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VORT BLAD. I
Organ for

Lyngby højere Almenskole.

■— ■-------- --------

Nr. 13. Torsdag d. 9. Januar 1913. 1. Aarg.

Det nye Aar.
Man stemmes uvilkaarligt en lille 

Smule højtidelig, hver Gang Uret med 
sine tolv dumpe Slag tilkendegiver, at 
det gamle Aar er forbi, det gamle 
Aar med hvad det bragte af glædeligt 
og mindre glædeligt, af Medgang og 
Modgang, — dog, i samme Øjeblik 
ser man frem mod det Aar, som 
kommer baade med glad Forhaabning 
og bange Tvivl. Vi siger medVilje, 
man gør det og det, thi en eller 
anden kunde maaske mene, at i et 
hvert Tilfælde den „bange Tvil“ var 
forbeholdt de Voksne, men ved
kommende tager Fejl, ogsaa Frygten 
for Fremtiden kender og nærer 
almindeligeSkoleelever, og —desværre 
— ikke uden Grund. Hvortit har vi 
ikke hørt vore ypperste Ungdoms
førere slaa fast, at „Kampen for 
Tilværelsen“ skærpes Aar for Aar og 
at det gælder om at møde saa godt 

udrustede som muligt, hvor tit har 
Skolens Lærere ikke sagt at vi endelig 
maa benytte „den kostbare Tid“? 
Ofte, — og heldigvis saa ofte, at de 
mere opvakte nu ved, at aldrig har 
de første 20 Aar spillet saa stor en 
Rolle som netop nu, og at de aldrig 
som nu har' dannet Grundlaget for 
hele vort fremtidige Liv. Hvad Under 
da, at ogsaa vi Skoleelever nærer 
Bekymringer for det Aar, der kommer ?

Naar vi derfor skal slutte denne 
lille Nytaarsartikel med et Ønske for 
vore Læsere, saa maa det være det, 
at I maa faa saa meget ud af det nye 
Aar som muligt, saaledes at I ved 
1913’s Slutning, med Tilfredshed kan 
se tilbage paa et godt gammelt Aar, 
baade med Hensyn til det nødvendige 
Arbejde og til den mindst lige saa 
nødvendige Fritid.
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Dreyfus-Affæren.
(I Oversættelse ved Svend Thorsen). 

(Sluttet).

Revisionen.
J 1899 begyndte Ministeriet Brison 

Revisionen over Dreyfus’ Proces. 
Dommen fra 1894 blev fuldstændig 
kasseret. Det blev fastslaaet, at 
Resultatet af Undersøgelserne var 
egnede til at bevise Dreyfus’ Uskyl
dighed; følgelig sendte man Sagen 
til en ny Krigsret. Den 10. Juni satte 
man Oberst Picquart i Frihed, men da 
havde han siddet i Fængsel i 332 
Dage!

Endelig den 9. forlod Dreyfus 
Djævleøen, hvor han havde lidt saa 
meget. Den 30. Juni gensaa han 
Frankrig efter 5 Aars Martyrium. Han 
mødte foran Krigsretten i Rennes.

Man forlanger, at General Mercier skal 
sættes under Anklage.

Kassationsrettens Kendelse havde 
sigtet General Mercier for daarlig 
Embedsførsel og eventuelt for Anven
delse af Falsk.

Man vilde nu have en Anklage 
udstedt paa Grundlag af ovennævnte 
Rets Dom, men Kammeret svarede 
blot, at de „for at respektere Krigs
rettens fuldstændige Frihed“ ikke 
netop nu vilde skride til en Under
søgelse. Derved lagde Kammeret 
Genéralens Skæbne i Hænderne paa 
Dreyfus’ Dommere ; altsaa—frikende 
Dreyfus — var at udlevere Mercier til 
Højesteret, men det var endvidere at 
udlevere alle de, der havde været hans 
Medskyldige, mellem disse var meget 
højtstaaende Personer i Hæren. Gene
ral Mercier udtrykte Situationen saa- 
ledes: „Han eller Jeg“, det var 
ufuldstændigt, Sandheden var: „Han 
eller vi“.

Processen i Rennes.
Dreyfus var under denne Proces 

meget udmattet, og det var kun ved 
Hjælp af styrkende Medikamenter, at 
han kunde udholde de store An- 
strængelser, den medførte. General 
Mercier tilstod rent ud Forbindelsen 
mellem de hemmelige Dokumenter 
og Dommen, ja, roste sig endog af 
den, Senere sagde han, at den Seddel, 
som Esterhazy indrømmede at være 
Forfatter til, sikkert alligevel var 
skrevet af Dreyfus, og han endte med 
at bevidne, at hans Tro paa Dreyfus 
Skyldighed kun yderlig var bleven 
bekræftet „ved Intetheden af de Be
viser, der var skaffet til Veje for at 
fastslaa det modsatte“. Ogsaa her 
var der mange Afbrydelser og Tilraab, 
Partiskheden var stor. Sagfører 
Labori blev saaret af en Snigmorder, 
og Demange forsvarede i hans Sted 
Dreyfus. Med stor Grundighed viste 
han, at det langt snarere kunde være 
Esterhazy end Dreyfus, der var den 
Skyldige. Demange nedlagde Paastand 
om sin Clients fuldstændige Frifindelse. 
Raadet erklærede med 5 Stemmer 
mod 2 af Dreyfus var skyldig, dog 
indrømmede man ham formildende 
Omstændigheder, hvorfor han kun blev 
dømt iil 10 Aars Fængsel.-----------

De formildende Omstændigheder ved 
en Højforrædderi-Sag forekom alle at 
være oprørende, og Dommen i Rennes 
fremkaldte overalt i Frankrig stærk 
Utilfredshed.

Den 19. Septbr. eftergav Præsident 
Loubet Dreyfus Straffen, . og Dagen 
efter blev han sat i Frihed. I et Brev 
til Præsidenten forsikrede han, at han 
ikke vilde hvile før han fik Æres
oprejsning.

Æresoprejsning.
Dette opnaaede Dreyfus dog først i 
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1906, da Forholdet stod i klart Lys og 
viste hans fuldstændige Uskyldighed. 
Med stor Højtidelighed blev han 
genindsat i Hæren med Eskadron
chefs Orad, og han blev udnævnt til 
Ridder af zEreslegionen. De betydeligste 
af hans Forsvarere blev hædrede paa 
forskellig Vis, først nu kunde man 
sige at „Dieyfusarderne“ havde 
vundet.---------------

Dermed endte en af de mest ind
viklede og mest spændende Processer 
Verden har set 1 Den har haft en meget 
vidtrækkende Betydning; paa disse 
Tider fik man i Frankrig Øje for, 
hvad Retfærdighed og Humanitet er 
værd, og Affæren har paa en særdeles 
tydelig Maade vist Frankrig Vejen 
frem til demokratiske Fremskridt.

Sort Jul.
Farverne slettes ud 
af Taagens geschæftige Viskeklud — 
Sneen blev borte, og Isen med den, 
og Solen — Gud ved om vi ser den 

igen 1

Skøjterne ruster paa Væg, 
Vandet siver fra Straatagets Skæg, 
og Sneen »erstattes« af trøstesløs 

Regn !
i Stedet for Isen — en Vandpyt paa 

Vejen.

Hvor faar man Julehumør, 
naar Vejret har smudsgraa November

kulør, 
naar Dammen er aaben, og Bakken er 

sort, 
og Sneen kun findes paa Julekort?

P. Ih.

Hvorledes staar det til med 
Lyngby-Spejderne ?

Vi er blevet anmodet om at optage 
følgende :

Hr. Redaktør!
De bedes venligst i deres ærede 

Blad give mig Plads for et Par Be
mærkninger angaaende vore Spejdere. 
Vi har vist alle sammen i længere Tid 
mærket, at der var noget i Vejen, 
baade med det ene og det andet, men 
det kan ve] næppe være anderledes, 
thi skiftende Førerne kan aldrig gavne 
en Deling, og til Tider har Lyngby- 
Troppen staaet helt uden Ledelse, f. 
Eks., medens den nuværende Fører 
Hr. Student Iversen var i England. 
Resultatet er da ogsaa blevet derefter, 
den mangelfulde Arbejdsplan og 
Øvelsernes Uregelmæsighed har frem
bragt Utilfredshed hos en Del af 
Troppens Medlemmer, man har flere 
Gange kunnet høre misfornøjede Ord 
desangaaende. Øvelserne gaar i 
Skuddermudder. Søndag den 8. De
cember havde Lyngby-Divisionen en 
Øvelse i Terrænet omkring Nærum 
Kostskole, samme Skoles Blad anmelder 
Øvelsen saaledes: — ■-------— „Kun
Haldelen af Styrken var mødt, som 
vel for en stor Del skyldtes den 
umulige Tid at begynde paa, Kl. 11. 
Man kan akkurat lige saa godt 
begynde Øvelsen Kl. 9. Selve Øvelsen 
forløb ikke. godt. Grundlaget for 
Øvelsen var, at den ene Halvdel af 
Divisionen skulde forhindre, at Divi
sionens anden Halvdel naaede frem 
til Stampen, men paa Grund af, at 
Mandskabet næsten var smeltet sam
men til det halve, opstod der en kede
lig Uorden i det hele, og det endte 
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med, at der ved det endelige Sam
menstød opstod Uenighed mellem Fø
rerne for Partierne, og man skiltes 
uden at vide, hvem der havde vundet. 
Moget saadant burde ikke ske. Det 
ser ikke godt ud, og Spejderne bliver 
kede af det“.

Dette er haardt at høre, men vist 
desværre fuldstændig bere'tiget. Det 
Lyngby-Spejderne trænger til er rolige 
og sikre Arbejderforhold, først da kan 
de faa Udbytte af den glimrende Sport! 
Med Tak for Optagelsen, Hr. Redaktør 
tegner jeg mig som

Ven af Spejderbevægelscn.

Vort Blad i 1913.

Samtidig med af det nye Aar gaar 
ind, kommer vort Blad i en ny Skikkelse, 
F.ormatet er det samme, men »Hovedet« 
er udvidet og forandret, Papiret bedre 
og mere tiltalende end det knaldende 
hvide Papir, vi før brug'e. Vi har — 
ogsaa indført en ny fast Rubrik — 
»Fra Gang til Gang« — hvor vore 
Læsere altid vil kunde finde gode, 
spændende fortsatte Fortællinger, som 
oftest Skolehistorier, — og her vil man 
finde det eneste Bidrag, der ikke 
skrives af Eleverne og Læserne selv, 
— alt andet er selvstændigt. Som 
man ser, er det atter et Fremskridt, et 
Skridt henimod at gøre Bladet saa 
godt som vel muligt; nu naar vi næppe 
længere frem hvad Udstyret angaar, 
men Indholdet kan aldrig blive for 
godt, ligemeget i hvilket Blad, og 
derfor modtager vi med Tak alle Vink 
og Raad Indholdet angaaende, men 
først og fremmest vil vi gærne have 
flere Bidrag fra de yngre Elever, vi 
har endnu ikke modtaget nogen Artikel 

fra Mellemklasserne, IV. Kl. undtagen. 
Værendelig ikke bange — bare frem 
med det 1 Samtidig med at vi takker 
vore Medarbejdere og Læsere for deres 
Støtte i 1912, haaber Redaktionen at 
begges Antal maa forøges stærkt i 
1913, husk paa, der bliver aldrig for 
mange. Red.

Præmieopgave.
Vi har fra en af vore Læsere og 

Medarbejdere med Tak modtaget 
følgende:

Der blev i første Nummer af »Vort 
Blad« lovet, at der af og til vil frem 
komme en Præmieopgave; een kom 
der jo rigtignok, men derved blev det 
ogsaa ; ingen har senere haft Mod og 
Mandshjerte til at udsa'tte en Præmie.

Naar jeg nu i dette Nummer af 
Bladet udsætter en Bog som Præmie, 
er det fordi jeg haaber, at andre vil 
følge mit Eksempel, saa der i det 
mindste i hvert andet Nummer, findes 
en Præmieopgave.

Opgaven.
Hvad er det for en Dyreart, der 

naar forreste Bogstav tages fra, bliver 
til en Fugl ?

Kun Elever fra III. Mellemklasse 
og ned efter kan deltage, og mellem 
disse selvfølgelig kun »Vort Blad«s 
Abonnenter; Løsningen maa indsendes 
til Redaktionen inden 1ste Februar, 
og Præmien er den berømte Roman : 
Fangen paa Zenda. Hvis der ind
kommer flere rigtige Løsninger,, 
trækkes der Lod.

„SkælmF.
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5te KL i St. Dominicus-Skolen.
Opslagstavlen.

Klokken slog 7 i St. Dominie- 
Skolen : ved dette Signal blev der en 
almindelig Skraben med Fødder og 
Larm af Stemmer, 12 Døre blev 
svungne op næsten paa samme Tid, 
og i næste Øjeblik strømmede 400 
Drenge ud, oversvømmede Trapperne 
og Gangene, raabende, slaasende og 
leende.

Nogle Drenge løb hovedkuls hen 
paa Sportspladsen, alt imedens de 
smøgede Skjorteærmerne op. Andre 
skyndte sig med Bøger under Armene 
til deres Studereværelser, Heltene fra 
6te Klasse spankulerede majestætisk 
tilderes Kvarterer, de der ikke boede 
paa Skolen hastede af Sted for at 
naa Toget til Maltby; nogle faa 
Elever daskede dovent affed til Over
siderklassen, medens andre drev 
omkring paa Afsatserne med Hæn
derne i Bukselommerne, uden at de 
øjensynlig vidste, hvad de skulde gøre 
ved sig selv. Mellem disse sidste var 
Bullinger fra 5te og hans specielle 
Ven Richetts som, da de ikke havde 
andet at bestile, morede sig med* at 
indespære en Klasse smaa Drenge 
paa Trods af disses Trudsler om, hvad 
de vilde gøre, naar de kom ud, de 
smaa Fyres Hylen syntes at frembyde 
de 2 Gentlemen en hvis Tilfreds- 
stildelse. I det Øjeblik de Belejrede 
af al Magt stemmede paa for at 
komme ud, hævede d’Hrr. Belejringen, 
og de smaa Helte tumlede hovedkuls 
over hverandre, medens Bullinger og 
Ricketts slentrede af Sted Arm i Arm.

Genstanden, der havde tiltrukket sig 
Drengenes Opmærksomhed, var Op
slagstavlen, paa hvilken der fra Tid 
til anden kom Bekendtgørelser af 
almindelig saa vel som af særlig 
Interesse for Skolen. Paa denne 
specielle Eftermiddag (den første Fre
dag i Sommer-Terminen) var den som 
sædvanlig oversaaet med Bekendt
gørelser.

Den første var skrevet af Doktor 
Seniors (Rektor) Sekretær og lød 
som følger :

Et NightingaleStipendiumhvis Værdi 
beløber til 900 Kroner om Aaret, vil 
blive ledigt til Mikkelsdag; nærmere 
Oplysninger om Eksamens-Fagene 
kan faaes hver Aften i næste Uge paa 
Sekretærens Værelse.

Den næste Notits var skrevet med 
Sekretæren for »6te Klasses litterære 
Selskab«s klassiske Haandskrift og 
lød saaledes:

Denne Forening holder Møde paa 
Torsdag. Diskussionsemnet: er den 
nuværende' Slægt degeneret? A. E. 
Callander indleder, T. Winter mod
siger. Drengene fra 5te er indbudte.

Denne Bekendtgørelse vilde være 
passeret uden Bemærkninger — 
saaledes som 6te Klasses altid gjorde 
— hvis ikke en fræk Haand havde 
forandret: er den nuværende Slægt 
degenereret? til: er det nuværende 
6te degeneret ? (fortsættes).

Den eneste fra Skolen der (rime
ligvis) har fejret hvid Jul er Hr. 
Skolebestyrer la Cour, som tilbragte 
Julen i Norge.
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Vi er fra flere Sider blevet spurgt 
om, naar Skolen igen kan begynde, 
og fra kompetent Side erfarrer vi : 
10 Dage efter det sidste Tilfælde. 
Altsaa bliver det ikke den 18de 
Januar.

* * *

Indtil Skolen igen aabner er alle 
Diskussionsmøder aflyste.

**

Alle vore Abonnenter fra forrige 
Kvartal faar fremdeles Bladet, idet 
vi gaar udfra de alle fornyer. Skulde 
en eller anden ikke ønske at forny, 
maa Afsigelsen ske inden 15. Januar.

* * *

„5te Klasse i St. Dominicus-Skolen“ 
er Titlen paa vor nye fortsatte 
Historie. Vore engelske Kolleger har 

' modtaget den med en enestaaende 
Jubel, og vi haaber, at ogsaa vore 

Læsere maa være tilfredse med den 
udmærkede Skolehistorie, saa meget 
desto mere som, det vil koste Redak
tionen et ikke ringe Arbejde at 
bringe den frem i „Vort Blad“. Den 
verdensberømte engelske Journalist 
og Redaktør W. T. Stead — ham der 
omkom ved Titanic Katastrofen, — 
anbefaler den saaledes:

Hvad „Tom Browns Skoledage“ 
var for de nuværende Skoledrenges 
Fædre, det er »5te Klasse i St. 
Dominicus-Skolen“ nu. Denne Bog 
er særdeles fortrinlig. Mangen en 
Lærers Arbejde vilde blive lettet 
og England nationale Liv kendelig 
højnet for de næste 30 Aar, hvis 
hver Dreng og Pige i vore Skoler 
besad et Eksemplar af „5te Klasse 
i St. Dominicus-Skolen“.

William T. Stead.
1 „Vort Blad“ kommer den nu for 

Iste Gang paa Dansk, vi haaber at 
vore Læsere vil paaskønne det.

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

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

Tandlæge
Frk. M. Fauerholt.

Telf. 346.
Hovedgaden 7 6.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Anders Hansen, 
Slagteforretning, 

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

Telefon 103.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksbergpade 34.
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage fra 9=7.

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed. Telf. 337.
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Rafns Skotøjsmagasin —
fører allid det største Ud’alg 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. gi®?“ Reparationer hurtigt og solidt. “WS

Hovedgaden 52. Tif. Lyngby 17.

: An
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nc
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s læ

ste
.

Drik kun
E. Chr. Dahis 

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tif. 19«.

Lymliy Steflsr- 
forretniiig. iKongens Lyngby

Hvis De vil være tilfreds med Deres 
Klædning, saa gåa fil Skræderforret- 
ningen Hovedgaden 50. Plot Snit, god 
Pasning garanteres.

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

Telef 212.

Edv. Larsen.

Kranse.
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26. Telf. 179.

Hovedgaden 30, 
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.

Det stærkeste
Skoletøj

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

Vi anbefaler os med 
Cigarer, Cigaretter, Piber og 

Tobakker.
Stort Udvalg i Stokke.

Cigarforretningen, Hovedgaden 27.
Carl Andersen.

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa 

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

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

K
ob hos vore Annoncerende.

InmmnbninO Dolke, Jagtknive, elektr. Lommelamper, Cigarlamper, 
LuIIllUuKIlliüj smaa Elektromotorer, Skøjter (ogsaa Rulleskøjter), Kælke, 
Fodbolde, Kætschere, Spejderudstyr, Luftbøsser, Salonbøsser, Jagt
bøsser, Revolvere, Pistoler (ogsaa Hundepistoler) samt næsten alle 
Slags Patroner. — Lager af Tegninger og Materiale til Flyvemaskin- 
modeller. Ferd. S. Bahnsen, St. Kongensgade 46.
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Almanakker og Kalendere. 
Lommeregnskabsbøger og Dagbøger. 

Skolerekvisitter og Skolemateriel.
Brugte Frimærker.

Jeg har det største Udvalg her i Lyngby, saavel af danske som uden
landske Frimærker og sælger dem 33 % under Katalogprisen.

Frimærkealbum i stort Udvalg.

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

De bedste
Manufakturvarer

købes billigst
hos

Jobs. Petersen & Vett & Wessels Udsalg,
Lyngby.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten. I

 Vask og Strygning

udføres.
Søstrene Christiansen,

I Jernbanevej 15,

Daffie-Frisør-Saliinen,
Jernbanevej J. Tlf. 166.

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

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

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

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis 
Artikler for Kunstmalere. 

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. 

JERN BANEVEJ 3.
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen. 

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


