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Kostskoleliv i England.
Ydre Indretning.
I

Spidsen for hver publie-shool

staar en Rektor, en saadan hedder
paa engelsk head-master. Skolen er

1. Aarg.

kun spiller Latin og Græsk den stør

ste Rolle, men nyere Sprog og Na

turfag trænger mere og mere igen
nem. Eksaminerne er overvejende
skriftlige og afholdes ofte hver Ter
min.
Studentereksamen, der langt
fra altid danner Afslutning paa Skole

gangen, afholdes paa Universiteterne.

delt i 2 Afdelinger, een for Drenge

Karaktererne udtrykkes i Reglen pro

i Alderen 10—14Aar (junior-school), og

centvis i »Mærker«, saaledes at 75

een for Drenge i Alderen 14—18 Aar

marks (75/ioo) vel omtrent svarer til
6 hos os.

(senior-school).

Øverste

Klasse er

6te (Sixt Form), dernæst Fift Form

Dette vil i dagligt Liv forme sig saa

osv. Eleverne i disse Klasser faar
alle knyttet et senior efter deres
Navn,
medens Drengene fra 4de

ledes: Kl. 6^2 maa alle staa op, Kl.

Klasse (o. t. 1ste Mellemkl.) maa nøjes
med Titelen junior. Det engelske
Skoleaar falder i 3 Terminer. 1ste
strækker sig fra Mikkelsdag til Jul,

7—8 faar Lektierne en sidste Om
gang (morning preparation), Kl. 8

indtages Morgenmaaltidet (preakfast).
Kl. 9 samles alle i Skolens Kapel til
Morgengudstjeneste. Middag Kl. 1%,

2den fra Fastelavn til Paaske, 3die

The Kl. 6, dernæst Lektielæsning
efterfulgt af Aftenandagt, og derpaa

fra Paaske til Mikkelsdag. Imellem
Terminerne falder følgende Ferier:

i Seng Kl. 10.

Juleferien, 3—5 Uger, Paaskeferien
3—4 Uger og Sommerferien for det
meste 6—7 Uger. Hel Fridag er ofte
Lørdag, halve Fridage er i Reglen

Onsdag og Lørdag, idet Eftermidda
gen er fri.

Fagene er de samme som hos os.

De, der kommer for

sent, maa ofte selv indføre

deres

Navne i en Protokol, for senere paa
Eftermiddagen at møde til Navneopraab og svare, naar deres Navne bli
ver raabt op.
Sport.
Der læses paa Skolen 3—5 Timer
daglig;

den

øvrige Tid

anvendes
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navnlig til Friluftsidræt (games and

ter, f. Eks. Ansvar for Orden.

sport): Cricket (Foraar og Sommer),
Fodbold (Efteraar og Vinter), Tennis,

bedste Sportsmænd bruges ofte til

Roning og Væddeløb samt anden fri

seelse.

Idræt (athletics).

Det er ikke langt

fra at Sporten anses for det vigtigste,

thi »all work and no play makes Jack
a dull boy«. Har man set en saadan
Sportskamp, hvor alt er Alvor og

Energi

og

selvskabt Disciplin, de

straalende faste Blikke og de glø

dende Kinder, saa forstaar man at

Englands Nationalhelt, Hertugen af
Wellingforx, da han som en »old bpy«

over Sportspladsen

ved Eton

De

disse Hverv, da de nyder størst An
Desuden findes der et U'al

af Foreninger og Klubber, hvor Ele
verne i Fællesskab dyrker de forskel
ligste Interesser, lige fra Politik og
Litteratur til Naturstudium og Fri
mærker. . . .

Saaledes er en engelsk Kostskole
da baade et Hjem med Arbejde og
Leg, et lille Samfund med Ansvar og
Rettigheder, og til sin gamle Skole

sender den voksne Englænder mange

kunde sige: »Here the battle of Wa

stolte og taknemlige Tanker, hvad
enten han indvinder et nyt England

terloo was won«!
Selvstyre,

under Afrikas brændende Sol, eller
regerer et fremmed og vanskeligt

gik

Det ejendommeligste ved en engelsk

Folk fra sin

Hængekøje under In

paa Drengene lærer at styre sig selv

diens kølige Palmer, eller han under
Sydkorset bryder Vej gennem Au

og deres egne Forhold, saa at de se

straliens

nere i Livet kan styre og lede andre.
En ny Dreng begynder straks i de

engelsk Skoleliv næsten ideelt og
vort højeste Ønske er, at noget af

lavere Klasser at tjene og adlyde en
Elev i de højere Klasser, han skal

den Aand, der hersker der, maa vinde

Kostskole er dog den Maade, hvor-

Stenørkner.

Alt i alt er

Indpas ogsaa i Danmark.

være en Slags Oppasser for den store,

Til Læsere, der gennem disse Ar

mod at denne hjælper ham med Lek

tikler har faaet Lyst til at lære de
beskrevne Forhold nærmere at kende,
vil vi anbefale Bøger som »Tom

tierne o. I. I ældre Tider blev en
saadan »fag« ofte misbrugt af en
raa Kammerat, men nu er dette næ
sten uhørt, og ofte fører dette For

hold til varmt Venskab for hele Livet.
De ældste Elever staar saaledes imel
lem de yngre og Lærerne, hvis Med
hjælpere de er, og de kaldes monitors;
1 Spidsen for dem staar en »Kaptajn«

Browns Skoledage«,
St. Dominics Skolen«
blive offentliggjort her
»Skolen paa. Højen«.

»5te Klasse i
(der iøvrigt vil
i Bladet) samt
Ved Henven

delse til Redaktionen vil denne saa
vidt muligt yde sin bedste Hjælp til
at anskaffe disse, hvis de da ikke

har faaet

den Plads

i

(school-captain); de har mange For

midlertidig

rettigheder, men ogsaa mange Plig

Skolebiblioteket, der tilkommer dem.
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Enqaétebesvarelse.
Hvorledes bør et Skoleblad være?

Jeg holder fuldt ud med den sidste
Enquétebesvarelse i at Dreyfusaffæren
er blevet lidt kedelig og gammel, og
at den egentlig ikke egner sig til
Artikel i et Skoleblad. En anden
Ting, jeg har at indvende, er, at der
en Gang i et tidligere Nummer blev
lovet en Fortælling fra engelsk Skole
liv. Om jeg ikke husker meget fejl,
blev den lovet i et af de første Numre,
men endnu har vi ikke set noget til
den. Jeg har gentagende Gange
hørt Klager over, at dette Løfte ikke
er
blevet
holdt.
Jeg
vilde
ogsaa ønske, der var noget mere
Poesi af P. T.; det liver altid op i
et Skoleblad. Der er gjort Tilløb til
en Smule Humor, men mere er det
heller ikke blevet til; lad der kun
komme mere af den samme Skuffe.
Det vilde ligeledes være meget rart,
foruden at høre om Spejderne, saa
ogsaa at høre lidt om F. D. F. Under
tiden burde der være Anmeldelser i
Bladet ooi Diskussionsklubbens Em
ner; det vilde sikkert interessere
Skolens Elever. — 1 eet Nummer var
der en Præmieopgave, men senere
har man heller ikke hørt mere til
den. Lad der komme noget, der kan
more og beskæftige de mindre Elever,
saadan scm lette Logogriffer og
nemme Smaagaader. Jeg haaber at
se noget af den Slags, om end ikke
i næste Nummer, saa dog saa snart
som muligt.
K.—M. S.
Denne Besvarelse er jo uden Tvivl
den mest kritiske, vi har modtaget.
Men rent bortset fra, at den ikke

giver noget egentlig Svar paa, hvor
ledes et Skoleblad bør være, synes
vi, at den paa nogle Punkter gør
Indtryk af at være mindre godt gen
nemtænkt. Dreyfusaifæren vil vi lade
uomtalt, da dennes Berettigelse eller
Ikke-Berettigelse udelukkende beror
paa en Smagssag. Hvad den engel
ske Skolefortælling angaar, er det os
en Beroligelse at kunne meddele den
ærede Indsender, at den — som
andet Steds lovet — kommer i nær
meste Fremtid. „Der er gjort Tilløb
til en Smule Humor“, ja vel er der
det, men naar det kun er blevet en
„Smule“, er det paa Grund af Plads
mangel. Det skal være os en særlig
Fornøjelse at modtage noget fra F.
D. F., men da ingen af Redaktionen
er Medlemmer, kan vi ikke selv lave
Stoffet. Naar der ikke har været
mere end een Præmieopgave, skyldes
dette særlig, at den 1ste modtoges
paa en lidet tilfredsstillende Maade.
Dog skal vi paa Indsenderens Opfor
dring gentage en Logogrif i den
nærmeste Fremtid. løvrigt takker
Redaktionen K.—M. S. for den alvor
ligt mente, men efter vor Mening
lidt for yderliggaaende Kritik, hvilken
da ogsaa er Skyld i disse Kommen
tarer.
Red.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort
Blad“. 35 Øre Kvartalet.
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D r ey fus-Affæ ren.
(I Oversættelse ved Svend Thorsen.)
(Fortsat.)

Oberst Picquart.
General de Boisdeffre, som fandt,
at Dreyfus-Affærens Forhør havde
været utilstrækkelige, idet Forbrydel
sens Motiver var forblevet ukendte,
havde anbefalet Chefen for Oplys
ningskontoret at „forfølge den videre“.
Den 1ste Juli indsatte han Oberst
løjtnant Picquart som Chef for dette
Kontor. Denne Officer forenede mi
litært Mod og en høj Intelligens med
en Ubestikkelighed, der bestod en
hver Prøve. Som Følge heraf havde
han haft en udmærket Karriére; da
han var 32 Aar gammel, fik han
Æreslegionens Kors og 33 Aar gam
mel blev han forfremmet til BataillonsChef.
Indtil Slutningen af Marts 1896
havde Oberstløjtnant Picquart, hvem
det i 1894 var blevet overdraget at
give Ministeren og Chefen for Gene
ralstaben Oplysninger om Krigsret
rettens Fremgangsmaade, ikke haft
Lejlighed til at beskæftige sig paany
med Dreyfus-Affæren.
Paa denne Tid blev der overgivet
Picquart et Bytelegram (kaldet „det
lille blåa''}, der skrev sig fra den ty
ske Militær-Attaché og var kommet
til Ministeriet paa samme hemmelig
hedsfulde Maade, som Følgeseddelen
i 1894. Dette Telegram antydede i

Vi anmoder vore Abonnen
ter om at købe hos de Hand
lende, der averterer i „Vort
Blad‘~

1. Aarg.

mystiske Vendinger, at der eksisterede
mistænkelige Forbindelser mellem den
tyske Militær-Attaché og Kommandant
Esterhazy, Major ved det 24nde In
fanteri-Regiment. Paa den samme
Bunke Papirer befandt sig Brudstyk
ker, som syntes at bekræfte Mistan
ken, som Læsningen af „det lille blaa“
vakte.
Uden at indblande nogle af sine
Officerer gav Chefen for Oplysnings
kontoret sig personligt i Lag med en
Undersøgelse. Den indbragte i alle
Henseender de sørgeligste Oylysninger angaaende Esterhazy, i Særdeles
hed med Hensyn til hans Vandel og
den simpleste Retskaffenhed.
Endvidere blev det konstateret, at
Esterhazy havde været til Stede til
Manøvrene ved Chålons i August
1894. Og paa Følgeseddelen stod
der: „Jeg rejser lil Manøvrene“,
hvad der ikke kunde anvendes paa
Dreyfus.
Ligeledes fandtes det i
Rapporten fra det almindelige Sikker
hedspoliti at en Intanteri-Balailons
Chef paa 40 - 50 Aar, dekoreret, af
gav Oplysninger til fremmede Mili
tær- Attacchér.
(Fortsættes).

Skæbnens Omskiftelser.
En persisk Fyrste var faldet i sine
Fjenders Hænder og sad som Fange
paa den bare Jord, medens en Slave
tilberedte ham en tarvelig Middags
mad, idet han kogte noget Kød i en
Gryde til ham. En sulten Hund sneg
sig derhen, og da den ikke kunde
faa fat paa noget af Indholdet med
sin korte Snude, løb den derfra med

Nr. 9.

VORT BLAD.

baade Kødet og Gryden. Den ulyk
kelige Regent, der netop blev denne
tragikomiske Scene var, brast i en
høj Latter.
„Hvad i Alverden kan dog faa en
Mand i eders Situation til at le?“
spurgte en af Vagten.
„Aa“, svarede Fyrsten, „endnu i
Morges klagede min Hushovmester
over, at tre Hundrede Kameler ikke
var tilstrækkelige til at bære hele mit
Køkkeninventarium, og nu løber
denne Hund herfra med Køkkentøj,
Mad og det hele“.

En Naturejendommelighed.
At Sporten ej er „blot til Lyst“,
men stundom kræver Mod i Bryst
og Ofrer af en Spiller,
— den Sag bli’r baade lys og klar,
naar man vor „Bane“ skuet har,
— der Bold og Taarer triller.

Terrainet gaar i Jump og Kløft,
man staar paa Ho’det i en Grøft
og klatrer op ad Bakker,
— det passer her, hvad skrevet staar:
„Du gaar i Fare, hvor du gaar“,
— den Tanke er ej vakker.
Paa Pladsen vokser Græsset højt,
at løbe her er mer’ end drøjt,
kort sagt: man kan’et inte.
Et Sagn fortæller, at et Barn
engang gik vild i Græs og Skarn,
— og ingen kunde find’de!
Jeg tror, at Sygehuset her
kom til at ligge Pladsen nær,
fordi den er saa farlig;
thi falder man paa slige Ste’r,
saa rejser man sig ikke mer,
den Sag er aabenbarlig.

1. Aarg.

Du unge Mand, som ofre Livet vil,
til Montenegro skal du ikke drage,
thi her en lille Times muntert Spil
er nok at ende dine Levedage.
P. Th.

Om at holde Fisk.
Fiskene er døde og kedelige, tror
mange, idet de slutter fra Guldfiskene,
der paa Grund af, at de i mange
Aar er holdt i Fangenskab, knap
gider røre sig. Dette er en Misforstaaelse. I det indskrænkede Rum
er der jo ikke Plads til mange Spræl,
og en tilfældig Beskuer kan maaske
derfor synes, at de Fisk er der ikke
mange Løjer ved, men Ejeren kender
hver af dem og deres særlige Egen
skaber — thi Fisk er forskellige, som
Mennesker er det — og de kender
ogsaa ham og stiller sig bag Glas
ruden og kigger ud efter ham. Og
hvem der har set Fiskenes Ilterhed,
ja ofte rasende Lidenskabelighed i
Yngletiden, faar andre Tanker om
disse „Koldblodige“. Hvem der ikke
har Plads til at holde Fugle, eller
kan faa Lov til det, vil derfor ikke
fortryde at holde et Akvarium, der,
naar det først er rigtigt indrettet, for
drer uendelig lidt Pasning og er
meget gavnlig som Vandfordamper.
Vil man indrette et Akvarium, kø
ber man et Glasakvarium (udeluk
kende af Glas) eller et Stelakvarium,
begge lige anvendelige, ved de første
har man den Fordel, at de aldrig
bliver utætte, medens de sidste gerne
har
klarere Glas, og tillige af
giver en skønnere Ramme om Ind
holdet. De høje smalle Akvarier,
man ofte ser, er uhensigtsmæssige
til Fisk, derimod fortrinlige til Planter
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Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandel
------- samt Skolematerielhandel anbefales. ------------------

(Lige ved Siden af Realskolen )
Salmebøger!

Prospektkort!

alene. Mindre Akvarier kan stilles,
hvor det skal være, de større kan
man, for at forhindre de skal springe,
stille paa et Underlag af Filt, Aviser
eller lignende.
I Bunden af Akvariet lægges et
Lag af P/2“—3“ Sand. Man kommer
nogle Haandfulde Sand i et Fad,
stiller det under Vandhanen og rører
rundt i det og bliver ved med at
forny Vandet, til det er aldeles kry
stalklart. Sandet jævnes ud i Akva
riet og Planterne stikkes ned i det,
der hældes forsigtigt Lednings- eller
Brøndvand paa, og efter 2—3 Dages
Forløb kan Akvariet tages i Brug.
(Fortsættes.)

Vi anmoder vore Abonnenter om at

købe hos de Handlende, der averterer
i »Vort Blad«.

LykønskningskortI

v., men der kan dog være to Me
ninger om, hvilken Hue, der er den
smukkeste, Gymnasiehuen eller den,
Herr P. T. selv benytter.
Nok minder Gymnasiehuen en Del
om Studenterhuen; men hvorfor skulde
de vordende Studenter ikke have
Lov at bære en særlig Hue, saavel
Studenterne som Gymnasiasterne har
jo taget en Hovedeksamen. Baade
Soranerne, Eleverne paa Herlufsholm
m. fl. har da ogsaa indset det natur
lige i at bære en særlig Hue, ja
endogsaa en særlig Dragt.
Angaaende Herr P. T.s Bemærk
ning om „de himmelblaa“, vil jeg
blot spørge, om det virkelig er Herr
P. T.s Mening, at ogsaa de kvinde
lige Gymnasiaster skal anlægge sig
denne Beklædning?
Lad os derfor være enige om, at
ingen af os i Fremtiden blander sig
i noget, der aldeles ikke kommer
ham ved: Kammeraternes Paaklædning.

Gymnasiehuerne.
Med Forbavselse og Undren har
jeg læst Herr P. T.s voldsomme An
greb paa Gymnasiehuerne i „Vort
Blad“. Herr P. T. kalder dette, at
gaa med Gymnasiehuen for Halvstudenteruvæsen, kioskbudlignende o. s.

Gymnastik
— for Damer og unge Piger. —
lirsdag 8—9 Aften.

Beg. til November, 2 Kr. pr. Md.
Indmeldelse modtages paa Skolen.

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

Elisabeth Nielsen.

Slorl Udvalg i

Nr. 9.

VORT BLAD.

L Aarg.

Rafns Skotøjsmagasin

e

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. UW Reparationer hurtigt og solidt "Wß

Hovedgaden 52.

Tlf. Lyngby 17.

Drik kun

Metal

E. Chr. Dahis
Java Kaffe

Annoncerne bedes læste.

Hovedgaden 15.

36, Hovedgaden 36.

Tlf. 192.

Det stærkeste

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

Skræ der C. Frederiksen.

Kongens Lyngby

Skoletøj

Telef. 212.

til Drenge og Piger

Edv. Larsen.

R. W. Rasmussen,

faar De hos
skraas for Kirken.

Kranse.

Stort Udvalg

Altid eleganteste og fixeste Binderi.

af alle fotografiske Artikler

Oscar Hamann,

Gratis Vejledning f. Købere.

Hovedgaden 26.

Heinrich & Poulsen,
Højbroplads 6.

Telf. 179.

Lyngby Cunlekluielorrelning,
Hovedgaden 20,

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

Petrea Kjærgaard.

Læg Mærke til:

Køb hos vore Annoncerende.

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

Det er den bedste!

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

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

[ W Annoncer i „Vort Blad“.

TeleöramDier, Lædervarer,

Portemonæer, Tasker,
Album etc.

1. Aa-g.

VORT BLAD.
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Tegn Abonnement paa

Opfindelsernes Bog,
30 Øre pr. Hæfte.
Kan leveres i complette Bind med ugentlig eller maanedlig Ratebetaling.

Største Lager af brugte Frimærker
til langt under Katalogpris.

Knud Henriksen,

Bog= og Papirhandel. Hovedgaden 26. Telf. 57.

Hl
averterer saa mange Handlende
1 1 VUI 1U1 i „Vort Blad“?
V'ordl ve(L det kommer i mange købe1 vJ 1 vil dygtige Hjem.
Annoncer tegnes ved Opringning til Redaktionen, Lyngby 247
og til Forretningsføreren, Lyngby 101.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Kranse- og Blomsterforretningen
„FLORA“
Stort Udvalg i Potteplanter og afskaarne Blomster.
Tlf. 290.
Lyngby.

1

"" wrnrnnr -

Lyngby Broderiraagasiti.
Mange Nyheder i lette Arbejder
til Julegaver. Sp. Perlebroderi.

Mary Petersen,
Jernbanevej I.

Drenge - Klædninger

og Skoleslag

af Crome & Goldscmidts
prima Klæde.
Ludvig Martensen.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Musikkonservatorium.

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

Klavér, Violin, "W
BØF* Violoncel, Sang.

A. R. Andersen,

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis
Aptiklep fop Kunstmalepe.

Alt til Københavns Priser.

Frk. Gerda Petersens

Enetimer, Fællestimer, Kursus.

JEHNBANEVEJ 3.

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

