af 17 Medlemmer, hvor
af de 8 er 2. Klasses Spejdere og 
en enkelt 1. Klasses.

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

(Fortsat.)
Alfred Dreyfus.

Han var af jødisk Familie og født 
i Elsas den 9. Oktober 1859. Efter 
Krigen i 1870 havde hans Fader 
stemt for den franske Nationalitet. 
Familien maatte .derfor forlade Elsas 
og Alfred begav sig til Paris, for at 
fortsætte sine Studier. Han permite- 
redes fra Artilleriskolen i 1877, blev 
udnævnt iil Løjtnant i 82 og til Kap
tajn i 89. Den 1. Januar 1893 ind- 
traadte han i Hærens Genera’stab.
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VTl gør vore Læsere opmærk- 
v som paa, at der intet Nr. 

udkommer den 1. August. Der
imod vil De den første Dag efter 
Sommerferien faa et stort Dob- 
belt-Nr. (16 Sider), der altsaa vil 
bringe Stof baade fra den 1. Au
gust og 15. s. M. Hovedind
holdet vil omhandle „De olym
piske Lege“, der i Aar har fundet 
Sted i Stockholm. Vi vil bringe 
Referater baade fra Fodboldkam
pene og de andre sportslige Be
givenheder deroppe- Alt vil blive 
saa korrekt som muligt, idet vor 
specielle Korrespondent, Sven 
Clausen, har været til Stede ved 
Legene.

Red.

Skoletanker.
Skolen er et Samfund i mindre 

Format, et Samfund, hvori Borgerne 
er Piger og Drenge. Enhver Klasse 
adskiller sig noget fra de andre, den 
bliver noget for sig selv, og Eleverne 
bliver knyttet til hverandre med det 
daglige Livs stærke Baand. Det er 
aabenbart, at Mennesker, der hver 
Dag mødes for sammen at tilbringe 

en halv Dag med Skolearbejdet, til- 
sidst maa leve sig ind i hverandre, 
vænne sig til den enkeltes Smaafejl, 
Særegenheder osv. Derfor bliver Ad
skillelsen ogsaa saa meget des tungere 
for dem.

---- I Begyndelsen kan man slet 
ikke vænne sig til den Tanke: Du 
gaar ikke i Skole mere. Man vil saa 
nødig ud af den gamle Skure, som 
nu er kørt i i mange og lange Aar.

Uvilkaarligt griber man sig selv i 
at tænke paa Lektierne til næste Dag.

Man bliver ærgerlig og ønsker 
Skolegrillerne hen, hvor Peberet gror-

Dog, efterhaanden bliver Eleven 
fortrolig med Tanken og tifsidst glæ
der han sig endogsaa til den Tid, 
hvor han skal staa paa egne Ben, 
thi Skolen er jo netop kun en For
beredelse til dette selvstændige Liv. 
Naar man „saa har skiftet Spor" og 
er optaget af Arbejdet derude i Livet, 
vilTankenengang ien ledigTimevende 
sig mod den gamle Skole, mod Kam
meraterne og mod Lærerne, da gæl
der det om vi i dem kan se Venner 
og Hjælpere.

P. T.

Vi anmoder vore Abonnenter om at 
købe hos de Handlende, der averterer 
i »Vort Blad«.


