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Nr. 18. Mandag d. 1. Juni 1914. 2. Aarg.

Generalforsamlingen.
Den 15. Maj afholdtes „ Vort Blad“s 

og ,Klabben"s aarligé Generalfor
samling.

Da langt om længe „det akademi
ske Kvarter“ var gaaet, var der ialt 
forsamlet ca. 30 Elever i Realklassen, 
og desuden var Hr. Thyssen til Stede 
som Repræsentant for Skolen. Først 
bød „Vort Blad“s Redaktør „Velkom
men“, og Poul Larsen valgtes til 
Dirigent.

Som første Punkt paa Dagsordenen 
stod Beretningen om det forløbne 
Aar. Redaktøren omtalte først det, 
der var foretaget indtil Dato, og der
næst Planerne for Fremtiden.

Her skal blot opremses de forskel
lige Ting, der er foretaget udover 
den redaktionelle Ledelse af Bladet, 
de nærmere Enkeltheder er jo kendt 
fra ,,Avisen“s Spalter : Fotografikon
kurrencen, Ideen til Sportskampen, 
det nye „Hovede", Prospektkortene, 
Skakkonkurrencen og — last but not 

least — det første Redaktørstævne. 
Hvad Planerne for Fremtiden angaar, 
omtalte han det store Sommerferie
nummer.

Bladets økonomiske Forhold er 
gaaet betydeligt frem ! Det 15 Kr. 
store Underskud, der var ved Redak
tionens Tiltrædelse, blev dækket ved 
den lille „Basar“, der var i Forbin
delse med Fotografiudstiilingen ; der 
skabtes samtidig en i høj Grad nød
vendig Driftskapital paa 35 Kr. Bla
det kan nu sagtens bære sig ; det 
skyldes bl. a. den Omstændighed, at 
Abonnentantallet er blevet forøget 
med omtrent det tredobbelte, og at 
Abonnementsprisen for udenbys Abon
nenter er nedsat til kun 40 Øre Kvar
talet.

Tilsidst udtalte han en Tak til alle 
sine aktive Medarbejdere, først og 
fremmest til de virkelig faste Skri
benter !

Man var nu naaet til det vigtigste 
og tillige det mest spændende Punkt 
paa Dagsordenen : Valget af den nye 
Redaktion. Atter giver Dirigenten 
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Ordet til Redaktøren, der begynder 
med at foreslaa en ny Ordning af 
Bladets Ledelse ; saaledes at den 
bestaar af en Redaktør, en Redak
tionssekretær og en Forretningsfører; 
ingen maa overtage mere end ét af 
disse Hverv. Ved denne Ordning 
risikerer man ikke, at hele Bladets 
Ledelse — som nu — bliver forestaaet 
af en enkelt, noget der i mange Til
fælde er i høj Grad upraktisk. Re
daktionssekretærens Arbejde skal be- 
staa i at støtte Redaktøren ! — ikke 
som nu i at skrive Regninger og til
med gøre det elendigt.

Da alle var enige om denne Ord
ning, der uden Tvivl ogsaa er den 
bedste, foreslog Redaktøren, at den 
nye Redaktion kom til at bestaa af 
følgende : Arthur Andersen, Redaktør, 
Poul Larsen, Redaktionssekretær, og 
Svend Klausen, Forretningsfører.

Ved Afstemningen blev den valgt 
med stor Majoritet, der afgaves kun 
2 — to — Stemmer for andre end 
de af Redaktøren foreslaaede.

Nu kom Turen til de faste Skri
benter. Redaktøren foreslog, at der 
til dette Hverv valgtes nogle unge 
Piger — saa har den fremtidige Re
daktør Ryggen fri, hvis der ikke kom
mer noget, der interesserer de unge 
Piger. At alle var enige om dette, 
viste sig bedst deri, at der blev fo- 
reslaaet 3 mandlige og ikke mindre 
end 4 kvindelige Skribenter. Af 
disse valgtes med stor Majoritet 
Augusta Pinhott og Elly Olsen. (Uha, 
hvor det maa være flovt at være 
kvindelig Elev i Gymnasiet), endvi
dere valgtes Hilmer Gudmundsson og 
Helge Knudsen.

Til Fotografer valgtes Thorkil Knud
sen og Etik Sørensen. Endvidere 
valgtes til Revisorer Emil Bentzen og 

den afgaaede Forretningsfører, Helge 
Knudsen.

Efter at alle disse Valg havde fun
det Sted, udtalte Hr. Forstander 
Thyssen en Tak til den afgaaede 
Redaktør.

Endelig var „Vort Blad“s General
forsamling forbi, og „Klubben“s Tur 
kom nu. Da det omtrent var blevet 
mørkt, skaffedes i en Fart en Lampe 
til Veje, og Formanden oplæste et i 
høj Grad partisk Referat af Møderne.

Efter at man langt om længe var 
kommen igennem det, valgtes „Klub- 
ben“s nye Bestyrelse, der kom til at 
bestaa af følgende : Formand, Thor 
Jørgensen, Næstformand Hilmer Gud
mundsson og Sekretær, Karen Stub.

Som Afslutning paa Generalfor
samlingen motiverede „Vort Blad“s 
Redaktør et Leve for Skolen, og bag
efter takkede Hr. Thyssen.

Nu lægger nye Folk atter ud for 
at lede „Vort Blad“. Gid Held og 
Lykke maa følge dem i dette Fore
havende, saaledes at de kan føre Bla
det videre i det gode Spor, det nu 
er inde i !

Pigernes Gymnastikopvisning
fandt Sted Lørdag den 16. Maj. Vi 
havde tilfældigvis ikke „Time“ fra 9 
—10 og vandrede derfor ned i Gym
nastiksalen, hvor vi fandt en meget 
talrig Tilskuerkreds — der var for
uden Censoren, Fru Bjerre og Pres
sens Repræsentant 2 — to Tilskuere, 
Fra 9—10 var det Realens og 4. 
Mellems kvindelige Gymnaster, der 
»var oppe«. Pladsen her tillader os 
desværie ikke at komme ind paa de 
forskellige Øvelser, vi skal blot om
tale enkelte Ting.
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De unge Piger skulde være gaaet 
ned og set paa vor Gymnastikopvis
ning ved Sportsstævnet, der kunde 
de have lært en hel Del — men først og 
fremmest det, at der skal Fut og Fart 
i en Gymnastikopvisning; det mang
lede de i høj Grad. Naar de f. Eks. 
skulde sætte Skamlerne op paa Rib
berne, gjorde nogle af dem højre om 
og nogle venstre om og førte Skam
len lige op paa Plads, som det nu 
kunde træffe sig, med stor Fare for 
at give sin Sidemand den i Hovedet 
(Skamlen skal føres i en stor Bue op 
over ens eget Hoved, og det hele 
skal være forbi i et Nu). Kort sagt, 
der manglede Livlighed og Præcision. 
Skulde man fremhæve noget særligt 
godt, maatte det blive Nedspringene, 
der har de mandlige Kolleger noget 
at lære.

Hvis de 3 daarligste Gymnaster 
blev fjernet, kunde Holdet nok blive 
godt — men saa blev det jo ogsaa 
kun paa 6.

Jeg tror, at der kunde blive et pænt 
Kvindehold paa ca. 15 Deltagere, 
naar de blev taget blandt alle Sko
lens Elever.

Senere paa Dagen var Gymnastik
salen omtrent fuld af Mødre, saa de 
stakkels Gymnaster næsten ikke 
kunde komme til at g»re Gymnastik.

Criticus.

Krigen 1864.
Den engelske, Udenrigsminister 

Lord Russel, havde lige fra Krigen 
Begyndelse arbejdet for at faa Fjendt
lighederne standset og Stridsspørgs- 
maalet afgjort ved en Konference. 
Underhandlingerne skred imidlertid 
langsomt fremad, hvad der især skyld

tes Preussen, som ønskede at møde 
paa Konferencen med Erobringen 
af Dybbøl. Først den 25. April sam- 
mentraadte Konferencen i London, 
hvor Danmark og de tyske Stormag
ter skulde se at komme overens, 
under Mægling af de andre Stor
magter og Sverige—Norge. Samme 
Dag, Kampen ved Helgoland stod 
sluttedes her en Vaabenhvile, som 
skulde træde i Kraft den 12. Maj.

De danske Befuldmægtigede, hvor
iblandt var Udenrigsminister Quaade 
og Krieger, krævede straks, at Afta
lerne fra 1851—52 skulde danne 
Grundlaget for Forhandlingerne; skønt 
vore Modstandere havde begyndt 
Krigen for Opretholdelsen af disse 
Overenskomster, forlod de dem nu, 
da de var kommet til Fredsforhand
linger og opstillede noget ganske 
andet, nemlig et Slesvig—Holsten 
med Slesvig og Holsten nøje forbun
den med hinanden, og saaledes at 
Arvefølgen var forbeholdt Afgørelsen 
af Forbundsdagen i Frankfurt. De 
danske Befuldmægtigede vilde dog 
ikke indlade sig herpaa, og snart til
fredsstillede det heller ikke længere 
Tyskerne. Da var det, at England 
kom frem med et Forslag om en Af- 
staaelse af Lauenborg, Holsten og 
Landet Syd for Slien — Dannevirke.

Vore Modstandere vilde imidlert!d 
kun gaa ind paa en Linie mellem 
Aabenraa og Tønder. Da forlod de 
neutrale Magter deres eget Forslag 
og tiltraadte et af England fremsat 
nyt, hvorefter en Delingslinie, mellem 
Sli- og Aabenraalinien skulde be
stemmes ved Voldgift. Preussen og 
Østerrig vilde gaa ind paa debe som 
Mægling, uden at love at bøje sig 
for den. En Mulighed var da her 
aabnet. De nationalliberale Førere 
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langsomt fremad, hvad der især skyld- 
og næsten alle vore ledende Politi
kere raadede til at gaa ind herpaa. 
Monrad fastholdt imidlertid Kravet 
paa Grænsen ved Dannevirke. Den 
21. Juni blev det da vedtaget i et 
Statsraadsmøde at afvise Voldgiften, 
fordi Kongen, hvem Monrad havde 
overladt Afgørelsen, stolede paa gun
stige Efterretninger fra England, der 
stadig mere syntes stemt for at gribe 
ind i Krigen. Ved Mødet paa Kon
ferencen den 25. Juni var der derfor 
intet andet at gøre end at fastslaa, 
at det ikke var lykkedes at komme 
til nogen Løsning af Stridsspørgs- 
maalene. Samtidig erklærede de ty
ske Stormagters Deputerede, at Prin
cippet om Hertugdømmernes Ad
skillelse fra Danmark fra det Øjeblik 
af nødvendigvis var Hovedbetingel
sen for Freden for de tyske Magter. 
Konferencen afløstes da uden Resul
tat samtidig med, at Vaabentilstanden 
var til Ende.

Arthur Andersen.

Hvad skal jeg være?
Lærer.

Der findes adskillige Lighedspunk
ter mellem Præstestillingerne og 
Lærerstillingerne. De sidste er dog 
af en mere uensartet Karakter og 
falder i 2 Hovedgrupper, Kommune
skolelærerne, der rekruteres fra Se
minarierne, og Gymnasielærerne, der 
som Regel maa underkaste sig en 
vidtløftig Embedseksamen. I økono
misk Henseende er Kaarene ikke 
meget forskellige ; Kommune- eller 
Folkeskolelærere i Byerne kan efter 

deres sidste Lønningslov opnaa fra 
1500 til 3000 Kr. og som Overlærere 
fra 3000 til 4200 Kr., for Lærere paa 
Landet er Lønningerne noget mindre.

Bedst stillede er Statsskolernes 
Lærere, men man kan dog næppe 
tilraade nogen at studere Filologi af 
økonomiske Grunde. Studiet er lang
varigt og kostbart, og Udsigterne 
for smaa. Kun paa et Punkt, de 
mange Ferier, synes Lærerstillingen 
at byde en særlig Fordel ¡fremfor an
dre Stillinger.

Ingeniør og Arkitekt.
Ingeniører og Arkitekter er ligesom 

Sagførere i høj Grad afhængige af 
Op- og Nedgang i Forretningsforhol
dene. I de gode Aar tjener de tykt 
og kan maaske tjene en Formue, 
men saa kommer der magre Aar, 
hvor der intet er at gøre og fortjene. 
Her har de imidlertid den Udvej 
fremfor Juristerne, at deres Uddan
nelse kan skaffe dem et Erhverv og- 
saa i Udlandet. Der findes adskillige 
danske Polyteknikere, der har Stil
linger udenfor Landets Grænser, og 
som i en tidlig Alder har opnaaet 
større Indtægter end deres jævnal
drende hjemme. Men de er i Reglen 
bedre uddannede som Fagmænd end 
som Forretningsmænd, og det er 
kun undtagelsesvis, at de vender 
hjem som Nabober. Af denne Grup
pe havde knapt 45 % over 2400 Kr. 
aarlig, ca. 10 °/B over 10,000 Kr. aar
lig og knap 3 °[Q over 30,000 Kr. 
aarlig, hvilke Tal sikkert nu maa re
duceres noget.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er-
Q Redigeret af POUL ASMUSSEN. 6)

Sektionsførerstævnet i 
Næstved.

Om Morgenen Søndag d. 10 stil
lede Sektionsførerne i K. F. U. M. 
for at høre et Par Foredrag. Hermed 
tilbragtes ca. 2 Timer, hvorpaa vi 
gik til Kvartererne for at spise til 
Middag. Og da det var gjort, mar
cherede vi ud til Herlulsholm med 
Musik i Spidsen, og besaa Skolen og 
Kirken med Gravene. Da vi havde 
været der en Timestid gik vi ind i 
et Skovløberhus, hvor vi drak Kaffe, 
medens Orkestret musicerede og 
bl. a. opvartede med »Det er Nat«. 
Efterhaanden blev Klokken mange, 
og Kl. marcherede vi ind i 
Byen for at spise til Aften hos vore 
elskværdige Værter, og Kl. 7% tog 
vi paa Banegaarden Afsked med 
Næstved’erne og drog til Lyngby ef
ter en vel tilbragt Dag.

Dax.

Søndag d. 17. Maj, afholdtes Divi
sionsmøde i Ermelunden. Øvelsen 
gik ud paa at konstatere Troppens 
praktiske Færdighed i Ambulance
tjeneste. Ved de afholdte Prøver 
vandt vort I. Hold første Præmie, en 
udmærket Ambulancekasse, medens 
Bagsværd I. blev Nr. 2. Vort II. Hold 
placeredes som Nr. 7. Det sejrende 
Hold bestod af følgende: Poul As
mussen, Gustav Frederiksen, Svend- 

Aage Asmussen og Jørgen Lemche.
Vi præsenterede her for første Gang 

vor ny Tropskærre, der vakte stor 
Beundring.

* * *

Fra 23.—24. ds. havde Troppen 
Lejr i Holte hos Direktør Billenstein, 
i hvis store Park vi bivouakerede 
Natten over. Desværre blev alle 
Deltagerne næsten ædt af Myg, men 
ellers forløb Turen paa bedste Maade.

Stor Ulykke.
Tropskærren har søgt Skilsmisse — 

hvor sørgeligt! Ulykken skete paa 
selve Sorgenfri Bakke, da Troppen 
i Lørdags rykkede i Lejr. Vognen 
var overbelastet, og saa gik den op i 
Sømmene. Bedst som vi kører, ud
støder Uhyret en uhyggelig Lyd og 
lægger sig midt paa Gaden med 
knækket Akse, — det maatte slaas 
ned med det samme, og lidt efter 
kom Ligvognen og kørte Resterne 
væk. — Troppen sørger i Stilhed, 
men haaber paa en snarlig Genop
standelse.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort 
Blad“'. 35 Øre Kvartalet.
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1 Slutningen af Pinseferien skal 
Magister la Cour med 1 G. og IV 
MI. paa den baltiske Udstilling; efter 
at den er beset, skilles Deltagerne, 
idet Hr. la Cour og I G. rejser en 
Dags Tid til Lund og IV MI. rejser 
hjem.

* * *
Der er dannet en Pigespejderpa- 

trulje her i Lyngby foreløbig dog kun 
paa 5 „Mand*; den vil komme til at 
staa under den nyoprettede Pigespej
ders Division.

* * *
Tirsdag den 19. fortalte Magister 

la Cour for hele Skolen om sin Rejse 
til Norge.

* * *
Mandag den 25. forlod Hr. Holme 

Skolen, og Hr. Larsen afløste ham 
som Hr. Müllers Vikar. Det vides 
ikke med Bestemthed, om Hr. Holme 
senere vil »gaa igen«.

Det ser ud, som om det er blevet 
sidste Mode paa Skolen, at gaa med 
Lorgnetter. »Vort Blad«s Redaktør 
optræder med et Par — dog ikke, 
fordi han er — kortsynet, men fordi 
han er nærsynet.

Christian Peitersen spaserer rundt 
med et Par grønne do., for at den 
grønne Ungdom, han sidder iblandt 
i Klassen, ikke skal stikke for meget 
af imod Omgivelserne. Han ser ly
sere paa Verden, naar han tager 
dem af.

§
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Penkala g
selvspidsende Blyant altid 

parat til Brug. ra
Elegant Udseende.

|OO
g

faas hos

Jllum. I

J. H. HILLEBRANDT,
Telf. 9. Lyngby. 

Største Lagep af Sengeudstyp og Hvidevapep. Fuldstændig Tpikotage- 
og Lingepiafdeling fop Damep, Heppep og Bøpn.

---------- Kjole tøj er og Konfektion. ------------
V - —

Køb Deres Varer hos CARL JOHANSEN. "^8

J. Mehren, Frisør» & Barbersalon, Jernbanevej 2, Lyngby.
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Lyngby Broderimagasin,
-------------  Jernbanevej 1. -------------

Stort Udvalg i paategnede Bluser og 
Barnekjoler.

M. Petersen.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

En Nød
kender man paa Kærnens fine, søde 

Smag.
Carl Scheplers Irma

Vegetabil Margarine 
har samme gode Egenskaber, 
kendt overalt som den bedste.

LEKTRISK RINGELEDNIN3S 
OG TELEFON MATERIEL 

bedst og billigst
AKTIES. F. GOTTLIEB HANSEN
Ny Dstercadï 11. Kqbmtüvr;.. kJ

K“ Husk C. A. Nielsens Cycleforretning, Hovedgaden 3.

Schreiber & G. Petersen’s Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.

Inger ftitlevsens Bogbinderi & Papirhaadel
----------------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

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

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

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

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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- — - Fotografiske Artikler. ■ =
Plader - Films - Fremkaldere. Lysfølsomt og selvtonende Papirer og Postkort. 

Plader fremkaldes og kopieres. * Forstørrelser adføres.
Et fikst moderne Klapkamera 17 Kr. Vejledning gratis.

Knud Henriksen. hovedgaden 26. Tlf. 57.

Rains Skotøjsmagasin =^=----
fører altid største Udvalg af fikse, solide Nyheder fra de bedste danske Fabrikker. Prøy 

voiæ stærke Skolestøvler, Sandaler, Fodboldsstøvler og prima Gymnastiksko, 
meget billigt. Extra stærke Saaler under Skolefodtøj.

===== Reparationer hurtigt og solidt. - ----
Hovedgaden 52. Tlf. Lyngby 17.

C. Frederiksens Skrædderforretning, Hovedgaden 5.
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, 

—— Fotografiske Artikler. - ■ — 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

Prci saavel til Køkkenhaven som ti' Blom- 
i rt) sterhaven i garanterede 1. Klasses 

spiredygtige Varer.
Dlnflfa«. af Stauder, Roser, Sommerplan- 
r 1 illi LC I ter i mange nye og smukke 

Sorter.
Læggekartofler, Skarlotter, Jordskokker, Gladi
olus, Begonieknolde, Georgineknolde billigst hos

OSCAR HAMANN,
Hovedgaden 26. Telf. 179.

Nyeste Modeller for Sommer
sæsonen. hjemkommen.
Alvilda Friis,

. Modemagasinet. jernbanevej 1.

Crome & Goldschmidt
har overdraget

R. W. Rasmussen
Eneudsalg for Lyngby.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

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


