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Søndag d. 1. September 1912,

Vil Du være —
Vil du være stærk og fri,

Lev dit Liv med Ære!
Vil du staa Naturen bi,
Sølverhasret bære:
Nyd din Lykke, spar din Kraft,

Sent da Løvet gules.
Oldings-Eg er fuld af Saft

Ynglings Pilen hules.
Adam Oehlenschläger.

Søndag den 8. Juli
foretog den udgaaede Realklasse en
fornøjelig Skovtur — sammen med
deres Klasseleder, Forstander la Cour
— til Skodsborg. Forpagter Thorsen,
Gammelmosegaard, og Scharff, Vangede, gav Vogne. Turen begyndte
Kl. 2, da Vognene kørte fra Lyngby.
Vejret var jo smukt, og Køreturen
derfor — trods den stærke Varme —
overordentlig fornøjelig. I Dyreha
ven kørte vi helt helt hen til den
slesvigske Sten for at læse Monrads
bekendte Ord : „Intet Danmark uden
Slesvig, intet Slesvig uden Danmark“,
og det yndige lille Eremitageslot blev
bagefter betragtet paa nært Hold.
Da vi var kommet til Skodsborg,
blev den medbragte Mad spist i
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„Strandhaven“, hvor vi sammen med
Chokoladen eller Kaffen nød den
friske Søluft i fulde Drag. Nu gik
nogle i Vandet, andre ud at ro og
andre ud at spadsere: hver valgte
hvad de havde mest Lyst til, men vi
mødtes igen, alle havde moret sig
godt, og det var jo det væsentlige.
Herfra gik Turen ud i Skoven, hvor
Realklassen for sidste Gang legede
„2 Mand frem for en Enke“ og „Tre
Mand høj“ sammen. Her blev vi
ogsaa fotograferede; i det Hele blev
der ialt taget 9—10 Plader af os i
Dagens Løb af Magister la Cour. Da
vi var trætte og varme af den megenLøben, blev vi forfriskede ved en
smuk Spadseretur i Bøllemosen, der
tog sig ypperlig ud i den smukke
Aftenbelysning, og her spadserede nu
Realisterne omkring i smaa Klynger
uden at tænke paa den nærforestaaende Skilsmisse.
Da vi kom tilbage, blev der spist
Is, og Kl. 8 Jordbær ved et nydeligt
dækket Bord i et af Badehotellets
mange Værelser. Efter at Jordbær
rene var spist, saa der ikke var et
eneste levnet, gik vi ned til Vog
nene. Landskabet var vel næppe
saa smukt i den matte Aftenbelys
ning, som i det straalende Solskin,
men saa meget mere behagelig var
Aftenluftens Kølighed.
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Da vi naaede Lyngby, gik hver til
sit, og alle var glade for den ud
mærkede Dag, vor dygtige Forstan
der og Klasselærer, Magister la Cour
havde arrangeret for os.
Kugusta Ebert.

Dreyfus-Affæren.
(I Oversættelse ved Svend Thorsen.)
(Fortsat.)
I de sidste Numre har vi
paa Grund af en overvæl
dende Stofmængde ikke
haft Plads til Dreyfus Af
færen, fra nu af vil den
imidlertidkomme hverGang,
og vi anbefaler meget vore
Læsere at følge med i den
spændende og interessante
Odvikling, som Sagerne ta
ger.

Kommandant du Paty gik hen t'l
mig og sagde med halvkvalt Stem
me: „Generalen kommer ligestraks;
jeg har et Brev at skrive, men kan
ikke paa Grund af en daarlig Finger,
De vil vel ikke i Mellemtiden skrive
det for mig?“ —
Hvor forbavset jeg end blev over
dette Forlangende, gjort under saadanne Omstændigheder, samtykkede
jeg dog straks, og satte mig ned ved
et lille Bord, fuldstændig parat. Kom
mandant du Paty satte sig ned ved
Siden af mig, følgende min Haand
med Øjnene. Efter først at have la
det mig udfylde et Inspektionsskema,
dikterede han et Brev, der med visse
Mellemrum indeholdt Sætninger fra
Anklagebrevet, som jeg senere lærte
at kende under Navnet „Følgesedde
len“ (le Bordereau). I Løbet af Dik
taten afbrød Kommandanten mig, idet

1. Aarg.

han hurtigt sagde: „De skælver!“
(Jeg skælvede ikke. Ved Krigsret
ten i 1894 begrundede han denne
bratte Afbrydelse ved en Forklaring
om, at han havde mærket, at jeg ikke
skælvede under Diktaten, fra da af
troede han, at have med en Simu
lant at gøre, og at han paa denne
Maade vilde rokke min Sikkerhed.)
Denne hæftige Bemærkning forbav
sede mig i ligesaa høj Grad, som
Kommandantens fjentlige Holdning,
men da al Mistanke var fjernt fra
mit Sind, troede jeg at han fandt
min Skrift daarlig. Mine Fingre var
forfrosne, thi Temperaturen var me
get kølig, og jeg havde kun været
nogle faa Minutter i et opvarmet
Lokale. Derfor sagde jeg : „Jeg har
Frost i Fingrene“. Da jeg vedblev
at skrive uden at vise noget Tegn
paa Uro, kom Kommandant du Paty
med en Afbrydelse, idet han med
Heftighed sagde : „Pas paa! det er
alvorligt“. Hvad skildrer min For
bavselse over denne ligesaa plumpe
som paafaldende Opførsel; jeg sagde
intet, men anstrengte mig for at
skrive bedre. —
Først da troede du Paty ,(som han
forklarede i Krigsretten 1894) at jeg
var fuldstændig koldblodig, ogatdetvar
unyttigt at fortsætte Forsøget. Sce
nen med Diktaten var blevet forbe
redt i alle Enkeltheder, men den
havde ikke svaret til det Haab, der
havde givet Idéen til den.
(Fortsættes.)

Vi anmoder vore Abonnenter om at
købe hos de Handlende, der averterer
i »Vort Blad«.
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En god Bog.
Rudyard Kipling: Stilck & Co.
For en 5 6 Aar siden „opdagede“
jeg den berømte, engelske Digter R.
Kipling paa en ret ejendommelig
Maade. Jeg siger „opdagede“ —
selvfølgelig var han den Gang kendt
af de store Litteraturforskere, men da
var det blot, at min Ringhed fik op
klaret at, han overhovedet existerede.
Lyngby er — som alle andre Pro
vinsbyer — beriget med et Utal af
Plankeværker, Plakaternes Hjemsted.
Reklamerne skinner een nærgaaende
i Øjnene, hvorhen man end vender
det — smukke er de ikke, men man
skal jo se dem, saaledes glor de
frem fra alle Steder. Et Billede af
Kipling var paa denne Maade blevet
klistret op paa et prægtigt grønmålet
Plankeværk, og der var det, jeg op
dagede ham.
Havde han nu set ud som et gan
ske almindelig Hverdagsmenneske —
ja, saa havde jeg vel slet ikke lagt
Mærke til ham, var gaaet forbi og
havde været lige klog. Men det An
sigt var værd at se paa. Graa, in
telligente Øjne havde han, og en
prægtig høj Pande. Jeg følte straks,
at denne Mand maatte vide meget
og at disse Øjne havde set det me
ste af vor Jord. Nedenunder stod
Navnene paa en Række af Forfatte
rens Værker, af hvilke jeg straks
lagde Mærke til et: Stilck & Co.
Der var noget hemmelighedsfuldt, til
lukket ved denne Titel. Hvad siger
den ? Det kan baade være det ene
og det andet: et Svindlerfirma, saa
vel som et solidt Købmandshus; det
er ingen af Delene, men ganske sim
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pelt 3 durkdrevne Skoledrenge, af
hvilke den mest durkdrevne hedder
Stilck. De opholder sig i en bekendt
Skole i Nordengland, „Sandhusskolen“ hedder den. Kan man tænke
sig noget rigere Felt for 3 Geni
spilopmagere end en Kostskole ? Ikke
godt. Og Firmaet er fuldstændig
klar over Maalet: det gælder om at
faa saa meget Sjov ud af Livet, som
muligt. De kender Pligten og udfø
rer den med en Troskab og Kend
skab til Trickene, der forbavser selv
den største Uglespil. Og dog er de
saa uskyldige, som nogle smaa Eng
lebørn, tilsyneladende da . . . Gan
ske vist har Skolens Lærere et godt
Øje til Nr. 5 — Firmaets Kontor —
men næsten aldrig faar de Færten
af, hvem de utrolige Genistreger skyl
des, for selvfølgelig, det er morsomt
nok at faa lidt Fart i Livet, — men
Straffen 1 Naa! — Man maa dog
ikke tro at „Firmaet“ udfører disse
Streger for „Sjov“ alene. Tit — ja,
som oftest, er det en ganske beretti
get Hævn ; Stilck & Co. ønsker intet
andet end at leve i Fred — og faa
Lov til at gøre hvad de vil. Bliver
de forstyrrede i denne deres Fredsog Frihedstrang, ja, da skal det arme
Offer nok faa Øjnene op for, at Nr.
5 er vaagen; de 3 Drenge vil i Lø
bet af kort Tid gøre vedkommende
Livet saa surt, at han for Eftertiden
optræder med større Forsigtighed ...
Har man en Gang været i Kiplings
aandrige Selskab, søger man det
Gang paa Gang, og altid er det lige
undei holdende.
Læs hans Bøger og giv mig Ret!
Peter Thorsen.
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København I.

Idrætskonkurrence.

For en Uges Tid siden kunde man

her fra Lyngby og Omegn se en
stor gul Ballon af Form som et Luft
skib svæve i Luften ude ved Ermelundssletten.
Denne Ballon er skænket Hæren

af nogle fædrelandskærlige Mænd til
Brug ved Observationer i Krigstil
fælde.
I selve Ballonen er der alle mulige

Bekvemmeligheder for Passagererne,
saasom Elektrisk

Lys, Telefon

Lejrpladsen o. s. v.
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til

Ballonen blev

hurtigt døbt „København I.“, det er

nemlig den første danske Militærbal
lon. Der er ingen Tvivl om, at der
i Fremtiden vil blive bygget flere af
disse Balloner, og efter Udsagn af
en af Lederne, er der paa denne
Maade sket et stort Fremskridt paa

Krigsførelsens Omraade; thi i en
Højde af 500 m., hvilket er det høj
este Ballonen kan stige til Vejrs, kan

man overskue hele Nordsjælland, lige

op til Helsingør, og paa denne Land
strækning kan der altsaa i klart Vejr
ikke ske nogen Landgang, uden at den
bliver observeret. Dette maa da siges
at være et stort Fremskridt.
Henry Ladvi^sen.

Til Idrætskonkurrencen, der vil
blive afholdt Lørdag d. 21. og Søn
dag den 22. September med Hr.
cand, theol. Bo og Hr. Fritz Bendsen som Dommere, har følgende
anmeldt sig:
Svend Thorsen.
Henry Ludvigsen.
Emil Bentzen.
Andreas Nissen.
Helge Knudsen.
Thorkil Knudsen.
Poul Asmussen.
Poul Frigge.
Knud Seidler.
Gustav Frederiksen.
Kaj Stub.
Knud Stub.
Fritz Gøtje.
Svend Aage Wagnsen.
Ejnar Rasmussen.
Disse træner allerede for fuld Kraft.
Anmeldelsesfristen udløber den 10.
September, og „Vort Blad1 for den
15. vil foruden fuldstændig Navne
liste angive Stedet, hvor Kampene
skal finde Sted. Alle nærmere Op
lysninger faas ved Henvendelse til
Redaktionen, (Svend Thorsen og As
geir Gudmundsson) og iøvrigt henvi
ses til Nr. 4 af „Vort Blad.“

Alle

Vi anmoder vore Abonnen Elever i Lyngby højere Almen
ter om at købe hos de Hand skole bør abonnere paa „Vort
lende, der averterer i „Vort Blad‘. 35 Øre Kvartalet.
Blad“

VORT BLAD.
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Inger Diflevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skoleinateriellianclel anbefales. -----------------

Salmebøger!

(Lige ved Siden af Realskolen)
Prospektkort!
Lykønskningskort!

Enquete.
Hvorledes bør et Skoleblad være?
Allerede i Nr. 1 antydede Redak
tionen, at den havde i Sinde at frem
komme med Enqueter, d. v. s. Under

søgelser af et eller andet Spørgsmaal.
I Dag kommer altsaa den første, og

man kan sige hvad man vil, men

aktuelt det er det.
Det, vi ønsker, er en god gennem

tænkt Besvarelse af dette for Redak
tionen saa vigtige Spørgsmaal. Kom
kun med Kritik, det er meget bedre
end Ros, — for saa vidt da, at vi

ikke fortjener den.
Vi vil gerne direkte fra vore Læsere

høre de Mangler, der er ved „Vort
Blad“, ligesom det vil være os en

Glæde at modtage Henstillinger om

mindre Forandringer.
Husk paa, at Besvarelserne skal
omhandle Skoleblade i Almindelighed,
men »Vort Blad« i Særdeleshed. De
bedste af Besvarelserne vil blive af.trykte i »VORT BLAD«.

Slutter Trop!

Den dansk-engelske
Drenge-Fodboldkamp.
Københavns Boldklubs gode Idé,
om at indbyde et engelsk JuniorHold til at prøve Kræfter med de
danske Drenge i Fodbold, synes at
være slaaet godt an.
Paa Banen ved St. Marcus Allé
var mødt et talrigt Publikum. Da
Holdene stod overfor hinanden, kunde
man tydelig se Forskellen mellem
Danskerne og Englænderne; de sid
ste var gennemgaaende noget min
dre end de danske. Da Spillet be
gyndte saa man straks, at Danskerne
sparkede kraftigere og stod bedre
fast end Englænderne, men disses
Placering og Hurtighed var bedre
end Danskernes.
I første Halvleg opnaaede Englæn
derne 1 Maal. Anden Halvleg spil
ledes med stor Iver og i udmærket
Tempo. I denne Halvleg fik Eng
lænderne 2 Maal og Danskerne 1.
Det engelske Hold var udmærket
sammensat og spillede godt sammen.
Det danske Hold havde en god An
grebsrække og flinke halfbacks, men
derimod svage backs. Kampen slut
tede saaledes med 3 Maal i Englæn
dernes Favør og kun 1 i Dansker
nes.
E. B.

om „Vort Blad".
Vi har den Glæde til ovenstaaende
at notere en smuk Sejr for de dan
ske Drenge, Fredag d. 30., med 4
Maal mod 1.
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Diskussionsklub.
En Diskussionsklub oprettedes sid
ste Aar her ved Skolen. Hveranden
Tirsdag afholdes et Møde, hvoraf det
første førstkommende Tirsdag (d. 3.
September). Emne: Sønderjylland,
Tyskland og Danmark.
Indleder: Hr. Knud Høgsted.
Indmeldelser modtages samme Af
ten. Kontingentet er 25 Øre Kvar
talet. Elever fra 4de Mellem Klasse
og opefter kan indmelde sig. Mødet
afholdes i Gymnasieklassen.

Abonnement.
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Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.
P. FREDERIKSEN S

Cigar- & Tobaksforretning.
Hovedgaden 68, Kongens Lyngby

Husk Automaten!

NORDRE BIRKS
BOGTRYKKERI
JERNBANEVEJ 25, LYNKBY.

Ved Tegning af Abonnement paa
„Vort Blad“ for Juli Kvartal (35 Øre)
kan de allerede udkomne Numre
faas ved Henvendelse til Redaktøren
eller Forretningsføreren (Telf. Lyngby
247 og 101).

Rettelser.
I Nr. 2 er der indløbet en Tryk
fejl i Poul Asmussens Artikel om
Lyngby Spejderne. Der staar: En
Dag havde vi en osv., i Stedet for:
En Nat osv.
I Nr. 3 staar i Artiklen »Efter —«:
Tyskerne har vist, skulde være:
Tyrkerne har vist osv.
Ligeledes i Nr. 4 om Herman
Bang, hvor der staar »Sluk« i Ste
det for »S t u k«.

Visitkort.
Brevpapir.
Sange.
---------- Billigste Prisep. —--------

Gymnastikapparater,
Fodbold, Langbold,
Luftbøsser, Salon
bøsser.
Reblsitter for Insektsamlere.

Skibsmodeller, Skøjter,
Ski, Kælker.
HARALD BORGESEN,
28, Frederiksberggade 28.

HUSK ——
og glem aldrig

C. A. Nielsens Cykleforretning,
Hovedgaden 3.
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Rafns Skotøjsmagasin

—

fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler. Prima Mili
tærstøvler. Ballet-, Danse-, Gymnastik- og Sportssko meget billigt.
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damest. fra 8,50. Ekstra Saaler under Skolefodtøj,
kun Haandarbejde.
Reparationer hurtigt og solidt.

Hovedgaden 52.

TIf. Lyngby 17.

Drik kun

Mosel ii

E. Chr. Dahls
Java Kaffe

Annoncerne bedes læste.

Det er den bedste!

Hovedgaden 15.

36, Hovedgaden 36.

Tlf. 1»2.

Lyuiliy SMiirftrrBtninB.

Det stærkeste
Kongens Lyngby

Skoletøj

Telef. 212.

til Drenge og Piger

Edv. Larsen.

R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

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

Skræder C. Frederiksen.

faar De hos

Kranse- og Blomsterforretningen
„FLORA“.

Eisl EsO 1^1 Uad L»1 IäJ

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

Frisør= og Barber=Salon,

J. Mehren,
Jernbanevej 2, Lyngby.

[W] r^l [«I |«1

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

Broderimagasinet,

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

H. C. Andersen, Tøjhuset,

Jernbanevej 1.

Hovedgaden 15, Lyngby.

Frk. Gerda Petersens

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Musikkonservatorium.
Klavér, Violin, “WO

A. R. Andersen,

Enetimer, Fællestimer, Kursus.

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
Tillavede Farver i alle Kulører.
Fineste hurtigtørrende Gulvferuis

JERNBANEVEJ 3.

Alt til Københavns Priser.

BgjjT Violoncel, Sang.

Aptiklep fop Kunstmalepe.

Køb hos vore Annoncerende.

anbefaler sig med de 11
bedste Kvaliteter i Sæ
ber, Parfumer osv.
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C. G. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

Skolebøger! "Wi
IÄF“ Skolemateriel!

Konfirmationsgaver!
Salmebøger i stort Udvalg. Navn
paatrykkes gratis!
Konfirmationskort. Telegrammer i stort Udvalg.

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

Mj

Stempelpapirsudsalg. = Hovedgaden 46.
ttteMq,
Hovedgaden 20,

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.

