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VORT BLAD.
- Organ for aT
J Lyngby højere Almenskole.

Nr. 19. Tin dag d. 1. April 1913. 1. Aarg.

Protest.
Vor Redaktionsartikel fra sidste 

Nummer har fremskyndt flere af vore 
Læsere til at protestere mod vor 
Opfattelse af Forsvarsindsamlingen i 
Skolerne. Vi har faaet tilsendt tre 
Indlæg, men da Pladsmangel forhin
drer os i at optage dem alle, anfø
rer vi her kun Hr. stud. mag. Høg
steds, da det er priseligt kort og fri 
for de — ja skal vi sige Forløbelser 
— som de to andre fremviser.

Høgsted skriver:

I Redaktionsartiklen i sidste Num 
mer af „Vort Blad", blev en An
skuelse udtrykt, som Undertegnede 
finder en Del at indvende imod. 
Der kan anføres følgende : — „vi 
kan ogsaa faa for meget af det 
gode, vi kan ogsaa i vor Stræben 
efter at bringe Omverdenens Be
vægelser inden for vor Kreds, 
drage noget ind, som ikke horer 
hjemme der.“

„Er noget saadant ikke sket, 
naar man i Skolen begynder at 

tage aktiv Del i Politik og hvad 
der dertil hører?“

Dertil er at svare, at for det før
ste staar selve Redaktøren, som 
Formand for en Diskussionsfore
ning, der særdeles ofte har haft 
Spørgsmaal af social-politisk Ka
rakter til Emne for Debatten.

For det andet er det jo, som ofte 
nævnt, det betydningsfulde ved den 
Aand, som bærer den paabegyndte 
Forsvarsindsamling, at den er hæ
vet over Partipolitik, i hvert Fald 
prøver at samle og forene dem, 
der i andre Sager kan staa som 
Modstandere. Just derfor er det 
smukt og paaskønnelsesværdigt, 
at Bevægelsen ogsaa har naaet 
Skolerne. Det er et Vidnesbyrd 
om, at Sagen der kæmpes for, er 
god, at alle, gamle og unge, helt 
ned ti! de alleryngste, kan bringe 
et Offer for den.

At der ved denne Indsamling, 
som ved alle lignende Tilfælde, 
hvor Offervilligheden paakaldes, 
kan hæfte sig Misbrug, saavel fra 
ældre som yngre, forringer dog 
ikke det smukke ved Tanken.
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Naar den ærede Skribent lidt 
sofistisk, forsøget at slaa sig selv 
i Hartkorm med de alleryngste 
af sine Skolekammerater, falder 
hele Artiklen een lidt for Brystet, i 
Særdeleshed naar man ofte har 
haft Lejlighed til at iagttage hans 
Stilling (forstandsmæssig begrundet) 
til Forsvarssagen.

Knud Høgsted.

Hr. Høgsteds — og for den Sags 
Skyld ogsaa de andres Indlæg — 
fremfører særlig tre Indvend nger.

For det første mener Høgsted, at 
Forsvarssagen ikke er nogen Parti
sag. Jo den er! Thi ved en parti
politisk Sag, forstaar man en Sag, 
hvorom to eller flere politiske Par
tier er uenige — saaledes som det 
netop er Tilfælde med Forsvarssagen. 
Hvad mon Folk vilde sige, hvis Anti- 
militaristerne en skønne Dag satte en 
Indsamling i Gang til Fordel for Be
kæmpelsen af Danmarks Forsvar og 
erklærede, at det ikke var noget 
Partiforetagende ?

Hr. Høgsted bebrejder os dernæst, 
at vi ikke kan indse det smukke ved, 
,,at alle, gamle og unge, helt ned til 
de alleryngste kan bringe et Offer 
for den“. Vi beklager, men for os 
er det fremdeles umuligt at indse 
det smukke i, at de yngste og aller
yngste vænnes til at handle for noget, 
hvis Berettigelse de ikke har Begreb 
skabt om; vi forstaar det ikke — paa 
Trods af Hr. Høgsteds Lyrik.

Endelig mener Indsenderen at se 
noget ulogisk i, at „V. B.“s Redaktør, 
der er „Formand for en Diskussions
forening, der særdeles ofte har haft 
Spørgsmaal af social-politisk Karakter 
til Emne for Debatten“, vil formene 
Eleverne at tage Del i Forsvarsind

samlingen. Hertil skal vi kun be
mærke, at der er et langt Spring fra 
ved Diskussion og Meningsudveks
ling at søge at danne sig en Mening 
om noget og 11 at handle til Fordel 
for det.

Svend Thorsen.

Spejdernes Ven.

Direktør Falck.

Mon Direktør Falck ikke er Dan
marks populæreste Mand ? Blev det 
Ungdommen omkring København, der 
skulde afgøre det, blev han sat igen
nem med knusende Majoritet. Og 
med god Grund. Thi hvor var det 
herlige Hønæsbjærg henne, hvis Falck 
ikke eksisterede? ja, »Bjærget« var 
der vel nok, men hvor var Kælke
banen? og hvor var Midsommerfesten, 
hvor var den udmærkede Spejderud
dannelse o. s. v. ? Nej, naar Falck 
er saa afholdt af Ungdommen, som 
han jo er, — naar han bl. a. kommer 
i »Vort Blad« og bliver vist andre 
Hædersbevisninger (!), saa ei dette 
velfortjent, thi alle — alle uden Und
tagelse — skylder Direktør Falck 
Tak.



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

Onsdag den 26. Marts tog alle 
Mellemklasserne fat paa Arbejdet.

Underklasserne gik i Mandags til 
deres lille Gerning ud.

* * *

Til Underretning for Lyngby Spej
derne anfører vi følgende Notits fra 
„Aaret rundt“: En Revanchekamp 
paatænkes i den. nærmeste Fremtid 
imellem Lyngby og Nærum Tropper. 
Denne Gang bør vi mule Lyngbyerne, 
ellers bliver de bare storsnudede“. 
Nu ved 1 altsaa, hvad I har at rette 
Jer efter.

* * *

Søndag den 24. Marts blev Real
klassen fra 1911 fotograferet, da Sko
len ønsker Billedet til Ophængning i 
Gangen sammen med de tidligere 
Aarganges. Det er en ganske for
træffelig Idé, Skolens Bestyrere der 
har faaet, disse Billeder baade pynter 
og gavner.

* * ■ *

De af vore Abonnenter, som til 
Dato ikke er blevet opkrævet for 

Abonnement paa „V. B.“ for Januar 
Kvartal, faar deres Gæld tilgivet, — 
vi skriver det paa Skarlagensfeberens 
Regning !

* * *

Paaskeferien tilbragte Frk. Johan
sen og Inspektør Jensen i Jylland, 
henhoklsvs i Fredericia og Frederiks
havn.

* * *

Den 1ste Revanchekamp, hvad en
ten den bliver med „Mollerupperne“ 
eller ,,Nærummerne“, vil rimeligvis 
ikke finde Sted før sidst i April. Der 
er altsaa Tid endnu.

* ' **

Om Boldbane-Spørgsmaalet fore
ligger endnu intet.

* *

Frøknerne Bettenhaus og Brodersen 
kan nu efter vel overstaaet Rekon
valescens sammen med os andre 
glæde sig over Foraarsvarmen.

* * *

Har I hørt, at Henry Ludvigsen er 
bleven Ridder af Dannebrog paa 
Grund af sin Artikel i „Vort Blad“s 
forrige Numer om at støtte Indsam
lingen, og at han i den Anledning er 
blevet hjulbenet af bare Glæde ? og 
har 1 hørt, at Martin Sørensen gør 
indgaaende Studier angaaende de 
forskellige Klassers Personer, inden 
han skriver sine: Kendte Ansigter 
samt at dette Studium er Grunden 
til den glimrende Karakteristik man 
faar, og at I altsaa ikke skal være 
bange, hvis han en skønne Dag med 
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et Forhold, som Torben Frederiksen 
ogsaa selv klager over. ,.Skolebla
det“, „Metreopolitanbladet“ og „Vort 
Blad“ er Danmarks største Skoleblade.

Anmeldelsen af „Metreopolitaner- 
bladet“ maa vi udskyde til næste 
Gang, og i Stedet for tage fat paa 
et os tilsendtjBlad for hele Danmarks 
Skoleungdom, nemlig „Skolebladet“. 
Det begyndte at udkomme den 1ste 
Februar, men gaar vistnok ind igen 
inden den 1ste April. Og det har 
fortjent det. 1 Stedet for Artikler 
omhandlende Forhold af Interesse for 
hele Danmarks Skoleungdom, bringer 
det ikke mindre end 3 fortsatte 
Fortællinger o. 1. Skal det vinde 
frem, maa det anlægge en hel an
den Kurs!------------

I det hele taget har man megen 
Fornøjelse af at stifte Bekendtskab, 
med danske Skoleblade, de viser 
maaske bedre end noget scm helst 
andet, at Danmarks Ungdom er stærk 
og fremadstræbende. Et enkelt uhel
digt Organ bør ikke være nok til 
at ændre Iagttagerens Anskuelse. 

maner er nu paa sit højeste; mange 
ans'renger sig af al Kraft for at kom
me i Besiddelse af hele dette Biblio
tek omfattende 23 Bind !

Har Du, kære Læser, endnu ikke 
deltaget i Kapløbet, saa skynd Dig 
endelig med at faa begyndt, maaske 
kan det endnu lykkes Dig at bære 
Prisen hjem. Ved at skaffe »Vort 
Blad« mange Abonnenter gavner Du 
først Dig selv, menlig ved at vinde 
Præmien, dernæst »V. B.<, og gen
nem det igen Dig selv.

Hvem staar den 10. April som Sko
lens mest egenkærlige Elev?

Kendte Ansigter.
il

Realklassen Anno 1913

Som Realklassens største Gæk 
uden Tvivl man Peter nævne kan, 
og „Dres“, der sludrer i et væk, 
om det hvorpaa han ej har Spor 

Forstand.

Vi anmoder vore Abonnen
ter om at købe hos de Hand= 
lende, der averterer i „Vort 
Blad“-

Hvem er den mest egenkærlige 
her paa Skolen ?

Den der vinder »Vort B ad«s 
Præmieopgave,

Det spændened Kapløb om Inge- 
manns ikke mindre spændende Ro-

Helge, en af de berømte Realister, 
staar ved Lottenborg forladt, og ene, 

af sin Trop, 
han knytter Haanden, spejder 

truende og bister, 
om ikke een dog skulde møde op!

1 Diskussionsklubben Dagmar og 
Margrethe kommer, 

der er aldrig Ro for deres dumme 
Grinen, 

skønt Dirigenten aldrig stopper 
med sin Klokkes evindelige Kimen. 

M. S.



1. Aarg. VORT BLAD. Nr- 19.

Ovenstaaende Billede viser den 
Bil — ganske vist paa en Børnehjælps
dag — hvormed Redningskorpset fore
tager sine mange- og lange »Land
ture«, dem hvorfra Falck vender til
bage med øget Popularitet —■ og en 
god Gerning tigere.

Observator.

Fodboldspillet.
Et Raad til Juniorspi'lerne.

Det har voldet en Del Vanskelig
heder, at faa sammensat Holdet for 
den kommende Sæson, thi der er jo 
mange Spillere at vælge imellem, og 
mange af disse er lige dygtige, men 
efter lange Overvejelser er det lyk
kedes, at blive enige om følgende 
Hold, hvis Sammensætning Spillerne 
haaber, at Hr. Cand. Bo billiger:

Kampholdet.
Maalmand: Poul Asmussen (Hein

rich Dørge), backs: Svend Thorsen 
(Jørgen Drewsen) og Gustav Frede
riksen (Poul Rasmussen), halfbacks : 
Thor Jørgensen (Andreas Nissen), 

Emil Bentzen (Chr. Peitersen) og 
Knud Lewaid (Svend-Aage Waagn- 
sen), forwards: Martin Sorensen 
(Poul Friche), Henry Ludvigsen (Th. 
Knudsen), Knud Seidler ( Aage Niel
sen), Aage Buss (Svend-Aage 
Martensen) og Ejnar Rasmussen 
(Kaj Stub).

Nogle Indvendinger vil der jo al
tid kunne gøres, men mon der alligevel 
kan findes tn bedre Ordning? Vi 
tror det ikke. Lad os saa haabe, at 
det kan vinde de 2 Revanchekampe 
m. m.

Boldklubben „Sorgenfri*.
Da vi ikke her paa Skolen har 

nogen egen Boldklub, men da det jo 
alligevel er udmærket at træne rati
oned uden for selve Skoletiden, vil 
vi meget anbefale vore Læsere, at 
indmelde sig i Boldklubben „Sorgen
fri". Denne Klub er en af Nord
sjællands største og staar nu som 
Medlem af „Nordre Birks Boldspil
union“, hvis Medlemmer har Adgang 
til en stor Pokalturnering o. m. a. 
Mange af os er allerede nu Med
lemmer, men der kan ikke blive for 
mange, særlig gælder det om at 
holde

Juniorholdene
godt besat. Derfor vil vi raade 
Drengene fra 2den—4de Mellemklas
se, til at melde sig ind i Klubben, 
saa meget desto mere som Skolen 
ved den lige afholdte Generalforsam
ling blev repræsenteret mellem Klub
bens Tillidsmænd.

Fodboldspiller.
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Aarsag og Virkning.
Genrebillede fra Skolelivet.

Aarsag:
Med Kneb og List han lemped’ sig 
mod sidste Time hen ;
men ak — med Gru bekendte han, 
det værste var igen.

Det værste, ja — thi alle ved, 
at Tysk er saare svært.
Det havde i det mindste hati 
af Selverfarring lært.

Og Timen kom — og han blev hørt;
Fiasko! — ren og skær, 
og Dommen lød: „nu bliver Du 
og lærer Lektien her.“------------

Virkning:
En stille Times Samvær med 
„Hr Kaper“ etter tie, 
i Selskab med en sekaars Pog, 
der hakker ABC — — —.

Peter Thorsen.

Stank.
Da „Aaret rundt“ vilde myrde 

„V. B.‘‘s Redaktør.

1ste Paaskedag blev der begaaet 
et grimt Attentat paa Svend Thor
sens Liv, og kun ved 2den Mands 
Mellemkomst freistes han fra den 
sikre Død! Det gik saaledes til. 
Redaktøren sad og læste i Madvigs 
latinske Grammatik — det gør han 
nemlig altid i sin Fritid — og saa 
kom Posten med „Aaret rundt“.

Straks ved Modtagelsen af dette 
Stykke Papir steg en uuholdelig 
Stank ham i Møde, det flimrede for 
hans Øjne, og han besvimede. Post
budet havde imidlertid Aandsnær
værelse nok til at slaa Vinduerne i 
Stykker, saaledes at den unge Mands 
Liv kunde reddes.------------

Efter at Sv. Th. var kommet til 
sig selv igen, greb han Papiret med 
en Tang, gik ud ved et Hjørne, 
hvor Vinden var særlig stærk, og da 
han aabnede „Aaret rundt“, opdagede 
han øjeblikkelig Grunden til Stanken. 
Under de frygteligste Lidelser læste 
Th. nemlig en Anmeldelse af Næ
rum Kostskoles Skolekomedie. Der 
var Udtryk som : det udmærkede 
Spil der ydedes fra alle Sider, for
hindrede enhver Kritiks Frembry- 
den ‘---------------- „hans Spil var og-
saa fænomenalt" — — — — (et 
kraftigt Vindstød forte den modbyde
lige Stank bort) „Man skulde have 
troet, man var andre Steder, hvor 
kun de bedste Kunstnere kommer" 
------ -------- „Hans Minespil var for
træffeligt“ ----------------- „hans Repli
ker saa vittigt fremsagt, at hver Sæt
ning blev efterfulgt af fabel* (!)-------  
------- „Aldrig har vi hørt saadanne 
Klapsalver“------------ — (her vak
lede Red. hen til en Mur for at støtte 
sig), fremdeles : „Vi har set Soldater
løjer blive spillet flere Gange, baade 
paa offentlige Scener og paa Skoler, 
men aldrig har vi set en saa glim
rende . . o. s. v. i det uendelige !! 
Men da Sv. Th. var kommet dertil, 
maatte han melde Pas, støttende sig 
til Muren vaklede han ind tænkende : 
„Hvis dette er sandt, saa maa d’Hr. 
vist heller slaa sig paa Teatret og 
opgive Journalistiken, for den gør de 
kun Nar ad sig selv med !“

Puh — hvor den stank!
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Kolleger.

„Ordnip højere Almenskole“.

Vi veksler nu Blade med 4 Skoler, 
nemlig med Ordrup højere Almen
skole, Hellerup Gymnasium, Nærum 
Kostskole samt Metreopolitanskolen.

„Kvas'4.
Ordrup Skolens Blad bærer Navnet 

»Kvas« og udgaar hver Maaned. 
Indholdet er aktuelt og fornøjeligt og 
altid underholdende og let skrevet. 
Men kan en saa stor Skole som Or
drup højere Almenskole ikke bære 
et større Organ ? Skolen tæller, saa 
vidt vi véd, ca. 500 Elever, og dog 
er Bladet kun 8-sidet og af et meget 
lille Format. Men »Kvas« skrives 

maaske efter Prncippet: lidt men 
godt, — og i saa Fald har det naaet 
sit Maal; thi Indholdet er som sagt 
udmærket.

„Skolebladet“
er Navnet paa Hellerup Gymnasiums 
Skoleblad, Hr. Hartvig Møllers Skole 
har jo altid været kendt som en af 
Landets livligste og mest initiativrige 
Skoler (Spejderbevægelsen o. s. v.), 
og dette spores tydeligt paa Bladet. 
Efter vor Mening er der kun en Fejl 
ved det, nemlig den, at det skrives 
af et Par enkelte Elever og ikke af 
en Flok interesserede Skribenter, — 



et ugrundeligt Forskerpligt, Lup og 
alt andet til Faget henhørend.e under
kaster Jer en indgaaende Undersø
gelse? og hari hort, at Emil Bentzen 
er blevet baiberet, oven i Købet gra
tis, thi Barberen mente nemlig ikke 
han kunde være bekendt at tage no
get for det, saa lidt var der !

Paa Grund af en ganske overvæl
dende Stofmængde ser vi os denne 
Gang tvunget til at lade denne Ru
brik udgaa. I Kvartalets 2 sidste 
Numre vil Peter Thorsen skrive om 
,,En af de gode gamle Klasseskov
ture“.

og efter at Hr. Cand. Boe var valgt 
til Dirigent, vedtog man at stifte 
“L. S. B.“ Det vrimlede nu med 
Forslag om dens Ordning o. s. v., 
og den ene Afstemning efter den 
anden, fandt nu Sted under stor In
teresse. Da Klubben kun er 20 Mi
nutter gammel, da dette skrives, skal 
vi her kun nævne Bestyrelsen. For
mand : Emil Bentzen, Næstformand: 
Knud Seidler, Kasserer: Gustav 
Frederiksen, Materialforvalter: Paul 
Asmussen og Revisor: Martin Sø
rensen. Kontingentet blev fas’sat til 
25 Øre maanedlig. Bestyrelsen over
drog Svend Thorsen, at fastsætte 
Lovene.

Det er en Selvfølge, at alle Ele
verne s'øtter Klubben.

Lyngby Skoles Boldklub.

Tirsdag d. 1. April stiftede vi vor 
egen Boldklub. I 4. Mellemklasses 
Værelse var ca. 30 Elever til Stede,

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

(Lige ved Siden af Realskolen) 
Salmebøger! Prospektkort! Lykønskningskort 1

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. Telf. 337.
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Den sidste Tjeneste.

Drachmanns Klit.

Havet har ydet sin store Digter 
den sidste Tjeneste, — det har nem
lig fiiet ham ud af den mest ned
værdigende Nysgerrigheds og Profa
nations Arme.

I 6 Aar har pietetsl.øse Turister — 
særlig Københavnere — som Fluer 
omsværmet denne Lækkerbisken af en 
Digtergrav, kravlet omkring paa Klit 
ten, skaarel Splinter af Træ Lyren ved 

Indgangen til Gravkammeret, kort 
sagt, tilredt Digterens Grav paa det 
frygteligste.

Nu har Drachmanns Ven, Havet, 
hindret dette Uvæsen, ved at ned
bryde Klitten saaledes, at man har 
maattet flytte Aske-Urnen ind i Mu- 
sæet. — Mons tro de kan dy sig 
dér?

Observator.

Farvellus = Pedellus!

I Embeds Medfør er det herved 
vor sørgelige Pligt at meddele, at 
Pedell Jørgensen fra og med 1. Maj 
fratræder det ham siden 1909 betro
ede Embede som Pedell — paa Dansk 
Skolebetjent — ved „Lyngby højere 
Almenskole“. Naa — hm — vi skul
de maaske tale sagte om det sørge
lige ved Meddelelsen, thi var Hr. 
Jørgensen mon altid flink til at lukke 

de arme Mennesker, der om Morge
nen kom for sent, ind? Vi spør
ger blot 1 Lige meget, — mulige 
Konflikter er nu glemt, og „Vort 
Blad“ ønsker Jørgensen et hjærteligt 
Farvel og mange Tak! Men hvem 
bliver Efterfølgeren ? 1
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Fra Spejdernes Lejr.
1ste Lynbytrop ender Epidemien.

Selvfølgelig har Spejderne ogsaa. 
været ramt af Epidemien. Det er saa 
meget mere kedeligt, som vi lige var 
kommet godt i Gang med Patrouille
moderne.

Den Isie Februar begyndte vi igen 
saa smaat. Søndag den 16de toges 
der 3 2den Klasses Eksaminer, saa 
vi nu i det hele har 3 Spejdere af 
1ste Klasse og 9 af 2den ; ialt er vi 
18 Mand, og vi venter at faa en Del 
til nu til Foraaret------------. Forny
lig har vi stiftet et Tropsraad bestaa- 
ende af samtlige Patrouilleførere og 
Korporaler i Lyngby Trop, ialt 6. 
Dette Tropsraad har følgende Besty
relse : Formand: Helge Knudsen ; 
Næstformand : Poul Fricke og Sekre

tær : Poul Asmussen, og dets Formaal 
er at varetage Lyngby Trops Interes
ser, da vor Tropsfører, Hr. Skolebe
styrer la Cour, ikke har den fornødne 
Tid til sin Raadighed.

Vi har store Planer for til Sommer, 
idet Gustav Frederiksen har skaffet 
os en glimrende Lejrpladt paa Sam
sø, og desuden vil vi, hvis Tid og 
Vejr tillader det, foretage en Del 2 
Daget Ture fra Lørdag Eftermiddag 
til Søndag; om Natten vil vi ligge i 
Telt.

Til Sommer vil Troppen raade over 
5 Telte, hvilket maa siges at være 
meget godt til 18 Mand.

Til Slut vil jeg opfordre alle de 
Drenge, der har Lyst til at blive Spej
dere, til at melde sig ind saa snart 
som muligt, for at vi kan faa en sam
let Rekrutskole.

Patrouillefører.

ET OPRAAB!
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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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 Da ni est. fra 8,50. Ekstra Saaler under Skolefodtøj, 

kun Haandarbejde. Reparationer hurtigt og solidt.

Hovedgaden 52. TIf. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
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ste
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Lyngby Broderimagasin
er altid forsynet med det ny
este og fikseste paa Brode
riets Omraade.

Mary Petersen,
lernbanevej 1.

Et stort Udvalg af Potte
planter og afskaarne 
Blomster findes altid i
Blomsterforr.tningen 

„FLOR A“
Telefon 290

Dreiige-KiætiniiiGer 
og Skoleslag 

af Crome & Goldschmidts 
prima K'æde.

j Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.
FRØ i garanterede spiredygtige Sorter saavel til 

Blomster som til Køkkenhaven.

Læggekartofler — Charlotter — Jorgskokker.

Gladiolus — Monbretio — Begeniaknolde.

Alle Slags Udplantningsplanter, Stauder og Roser. 
OSCAR HAMANN. 

'Hovedgaden 26 —• Tlf. 179.

Lyiighy ConleklurBiorreiniag,
Hovedgaden 20, 
anbefaler sig med 

Bisquit, Konfekt og fin
Chokolade.
Petrea Kjærgaard.

= Dame- og Børnehatte =
i s ort Udvalg til meget billige 

Priser.
Alvilda Friis,

M demagasin. Jernbanevej I.

Ludvig Martensen.

Det stærkeste
Skoletøj

til Drenge og Piger 
faar De hos

R. W. Rasmussen, 
skraas for Kirken.

Superfin 

Java-Kaffe- 
E. Chr. Dahl. 
Hovedgaden 15.

Telefon 192. Kongens Lyngby.
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.

De sparerPenge ved at købe

Isenkram & Køkkenudstyr, Glas & Porce
læn, Værktøjer & Avlsredskaber, Bord- 

Æt Hængelamper, hos
Chr. Bisserup,

Tlf. 21. Hovedgaden 2o, Tlf. 21.

Køb hos vore Annoncerende.
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Udenlandske Frimærker
i største og billigste Udvalg.

Stort Udvalg i smukke Telegrammer
passende til alle festlige Lejligheder.

Fotografirammer - Lædervarer - Tapeter 
Største Udvalg. Billigste Priser.

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

Johs. Petersen, Vett & Wessels Udsalg,
Lyngby, Telefon 1(»7.

anbefaler
Manufakturvarer - Confection - Herreekvipering - Tricofage 

Blus liv - Nederdele - Damelirned - Skør er.
Alt i l'”a Kvaliteter til absolut billigste Priser.

ErølgaaKrøSSS&SlEaESS sSfg ESSES®
I Tennis Rachets, Spejderkorpset Ldsalg, Rekv. for Lystfiskere, |

I HARALD BØRQESEN, '—<■ S
g Fjerboid, (Olaf Brrfoed). Plantesamiere, |
a Bueskydning, Sportsforretning. Boxning, Fægtning,

I Lommeknive. Fr 6 de r i k she rg ga ’ ø 28. Telf. Central 689. Tufistartikler.

ESäESSESSESHtaeaESSiESSESSESSESSraS^ESSESaESatSSSEZaaESSEaaESS

— Kødbørsen —
anbefaler sig med

1. Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød
til billigste Priser.

Kim sti nip ede Var r fra Københavns offent- 
ige Slagtehuse.

Bagsværdvej 4. O. Petersen, Tef. 317.

Viktualieforretningen,
Bagsværdvej 4, 

arhefaler sig nied daglig f.isklavede kogte og 
stegte Vare-, 

Specialitet: Blodpølser og Skildpadde 
samt Finker.

Ærb.
F. Petersen.

KlaverundervisninQ.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

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

Fineste hurtigtørrendeQulvfernis 
Aptiklep fop Kunstmalere. 

Alt til Københavns Priser.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 177.

Udgivet af Elever i .Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen. 
Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


