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VORT BLAD.
Organ for Eyugby højere Almenskole.

Nr. 9.

Torsdag d. 22. Januar 1914.

Diskussionsklubben.
Da vi fornylig spurgte Sekretæren
i Diskussionsklubben om, hvordan
Lovene for denne var, svarede han
ved den næste Dag at give os en
Lap Papir, hvorpaa der stod følgende:
Love: Ingen under 14 Aar optages
som Medlem. Kontingentet er fast
sat til 1 Kr. om Aaret, som erlægges
kvartalsvis med 25 Øre.
Da vi synes, at debe er et alt for
slapt Grundlag for en Diskussions
klub, vil vi her foreslaa, et andet,
samtidig med at vi beder Medlem
merne i Diskussionsklubben om at
udtale sig om dette Emne i „Vort
Blad“s Spalter.
For det første synes vi, at det i
Længden let kan blive noget ked
sommeligt med de evige Diskussioner;
hvad om f. Eks. hvert tredie Møde
var Oplæsning e. 1. Det sidste Møde
før Sommerferien er jo Generalfor
samlingen ; kunde man ikke efter
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dette — som Regel — kortvarige
Møde lave et „Gilde“. Desuden sy
nes vi, at der bør være en „Kritikog Klageprotokol“, hvis Opgave jo
ligger i Ordet selv.
Et andet Spørgsmaal er : hvor
mange og hvem skal have Lov til at
deltage i Møderne ? Vi synes ikke,
4. Ml. burde have Lov dertil. I andre
Skoleforeninger har som oftest kun
de to ældste Klasser Lov? til at del
tage ; i enkelte Skoler har dog ogsaa
Realklassen eller 1. G. Lov til at give
Møde. Der er et andet Spørgsmaal,
der har Interesse ; og det er Spørgsmaalet, om Kvinder bør have Adgang
til Klubbens Møder ! Der er to Skole
klubber, der giver Kvinder Adgang,
mens der er 4, der ikke giver dem
Adgang. Sorø Akademi optager Ele
ver fra 2den og tredie G., „men ikke
Pigebørnene“. Vi synes ikke, Kvin
derne bør have Adgang til Diskus
sionsklubben ; de kunde ved enkelte
Lejligheder blive indbudt, naar der
blev diskuteret om Emner, som f. Eks.
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„Kvindesagen“ e. I. Bør Elever uden
for Skolen have Adgang ? Da der
jo kun findes faa Elever i Gymnasiet
ved vor Skole, vil jeg foreslaa, at
mandlige Elever, der har gaaet i Sko
len i de sidste tre Aar faar Adgang
til Klubbens Møder.
Vi vil her foreslaa en Lov for
„Klubben“ :

§ 1. Navn-. „Klubben“.
§ 2. FormaaF. At afholde Dis
kussions- og andre Møder.
§ 3. Medlemmer. Enhver mandlig
Elev i I. og II. G. har Ret til at del
tage; endvidere har de unge Mænd,
der har gaaet i Skolen i et af de
sidste 3 Aar Lov ril at være Med
lemmer.
§ 4. Bestyrelsen bestaar af 3 Ele
ver ; den har Ansvaret for, at der
ved hvert Møde tren Indleder; den
har tillige Ansvaret for, at der væl
ges en Sekretær, hvem det paahviler
at føre en Forhandlingsprotokol.
§ 5. Møderne afholdes saavidt
muligt hveranden Onsdag i Tiden
Vio“
§ 6. Emnet skal bekendtgøres
mindst 5 Dage før Mødet.
§ 7. Ikke-Medlemmer, der kan an
tages at have Interesse for paagæl
dende Emne, kan til ethvert Møde
indbydes af Bestyrelsen.
§ 8. Dirigenten vælges ved Be
gyndelsen af hvert Møde.’
§. 9 . Eventuelle Forslag maa ind
gives til Bestyrelsen 5 Dage før
Mødet.
§. 10.
En „Kritik- og Klagepro
tokol“ tillige med Pen og Blæk skal
findes ved hvert Møde, ligesom den
skal være fremlagt hos Formanden
til enhver anden Tid.
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§ 11. Aarsbidraget er 50 Øre, som
indkræves af Sekretæren forud.
§ 12. Forandringer i Lovene kan
kun ske naar 2/3 af de mødte Med
lemmer stemmer derfor.
Vi vil saa blot til Slut haabe, at
dette maa hjælpe til at faa en god
„Klub“ vedSkolen, og at nogle Med
lemmer vil udtale deres Mening her
i „Vort Blad“.
H. K-

Et kort Svar til Formanden
tor Diskussionsklubben.
Det kan naturligvis kun glæde mig,
at mit Angreb paa Diskussionsklub
ben i „Vort Blad“ Nr. 6 har vakt
Formandens Interesse, og jeg haaber
nu, at hun efter bedste Evne vil søge
at rette paa Fejlene.
Jeg husker ganske godt en Møde
aften, under Svend Thorsens Ledelse,
hvor det endle med, at adskillige af
Medlemmerne fortalte Spøgelse-Histo
rier, efter at Lystet var slukket;
blandt andet husker jeg, at De selv
fortalte en haarrejsende Historie om
en død Mand, der stod op af sin
Grav; men dertil kommer, at dette
fandt Sted efter en veloverstaaet
Diskussion
Det glæder mig, at De indser, at
Indledningen var lidt for kortfattet.
Indholdet af de næste Linier skal
jeg imidlertid tillade mig at stemple
som ten og skær Usandhed.
Jeg giver Dem Ret i, at det er Di
rigentens Pligt at sørge for Ro og
Orden, og jeg haaber, at det er sid
ste Gang, der bliver valgt en saa
elendig Dirigent som paagæ.ldende.
De næste 7 Linier er igen Usand
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hed, og jeg vil derfor bede Dem her
i Bladet at begrunde disse 7 Liniers
Usandhed lidt nærmere og om muligt
fremsætte
nogle Beviser derfor.
Med største Fornøjelse skal jeg del
tage i Diskussionerne, hvis den ærede
Bestyrelse vil sørge for at skaffe
nogle Indledere, der virkelig kan
indlede, saa der i det hele tagetÁfí/z
finde en Diskussion Sted.
H. L.
Vi har forelagt Formanden for Dis
kussionsklubben dette Indlæg til Be
svarelse ; denne følger her.
Red.

Jeg vil herved gerne „efter bedste
Evne“, give Svar paa H. L.s Ind
læg og Svar til mig. Det glæder
mig, at H. L. husker det Møde under
Sv Th.’s Ledelse, hvor der blev for
talt „Spøgelse-Historier“, og hvor
Harald Aagesen sang en ualmindelig
„morsom“ Sang, der handlede om
„Skab“, men at jeg selv skal have
fortalt „Spøgelse-Historier“ ved den
ne Lejlighed, erindrer jeg aldeles
ikke, andre, som var med ved det
paagældende Møde, erindrer heller
ikke, at jeg skal have fortalt en saadan „Spøgelse-Historie“, som handler
om „en død Mand, der staar op af
sin Grav“. De maa sikkert huske
Fejl, mig kan det ikke have været.
Vedkommende Dirigent paagæl
dende Aften, ser jo saa from ud, naar
han færdes paa Legepladsen, saa
hvem kunde ane, at han var en saadan Spilopmager, som han altsaa vi
ste sig at være; for Eftertiden, mod
tager han, efter eget Udsagn, ikke
noget Valg til Dirigent.
De næste ti Linier, som H. L.
altsaa mener er Usandhed, kan jeg

vise, er en Fejltagelse fra hans Side.
Da H. L. kom midt under Indlednin
gen, stillede han sig op ved Biblio
teksskabet og strakte sine lange Ben
ud, i Haab om at kunne vælte et
Par Stole, eller naar en anden rejste
sig, at tilrive sig vedkommendes
Stol ; desuden gik det sørgeligt ud
over de arme Naturplanter, der findes
i 2den G.s Vinduer.
Privatdiskuss'onerne, som H. L.
omtalte i Nr. 6, var han engang An
fører af, men ved de sidste 2 Dis
kussionsmøder har han forholdt sig
rosværdigt stille.
Vi haaber dette
maa vedb’ive.
Bestyrelsen skal gøre sit Bedste
for at skaffe baade Indledere og gode
Emner. Hvad om H. L. forsøgte sig
som Indleder ved et Diskussionsmøde.
Formanden.
Hermed anser vi Diskussionen om
dette Emne for sluttet for vort ved
kommende samtidig udbeder vi os
et nyt Emne til Diskussion.
Red.

Hvad skal jeg være?
(Fortsat.)

Embeds- eler Bestillingsmand
i Civiletaten.
„Studér Jura“, er et af de Raad,
man oftest faar. Lægger man Mærke
til, fra hvem Raadet kommer, vil man
opdage, at det næsten altid gives af
en Ikke-Jurist. Hvilke Chancer har
nu en juridisk Kandidat, naar han
med sit Eksamensbevis i Lommen
ser sig om efter en Stilling?
Som Sagførerfuldmægtig kan han
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opnaa en Begyndelsesløn, der varierer
fra 30 til 125 Kr. maanedlig. De
laveste Lønninger gives i København,
Lønnen stiger, efterhaanden som man
kommer fjærnere ira Hovedstaden,
og i Jylland finder man lettest en
nogenlunde vellønnet Begyndelses 
plads. Udsigterne for Fuldmægtige
hos Retsbetjentene; er i høj Grad af
hængige af Tilfældet.
Man kan være heldig i Løbet af
et Par Aar blive 1. Fuldmægtig og
derved i mange Tilfælde tjene mere
end en Departementschef, men man
kan ogsaa efter en halv Snes Aars
Tjeneste opnaa at blive afskediget
uden videre Motivering — saa usik
ker er Stillingen —, fordi en nyansat
Retsbetjent, for hvem der ikke eksi
sterer nogen loyal Forpligtelse til at
overtage sin Forgængers Fuldmæg
tige, ønsker at placere en Slægtning
eller Svigersøn i ens Plads. Ogsaa
af den Grund vilde en Lov om Rets
betjentfuldmægtigens Stilling være
paa sin Plads.
Største Delen af Jurister søger dog
til København. Her er det navnlig
Ministerierne, der virker tiltrækkende
paa de unge Jurister. En Assistent
begynder med 1200 Kr. og stiger sukcessivt i 10 Aar til 2200 Kr., for Fuld
mægtige er Begyndelseslønnen 2400
Kr., den stiger til 3300 Kr., Kontor
chefer lønnes med 4400 Kr., stigende
til 55L0 Kr., og Departementschefer
med 6000 Kr. stigende til 8000 Kr.
For Jurister, der søger ud, staar
Embeder som Retsbetjente, Asses
sorer, Amtsforvaltere og Amtmænd
aabne med Indtægter, der som Regel,
naar undtages de lavest lønnede
Retsbetjente og Assessorer, ligger
mellem 5000 og 10.000 Kr. De Em
beder her i Landet, der lønnes med
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over 10,000 Kr., kan hurtigt tælles,
og sammenlignet med, hvad Inde
havere af lignende Stillinger i vore
Nabolande oppebærer, maa Gagerne
siges at være nøjsomt beregnede.
Naar man skal forklare den store
Tilstrømning, der har været til det
juridiske Studium, maa den som før
fremhævet til Dels siges at skyldes
den her i Landet særlig høje Nim
bus, der hviler over den juridiske
Embedseksamen og dens Betydning,
der bedst illustreres ved Sætningen :
Jurister kan bruges til alt. Sikkert
adskillige vilde være bedre tjent med
at stryge Læsningen og straks søge
ind i de Etater, hvor saa megen bog
lig Lærdom endnu ikke er en ufra
vigelig Betingelse for Ansættelse.
Postvæsenet, Toldvæsenet, Jernbane
væsenet og de andre Væsener har
Brug for en Mængde Mennesker.
Begyndelseslønnen for en Postekspe
dient, en Assistent ved Statsbanerne
eller en Toldassistent er i København
og de større Købstæder 1470 og ellers
1380 Kr. aarlig, stigende til henholds
vis 2790 og 2700 Kr. Begyndelses
lønnen er altsaa noget højere end
for en juridisk Kandidat, der ansættes
i et Ministerium, men Lønnen stiger
ganske vist noget langsommere lige
som Avancementsudsigterne er noget
ringere. Alt i alt synes Forskellen
dog ikke saa iøjnefaldende stor, at
man uden Betænkning skal skride
til at sætte en Kapital, der med Rente
og Rentes Rente maa anslaas til
mindst 10,000 Kr., i Uddannelsen til
Jurist.
(Fortsæt.es.)
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

En Tropskærre.
To af vore Spejdere har i Jule
ferien forfærdige! en fiks, lille Trops
kærre, der saavel kan bruges til
Fodfolk som af Cyclister.
Til Vognen er brugt følgende Ting:
2 Cyclehjul med Dæk og Slanger,
2 Forgafler, 10 m Bambus af svæ
reste Kaliber, 10 m Staaltraad til
Barduner, 3 Bardunstrammere, 4
svære Bolte og 2^ m Sejldug.
Stellet, der er graamalet, udgøres af
de 2 Cyklehjul med Gafler, forbund
ne ved Akslerne med en Jernstang.
Paa hver Gaffel er der anbragt en
Bøjle af Jern, hvori der hviler en
Ramme af Bambus af 2X/S m Længde
og 3/4 m Bredde ; et i Rammen ud
spændt Sejldug udgør Vognens Bund.
Endelig er hele Apparatet stivet af
ved Hjælp af Barduner, og da Vog
nen kun vejer ca. 8 kg., er den me
get let at køre, saa vi venter os stor
Glæde af den nu til Sommer, naar
vi skal til at flytte rundt med vort
Lejrmateriel.
*
*
*

Et Tropslokale.
Hidtil har Troppen ved Hr. Thys
sens store Velvillie faaet Lov til at
afholde sit ugentlige Møde her paa
Skolen i Gymnasieklassen ; dette er
vi selvfølgelig overordentlig glade
for da vi sikkert ellers vilde staa

uden Tag over Hovedet; men —thi
der er jo et lille men ved Sagen —
hvad er et laant Værelse, der ogsaa
skal benyttes til Skolestue, mod ét,
hvor man kan indrette sig, som man
selv har Lyst til, og Troppen har der
for i lang Tid søgt at faa et saadant
enten paa den ene eller den anden
Maade, dog hidtil forgæves; det er
derfor jeg her tillader mig at spørge
de ærede Byabonnenter: „Skulde de
ikke et eller andet Sted i deres Bo
lig, det være sig paa Loftet eller i
Kælderen, eller hvor som helst, have
et tomt, ledigt Værelse eller Rum,
som de vilde glæde Spejderne med
at overlade dem det til Tropslokale ;
vi sørger selvfølgelig selv for Varme,
Lys og Rengøring, saa de skal ingen
Ulejlighed eller Udgift faa af os.
Læser ! Tænk over dette Spørgsmaal.
Patrouillejører.

*

*

*

F. D. F.
I Søndags foretog F. D. F. den
første Marschtur i det nye Aar, med
bringende Orkestret, der for første
Gar.g skulde „vise sig“- Maalet for
Marschen var Holte eller rettere sagt
Vejle Sø, hvor man skulde tilbringe
et Par Timer med Skøjteløbning. Da
denne fornøjelige Sport var drevet
en Times Tid, spiste man Frokost
for derefter i sluttet Trop at drage
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op til Bankbestyrer Nissen, der havde
gjort os den Glæde at invitere hele
Kredsen paa Chokolade. Da hver
af Drengene havde sat et Par Kopper
af denne Drik til Livs og spist et
halvt Dusin „Basser“, gav Orkestret
et Par Numre ti! Værternes store Til
fredshed.
Ovenpaa denne „Nydelse'1 drog
Kredsen, efter at have raabt et kraf
tigt Hurra for den ædle Giver, afsted
til Lyngby, hvor Ankomsten fandt
Sted ved 2-Tiden..

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

Vi vil bede vore unge Damer om
at holde Balkjolerne i Orden omkring
Midten af Februar; thi de kan gøre
ganske sikker Regning paa et Skole
bal. Vi er — desværre — endnu
ikke bemyndiget til at meddele hvilke
Overraskelser, der venter dem med
Hensyn til Underholdningen.

*

*

*

Fredag den 14. Januar holdt en
Dame Foredrag om »Finland«; men,
som en af Bestyrerne ganske rigtigt
bemærkede bagefter, handlede det
mere om Danmark end om Finland.

*

*

*

Diskussionsmøde Onsdag den 28.
Januar 1914. Emne : Den danske
Elaade. Indleder : Hr. Intendantur
assistent Gruntvig.
Bestyrelsen.

Arbejd
for
De Isenkræmmere, der har Udsalg
af Skøjter og averterer i »V. B.«,
maa være bleven halvvejs Millionæ
rer paa Grund af det herlige Skøjte
føre ; og Lyngby Apotek har maattet
skaffe sig en ekstra Forsyning af
Gazebind og Hæfteplaster til alle de
større og mindre Skrammer, som
Begyndere i den ædle Sport erhver
ver sig. For Resten ønsker vi, at
Skøjteføret maa holde en Tid endnu,
da det giver røde Kinder og godt
Humør (og maaske mindre godt lærte
Lektier, som vi dog i den korte Tid,
Skøjteføret varer, vil bede Lærerne
tage med lidt godt Humør).

„Vort Blad“s

Udbredelse!
Elektrisk Lommelampe
betydelig forbedret Udførelse,
med
stærktlysende Metaltraadslampe og bed
ste „Elektra“ Tørbatteri fra

¡25 —

250

med Kultraadslampe fra 85 Øre.

Jllum.
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Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.
Fotografisk Etablissement.

Hovedgaden 76.

Telefon 273.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Den sparsomme Husmoder anvender kun

IRMA VEGETABIL
MARGARINE

„Vort Blad“
koster 35 Øre Kvartalet ; udenbys be
taler 60 Øre.
Abonnement tegnes ved Henvendelse
til Forretningsføreren: Sorgenfrivej 4.

Raad

har alle til at holde
,,VORT BLAD“.
derfor alle til afholde

- - - - - - - - - - - - - - „Vort Blad“.

Schreiber & G. Petersen’s Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.
loger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandel
samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

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

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Lykønskningskort !

Telf. 337.

Emil Clausen,mat, Fotograf,
Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. Empire Visit,
2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage fra 9=7.
CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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KNUD HENRIKSEN^B
BOG- OG PAPIRHANDEL.

Samlermærke= Album

Samlermærker

fra 10 Øre.
fra 1 Øre.
Frimærker. --------------- Frimærkealbum.

HOVEDGADEN 26.

Husk

TLF.57.

at de bedste Manufakturvarer faas billigst
hos

Johs. Petersen,
Vett & Wessels Udsalg.
Lyngby.

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

Stærke Drengedragter i blaat Cheviot, saavel som i
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer
haves paa Lager.
Eget Værksted.
God Pasning.

„T øj hisset1^

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Ennas Fotografi
apparater.
fra 6 Kr. komplet.
Forlang Prisliste.

A. Enna,
Vimmelskaftet 47, København.

Kjolotøer og Drengetgj
bedst og billigst hos

A. R. Andersen,

Lyngby Hovedgade 40.

Tlf. 55.

R. W. RASMUSSEN
Hovedgaden 34.

Tel. 151.

ti. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

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

Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

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.

