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Nr, 12. Sendag d. 15. December 1912. 1. Aarg.

Jul.
Ind under Jul, hvor er det trist 
Snefog og Kulde og korte Dage; 
Sindet bøjer sig ned tilsidst, 
ved ikke hvor det skal Modet tage, 
mindre og mindre af Dag det lyser, 
Hjertet i Kulde og Mishaab gyser — 
kommer ej Jul?

Hvem sander mon ovenstaaende 
Vers’ Rigtighed bedre end vi Skole
elever? Mon de fleste af os ikke har 
været i den Sindstilstand, der kende
tegnes med „ved ikke hvor det skal 
Modet tage“? Sikkert; thi Tiden fra 
Sommerferien til Julen er jo for os 
en eneste Række haarde Arbejdsdage, 
kun af og til afbrudt af en sølle Maa- 
nedslov. Til en Begyndelse gaar det 
meget godt, Dagene er endnu temme
lig lange og lyse, endnu er der Plads 
for lidt Friluftsliv osv. — Men naar 
man først Midten af Oktober, har vi 
allerede Skandalen. — Naar vi gaar 
til Skole om Morgenen, er det halv
mørkt, og naar vi gaar hjemad, er det 
ikke bedre; Eleven har nu ene og 
alene Bøgerne at holde sig til, og 
selv om deres Selskab kan være 

baade fornøjeligt og lærerigt, saa til
fredsstiller de dog ikke alle de For
dringer, vi stiller til Livet — og værre 
bliver det Dag for Dag — „Sindet 
bøjer sig ned til sidst“.

„Men“, vil en udenforstaaende 
spørge, „hvad er det da, der holder 
Livet oppe i den arme Discipel, hvad 
er det han ser hen til under Opga
vernes og Stilenes Tryk?“

Det er Julen, Kære, — Julen!
Først naar Juleferien begynder, bli

ver han fra en Arbejdsmaskine til et 
Menneske, først da kan han med god 
Samvittighed hvile ud. Alt dette be
tyder Juleri for Eleverne — ikke 
mindst for dem, der hører hjemme i 
Lyngby højere Almenskole — og der
for ønsker vi disse og særlig „Vort 
Blad“s Abonnenter en rigtig

Glædelig- Jul!
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Dreyfus-Affæren.
(I Oversættelse ved Svend Thorsen.) 

(Hortsat.)

Zola-Processen.
Autoriteterne sagsøgte ikke Zola 

for hele Indholdet i hans aabne Brev, 
men kun for 3 Dele deraf.

I Deputeretkammeret fastslog Kon- 
sejispræsidenten, at man ikke maatte 
foretage noget, der — direkte eller 
indirekte — vilde føre til en Revision.

Zola protesterede mod en saadan 
Fremgangsmaade og gentog alle 
Anklagepunkterne.

Den 7. Februar 1898 begyndte 
Processen, som blev ført med en 
oprørende Partiskhed, hver Gang 
Zolas Forsvarer stillede Vidnerne et 
Spørgsmaal, der var ubehageligt for 
Esterhazys Parti, sagde Rettens For
mand: „Dette Spørgsmaal skal ikke 
rettes!“

Den 23. faldt Dommen: Zola blev 
dømt til et Aars Fængsel og 3000 
Francs i Bøde, hvilket var højeste 
Straf. Da hans Venner ikke mente, 
at han kunde udholde Fængselsop
holdet, gav han efter for deres Bøn
ner og rejste til England, hvorfra han 
ikke vendte tilbage før Juni 99.

Processen frembragte en mægtig 
Virkning blandt Folket; i Paris styr
tede hele Bander omkring, forulem
pede de spadserende, idet de raabte: 
„Ned med Jøderne“, „Død over Jø
derne“, „Køb intet af Jøderne!'' osv. 
Ogsaa i Pressen fortsattes Kampen, 
de 2 Partiers Aviser haanede hin
anden, og utallige var de Dueller, 
der fandt Sted.

En Mængde Lærde og Kunstnere 
traadte nu i Skranken for Dreyfus, 
og paa denne Tid dannes „Forenin

gen til Værn for Menneskerettig
hederne".

Fra alle Verdens Lande fordredes 
højlydt Revisionen. Men IModstan- 
derne gav ikke op; det gik endog 
saa vidt, at de udspredte falske Foto
grafier, som skulde vise Picquart som 
Spion. Spliden var umaadelig, helt 
ind i Familien satte den sit hærgende 
Spor.

Oberstløjtnant Henry’s Arrestation.
Imidlertid blev Henry arresteret 

som Følge af en Opdagelse, man 
havde gjort i Krigsministeriet. Han 
tilstod nu, at det var ham selv, der 
havde fabrikeret det Dokument, som 
den 7. Juli 1898 var blevet oplæst i 
Kammeret, og som havde til Formaal 
at bevise Dreyfus’ Skyld. Den 30. 
Oktober blev han indsat i Mont Va- 
lérien, men allerede Dagen efter 
skar han Halsen over paa sig selv 
med en Barberkniv. Med ham for
svandt et af Hovedvidnerne i Proces
sen fra 94,

Esterhazy, der skulde have været 
arresteret d. 8. September, reddede 
sig Dagen før til England,

Oberst Picquart anklaget for Falsk.
Meddelelsen om Henry’s Falskneri 

slog ned som et Lyn, alle — selv 
overfor Dreyfus fjendtlige Aviser — 
krævede, at Processen skulde gen
optages. Picquart blev tiltalt for at 
have meddelt Sagfører Leblois hem
melige Dokumenter Dreyfus-Affæren 
angaaende; hertil kom senere, til 
Picquarts og hans Advokaters store 
Forbauselse, en ny Anklage, nemlig 
for Falsk. For Retten paaviste Sag
fører Labori med en enestaaende 
Veltalenhed Generalstabens djævel- 
Manøvrer, men det blev Picquart
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Carl dodtfredsen, *
Tlf. 175. Jernbanevej 10. ®

Anders Hansen, 
Slagteforretning, 

Hovedgaden 74, 
anbefaler sig med 1ste Klasses 
Varer til absolut billigste Priser.

Telefon 103.

taettrtliiii,
Jernbanevej I, Tlf. !<»(».

Elegant Frisering, Ansigtsbade.
Elektrisk Haartørring.
I. Kl. Haararbejde. Billigste Priser.

•LEKTRISK RINGELEDNINGS 
OG TELEFON MATERIEL

bedst og billigst 
AKTIES. F. GOTTLIEB HANSEN 

» byØstergade 11.. København*.

GRATIS! 
Standard 

Mønsterforretning 
sender Dem gratis og franco eller ud

leverer gratis i Forretningen 
et stort illustreret Jule-Katalog 

med ca. 1000 Tegninger af morsomme 
og originale Julegaver ior Damer, 

nerrer og Børn. 
Standard Mønsterforretning, 

Vimmelskaftet 45.
Tlf. 9794 og 5094. København.

Søger De nyttige, praktiske og fikse Julegaver, 

finder De dem lettest 
hos

Johs. Petersen,
Vett 6 Wessels Udsalg. 

Lyngby.
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Kødbørsen,
Bagsværdvej 4,

anbefaler sig med 1ste Kl.s Oke-, 
Kalve- og Lammekød til Dagens bil

ligste Priser.
Kun københavnske Varer.

Telef. 317.

L. P. Granlund,
Lyngby Hovedgade 1.

Lager af Kolonial-, Material- & Delikatessevaren
Fneudsalg

fra kgl. Hof-Hofvinhandler
C. H. Mønster & Søn.

Lyngby ny Detailhandel,
Hovedgaden 44, 

fører et stort Udvalg l Chokolade-, Marcipan- og Likør Figurer, Kaffe, 
The, Kakao og Chokolade.

Desuden føres-.
Smør, Margarine, Palmin og Fedt. Danske Æg 1,50 pr. Snes til julebagning

Gor Deres Indkøb i

Lyngby Trikotage-Magasin,
Bagsværdvej 4. Tlf. 283.

Stort Udvalg i Trikotage, Linned og 
Forklæder samt Børnekonfektion.

Fikse Julegaver i 
Portemonnæer, Tasker, Parfumer og Sæbe.

Fotografier, som ønskes færdige 
til julen, bedes bestilt snarest.

Stort Udvalg i færdige Kjoler, Bluse
liv, Nederdele, Skørter, Kjolestoffer, 

Hvidevarer, Trikotage osv.
Kjoler leveres efter Maal og med Garanti 
for 1. Kl. Forarbejdning og Pasning. 

Hjemmesyet Linned og Forklæder i 
de bekendte gode Kvaliteter og Faconer. 
Georg Eckardts Eftf. Astrid Nielsen. Tlf, IG6.
Til hllpn Stort Udvalg i Fonogra- 
III Julbiii fer, Grammafoner, Valser 
og Plader, sidste Nyheder, Mandoliner, 
Violiner. Zitharer, Harmonikaer og Fløj
ter m. m. anbefales.

Ure sælges og repareres til smaa 
Priser. Jernbanevej 4, Lyngby.

Clir. Handest.

Stort Udvalg i 
fyldte Chokolader, Kon

fekt og Marcipan 
hos

Torben A. Olsen,
Tlf. 17b. Hovedgaden 35.

G. Gudmunosons
Viktualiehandel.

Hovedgaden 44.
Tlf. 101. Tlf. 101.

1ste Kl. Varer.
Vi anbefaler os med Julegaver i

Cigarer, Cigaretter, Piber og 
Tobakker.

Stort Udvalg i Fyrværkeri.
Cigarforretningen, Hovedgaden 27.

Carl Andersen.

Legetejsliasaren dq Diikkemarasiiief,
Hovedgaden 5.

Største Lager her paa Pladsen i.
Legetøj og Dukker, 

Lædervarer og Galanterivarer. 
Altid Nyheder.
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Valget i Diskussionsklubben blev, 
som bekendt, aflyst paa Grund af det 
daarlige Vejr og Føre; hvis det bliver 
afholdt før Jul, skal Medlemmerne 
pr. Telefon eller Brevkort faa Under
retning derom. 

* * *
Lommebog for Skoleelever 1913.

Skolebestyrer Hartvig Møller, Hel- 
rup, har ogsaa i Aar udsendt sin ud
mærket redigeret Lommebog, som det 
er os en Fornøjelse at anbefale til 
vore Læsere, ikke alene paa Grund 
af dens mange praktiske Tabeller, 
Oversigter, Skemaer, Retskrivnings
regler osv., men tillige paa Grund af 

de Artikler den indeholder, f. Eks. 
om danske Skoleblade.

* **
Som „Vort Blad“ udkommer denne 

Gang (12 Sider) er det Danmarks 
største Skoleblad. For Eftertiden er 
Sideantallet dog det almindelige.

Tandlæge
Frk. M, Fauerholt.

Telf. 346.
Hovedgaden 7 6.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Glem ikke Fuglene!
Juleneg å 50 Øre pr. Stk. kan afhentes paa Gammelmosegaard 

pr. Lyngby. Telf. 247.
NB. Naar et tilstrækkeligt stort Antal er bestilte bringes Negene.

Husk at købe
Deres Skøjter og Kælke hos

Chr, Bisserup, Hovedgaden 30.
Største Lager. Billigste Priser.

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

(Lige ved Siden af Realskolen )
Salmebøger! Prospektkort! Lykønskningskort 1

C. G. Petersen,
Bog=, Papir= og Tapethandel. Stort Oholg i
Julegaver, LællOrWBr, Portemonæer, Tasker, 

Album etc.
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af den Dem medfødte uægte Over
legenhed, thi det bringer, som Devil 
have bemærket, kun 'Ulemper med 
sig; og naar De, Hr. Lehmann, en 
anden Gang indlader Dem i Polemik, 
saa skriv Deres Indlæg med mere 
Koldblodighed end i denne Sag, da 
vil De undgaa den Slags Overilelser, 
som jo ikke alene nedsætter Dem 
hos Deres .Modstandere, men tillige 
hos Deres Tilhængere, hvis De da 
ikke er rene Drenge.

Hr. Redaktøren vil beære os med 
sin Nærværelse ved vor Komedieop
førelse, men hvis De vil lytte til en 
god Vens Raad saa bliv endelig 
borte, thi efter Deres sidste Præsta
tion, vil De sikkert tiltrække Dem en 
lidet smigrende Opmærksomhed her 
i Lyngby, noget der jobaade vil gaa 
ud over Komedien og — ikke mindst 
— Dem selv.

Svend 7horsen.

Som omtalt har vi ogsaa modtaget 
et Brev fra en Hr. Axel Juul, Nærum 
Kostskole, men da det i Indholdet 
ikke væsentlig adskiller sig fra Kunst
værket i Bladet, kan vi desværre 
ikke gøre Hr. Juul den Tjeneste at 
optage det, allermindst i vort Jule
nummer, hvor vi ikke har en Linie 
tilovers. Dokumentet ligger til Gen
nemsyn hos Redaktionen.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „ Vort 
Blad"'. 35 Øre Kvartalet.

Det paastaas, at der efter Jul vil 
blive afholdt Bal i „Diskussionsklub
ben for Lyngby højere Almenskole“ 
i II Gymnasieklasse.

Efter Planerne til Arrangementet at 
dømme vil Ballet utvivlsomt blive sær
deles vellykket og festligt. Eventuelt 
vil Skolens Demosthenes (Pedel Jør
gensen) holde Foredrag om Afholds
sagen.

„Skælm“.

Fra Hovedgaden 56.
Onsdag den 10. ds. Kl. 12 (da 

Redaktionen sluttede) var der i Lyngby 
konstateret 80 Tilfælde af Skarlagens
feber. Af disse havde 2 medført 
Døden.

* **
Det er ikke alene Eleverne vort 

usunde Klima gaar ud over; Frk. 
Rump og Hr. Thyssen var i denne 
ufrivillige Feries Begyndelse heller 
ikke rigtig raske.

* * *
Af Hensyn til Forretningsordenen 

anmoder vi vore Abonnenter om at 
forny Abnnnementet inden den 7. 
Januar 1913.

* * *
„Vort Blades næste Numerjudkom- 

mer naar Skolen paany begynder.
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Et sidste Svar til Redaktøren at 
„Aaret rundt“.

Som vore Læsere vil erindre, havde 
vi i sidste Numer den uhørte Dristig
hed at forsvare os mod en overlegen 
og uretfærdig Anmeldelse, som „Vort 
Blad“ var blevet til Del i Nærum 
Kostskoles Organ „Aaret rundt“. 
Dette lille Selvforsvar er imidlertid 
blevet taget os meget ilde op hos 
dette Blads Redaktør, thi dels finder 
vi i „Aaret rundt“s sidste Numer et 
Svar fuldt af ganske umotiverede Ud
talelser, og som for at rette paa disse 
spækkes„Svaret“med nogleumaadelig 
flade, personlige Hentydninger, — og 
dels har vi fra en Hr. Axel Juuljmodtaget 
et Brev med Anmodning om Offent
liggørelse; — ogsaa dette sidste gør 
Indtryk af at være skrevet i en op
revet Sindstilstand. Lad os sige Dem 
det med det samme Hr. Lehmann; 
havde vi vidst at vor Artikel vilde 
bringe Dem saadan i Oprør og faa 
Dem til at begaa den Slags Platheder, 
som de jo faktisk har i Deres sidste 
Numer, — ja saa havde vi ganske 
simpelt ladet Deres Anmeldelse gaa 
for hvad den var: en overlegen, 
drengeagtig Bemærkning; men har 
vi sagt a siger vi ogsaa b. Altsaa Hr. 
Lehmann: Kan de virkelig ikke for- 
staa, at en Artikel holdt i den Tone 
skader meget mere end den gavner? 
og kan De ikke forstaa, at naar De 
siger „Vort Blad" „som Leder gerne 

har en Oversættelse af Dreyfus-Af Læ
ren“, saa er dette mildest talt „stærk 
Usandhed“ og Tegn paa en utilgive
lig Sjuskethed; thi af 11 Numre har 
kun 1 haft Dreyfus-Affæren til „Spids“! 
Ligeledes ser vi os nødsaget til at 
korrigere Deres Meddelelse om, at 
Affæren er oversat fra Henrik Mad
sens franske Læsebog, igen paa gale 
Veje, Hr. Redaktør, bedre Held næ
ste Gang.

Som De nu ser, Hr. Redaktør Leh
mann, har De været mere end uhel
dig med Deres Paastande og det 
bliver desværre ikke bedre senere, 
allermindst naar De tager Dem paa 
at forsvare Deres gamle Billeder. 
Jeg indrømmer, at man efter Deres 
sidste Udgydelse kan tro meget om 
Dem, men skulde De virkelig være 
saa naiv at tro, at Deres Gengivelse 
af et Billede en Uge efter at man 
har set det i 3 andre, meget læste, 
Blade(!) gør Lykke? Vil De vedbli
vende paastaa, at min Kritik af delte 
Forhold er „meningsløs“? De bemær
ker at Dreyfus-Affæren ikke længer 
er ny, der har De for en Gangs 
Skyld Ret, Hr. Lehmann, men derfor 
er den ikke mindre ejendommelig og 
interessant, — efter vor Mening ulig 
interessantere end Deres føromtalte 
gamle Billeder. Til Slut kun et Par 
Raad, Hr. Redaktør. Naar De en an
den Gang skal anmelde et Blad for 
Deres Læsere, saa gør det endelig 
saa retfærdigt som muligt, lad Dem 
for Deres egen Skyld ikke overmande 
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ser ikke godt ud. Banen var som 
sagt temmelig kort, hvilket generede 
flere af Spillerne kendeligt, særlig 
Emil Bentzen gik det ud over, hans 
lang-høje Skud kom ikke til deres 
Ret her; ellers var Sammenspillet paa 
beggeSider nu rigtigt godt; ovre paa 
vor venstre Fløj præsterede Seidler 
og Einar Rasmussen til Tider smaa 
nydelige »Ting«; men deres Angreb 
prellede af paa Kostskolens kraftige 
backs og half-backs. Halvlegens før
ste Maal kommer, da en høj Centring 
fra højre Side, af centre-forward, 
Svend Thorsen, med et langt højt 
Skud Desørgedes videre i Maal. 
Kostskolen klemmer nu vældigt paa 
og Ivrigheden giver Anledning til 
flere pudsige Scener. Dog, Nornerne 
havde bestemt et Maal for os endnu, 
og 10 Minutter før Kampen slutter, 
fuldbyrdes deres Vilje af Aage Buss 
ved Hjælp af et rapt, velplaceret Skud. 
Nærum anstrenger sig nu yderligere 
og deres Arbejdes Frugt viser sig 2 
Minutter før der fløjtes af. Bagefter 
var vi indbudt til Chokolade hos Be
styrerne; ved Bordet lød flere Taler 
til de kæmpendes Pris. Alt i alt en 
interessant Tur, der kræver Genta
gelse ad Aare.

Referent.

Fænomenet Lehmann.

Hr. Lehmann har ofret et Ord paa 
„Vort Blad“, 

— og husk at hans Ord er helligt! 
Bemærkningen stod under „Bixemad“, 
aa, undskyld! jeg mente „Forskelligt“.

Men tænk Dem — saa svares der 
bistert igen.

Ja, lyder det ikke utroligt, 
at nogen tør vove at rette sin Pen 
mod Lehmann — saa frækt og saa 

roligt?

Han kaster sig modigt i Striden ind 
og ødsler gevaldigt med Blækket.
Ja vist. — Han er arrig og harmfuld 

i Sind;
men Hjernen er magtløs og svækket.

Hr. Lehmann — med „Moppe“ og 
„Kosteskaft“ — 

la’ vær med at gaa til Komedie! 
Bliv hjemme og fej af al din Kraft; 
thi ellers jeg spaar dig Tragedie!

P. Th.

Da vi ikke kan forudsætte at alle 
vore Læsere har haft Lej ighed til at 
nyde Hr. Lehmanns sidste Udgydelse, 
maa vi oplyse Dem om, at naar P. Th. 
taler om «at gaa til Komedie», er 
det fordi Hr. L. skrev, at han vilde 
se os spille Komedie for at under
søge om Redaktøren af »V. B.», der 
var ligesaa latterlig «som han til dag
ligdags er i Skrift og Tale» (!) «Mop
pen» er en Medarbejder ved «Aaret 
rundt».
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Valdemarsmuren og saa Margrethe- 
volden, og Tankerne gik tilbage til 
den Vinternat, hvor de Danske forlod 
Dannevirkeslillingen i Mulm og Mørke, 
frysende og sultne, slæbende Kano
nerne paa de halvt frosne Veje. Lige 
i Nærheden af den gamle Grænse
vold ligger „Røde Kro“, hvor vi til 
Middag fik, hvad Huset formaaede: 
„Ristet Skinke med Spejlæg og Kar
tofler samt „rote Grütze“, og drak 
dertil Selters. Eher Middagen til
bage til Slesvig og videre ad Vejen 
til Eckernforde, som vi naaede henad 
Kl. 6 om Eftermiddagen. Mens vi 
staar og betragter en Boghandlers 
Vinduer, hvem kommer saa henad 
Gaden? — Vore fire fra Slesvig! 
De var punkterede udenfor Byen og 
maatte gøre et ufrivilligt Ophold, 
mens Cyklen var til Reparation. 
Efter en liden Passiar tog vi nu 
en sidste Afsked med dem, hvorefter 
det gik paa Hovedet i Fjordens 
Vover, hvilket var en sand Svir efter 
den varme Dag. Kl. 7 Slet startedes 
der igen med Næsen mod Kiel, og 
det gik rask, til vi kom ca. 1 Mil fra 
Byen, hvor Vejen lidt efter lidt gik 
opad paa en kunstig Dæmning for 
over en høj Bro at passere Nord- 
østersøkanalen saa højt oppe, at selv 
de største Skibe kan gaa under 
Broen. Jernbanen føres ligeledes 
herop over den samme Bro. Nu gik 
det imidlertid til Gengæld rask nedad 
mod Kiel, som vi naaede ved 9-Tiden, 
og tilfreds med Dagens Udbytte 
fandt vi el passende Hotel, hvor vi 
indtog vor Aftensmad og gik til Køjs.

Rp.

Fodboldkampen
Lyngby højere Almenskole —

Nærum Kostskole.

(1-1) _ (2-1).
1ste Halvleg.

Onsdag den 27. fandt den længe 
omtalte Kamp mellem os og Nærum 
Sted paa sidstnævntes Bane. De, der 
havde ventet en særlig godt spillet 
Kamp, blev nærmest skuffede; thi dels 
blæste der en meget stærk Blæst, og 
dels var Kostskolens Bane for kort, 
sidst, men absolut ikke mindst, var 
Holdene ikke tilstrækkeligt sammen
spillede. Vort Hold var jo ikke saa 
stærkt, som det kunde have været, 
Poul Asmussen og Jørgen Drewsen 
var desværre forhindrede i at spille 
med. Det, der prægede 1ste Halvleg, 
var Indkastene, mindst den halve Tid 
brugtes til denne ikke særlig inter
essante Beskæftigelse. Man saa 
straks, at Holdene var hinanden tem
melig jævnbyrdige; det var umuligt 
at sige, hvem der skulde vinde. Ef
ter 5 Minutters Spil lykkedes det vor 
centre-forward at faa Bolden i Næ
rums Maal, efter et rask lille Opløb. 
Dog, Kostskolens gæve Kæmper tog 
snart Hævn, thi efter et Hjørnespark 
med paalølgende Klumpspil kom 
»Kuglen« pludselig indenfor vor Maal- 
linie, ingen ved hvordan. Flere Maal 
blev ikke gjort i denne Halvleg.

2den Halvleg.
Ogsaa her drev Blæsten sin kaade 

Leg med Bold og Spillere, særlig 
generende viste den sig, da Lyng
byerne skulde eksekvere et Par 
Straffespark, —Straffen udeblev! Nu 
var der for meget Flokspil, til Tider 
løb 10—12 Mand efter Bolden; dette 
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selv, der sagde det afgørende Ord. 
Roligt, med Øjnene fæstede snart 
paa Generalerne snart paa Rettens 
Medlemmer, sagde han: ,,Jeg ønsker, 
at man skal vide, at hvis Henry’s 
Barberkniv findes i min Celle, saa er 
det et Snigmord, der er begaaet; thi 
en Mand som mig kan ikke et ene
ste Øjeblik nære Tanker om Selv
mord. Jeg møder denne Beskyldning 
med frejdigt Sind og med den samme 
Sikkerhed, jeg allid har haft overfor 
mine Anklagere“.

Mange er af den Mening, at disse 
Ord har frelst Oberst Picquart for 
at blive myrdet.

Domstolen udsatte sin Dom til 
ubestemt Tid.

(sluttes).

Juleferie.

Sommerens brune Lød 
er svundet af hans Kind. 
Feriens lune Glød 
er slukket i haus Sind. 
Graat i Graat er Dagen; — 
at „hænge i“ er Sagen.------------  
— Da skimter han Julen derude i det 

Fjerne. —
Den biir’ hans glade Haab — hans 

gode Stjerne.
Ak, langsomt gaar det gennem Dagens 

Graa, 
men nu har han en Jul, et Maal at 

tænke paa.

— Dagene svandt og Julen staar for 
Døren.

Maalet er naaet;
— den lange Tid er gaaet.
— Nu lyder Klokken, — et «Farvel», 

og førend

Lyden forstummer — er han væk — 
borte fra Bøger og Blæk.
— Et Hurra over Gaarden slængt, 
og saa er Skoledøren stængt!

P. Ih.

En Sommerferierejse.
Gottorp. — Dannevirke. — Eckern
forde. — Nordøstersøkanalen. — Kiel.

III.
Onsdag Morgen gik vi ud for at 

se paa Byen og dens Seværdigheder 
og styrede først vor Gang til Dom
kirken. Mens vi ventede paa at 
komme ind, kom fire unge Menne
sker, tre Damer og en Herre, som 
havde boet paa Kroen i Graasten og 
drukket Kaffe sammen med os der, 
gaaende med deres Cykler, og vi 
hilste straks bekendt paa hinanden 
og slog os ned paa Kirketrappen 
passiarende om vore Indtryk af Lan
det og Turen. De var som vi 
komne over Faaborg fra Slagelse og 
vilde til Kiel. Saa blev Kirken aab- 
net, og vi gik ind for at betragte de 
mange forskellige Seværdigheder, 
blandt andet den meget smukke 
Altertavle, der forestiller Christi 
Lidelseshistorie, alt udskaaret i Træ, 
Kapellet med Frederik den l’s Sarko
fag og, hvad der er meget smukt, 
de høje Vinduer med pragtfulde Glas
malerier, igennem hvilke Lyset falder 
dæmpet og giver Kirken et roligt og 
fredeligt Præg. Ved Kirken skiltes 
vi fra de fire og gik videre ud i 
Byen, saa Gottorp Slot, Slien samt 
forskellige Bygninger og Denkmäler. 
Saa snørede vi Rygsækkene og tog 
til Dannevirke, hvor vi var oppe paa
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Køb nyttige
•Slippers. Brune Krokedille-og Kamelhaars- elegante Tøfler i stortUdvalg.
Hjemme-, Salon-. Bal-, Ballet- og Børnefodtøj. Galoscher med Navn. 

Fedtlæders-, Mditær-Skaftestøvler og hvad De ellers ønsker Dem.
Se vor Udstilling. - ~ Bemærk vore Priser.

Telefon Nr. 17. Rafns Skotøjsmagasin, Hovedgaden 52.
Største Specialforretning.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

st
e.

Drik kun
E. Ghr. Dahis 

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 192.

Lyi^y State- 
forretniag.

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

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

Metal
anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber, Parfumer osv.
36, il «vedgaden 36.

Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Oet stærkeste
Skoletøj

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

Kratre
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26 Telf. 179.

Lyii^ Miitelsreiiai,
Hovedgaden 20,

Til Jnlen anbefales mine 
Marcipanfigurer, Konfekt, Choko
lade, Kiks, Biscuit og fyldte 
Æsker.

Petrea Kjærgaard.

Stort Udvalg 
tf alle fotografiske Artikler 
Gratis Vejledning f. Købere.

Heinrich & Pouisen,
Højbropladø 6.

Køb hos vore Annoncerende.

Læse 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.

- " ---------------------------------- - - - ~------------- -----------------

W Annoncér i „Vort Blad“. "W J
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Julekort. 1 Serier med 25 Stk. 20 Øre, 12 Stk. 35 Øre og 12 Stk. 65 Øre. 
hdohraulmrl 1 Serier med 10 s’k. til 10, 15, 
JUlüuluinUlli 20, 25. 30, 35, 40. 50 og 75 Øre.

Alle Kortene er i fineste og eleganteste Udførelse og sælges ogsaa enkeltvis 
til sædvanlig Pris 5 og 10 Øre pr. Stk.

rø i ra
er i Aar saa stor og righoldig, at den kan tilfredsstille enhver Fordring i Ret

ning af billige og smukke Julegaver.

Knud Henriksen, Bog-, Papir- og Kunsthandel,
Hovedgaden 26. Telef. 57. Lyngby.

De mest kærkomne Julesaver
faas hos

C.
Urmager, Guldsmed & Optik, 

Hovedgaden 26, Lyngby, Tlf. 337.

„Tobaks huset“
Lyngby Hovedgade 76, 

anbefaler sig til Ja len med alt i 

Cigarer, Cigaretter og Tobak.
Theodor Jørgensen

Klaverundervisning.
Ingeborg Usslog - Villa Skrænten.

En smuk Julegave 
er friske leveude Blomster 

fra
Kranse-oy Blomsterforretningen
Jernbanevej 1, Tlf. 290.

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 
Artiklen 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. 
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