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VORT BLAD.
Nr. 11. Fredag d. 1. Deceember 1912. 1. Aarg.

FROGRA/A
for

Lyngby højere Almenskoles 
Skolekomedie

Lørdag den 14. og Søndag den 15. December 
paa Hotel „Lyngby“, hvor Hostrups 

„Feriegæsterne“ 
spilles.

Personerne er følgende:
Kammeraad Randbøl, Godsejer i Sydsjælland Knud Høgsted.
Hans Kone........................................................... Agnes Baumann.
Inger, deres Datter........................................... .  Inger Bentzen.
Knud Salling, deres Plejesøn........................... Poul Asmussen.
Doktor Ask........................................................... Svend Thorsen.
Piofessor Tusgaard............................................. Peter Nielsen.
Frøken Tusgaard................................................. Jenny Jensen.
Jørgen .................................................................. Svend Clausen.
Handlingen foregaar paa Kammeraadens Gaard i Sommerferien.

Generalprøven finder Sted Lørdag den 14. December Kl. 5.
Til denne har kun 1—3 Underklasse med Forældre Adgang.
Hovedforestillingen Søndag den 15. Decbr. Kl. Bagefter er der Dans 

og Kaffedrikning

Billetpriserne er om Lørdagen 25 Øre, om Søndagen 1 Kr. inch Kaffe,
Dans og Forlystelsesskat og 75 Øre uden Kaffe. 

Billetter kan forud købes paa Skolen.
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En Sommerferierejse.
Flensborg. — Krigergravene. — Lyks- 
borg. — Sankelmark. — Isted. — 

Slesvig.

II.
Den næste Margen spadserede vi 

ned til Stranden for at se Kirkehuset, 
der ligger meget kønt, og derefter 
til det gamle Graasten Slot. Efter 
at have afsendt forskellige Postkort 
til Venner og Bekendte gik Turen 
videre ad Flensborg til. Her er dej
ligt at cykle hernede, Vejene er i en 
aldeles fortrinlig Stand og ikke stærkt 
bakkede, og det gik strygende for 
Nordvest Vind. Naar man har cyklet 
ca. 2 Mil, drejer en Vej af til venstre 
gennem Landsbyen Kolund til Skoven 
og Badestedet af samme Navn, og 
den Vej tog vi; thi der er meget 
smukt i Kolund Skov. Dybe Kløfter 
skyder ind fra Stranden, og det er 
ret besværligt at færdes der med 
Cykler, da Vejen fører op og ned, 
undertiden med lange Trapper, saa 
Cyklerne maa bæres, hvad der ikke 
smager os, da vi ogsaa har den vel 
fyldte Rygsæk at bære paa; men det 
er alligevel Umagen værd, og smi
lende staar vi paa en af de stnaa 
Broer, der fører over Kløfterne, glade 
over Turen, mens vi tørrer Sveden 
af Pande og Ansigt; thi bagende 
varmt er det. Da vi kommer til et 
indbydende Stykke Strandbred, mod- 
staar vi ikke Fristelsen til at smide 
Støvler og Strømper og tager en liden 
Soppetur, hvad Undersaatterne fryder 
sig over efter at have traadt Peda
lerne i den Varme. Naa, men videre. 
Vi naar atter Landevejen, og gennem 
smuk Skov gaar det nedad til Flens
borg, der ligger amphiteatralsk om

kring det inderste af Fjorden, en 
smuk By, men besværlig at cykle i, 
da Gaderne mange Steder er ret 
stejle. Vi besøgte den gamle Kirke- 
gaard og dvælede ved Krigergraven 
med de mange tapre Danske, de fleste 
i Alderen fra 19—25 Aar. Vi saa 
Regeringsbygningen, der ligger meget 
højt, og lige ved Siden af ligger 
Fængslet omgivet af en høj Mur. Vi 
skulde imidlertid ogsaa til Lyksborg, 
der ligger 9,5 Kilom. fra Flensborg 
ved Flensborg Fjord. Det var en 
drøj Tur at trække Cyklerne op ad 
den stejle Gliicksborgerstrasse, der 
var ca. 3 Kilom. lang og med den 
elendigste Brolægning, man kan 
tænke sig. Endelig kom der taalelig 
Chausse, og vi naaede varme og 
sultne Lyksborg. hvor vi var en Tur 
om Søen, midt i hvilken det hvide 
Slot ligger, hvor Frederik den Sy
vende døde, og hvor nu Prins Haraids 
Svigerforældre bor. Efter en god 
Middag paa „Stadt Hamburg“ cyklede 
vi tilbage til Flensborg og videre ad 
Chausseen til Slesvig, hvilken By vi 
gerne vilde naa samme Aften. Kl. 
var godt 7, og vi satte Farten op. 
Vejen var ypperlig, og da Luften nu 
var svalet af, var Humøret oppe, og 
vore smaa „Luksustog“ bogstavelig 
fløj hen ad Vejen. En Mils Vej syd- 
paa naaede vi Sankelmark, hvor en 
dansk Privatmand har rejst et meget 
smukt Mindesmærke, en høj Obelisk 
paa en Sokkel, hvorpaa ses det dan
ske Vaaben samt Inskription over 
faldne danske og østerrigske Soldater, 
lidt længere borte var et østerrigsk 
Mindesmærke og endnu et lignende 
til venstre for Vejen. Alle var Min
der om den sørgelige Krig i 1864. 
Nu gik Turen videre mod Syd. Vi 
behøvede ikke at være bange for at 
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komme til at ligge paa Landevejen, 
hvis der hændte noget med Cyklerne; 
thi der var ikke mindre end 13 Kroer 
mellem Flensborg og Slesvig; vi be
søgte dog ingen af dem. Efteihaanden 
blev Landskabet mere øde, og vi 
nærmede os Isted Hede; i det fjerne 
saa vi Isted Kirke, og hist og her 
langs Vejen og paa Markerne laa 
danske Soldater begravede. Det var 
Minderne fra Isted-Slaget, og uvil* 
kaarlig faldt Ordene „Slumrer sødt i 
Slesvigs Jord“ en paa Læberne. Vi 
kom igennem Isted Skov og naaede 
Kl. godt 9 Slesvig By, hvor vi straks 
søgte et Hotel. Til Trods for de 10 
Mils Kørsel foruden Spadsereture 
var vi dog ikke særlig trætte.

Rp.

Aabent Brev
til

d’Hrr. Redaktører afAaret rundt“.
I deres ærede Organ for 23. No

vember finder jeg følgende lige saa 
overlegne som grundløse Bemærk
ning :

«VortBlad« erTitlen paa »Lyngby 
højere Almenskoles« Skoleblad.

En Fejl ved det, er den, at der 
næsten ikke er selvstændige Ar
tikler deri — kun Oversættelser, 
— men Fejl er der altid ved et 
nyt Blad, Fejl, som dog med Tiden 
plejer at blive rettede, og det vil 
de ogsaa nok i „Vort Blad“.
Maaske d’Hrr. Redaktører vil gøre 

mig den Tjeneste at bevise, «at der 
næsten ikke er selvstændige Artikler 
deri». I de hidtil udkomne Numre 
af «Vort Blad« har der kun været' 

een Oversættelse (fortsat), og i sidste 
Numer var det altsaa een af seks; 
mine Herrer, tør jeg spørge, hvad 
berettiger den ovenfor anførte Ven
ding? Tro bare ikke, at vi ikke kan 
se de Fejl, vort Organ har, men set 
med Deres Øjne maa det jo være 
fuldt af Fejl, thi „det bringer jo hver
ken Uddrag af «Politiken«s aflagte 
Artikler eller dette Blads gamle Bil
leder, og heller ikke vil De hos 
os finde et Vers som i „Jagtvisen“, 
hvor den vilde Jæger faldt «paa Ho
vedet i noget. Vand». Nej, d’Hrr. 
Redaktører, tal endelig saa sagte om 
selvstændige Artikler, dem vil De 
finde flere af i «Vort Blad« end i 
„Aaret rundt“, hvor største Delen af 
Bidragene er undertegnet Johs. Leh
mann. Altsaa, lidt mindre overlegen 
om vi maa bede, og læg dem ende
lig det gamle Ordsprog paa Sinde: 
«Fej først for din egen Dør“. Tror 
De virkelig, at en saadan Be
handling af en Kollega gavner Dem? 
— vi ikke.

For »Vort Blads« Redaktion.
Svend 7 horsen

Dreyfus-Affæren.
(I Oversættelse ved Svend Thorsen.) 

(Fortsat.)

Esterhazys Navn blev for første 
Gang bekendt for Offentligheden, 
da Dreyfus’ Broder, Mathieu Dreyfus, 
til Krigsministeriet indsendte en 
Mængde af Esterhazys Breve, som 
han hemmeligt var kommet i Besid
delse af, og desuden et Brev, i hvil
ket han formelig anklagede Esterhazy 
for at være Forfatteren til «Følge
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seddelen«. Krigsrettens Behandling 
af hans Sag bøjede snart af i en 
Række Angreb paa Oberst Picquart, 
og det gik saa vidt, at en af Dom
merne sagde: «Jeg ser, at den der 
i Virkeligheden er anklaget, — det 
er Picquart» !

Krigsrettens Dom lød paa pure Fri
kendelse ; højtstaaende Officerer lyk
ønskede ham, og Offentligheden mod
tog Kendelsen med Raab som : «Leve 
Frankrig, Leve Hæren, Leve Kom
mandanten !« Dagen efter Esterhazys 
Frikendelse blev Oberst Picquart ar
resteret og indsat i Mont Valérien.

Cffentliggarelsen af „Jeg anklage i".

Den yderste Ophidselse herskede nu 
baade i Pressen og mellem Folket. 
Den berømte Romanforfatter Zola 
satte hele sin Popularitet over Styr 
og kastede sig ind i Kampen paa 
Dreyfus’ Side. Først offentliggjorde 
han en Række meget skarpe Artikler 
i Bladet „Figaro“. Følgen var, at en 
Masse Abonnenter sagde det af. Dagen 
efter Esterhazys Anklagelse udkom en 
ny Avis «Morgenrøden«, grundet af 
den senere Ministerpræsident, Geor
ges Clemenceau. Foran paa dette 
Blad læstes med store Typer «Jeg 
anklager«. Artiklen var skrevet i 
Form af et Brev henvendt til Republi
kens Præsident, — og Forfatteren 
var Zola. Efter at have vist, at en 
retslig Fejltagelse var begaaet i 1894, 
skrev han, idet han talte om Ester
hazys Proces. «Det var en Under
søgelse, hvorfra Slyngler gik frem i 
forklaret Skikkelse, og hvor hæder
lige Mennesker besudledes«. Og nu 
kom en Række meget skarpe Angreb 
paa du Paiy de Garn, Mercier, Bil
lot, Boisdeffre, Gonse og Pellieux; 

flere af disse blev baade beskyldt for 
at være dumme, djævelske o. m. a.

Den sidste Paragraf lød saaledes: 
«Til Slut anklager jeg den første 
Krigsret for at have krænket Retfær
digheden ved at have dømt en An
klaget paa Grundlag af nogle Doku
menter, de ikke har set, og jeg an
klager den anden Krigsret for efter 
Ordre at have dækket over denne 
Ulovlighed, og for paa sin Side at 
have frikendt en skyldig mod bedre 
Vidende». Endelig fordrede han sig 
selv dømt for Overskridelse af Presse
lovens §§ 30 og 31 (Bagvaskelse).

Disse Artikler, der var skrevne i et 
opflammende Sprog, vakte overalt 
den største Forbitrelse. Ogsaa hos 
Militæret blev der Uro, ingen aner 
den Dag i Dag alle de Kneb, der 
anvendtes for at frelse Esterhazy.

Genrebillede fra Skolelivet.
Drengen med Opgaverne.

Der sidder han og stirrer sig gnaven 
og ør 

paa tørre Rødder og sure Potenser. 
Humøret blev sort 
og luskede bort
— thi Hjernen paa Tanker nu læns’er. 
Han søger og gransker i Bog og Tabel, 
men det, som han skriver, forstaar 

han ej sæl’;
da bliver hans Samvittighed med Stem

men tør og bøs, 
hvis ej du regner færdig nu — ja 

saa er Pokker løs.
Han skriver, gætter, gransker — hu

sker ej en Sætning,
* biir træt og vred og ender saa i Gæt- 

ning!
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Kandidat: Carl Herdahl,
Han sidder lidt og kæmper tavs med 

Sorgen;

saa lægger han sin Pen — og venter 
til i Morgen.

P. Th.

Stillere :

Emil Bentzen, 
Helge Knudsen, 
Henry Ludvigsen, 
Andreas Nissen,

og den radikale saaledes: 
Kandidat: Svend Thorsen,

Diskussionsklubben.
I Februar 1912 stiftedes her paa 

Skolen en Diskussionsklub med Svend 
Thorsen som Formand, Karl Herdahl 
som Kasserer og Augusta Ebert som 
Sekretær. Ved Bestyrernes Velvillie 
fik Klubben overladt Gymnasieklas
sen til AfDenyttelse en Gang hver 
14. Dag. Ideen synes at være slaaet 
godt an, thi siden Stiftelsen har der 
været afholdt ca. 20 Diskussioner 
om meget forskellige Emner. Jeg 
skal kun her nævne nogle enkelte 
som: Forsvarssagen, Socialismen, Krig 
og Kristendom, de forskellige Skole
fags Betydning samt, hvad er en Gent
leman? Som oftest har Tilslutningen 
været god, og selv om Emnerne jo 
selvfølgelig ikke altid bliver særligt 
uddybede, har Behandlingen altid væ
ret forstandig og de forskellige Ind
læg fremsat med Livlighed. Til en 
Begyndelse var Klubben aldeles over
vejende konservativ, men i Løbet af 
det Aar, den allerede snart har be- 
staaet, er den radikale Lejr dog vokset 
ikke saa lidt. Den sidste Ide, Besty
relsen har faaet, er at foranstalte et 
Valg saaledes, at de Regler, der gæl
der ved Folketingsvalgene, nøje over
holdes. Forslaget blev modtaget med 
Begejstring, og der opstilledes straks 
2 Kandidater, en konservativ og en 
radikal. Den konservative Liste ser 
saaledes ud:

Stillere:
Asgeir Gudmundsson, 
Augusta Ebert, 
Harald Aagesen.

Det er dog vistnok i Forvejen givet, 
at de konservative sætter deres Kan
didat igennem, men man kan jo al
drig vide, hvad der kan ske. Jeg 
ser allerede en eller anden sige: 
„Barnestreger“, jeg vil af flere Grunde 
dog tilføje et; »Mon ?« og hvis Skep
tikeren vil tænke rigtigt over det, 
kan han nok selv finde de Grunde, 
som jeg af Pladshensyn ikke her kan 
fremsætte. Til Slut vil jeg give Læ
seren et godt Raad: «Meld Dig ind 
som Medlem af Diskussionsklubben, 
det vil Du have Gavn og Fornøjelse 
af I“

Ældre interesseret Tilhører. 
* * *

I Tilslutning til ovenstaaende skal 
vi meddele, at Indmeldelse kan ske 
ved at henvende sig til Kasseren 
Asgeir Gudmundsson, II. Gymnasie
klasse. Kontingentet er 50 Øre halv- 
aarlig (Vinterhalvaar) og det betales 
i to Rater.

Bestyrelsen.

Fodboldkampen.
IV. Mellemkl. — den øvrige 

Skole.

(3-0) (1-0).
I forrige Uge afholdtes oven

nævnte Kamp paa vor Bane, der
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Inger Diflevsens Bogbinderi & Papirhandel 
-------  samt Skolematerielhandel anbefales. ------------------ 

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

den Dag laa i et eneste Pløre. Hr. 
Olsen havde paataget sig det livs
farlige Hverv at være Dommer, 
og slap, som man vil have bemær
ket, fra det med Livet. Kampen 
viste, hvad den skulde vise, nemlig, 
at det ikke kan hjælpe at stille et 
tilfældigt sammenskrabet Hold op 
imod 11 godt sammenspillede Mand. 
Skolens Hold bestod af Spillere lige 
fra 2den Mellemkl. op til 11. Gymna- 
siekl. Mange af disse spillede per
sonligt godt, men Sammenspil var 
der ikke noget af. IV. Mellemkl. 
havde derfor let ved at vinde; naar 
Resultatet blev 4—0 er dette dog vist 
ikke helt retfærdigt, lidt mindre vilde 
have passet bedre.

Referent.

Fra Hovedgaden 56.
Naar vore Læsere ser dette, kender 

de allerede Løsningen paa den Gaade 
Redaktionen i Dag, Søndag den 24. 
forgæves søger at løse, nemlig den : 
Hvem vil Onsdag den 27. ds. vinde 
i Fodboldkampen, Lyngby eller Næ
rum. Vi haaber, at de nu siger: 
„Kunde den ikke engang regne det 
ud, selvfølgelig Lyngby.

Dette Numer af „Vort Blad“ vil ved 
Skolekomedien blive solgt som Pro
gram.

* * *
Man siger, at Deltagerne i Fod

boldkampen 4de Underkl. contra 5te 
do. kom kørende i Barnevogne, dette 
maa dog vist kun betragtes som et 
ondsindet Opspind, derimod er Fakta, 
at en af de søde Smaa druknede i 
en af de paa Banen værende Pytter, 
— eller i ethvert Tilfælde var lige 
ved det.

* * *
Sanginspektør, Professor Nebelong 

vilde meget gerne, at Gymnasiasterne 
ogsaa skulde have deres prægtige 
Stemmer uddannede. Dette syntes 
Eleverne imidlertid ikke om, de sagde 
bare: «Hvorfor vil man tvinge os 
at sjunge«.

* * *
Diskussionsklubben afholder Man

dag den 2. December Kl. 7y2 det 
andet Steds omtalte Valg. Vi tilraa- 
der saa mange som muligt at møde, 
da det sikkert bliver interessant.

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

C. G. Petersen,
Bog-, Papir« og Tapethandel. Stort Mg i
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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. 2Ä Reparationer hurtigt og solidt. ’
Hovedgaden 52.. TIf. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

ste
.

Drik kun
E. Chr. Dahls

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 192.

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

Ærbødigst
Skr æder C. Frederiksen.

Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Kranse.
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26. Telf. 179.

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

Petrea Kjærgaard.

anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber, Parfumer osv.
36, Hovedgaden 36.

Skoletøj 
til Drenge og Piger 

faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

Stort Udvalg
af alle fotografiske Artikler,
Gratis Vejledning f. Købere.

Heinrich & Poulsen, 
Højbroplads 6.

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa 

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

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

K
øb hos vore Annoncerende.

W Annoncér i „Vort Blad“. K

liliimiir, liiimrir,
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Knud Henriksen,
Bog= og Papirhandel. Hovedgaden 26. Telf. 57.

TEGNEBESTIK til alle Priser.

KOLLEGIEHÆFTER med 100 Sider, fineste prima Skrivepapir 25 Øre. 

LOMMEKNIVE. — SPEJDERKOMPAS. 

-----------  Stort Ldvalg i brugte Frimærker. -----------

I—J\ averterer saa mange Handlende
1 1VU1 1UI i „Vort Blad“?

1—de ve<L at det kommer i mange købe- 
rUI Cl 1 dygtige Hjem.

Annoncer tegnes ved Opringning til Redaktionen, Lyngby 247 
og til Forretningsføreren, Lyngby 101.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Kranse- og Blomsterforretningenl
„FLORA“. I

Stort Udvalg i Potteplanter og af-B 
skaarne Blomster. B

Tlf. 290. Lyngby. B(^^ji

Lyngby Broderimagasin.
Mange Nyheder i lette Arbejder 

til Julegaver. Sp. Perlebroderi.

Mary Petersen,
Jernbanevej 1.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

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

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis 
Aptiklep top Kunstmalepe. 

Alt til Københavns Priser.

Drenge=Klædninger 
og Skoleslag 

af Crome & Goldscmidts 
prima Klæde.

Ludvig Martensen.
Frk. Gerda Petersens

Musikkonservatorium.
Klavér, Violin, 

Violoncel, Sang.
Enetimer, Fællestimer, Kursus. 

JERNBANEVEJ 3.

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


