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Nr. 17. Lørdag d. 15. Marts 1913. 1. Aarg.

Forsvarsindsamlingen.
I gamle Dage var Skolen det Sted, 

hvor man gik hen for at faa noget 
lært, — og dermed Basta!

Hvor ganske anderledes er det 
ikke nu.

Det Sted, som vore Fædre og 
Bedstefædre saa hen til med en vis 
Ligegyldighed ja til Tider med Afsky, 
det er for den nuværende Generation 
blevet det Sted, som — næst efter 
Hjemmet — mest lægger Beslag paa 
Elevens Tanker. Og hvorfor? Jo, — 
fordi der dér findes saa mange Ting,' 
som kan interessere, saasom Fod
boldklub, eget Blad, Diskussionsklub 
osv. Det er ikke alene Lektierne, 
det gælder —- heldigvis!

Men der er jo desværre ingen 
Roser uden Torne; vi kan ogsaa faa 
formeget af det gode, vi kan ogsaa 
i vor Stræben efter at biinge Omver
denens Bevægelser indenfor vor

Kreds drage noget med ind, som 
ikke hører hjemme der.-----------

Er noget saadant ikke sket, naar 
man i Skolen begynder at tage aktiv 
Del i Politik og hvad dertil hører? 
Er det ikke sket, naar nogle Elever 
tager sig for at indsamle til et For- 
maal, som de fleste af dem hverken 
har, eller kan have noget Begreb om? 
Er det kort sagt ikke sket, naar man 
her i Skolen og i mange andre 
Skoler foranstalter Forsvarsindsam
ling? -----------

Efter vor Mening absolut jo. Thi 
man maa ikke forlange, at Drenge 
og Piger i Alderen fra 8—16 Aar 
skal have nogen fast begmndet 
Mening om et Spørgsmaal, hvorom 
Landets bedste Hoveder strides — 
og uden en motiveret Anskuelse om 
en Sag er en hver Handling for 
eller imod denne naragtig!

Men lad os forestille os det umu
lige; lad os sætte, at vi virkelig 
kunde have noget Begreb om For
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denne vil under alle Omstændigheder 
— af Hensyn til Eksaminen — ikke 
finde Sted før efter Sommerferien. 
Kampholdet for den kommende Sæ
son er allerede udarbejdet og vil i 
næste Numer blive offentliggjort med 
Reserver og det hele.

Fodboldspiller.

Det nye Kvartal.
Skarlagensfeberen har efterhaanden 

faaet meget paa sin Samvittighed; 
naar „Vort Blad“ i det kommende 
Kvartal kun vil udgaa hver Maaned, 
men til Gengæld med 10 Sider i 
Stedet for de sædvanlige 8, saa maa 
ogsaa dette skrives paa „den røde 
Feber“s Regning. Guderne skal vide,

at vi jo har nok at bestille i Forvejen, 
men naar vi nu yderligere skal til at 
indhendte det, vi til Dels har forsømt 
i Løbet af 3 Maaneder saa bliver det 
rent galt, baade for Bladets Redaktion 
og dets Læsere. Thi Sagen er jo, 
den, at Bladet gerne skrives om Søn
dagen og naar vi ellers har en Smule 
fri, men disse „Smuler“ falder jo i 
April Kvartal helt bort, og Følgen 
bliver at Bladet fra April—Juni kun 
kommer hver Maaned som iøvrigt 
mange andre Skoleblade. Danmarks 
bekendtesteSkoleblad„Mefropolitaner- 
bladet“ udkommerf. Eks. ikke i Eks- 
amenskvartalet. Stofmængden bliver 
jo ikke meget mindre, da de 2 nye 
Sider er forbeholdt Teksten. Den i 
Forvejen meget lave Abonnements
pris bliver derfor ikke nedsat. Red. 

ET OPRAABl
Som bekendt er der i den sidste Tid overalt i Danmark paa

begyndt en Forsvarsindsamling, og da det har vist sig, at den 
har vundet stor Tilslutning, og at der endog i Landets forskellige 
Skoler samles ind til dette gode Formaal, har vi undertegnede be
sluttet at sætte os i Spidsen for en Indsamling her i Skolen.

Vi opfordrer derfor alle, saavel Skolens Lærere som Elever, 
til sammen med os at yde deres Bidrag — stort eller lille — alt 
modtages med Tak!

Vi haaber, at alle vil se med Velvillie paa Indsamlingen og 
hurtigst tegne sig for et Bidrag, som bedes indbetalt til under
tegnede.

Dersom nogen ønsker det, afhentes Bidraget af Lyngby-Spej- 
derne.

Emil Bentzen. Inger Bentzen. Henry Ludvigsen. 
Helge Knudsen. Povl Asmussen.
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gelserne mod Protestanterne. Det er 
meget smukt, opført i Spidsbuestil, og 
prydes med Statuer af de 3 Biskop
per. —

Det var en Søndagaften, en af de 
sidste Dage jeg tilbragte i Oxford. 
Vi havde spist til Aften, Kl. var 
henad 9, men det var endnu ikke 
helt mørkt, og Lygterne var jo tændt 
alle Vegne. Jeg gik ud i den kønne 
varme Aften. Der var mange Folk, 
der færdedes alle Vegne, thi i Eng
land, hvor Søndagen holdes saa 
strængt, holder man sig hjemme 
største Delen af Degen, indtil hen- 
imod Aften. Der var altsaa mange 
spadserende, de elektriske Sporvogne 
krydsede hinanden, Cabs færdedes 
frem og tilbage, kort sagt, lidt af det 
Liv, som kendetegner en Hverdag, 
var begyndt at røre sig i Byen i 
denne Søndagsaftens Time. Jeg gik 
ned mod Broadstreet. Da jeg var 
kommet et Stykke nedad Gaden, 
henimod „The Martyrs Memorial“ og 
den høje e'ektriske Stander, saa jeg 
her en ret stor Menneskemængde 
forsamlet. De stod som i en Kreds, 
lyttende efter Tonerne fra et trans
portabelt Orgel, anbragt midt paa 
den lille Plads, som de havde ladt 
tilbage. En yngre Mand, „university 
man“ var han, det saa man paa hans 
,,cap and gown“, spillede en Salme
melodi, og af smaa Sanghefter, som 
var omdelt, sang Forsamlingen med. 
Saa blev der holdt en lille Tale, det 
var om „Fiskedrætten ved Genesaret 
Sø“, og atter sunget et Par Sange. 
Det var en broget Skare, der stod 
der, Mænd, Kvinder, Børn, ældre, 
yngre, Smaafolk og „fine Folk“, 
nogle opmærksomme, andre med 
overlegne Miner, men stille og rolig 
gik det hele for sig. Vi stod der 

under den klartlysende Lampe, hvis 
Skin faldt op paa „The Martyrs 
Memorial“, paa Biskop Cranmers 
Statue; Salmesangen og Prædiken 
paa Modersmaalet, som han havde 
kæmpet for Aarhundreder tilbage, 
lød endnu, det var som et Bevis for, 
at Sandhedens Sag sejrer dog tilsidst.

Dette er et af mine sidste Minder 
fra Oxford, et af dem, hvortil jeg 
altid med Glæde vender tilbage.

Foraar, Fodbold in. m.
Sneen og Isen tør, Solen begynder 

at varme, de løjerlige Graaspurve 
kvidrer, Hother Spies faar Digterfor
nemmelser osv. — kort sagt, det er 
Foraar. Med denne vidunderlige Tid 
begynder Tankerne at vende sig imod 
den kære Fodbold. Vil det mon 
blive et godt „Fodboldaar“? Ja — 
det kommer vel an paa Omstændig
hederne, d. v. s. om vi faar vor nye 
Fodboldbane eller ej. Om dette for 
os saa vigtige Spørgsmaal er der 
endnu intet afgjort, men vi tror nok, 
at vi i vort næste Numer skal være 
i Stand til at besvare vore Læseres 
Spørgsmaal! Naa — Fodboldbanen 
er jo endelig ikke det vigtigste, det 
er vel Spillerne, det til syvende og 
sidst kommer an paa, sørg derfor for at 
begynde paa Træningen i god Tid, 
thi der bliver Brug for Færdigheden. 
Husk paa at hele 2 Skoler vil have 
Revanche, først „Lawaetserne“ og 
saa „Nærummerne“, ikke mindst de 
sidste vil gøre alt, hvad der staar i 
deres Magt, for at vinde. Derfor 
gælder det om at være parat! Der 
gaar Rygter om en hel regelret 
Turnering mellem de tre Skoler, men
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Kendte Ansigter.
I. Gymrasie Klasse Anno 1913.

For Tiden har vi seks Gymnasiaster, 
de paa fine Stole sidder — 
og ej som vi paa Skolebænk med 

Knaster 
deres Permisioner slider.

De er Skolens „kloge Ho’der“ 1 
— deriblandt den lange Nellemann ! 
De ser ned paa Skolens mindre Poder, 
thi de Stakler mangler kun Forstand 1

1 Diskussionsklubben Svend Thorsen 
taler

om Krigen nær og fjærn, 
det er akkurat, som om man maler 
Kaffe paa en Kværn.

Karen, Inger, Asgeir Gudmundsson 
flittig læser Dagen lang, — 
derimod- dyrker Emil Bentzen 
Fodbold, men ,,kikser“GangpaaGang!

Vi er blevet anmodet om at op
tage følgende, som vi ikke har 

ment at kunne undslaa os ved, da 
Indsamlingen nu engang er kommet 
i Stand.

Hvorfor bör vi stötte
Forsvarsindsamlingen ?

Vi har selvfølgelig alle i Skolen 
lagt Mærke til, med hvor stor Iver 
private Folk i denne Tid forsøger at 
skaffe de Penge til Veje, der er nød
vendige til vort Forsvar. Men hvor
fra kommer denne store Iver? Hvor
for gøres alt det Arbejde for at 
skaffe Pengene til Veje? Det kommer 
af, at en stor Del af det danske Folk 

har indset, i hvor høj Grad disse 
Penge er nødvendige til vort For
svars Fuldstændiggørelse.

Men er det ikke Regeringens Pligt 
at sørge for denne Sag, vil vel nogen 
spørge. Jo, selvfølgelig er det Re
geringens Pligt, men naar de ledende 
Mænd indenfor Regeringen af en 
eller anden Grund ikke selv kan 
fremskaffe Pengene, er det nødven
digt, at vi selv griber ind og søger 
at afhjælpe de værste Mangler. 
Mange synes vel, at det maa være 
de Voksnes Sag at samle ind til 
dette Formaal; men hvorfor skal vi 
Unge ikke ogsaa lære at se op til 
vort Fædreland, lære at elske det og 
gøre, hvad der staar i vor Magt for 
at bevare det gennem Tiderne?

Det er ikke nok, at enkelte Mænd 
giver større Bidrag til Indsamlingen, 
vi maa alle hjælpe til, selv om det 
kun er med nok saa smaa Bidrag, 
husk paa, at mange smaa Beløb ud
gør et stort Beløb, og det er netop 
det store Beløb vort Fædreland nu i 
Farens Stund absolut maa have.

Henry Ludvigsen.

Digterkunstens Tilstand i 
Nærum.

Højst uværdige Undertegnede har 
modtaget følgende Digt til Anmeldelse :

Fangen,
Paa en langt borte liggende 
vild ubeboet 0, 
der staar en ensom Fange 
og stirrer over Sø.

Den 0 er St. Helena 
og han er Kejseren.
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Han stirrer imod Frankrig, 
om ej der kom en Ven.

Men Vennerne kom ikke 
og hjalp ham i hans Nød, 
de tænkte ej paa Kejseren, 
og nu — nu er han død.

Hans Navn 1 vel kan gætte, 
thi det er vel bekendt.
Hans Navn skal evig æres, 
thi det har det fortjent.

Hother Spies. 
(„Aaret rundt“.)

Er dette ikke vidunderligt i al sin 
storladne Enkelthed 1 Hvilken Foragt 
for de gængse, forslidte af æstetiske 
Professorer og kedelige cermonielle 
Hofpoeter foreskrevne Former for 
Digtning.

Hvad andre mindre talentfulde og 
impulsive Digtere vilde skyde fra sig 
som en altfor højtliggende, altfor 
kæmpemæssig Materie, — det behand
ler Homer Spies frejdigt med sin 
dristige, ungdommelige Kunst 1 Ingen 
farveprægtige Sprogblomster belemrer 
dette lille og dog saa vældige Digt. 
Det er Fangen, det ulykkelige, haab- 
løst ventende Menneske her skildres. 
Sandelig!----------- Dette er den ægte 
Kunst 1 Og under hvilke trykkende 
og upaalidelig Forhold er saa ikke 
Digtet skrevet: — Læreren — en af 
Livets kedelige Nødvendigheder — har 
sikkert med sin Stands vanlige Plump
hed virket forstyrrende paa den unge 
Digters Sammenspil med Musen. Hvor 
maa det dog ikke være jordslaaet og 
plat, naar man med sin Tanke svæver 
over St. Helena — da pludselig at 
blive kaldt tilbage til Nærum Kostsko
les 4de Mellemklasse paa anden Sal i 
den store Bygning. Hvor oprørende 
raat — særlig da hvis Hjemkaldelsen 

foregaar ved et Par prosaiske Øre
figner 1

Philosof-Petersen.

En enestaaende Præmieopgave!!
Vi giver alle vore Læsere Adgang til 
at vinde Ingemanns samlede Romaner.

Redaktionen har besluttet at slaa et 
Slag for Fædrelandet! eller korrektere 
for „Vort Blad“, idet den, som den 
beskedne Overskrift allerede har 
fortalt den nysgerrige Læser, har be
sluttet os til at udsætte vor National
fatter Ingemanns samlede Romaner 
som Præmie for den, der løser Op
gaven bedst.

Opgaven
gaar ud paa hvem der inden 10. April 
kan skaffe vort Blad flest Abonnenter ; 
Beregningen at Points foregaar 
saaledes : for et Kvartalsabonnement 
tilstaaes 25 Points, for et Halvaars- 
äbonnement 5J og for et Helaars do. 
100. Det højeste Antal Abonnenter 
vi modtager er

500 Abonnenter.
Men da denne Grænse selvfølgelig 

snart naaes, bedes Deltagerne ret 
jevnlig spørge Redaktionen om, naar 
de ikke mere skal gøre sig nogen 
Ulejlighed.

Fra en i Bladet stærkt interesseret 
har vi desuden modtaget

2 Ekstrapræmier, 
nemlig Romanen „Madame sans 
Géne“ og ,,Onkel Toms Hytte“ begge 
i Pragtoind. Som man ser lyver 
Overskriften ikke, det er virkelig en 
enestaaende Præmieopgave, og nok 
Umagen værd. Husk paa at „Løs
ningerne“ skal være indsendt inden 
d. 10. April!-----------

Værs’god og klem paa!
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En Erklæring.
I en meget opbragt Sindsstemning 

leverede Hr. Henry Christian Ludvig- 
sen —Nellemann kaldet — os følgende 
venlige Ord:

Til Oplysning for det ondsindede 
Individ, der i foregaaende Numer af 
„V. B.“ dristede sig til paa den fræk
keste Maade at angribe mig, min 
Blækstift og mine Guldplomber (som 
jeg ikke har), skal jeg kun bemærke, 
at jeg fra den Oag jeg fylde 2 Aar 
daglig har børstet mine Tænder, og 
at jeg af den Grund aldrig har trængt 
til Plomber i disse ! og tillige har jeg 
solgt mn Blækslift til ,,V. B.“s For
retningsfører.

Naar jeg altsaa hverken er i Be
siddelse af Guldplomber eller Blæk
stift, vilde der i heldigste Tilfælde 
intet være tilbage af mig!

Henry Ludvigsen.

Vi maa bemærke, at det kun er 
under Pres af Hr. Ludvigsens frygte
lige Trusler, at vi har optaget oven- 
staaende vandede Indlæg.

Red.

saa hensynsfuld at komme om Som
meren, saa ved man da, hvad Tiden 
kan slaas ihjel med.

* * *

For Øjeblikket findes kun 3 Skar
lagensfeberpatienter herfra Skolen.

* **

Har I hørt?
at „Aaret rundt“ gennem „Nyt 

genealogisk Institut“ (Sofus Elvius) 
har faaet Navneforandring til „Pjat- 
Pjat“ og at dets Motto er: „Det 
samme paa en anden Melodi?

og at det for Eftertiden kan købes 
i Kioskerne, hvor man blot skal bede 
om „Politiken“s og „Verden og vi“s 
Ugeudgave.

og har 1 hørt, at Hr. Jürgensen 
(,,Pjat-Pjat“s Redaktør) tvivler paa 
vor Ret til at offentliggøre vore For
tællinger under „Fra Gang til Gang“, 
men at hans Tvivl „er ganske mor
som i al sin Taabelighed?“

og har I hørt, at vor Boldbane er 
blevet købt af et Konsortium, som 
agter at anlægge et Badehotel ved 
den paa Banen værende Sø, og at 
Prisen var meget høj paa Grund af 
Stedets sjældne, storladne Bjærg- 
natur?

Til vort Forsvar 
aktionen sluttede, 
indsamlet 87 Kr. 
Indsamlingen i alt 
100 Kroner.

var der, da Red
her paa Skolen 
Man mener, at 
vil indbringe ca.

Skolen aabner under ingen Om
stændigheder før efter den 15. ds., 
maaske ikke før efter den 1. April! 
Deter 4 Maancders Ferie; skade at 
Skarlagensfeberen ikke kunde være
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Er Du endnu ikke
Da Bladet i næste Kvartal jo kun 

udkommer 3 Gange, er vi fra flere 
Sider blevet tilraadet at gemme vor 
udmærkede Skolehistorie „5te Klasse 
i St. Dominicus Skolen“ til Juli, da 
2 højst 3 Spalter hver Maaned abso
lut er for lidt til at vore Læsere kan 
huske Sammenhængen.

Det første Numer i Juli Kvartal 
vil da bringe en kort Oversigt over 
det, vi allerede har gengivet.

I April, Maj og Juni vil Læserne 
under denne Rubrik kun finde mindre 
underholdende Skolefortællinger osv.

Red.

Tandlæge
Frk. M. Fauerholt.

Telf. 346.
Hovedgaden 7 6.

Konsultationstid: Hverdage 9-3.

Abonnent paa „Vort Blad“, husk da 
at tegne Dig inden 1. April; thi 
„Vort Blad“ bringer interessante Ar

tikler om Skoleliv og 
Skoleforhold.

„Vort Blad“ tager sig af Elevernes 
Interesser.

„Vort Blad“ er Stede*, hvor Eleverne 
frit kan fremsætte deres 
Meninger og Tanken

„Vort Blad“ vil virke som et Sam
lingspunkt for Eleverne.

„Vort Blad“ vil i det kommende Kvar
tal hver Gang bringe 
mindst 3 Billeder.

„Vort Blad“ er et af Landets aller
største Skoleblade og 
koster kun 35 Øre Kvar
talet

Derfor

Abonnér paa „Vort Blad“.

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

(Lige ved Siden af Realskolen.)
Salmebøger! Prospektkort! Lykønsknin'gskort!

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. = Empire Visit, 
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage fra 9=7.

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed. Teif. 337.
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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. "^3®

Hovedgaden 52. Tit. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

ste
.

lyitlliy Skrætler- 
forrBlninB.

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

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

K og Strygning 
udføres 

Søstrene Ohristiansen, 
Jernbanevej 15.

Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Kranse.
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26. Telt. 179.

Lyngliy Contektureiorreining.
Hovedgaden 20, 

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

Petrea Kjærgaard.

Køb hos vore Annoncerende.

DrenHMinp 
og Skoleslag 

af Crome & Goldschmidts 
prima Klæde.

Ludvig Martensen.

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. Kl.s Skræderi 
fra eget Værksted.

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

I nilllllPkniVP Dolke, Jagtknive, elektr. Lommelamper, Cigarlamper, 
LUllilllCßllliGy 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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Salmebøger
(Navn gratis).

VnniirmnfiAncffQVAf Fyldepenne, Albums, Skrivemapper. 
A U 11 i 11 Ill d 11 UH b $ d V v I • Luksuspost, indrammede Billeder.

Konfirmationskort i stort Udvalg.
Telegrammer

modtages og besørges begge Konfirmationssøndagene.

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

Konfirmations-Udstyr
til Drenge og Piger

købes bedst hos

Johs. Petersen, Vett & Wessels Udsalg,
Lyngby,

Telefon 167.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten. yngby

tae-Fiii-SiliMi, 

Jernbanevej I. 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 
Aptiklep fop Kunstmaler3©.

Alt til Københavns Priser.

Glas-, Porcelæn-, 
ampe-å Udstyrsforretning. |||||llll■lllllllllllll|lll^w—W

Carl Godtfredsen.
Tlf 175. Jernbanevej 10.

Anders Hansen, 
Slagte rf o rretning, 

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

Telefon 310.
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svarssagen, blev det saa af den Grund 
bedre? Nej. Thi hvordan end For
holdet er, vil en saadan Indsamling, 
som den der for Tiden finder Sted 
her paa Skolen, altfor hurtig blive 
en Sports- og Modesag; det ved vi 
Elever dog bedst selv; den ene vil 
ikke staa tilbage for den anden med 
Hensyn til Bidrag osv., og saa har 
vi Spillet gaaende. Nej, et saadant 
Foretagende kan desværre kun virke 
demoraliserende, lad os derfor blive 
fri for den Slags indenfor Skolernes 
Enemærker. Lad os beskæftige os 
med det, der ligger indenfor vor 
Horisont, lad os prøve vore Kræfter 
paa de Opgaver, som ligger os 
nærmest, — gør vi det, kan vi senere 
med dobbelt Kraft gaa løs paa de, 
der venter os. Men lad dem ligge 
indtil da.

Danmarks Fremtid.

Kronprins Frederik.

De danske Spejdere har udsendt 
et Mærke bærende Navnet „Danmarks 
Fremtid“ og et Billede af Kronprins 
Frederik, som jo tælles mellem Spej
dernes stadigt voksende Hær. Det 
er et stort Tilnavn, den unge Mand 
har faaet, men forhaabentlig skal 
Kronprinsen kun symbolisere jDa/z/mzÆs 
opvoksende Ungdom, og saa bliver 
der jo heldigvis flere til at bære det 
stolte, men med Pligt forenede Navn.

Et Besøg i Oxford
IV.

Af Frk. Marie Hansen.

Herop blev Cramner ført, nu skulde 
Tilbagekaldelsen høres af hele For
samlingen. Der blev givet ham Tegn 
til, at han maatte tale. Han opløf
tede sine Hænder og bad, og der
efter fuigte hans Tale, hvori han 
udtrykte sin Sorg over, at han havde 
talt mod sit Hjertes Overbevisning. 
Han vilde intet tilbagekalde af, hvad 
han havde lært; vidste han end, hvad 
der i dette Tilfælde ventede ham, 
saa vilde han lide det.

I Broadstreet, hvortil nogle snævre 
Gader fører os fra High-Street, hvor 
St. Mary’s ligger, findes der et Sted 
midt i Gaden en høj Stander med 
den elektriske Lampe. Ikke langt 
derfra, kun nogle faa Skridt, er der 
i Brolægningen indlagt et Granitkors. 
Paa dette Sted led Cramner Døden 
for sin Overbevisnings Skyld. Om
trent 300 Aar senere blev der, lidt 
højereioppe i Gaden, hvor den træder 
ud til en rummelig Plads, oprejst et 
Mindesmærke, „The Martyrs Memo
rial“, for Cramner og 2 Biskopper, 
som samtidig blev Ofre for Forføl-
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Forsvarsindsamiingen.
I gamle Dage var Skolen det Sted, 

hvor man gik hen for at faa noget 
lært, — og dermed Basta!

Hvor ganske anderledes er det 
ikke nu.

Det Sted, som vore Fædre og 
Bedstefædre saa hen til med en vis 
Ligegyldighed ja til Tider med Afsky, 
det er for den nuværende Generation 
blevet det Sted, som — næst efter 
Hjemmet — mest lægger Beslag paa 
Elevens Tanker. Og hvorfor? Jo, — 
fordi der dér findes saa mange Ting, 
som kan interessere, saasom Fod
boldklub, eget Blad, Diskussionsklub 
osv. Det er ikke alene Lektierne, 
det gælder — heldigvis!

Men der er jo desværre ingen 
Roser uden Torne; vi kan ogsaa faa 
formeget af det gode, vi kan ogsaa 
i vor Stræben efter at biinge Omver
denens Bevægelser indenfor vor

Kreds drage noget med ind, som 
ikke hører hjemme der.-----------

Er noget saadant ikke sket, naar 
man i Skolen begynder at tage aktiv 
Del i Politik og hvad dertil hører? 
Er det ikke sket, naar nogle Elever 
tager sig for at indsamle til et For- 
maal, som de fleste af dem hverken 
har, eller kan have noget Begreb om? 
Er det kort sagt ikke sket, naar man 
her i Skolen og i mange andre 
Skoler foranstalter Forsvarsindsam
ling? —

Efter vor Mening absolut jo. Thi 
man maa ikke forlange, at Drenge 
og Piger i Alderen fra 8—16 Aar 
skal have nogen fast begrundet 
Mening om et Spørgsmaal, hvorom 
Landets bedste Hoveder strides — 
og uden en motiveret Anskuelse om 
en Sag er en hver Handling for 
eller imod denne naragtig!

Men lad os forestille os det umu
lige; lad os sætte, at vi virkelig 
kunde have noget Begreb om For-


