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VORT BLAD.
Organ for Lyngby højere Almenskole.

Nr. 8. Tirsdag d. 15. Januar 1914. 2. Aarg.

Nytaar!
Naar Klokkerne ringer det nye 

Aar ind, bliver de fleste Menne
sker lidt højtidelige til Mode. 
Man lader uvilkaarlig Tankerne 
glide tilbage gennem det svundne 
Aar og dets Begivenheder og 
fremad mod det nye Aar, om 
hvilket ingen ved, hvad det vil 
bringe. Vi kan kun ønske og 
haabe. Nogle af os haaber paa 
en god Karakter til Artium, an
dre ønsker det samme til Real
eksamen, atter andre drømmer 
om den Tid, da de forlader Sko
len og skal ud i Livet og prøve 
Vingerne.

Vi vil ønske for vore Læsere, 

at deres Haab og Ønsker maa 
gaa i Opfyldelse i det nye Aar. 
Vi vil ønske dem alle et

glædeligt Nytaar!

Det mærkelige Aar 1913.
Januar var herlig med fortsat Ferie, 

Kælker og Skøjter flittigt i Brug.
Februar kom, men Skolen var luk

ket. Sygdommen hærged vor By 
overalt.

Matts satte Taalmodet svært paa 
Prøve. Læsning i Hjemmene dreves 
paa Kraft.

April, hvor alting i Lave kom, hil
stes med Glæde af store og smaa.

Maj, vor dejlige Løvspringstid, nød 
vi kun sparsomt for alt vort Slid.

¡uni bragte os Regnskabets Dag 
Eksamen med Sejr og Nederlag.

¡uli. Hurra ! Hurra ! Vi var atter 
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fri, med Rejseplaner vi nu hængte i.
August. I den drog vi viden om 

Land, som Spejdere, F. D. F,’er og 
uden „Uniform“.

September kom med „Dellernes“ 
Fest, to glade Dage vi mindés bedst.

Oktober med sin aarlige Fotogra- 
grafering bragte alle Klasser i Alarme
ring.

November. I den maatte G’erne 
holde for. Med Inspektionen i lange 
Baner.

December er god, thi mod Slutnin
gen kommer, den Ferie, som næsten 
er bedre end Sommer.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „ Vort 
Blad11. 35 Øre Kvartalet.

Gamle Nytaarsskikke.
Naar man første Gang efter Nytaar 

fik Øje paa Nymaanen, skulde man 
helst have et Stykke Brød og en 
Salmebog i Haanden. Brødet havde 
man i Haanden, for at man ikke skulde 
komme til at savne Føde i det nye 
Aar. Man skulde slaa op i Salme
bogen, mens man saa paa Maanen, 
og af den Salme, man slog op paa, 
kunde man se, om der blev Bryllup, 
Begravelse, Barrædaab o. I. i Fami
lien.

En Ungmø skulde Nytaarsaften tage 
et halvt Glas koldt Vand og lægge 
en raa Æggehvide i dette ; hun 
kunde saa af Billedet, der dannedes, 
udtyde sin tilkommendes Livsstilling.

Hvis der f. Eks. dannedes et Skib; 
var hendes tilkommende Sømand, 
hvis der dannedes en Støvle, var 
vedkommende Skomager.

Distanceblænder.
Kender I Udtrykket : En Distance

blænder ? At det er noget, der tager 
sig straalende ud paa Afstand, men 
ikke taaler at ses paa nært Hold, —- 
ligger jo i Navnet.

Men ved 1 ogsaa, at det er et Ud
tryk, der ikke saa sjældent kan an
vendes paa enkelte Skoleelever.

Kender I ikke saadanne ? En, der 
f. Eks. er en indbilsk, stortalende 
Nar. — Aa nej, saa meget behøves 
just ikke, maaske er det kun en so
lidt udseende Dreng eller et Pigebarn, 
der kommer paa Skolen med en rolig, 
beskeden Optræden, der kunde tyde 
paa en vældig Flid, eller med et 
kvikt Hoved, som faar en til at ane 
en ualmindelig Begavelse, maaske 
med et sikkert Væsen, der røber 
tidlig Modenhed------------og saa, 
naar vi lærer ham eller hende at 
kende, opdager vi, at han er ikke en 
Smule mere paalidelig, begavet eller 
udviklet end vi andre ; nu kender vi 
ham og ved bedre, hvad han duer 
til.

Er saadan en Blænder morsom at 
have i Klassen ? Nej ! absolut Nej ! 
Lad os være enige om, at en, der 
vil synes, men ikke være, er en kede
lig Kammerat, og han burde være 
os andre evig taknemlig, hvis det 
lykkes os i hans Skoletid at pille al 
det forlorne Væsen af ham.

Sorteper.



2. Aarg. VORT BLAD. Nr. 8.

Stereoskopiske Fotografier.
Paa en Udstilling i Forbindelse med 

en Lægekongres i Wien var nylig 
udstillet nogle Billeder, der, uden den 
sædvanlige Stereoskopkasse, gav ste
reoskopisk Virkning. Det eneste, der 
krævedes for at opnaa, dette, var, at 
man stod midt for Billederne, ikke 
saa dem fra Siden.

Methoden er kort følgende : Pla
derne tages med et sædvanligt Ste
reoskop-Fotografiapparat med to Lin
ser. Fra de to Negativplader over
føres Billederne paa to Glasplader, 
hvor de præpareres paa en saadan 
Maade, at det ene Billede kun kan 
ses mod en hvid Baggrund, det andet 
kun mod en sort. Det gælder nu 
om at anbringe Billederne saaledes, 
at man som i Stereoskopkassen kun 
ser et af Billederne med hvert Øje. 
Det er gjort ved at lægge de to Bil
leder over hinanden og stille dem 
foran en riflet Plade, der er malet 
saaledes, at Riflerne alle er sorte paa 
den ene og hvide paa den anden 
Side. Set fra den ene Side er Bag
grunden altsaa sort, fra den anden 
hvid.

Stiller man sig nu nøjagtig midt 
foran Billederne, ser det ene Øje 
Baggrunden som sort, det andet Øje 
Baggrunden som hvid. Saaledes som 
Billederne paa de to Glasplader er 
præparerede, ser man da kun et af 
Billederne med hvert Øje og den 
stereoskopiske Virkning fremkommer.

Det engelske Blad Times Korre
spondent meddeler, at han saa seks 
saadanne Billeder, hvoraf han fandt 
de tre overordentlig vellykkede. Det 
ene forestillede et Stykke Kvarts, det 
andet en Buket Orchideer i en Vase 

og det tredie Skelettet af en Gorilla.
De to Opfindere, Dhrr. Friedmann 

og Reiffenstein, der har givet disse 
Billeder Navnet „Stenografier“, haa
ber om kort Tid at kunne fremstille 
billige, let haandterlige „Baggrunde“. 
Endnu er det kun lykkedes at frem
kalde Virkningen, naar der kastes 
Lys bagfra gennem Baggrunden og 
Billederne.

Hvad skal jeg være?
Det Spørgsmaal: „Hvad skal jeg 

være“, bliver de fleste Drenge en 
Gang i deres Tilværelse stillet lige- 
overfor.

Selv om Drengene nu til Dags har 
frie Hænder til at løse Spørgsmaalet 
efter deres egen Lyst og Tilbøjelig
hed, træffes Afgørelsen dog ikke uden 
meget Hjærnebrud og under livlig 
Deltagelse og Raadgivning fra For
ældre, Paarørende og Venner. Lyk
kelige, men faa, er de, hvis Løbebane 
allerede fra Skoletiden af ligger fast- 
støbt i Bevidstheden, de hvem et ud
præget kunstnerisk Anlæg anviser 
deres Løbebane, eller de, for hvem 
der intet Valg er, fordi det vilde være 
en Daarskab ikke at overtage den 
fra Fædrene nedarvede Forretning.

Endnu færre er de, for hvem Spørgs
maalet ikke eksisterer, fordi de har 
Raad til at være alt — og ingen 
Ting ; men selv i de Tilfælde, hvor 
Hensynet til det økonomiske ikke 
behøver at være det afgørende Lod 
i Vægtskaalen, bør man dog ikke 
lade det ude af Betragtning ; og det 
vil derfor have sin Interesse at søge 
at faa et Overblik over, hvilke Frem
tidsperspektiver de forskellige Er
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hverv frembyder i denne Henseende.
Naar en Forretningsmand i vore 

Dage vil starte en Forretning, bliver 
hans første Opgave at tilvejebringe 
den fornødne Driftskapital, og jo 
større Kapital han raader over, desto 
siørre er Udsigterne ti), at Forretnin
gen vil kunne trives og blive ind
bringende. Man har maaske hidtil 
været noget for tilbøjelig til at drage 
en lignende Slutning, naar Talen var 
om de unge Mænds Uddannelse.

At gode Kundskaber og en fuldendt 
Uddannelse er den største Betingelse 
for at komme frem her i Livet er 
givet, men om det netop er de Kund
skaber og den Faguddannelse, der 
erhverves ved en med Embedseks
amen sluttende kostbar Skole- og 
Studietid er mere tvivlsomt. Naar 
man gaar over til at betragte de en
kelte Erhvervsgrupper hver for sig, 
vil man let kunne udsondre de Grup
per, hvor Eksaminer er en^ufravigelig 
Betingelse og de Grupper, hvor Eks
aminer uden større Vanskelighed 
erstattes ved en solid ved praktisk 
Arbejde erhvervet billigere Uddan
dannelse.

* * *

Militæretaten.
Der er nu først den militære Løbe

bane. De blanke Knapper, Uniformen 
og Sabelen har Bud efter mange, og 
den billige Uddannelse paa Officers
skolerne danner for mangen Familie
fader en tiltalende Modsætning til de 
dyre Skolepenge. Af de faste Offi
cerer begynder Premierløjtnanter nu 
med 1500 Kr., om Aaret, Kaptajner 
med 3000, Oberstløjtnanter med 5400, 
Oberster med 6803 og Generaler med 
10,000 Kr. For Premierløjtnanterne 

og Kaptajnerne stiger Lønnen til hen
holdsvis 2100 Kr. og 4200 Kr., for 
Oberstløjtnanter til 6100 Kr., medens 
Obersternes og Generalernes Løn er 
uforanderlig. Tilgangen til Militær
standen af brugelige Elementer har 
været forholdsvis ringe i de senere 
Aar, og for en energisk Mand byder 
der sig derfor her et Omraade, hvor 
der er Udsigter, forudsat at han kan 
klare den moderne Militærvidenskab. 
Thi man træffer rigtignok undertiden 
fhv. Løjtnanter, for hvem det har 
glippet paa dette Punkt, og som efter 
en glad Løjtnantsperiode er gaaede 
over i Urtekræmmerfaget eller har 
giftet sig en civil Stilling til. Paa 
Baggrund af de nævnte Lønninger 
tager Underofficerernes Lønninger sig 
ikke videre glimrende ud. En Ser
gent begynder 1020 Kr. om Aaret 
og stiger langsomt indtil han som 
Stabssergent kan naa 2220 Kr. Til 
Gengæld koster Uddannelsen intet, 
og en Underofficer, der i Halvtreds- 
aarsalderen kan tage sin Afsked med 
Pension, har mange Udveje til at for
øge den Indtægt, han har gennem 
Pensionen. Han vil være velegnet 
som Portner, Opsynsmand, Arrest
forvarer, Vicevært ellet lignende ; og 
hvis han har Anlæg for Pædagogik 
eller Kontorarbejde, kan han let skaffe 
sig Ekstrafortjeneste som Gymnastik
lærer eller Skriver.

(Fortsættes.)
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Vore Spejdere og F. D. F.’er-
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Juleindsamlingen.
Som meddelt i sidste Nr. af Bladet 

foretog Spejderne i Ugen før Jul en 
Indsamling af brugt Legetøj til de 
fattige her i Sognet.

Indsamlingen blev yderst vellykket, 
idet vi ialt fik 110 Ting, mest Bøger, 
hvilket bedst vidner om den Interesse, 
Skolens Elever viste den.

De 110 Stk. skulde imidlertid ses 
efter, sorteres og pakkes ind, men 
da det var et meget fornøjeligt Ar
bejde, gik det rask fra Haanden.

Onsdag Formiddag foretoges Udde- 
delingen efter nogle Lister, som vel- 
villigst var overladt os af Inspektør 
Fraas, der ved sin Gerning paa Kom
muneskolen har god Kendskab til 
Sognets fattige.

Af Frk. Dithlevsen havde vi faaet 
100 smaa fikse Julekort, som forsynede 
med en Julehilsen fra Spejderne blev 
lagt ind i hver Pakke, for at Modta
gelsen ikke skulde staa aldeles uvi
dende om, hvorfra Tingene stammede.

Til Slut vil vi bede alle, der har 
staaet os bi med Gaver og gode 
Raad, modtage vor hjerteligste Tak, 
særlig skylder vi Hr. Inspektør Fraas 
og Frk. Dithlevsen Tak, henholdsvis 
for Uddelingslisten og de smukke 
Julekort.

P. S. V. :
Helge Knudsen. Poul Asmussen.

F. D. F.
Julefesten.

F. D. F.’s aarlige Julefest holdtes 
denne Gang i Menigheds- og Mis
sfonshuset. I den store Sal var der 
rejst et mægtigt Juletræ, oversaaet 
med Lys og Pynt ; Festen indlededes 
med Salmen „Dejlig er den Himmel 
blaa“, og efter Hr. Thyssens Vel
komsttale tog Provst Hjortkær Ordet 
og talte om Julens Betydning for de 
unge. Da Provsten havde sluttet, gik 
man ind for ogsaa åt faa legemlig 
Føde i Form af Chokolade og Kager. 
Da dette vel var sat til Livs, kom 
der til alles Overraskelse en Nisse 
kørende ind i Salen med en Trillebør 
fuld af Poser med Appelsiner, Kon
fekt og andet Juleknas, dtr blev delt 
ud til Ungdommen.

Ikke saa snart var der kommet Ro 
i Salen, før Orkestret for første Gang 
lod sine yndige Toner lyde for Offent
ligheden, der syntes rigtig tilfreds 
med dem, hvorfor det ogsaa høstede 
stærkt Bifald.

Som Slutning paa Festen læste 
Hr. Skuespiller Volter en morsom 
Historie op, og ved Il-Tiden skiltes 
Forsamlingen efter at have haft en 
behagelig Sammenkomst.
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1ste G. og Magister la Cour var 
Lørdag den 20. Decbr. i København, 
hvor de saa det kongelige Bibliotek 
og den danske Samling i National
museet ; de naaede dog ikke at blive 
færdige og skal sandsynligvis derind 
endnu en Gang.

Samme Dag inspicerede Professor 
Nebelong Sangundervisningen i Sko
len ; i den Anledning blev der givet 
tidligere fri end sædvanlig — et helt 
Kvarter.

* * *

Lærerinde, Frk. Wiils-Larsen og 
Sagfører Yde-Poulsen, Thisted, er ble
ven forlovede. Vi bringer dem her
ved vor Lykønskning.

* * *

Indenfor Ledelsen af »V. B.« har 
der fundet en Forandring Sted, idet 
Poul Asmussen den 15. December 
ophørte med at være Annonceinspek
tør. Samtidig overtog Gustav Frede
riksen denne ansvarsfulde Gerning.

Den 21. December blev »V. B.«s 
Regnskab for Oktober Kvartal fore
lagt Revisorerne og godkendt af disse. 
Det stemmede med Kr. 201,61.

Det lille Nærum num er.
Det er rørende at se, hvor det lille 

ubetydelige Nærumnumer er glad 

ved sig selv, et af de bedste Beviser 
paa Dumhed. Ligesom den lille og- 
saa har givet et nyt Bevis paa Sand
heden af det gamle Ord: Tomme 
Tønder buldrer mest.

Har I hørt:
at der er aabnet en Skøjteløberbane 

paa en af de store Søer paa vor 
Fodboldbane, og

at den østlige Ende ar samme udgør 
en udmærket Kælkebakke ;

at den Lærer, der gik igen, nu ende
lig — efter hvad vi erfarer fra 
paalidelig Kilde — for stedse har 
forladt Skolen.

A. B. C.

Arbejd 
for 

„Vort Blad“s 
Udbredelse!

Vis det til alle dem der
hjemme. Faa dem til at 

holde det ! ! !

Elektrisk Lommelamoe
betydelig forbedret Udførelse, med 
stærktlysende Metaltraadslampe og bed

ste „Elektra“ Tørbatteri fra

|25__ g50

med Kultraadslampe fra 85 Øre.

Jllum.
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Fotografisk Etablissement.
Telefon 273.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

„Vort Blad“ 
koster 35 Øre Kvartalet ; udenbys be
taler 60 Øre.

Abonnement tegnes ved Henvendelse 
til Forretningsføreren: Sorgenfrivej 4.

Raad har alle III at holde 
,,VORT BLAD".

derfor alia til afholde

„Vort Blad“.

Schreiber & C. Petersen's Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.

Inger Oitlevsens Bogbinderi & Papirhandel 
------- samt Skolematerielbandel anbefales. -----------------  

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

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed. Telf. 337.

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

.... ■- ■ L5

CARL GÖDTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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ggKNUD HENRIKSEN
BOG- OG PAPIRHANDEL.

Samlermærker Samlermærke=Album
fra 1 Øre. fra 10 Øre.

Frimærker. = Frimærkealbum.
HOVEDGADEN 26. TLF. 57.

Husk at de hedste Manufakturvarer faas billigst 
hos

Johs. Petersen,
Vett & Wessels Udsalg.

Lyngby.

—Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste. ==—

Stærke Drenge-
dragter i blaat Cheviot, saavel som i 
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer 

haves paa Lager.
Eget Værksted. God Pasning.

„Tøjhuset“.,

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

A. R. Andersen,
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

g^kg^aga^gaz^tg^T^sag^g^ag^sa

H. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

Vine, Tobakker, Cigarer og Cigaretter.
Hovedgaden 14, Lyngby.

Udgivet af Elever i »Lyngby højere Almenskole“. I Redaktionen : Karen Stub og Helge Knudsen 
Forretningsfører Helge Knudsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.

finnas Fotografi
apparater.

fra 6 Kr. komplet.
Forlang Prisliste.

A. Enna,
Vimmelskaftet 47, København.

Kjoletgjer og Drengetej
bedst og billigst hos

R. W. RASMUSSEN
Hovedgaden 34. Tel. 151.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.


