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Jul!
Ejter Sommerferien kommer
der en lang Tid uden Ferier, den
rolige, jævne Arbejdets Tid. I
denne har vi daglig slidt hæder
ligt — mere eller mindre ganske
vist! — med vort Arbejde. Er
det da saa underligt, at vi længes
ejter Juleferien? Den betyder
for os en Hviletid, fuldstændig
fri, som den er, for Lektier, Stile,
Opgaver o. s. v. o. s. v. Vi
samler Kræfter og frisk Mod til
at gaa paa med Liv og Lyst,
naar vi atter vender tilbage.
Vi vil da ønske vore Læsere,
at de maa vende virkelig friske
og glade tilbage efter en for

nøjelig Juleferie.
dem alle

2. Aarg.

Vi vil ønske

GIædelig Jul!

Mads „Rondever“.
Et Barndomsminde fra 1864
af O. Kr.
Det var i Højsommeren; i Præstegaardens Køkkenhave bag den
gamle Trælade laa jeg skjult mel
lem Ærtebedene. De grønne Bælge
hang indbydende paa Rankerne ;

én efter én maatte de aabne sig for
et let Tryk med Fingrene, og Tun
gen samlede behændigt de runde
Korn ud af Hylstrene, hvoraf der

allerede laa en betænkelig Bunke
paa Gangen. „Nu ikke flere! aa jo!
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en dejlig „Niert“, den

og stirrede i dybe Tanker paa det

maa med 1“ Haanden var allerede
strakt ud, da Opmærksomheden plud

ubevægede Flaad.
Saa faldt mine Øjne paa min kære

selig blev draget andet Steds hen.
Ned ad Blommegangen ovre i „Øster-

Ven

haven kom vandrende en ung Husar-

at

off'cer i sin knaldende røde Uniform.
„Det er Løjtnanten, hvor mon han

var bleven hjemført fra sit Elskovs

der hænger

skal

hen !“

men

der holdtes skarpt Udkig mel

„Nierten“ blev glemt,

lem Rankerne.
„Naa, hvor han ser tungsindig ud

i Dag ! se, nu gaar han ned til
Dammen, han undersøger mit Mede
tøj ; mon han vil prøve Lykken med
Karusserne. Ja virkelig ! Han gør
Snøren klar, gaar ud paa den lille

Fjællebro og kaster ud; men han
sætter jo ikke Mading paa Krogen,
det Fjols 1“
Mellem Ærtebedene og Dammen
var der en lille Eng. Her stod tøj

Mads ;

han

var aabenbart i

Krigshumør, rimeligvis forbitret over,
han

paa en

formædelig Maade

besøg.

Han

sendte

Blikke

efter

den

ondskabsfulde

røde

Husarryg.

Prøjsere hadede han, især røde Hu
sarer.

Saa stampede han med det

venstre Forben og nikkede, hos Væ-

dere ubedragelige Symptomer paa

heftigt Sindsoprør.

Pludselig

Indfald.

faar

jeg

Sagte lister

et

fortvivlet

jeg mig frem

fra mi* Skjui og sniger mig gennem
det høje Græs hen til min gamle
Ven.
„Tys Mads ! ikke bræge !“
Men Mads var alt for optaget af
at betragte Fjenden til at udstøde
sin sædvanlige Velkomsthilsen. Han

ret min kære Legekammerat Mads
Rondever (Væder), et prægtigt Ek

stod ubevægelig og stirrede paa den

semplar af sin Art, med et Par væl
dige tykke, krumme Horn, ved Hjælp

røde Plet derhenne paa Broen. Jeg
anbragte mig mellem hans Ben og

af hvilke han havde vundet mange

fik hurtigt Klaptræerne løst og smø

berømmelige Sejre over sine Med

get af.
„Pus ham saa, Mads !‘‘ hviskede
jeg og trak mig tilbage mellem Ærte

bejlere. Han havde været paa ulov
lige Udflugter i Dag. var bleven at

traperet inde mellem Sognefogdens
Faar og skulde vel egentlig i et nyt
forsvarligt Tøjr være ført ud til si
ne rette Enemajrker, men Karlen
havde foreløbig sat ham her paa
Engen, til han efter Middag skulde i
Marken.
Jeg saa efter Løjtnanten ; han stod

paa den yderste Ende af Brofjælen

rankerne.
Mads havde egentlig ganske ig
noreret mig; han ansaa det aabenbart

for noget selvfølgeligt, at jeg frigjore ham til Daad og Bedrift. Med
ildevarslende Miner skred han lang

somt hen

imod den

intet anende

Krigsmand. Af og til en lille Stands
ning, et Par Stamp. Saa, ti Alen fra

2. Aarg.

Broen spændte han alle sine krafti
ge Muskler, Hoyedet sænkedes ;
den pansrede Pande rettedes mod

Maalet, den lyseblaa Runding under
de korte, røde Skøder. Et Sæt ! og

ud for Mads som et uhyre Projektil
og ramte paa en Prik.

Virkningen var uhyre ! Husarens
el egante Ekstremiteter slog ud til alle
Sider, og med et Brøl fløj han mindst
tre Alen ud i den mudrede Dam og
forsvandt lige til Halsen, men Mads

udstødte et uartikuleret Sejrsskrig og

triumferende
der

dog

betragtede

snart

fik

sig

sit Offer,
rejst

op

staaende i Vand til Skrævet, mens
Mudder og Andemad drev ned ad
den fine Snorefrakke. Benene hang
fast i Mudderet ; han sled og arbej

dede, men
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kunde ikke komme fri.

genhagen! Spot og Skade følges ad !

Under megen Munterhed — fra
Majorens og Oberløjtnantens Side blev den uheldige Kriger halet i
Land.

Oppe

fra

Gaarden

lød

et

Par

langtrukne „Mæh ! Mæh 1“
„Høren Sie, v. Bugenhagen, den

Eisbären brummen 1“ grinte Majoren.

Alle

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

Nærmest til Væg.

Da han opdagede Uhyret paa Broen,

Der spilles af store, der spilles af

malede der sig Forbavselse og Ræd
sel i hans Ansigt.

smaa,
men alle de andre ser ivrigt derpaa.

„Donnerwetter ! was ist das ! Ein
Eisbär ! Hilfe !
Haven lød en

Hilfe I“ Oppe fra
kraftig Basstemme :

„Wer ruft Hilfe I“ Og ned ad Blom
megangen kom hurtigt ilende Majo
ren og Oberløjtnanten.
Da Mads mærkede, at Forstærk
ningen rykkede frem, fandt han det
klogest at fortrække, dog kun lang
somt og med onde Blikke efter
Overmagten.
„Potz Tausend I“ raabte Majoren
„v. Bugenhagen im Teich
men
overskuede med sit Feltherreblik
straks Situationen og brød ud i en

skraldende Latter.

Stakkels v. Bu

Mens Vinteren strænges.
For alle de andre, som

ser

kun

derpaa,
de haver ej Plader, hvormed de kan

slaa.
Mens Vinteren strænges.
Jeg.
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Basar

— En sød lille Kage — en Blomst —
kan De nægte?

Dela raaber-. Vi maa have Penge
nye Fløjter, Violiner, Faner,

Blusetøj og Horn i lange Baner.

—

lunge, trange Kaar vi fristed
længe —

Frem

mod

bedre

2 Aarg.

Tider,

danske

Drenge —

Men hvorledes og hvordan,paa hvilken

Maade
skal vi styrke Danmarks Hær og
Danmarks Flaade
— redde Fædrelandet ud af Nød i

Tide ?
— Danske Drenge — laan mig en

Ide —
Tavse grunder de paa Udvej — en

og alle —
d. V. s. — mødt er kun de halle,

En Kaktus — henrivende sød — og
saa ægte

— Værsaaarti min Herre — 3 Skud
for ti,

Aa, Frue, gaa endelig ikke forbi,
— Man bifalder — bønfalder —
atslaar,
og af Tak og Utak et Hav faar.
En

uendelig

Summen

af tusinde
Munde,

— dog Tomboladamen — et sælgende
Onde —

skærer lukt gennem

Snakken med
skarpe Hvin:

Ka’ de værkelig nænne og gaa forbi’ n.
Der raabes og spilles og synges og
jukses,

Det bliver en glimrende, glansfuld
Sukses.
Peter Thorsen.

Generalen sänket lavs de tunge Tanker
Da paa en Gang han Ideen har
— Danske Drenge — Vi maa lave
en Basar.

Man forhandler med Ihyssen omSagen
og man fastsætter liden og Dagen,
henter frem gamle Flag og Guirlander
og Kager og Bolsjet og — Tanter —
Og saa aabnes Butiken med Pomp
og med Knald,

med Musik — af et tilkaldt Orkester,
Og søde Smaapi’er — klædt paa som
til Bal,
sælger Blomster, man synger og fester,
— Og Dela er Herre og Mester.

Fjolleri.
Med visse Mellemrum gaar der
ofte en Bølge af Fjolleri og Mani
over Landet, og det er selvfølgelig
de mindst modstandsdygtige, altsaa
Ungdommen, der maa undgælde.
For nogle Aar siden var det Tygge
gummiet, det var galt med, hver eneste
Dreng i det ganske Land gik og
legede Drøvtygger hele Dagen, —
Munden stod aldrig stille. Da dette
Savleri havde lagt sig, kom Spejder
bevægelsen frem. Ikke saaledes, at
jeg mener, at denne Bevægelse i

2. Aarg.

Nr. 7.

VORT BLAD.

alle Maader er naragtig. Tværtimod!
Naar man fraregner Medaillievæsnet
og et Par andre mindre væsentlige
Ting, er der meget overordentlig til
talende ved Spejdernes Maal og
Midler. Men selvfølgelig skulde det
ny, der da blev indført, give Anled
ning til en Mængde Fjolleri. Enhver
der blot kunde krybe, slæbte rundt
med Spejdersløjfe og Kosteskaft og
laa om Natten ude paa den bare
Mark under fortvivlede Forsøg paa
at koge Suppe paa en Pølsepind
(her en Maggi-Terning), naturligvis
under den frygteligste Kamp for ikke
at fryse ihjel! Alt skal have en
Ende — altsaa ogsaa Spejdermanien.
Men hvor længe var Adam i Paradis?
Ikke ret længe, for i Øjeblikket er
det værre med Abekatteriet og Barn
agtigheden end nogensinde før, —
jeg tænker paa „Samlermærkerne“.
Og de der skulde holde igen og vise
tilrette, minsandten om de ikke ogsaa
er blevet kuldrede ! Bladene arran
gerer f. Eks. „Samlermærkekonkurrencer“ og „Samlermærkeudstillinger“
man opretter „Samlermærkebørser“
og fabrikerer „Samlermærkealbums “,
hele Verden er kort sagt i „Samler
mærkernes“ Tegn; er det da til at
undres over, at saavel Drenge som
Piger halser Gade op og Gade ned
blot for at faa fat paa et af de
Klenodier, som
hedder »Samler
mærke« og som for det meste ikke
er andet end en mangefarvet, ofte
højest smagløs Reklame. Hvis det ikke
var fordi Skilte og den Slags Ting
er saa uhaandterlige, saa kunde man
akkurat lige saa godt samle paa
dem, — de er oven i Købet mindre
skrigende! Hvad er det da ved disse
Mærker, som besidder Evne til at
fortrylle? Det kan umulig været det,

der staar paa dem, thi hvad bryder
Christian sig om, at Skomager den
og den, som bor aer og der, har de
og de Varer? Det er selvfølgelig
ham komplet ligegyldig. Der er to
Ting, som gør Christian til en Nar!
Det er Farverne, som lokker. Naar
han har fyldt en Side i sit Album, saa
fryder han sig af ganske Hjerte, thi
„gult og blaat for Øjet svæver“.
Saadan er den nøgne Sandhed. Og
for den Fornøjelse har han saa betalt,
skal vi sige en Krone.
-------------- Nej saa forstaar vi
betydelig bedre, at Folk samler paa
Frimærker, det ved man da, hvad er.
Moral: Lad os endelig lade være
med at gøre os selv til Nar i for
nuftige Menneskers Øjne, naar det —
som her — kan undgaas og tilmed
er pengebesparende.
Sk Th.

Lak.
Det synes, som om de moderne
Samlermærker er ved at fortrænge
Frimærkerne i hvert Fald for en Tid,
men saadan gaar det jo ! Der var
ogsaa en Tid, hvor man samlede paa
Segl, og hvor kunde de store Segl
egentlig være smukke ! Mon der er
ret mange, der kender noget til
Lakkets Historie ? De store i Sko
len kender vist Rousseaus Navn.
Han var Kolonialhandler og levede
nede i Paris i Begyndelsen af det
17 Aarhundrede. En Vinternat ud
brød der Ild i hans Hus, og det var
kun med Nød og næppe, at han red
dede sig og sin Familie ud af Flam
merne. Den ulykkelige Købmand
var aldeles ruineret, den Gang kendte
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man ikke til Brandforsikring saadan
som nu. For om muligt at redde
Indholdet af sin Pengekasse, hvad
enten Pengene var smeltet eller ikke,
gav Rousseau sig et Par Dage efter
til at gennemsøge Ruinerne. Pen
gekassen stod i en aflaaset Skuffe
i Butiksdisken, og neden undei i en
anden Skuffe opbevaredes i forskel
lige Kasser og Krukker : Zinnober,
— et rødt Farvestof — Shellak og
noget Harpix. Efter at have søgt en
Tid fandt han og hans Søn den for
kullede Pegeskuffe. Ilden maa først
have naaet det lille Lager af Zinno
ber, Shellak og Harpix, thi de var
smeltet sammen til en Klump, men
ikke opbrændt, sandsynligvis var det
slukket, da Murvasrket styrtede sam
men. Pengene var ikke smeltede;
da Pengekassen brændte, var de
faldne ned i Klumpen neden under
og sad nu fast i den slørkende Masse.
Rousseau gav sig nu til at pille Møn
terne ud af denne Klump, og mens
han var i Færd med dette Arbejde
udbrød hans Søn forbavset: „Nej,
Far ! Se, hvor smukt Kongens Billede
er trykket af paa den røde Klump“.
Da Rousseau havde set lidt paa det
pragtfulde Møntaftryk, sagde han
„Nu tror jeg virkelig, at jeg i Rui
nerne af mit eget Hus har gjort en
Opdagelse, som kan hjælpe mig paa
Fode igen.“ „Hvad mener du med
det Far“? spurgte Sønnen. „Jo, vi
vil af disse Ingredienser prøve at
lave smaa Stænger til at forsegle
Breve med, de vil maaske komme
til at afløse Oblaterne, som bruges
nu. Planen lykkedes saa godt, at R.
allerede det første Aar tjente en hel
lille Formue paa sine Lakstænger.

2. Aarg.

Kullensturen.
Vi fik ikke megen Søvn den Nat,
thi vi var kommet sent i Seng og
stod allerede op Kl. ö1^. Da vi
kom ud, laa en tyk Taage over hele
Landskabet. Vi gik nu i Smaapartier ud for at se os lidt om. Nogle
af os gik ud til Næsset for om mu
ligt at komme ned i en dyb Kløft,
vi den foregaaende Aften havde set.
Vi klavrede møjsommelig ned ad
den temmelig stejle Skrænt og naaede
omsider Bunden af Kløften. Op til
begge Sider havde vi den stejle
Klippevæg, og vi syntes, det var,
ligesom den skulde styrte ned over
os. Vi naaede endelig op igen og
maatte skynde os til „Kullagaarden“
hvor vi skulde spise Davre Kl. 8.
Da vi havde spist, gik vi til Stran
den. Siddende paa nogle Klippe
blokke sang vi Morgensang og gik
derefter i Vandet. Det var ikke
saa rart at gaa i Vandet, thi Bunden
var opfyldt af glatte, slimede Sten.
Efter Badningen begyndte vi en
Tur langs Vandet. Vi besteg med
Møje de høje Klipper og var inde
i en Del Grotter. Der var vidun
derlig Udsigt oppe fra Klippetoppene.
Kl. 12y2 gik vi til Kullagaarden for
at spise til Middag. Om Eftermid
dagen sejlede vi i to Hold en Tur
langs Kysten.
Paa Turen gikvi i Land ved „Visit
grotten“ ; dens Vægge var helt dæk
ket med Visitkort. Vejret var herligt
og Turen ogsaa.
Efter Sejlturen maatte vi desværre
gaa tilbage til Mølle, thi det varede
ikke længe, inden Damperen skulde
gaa. Ak ja, nu var der ikke længe
til, vi maatte forlade det herlige Kul

2. Aarg.
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len. Vi var alle enige om, at vi
sagtens kunne faa mange flere Dage
til at gaa heroppe, men Pligten maa
jo gaa frem for Fornøjelsen. Kl. 7
stødte Damperen fra, og vi forlod
Kulien. Længe kunde vi se Mølle,
men tilsidst forsvandt ogsaa den.
Paa Vejen løb vi ind til Helsingør.
Ved Il-Tiden lagde vi til i Havne
gade i København. Derfra tog vi
med Sporvogn fra Kg. Nytorv til
Hellerup og derfra med Toget til
Lyngby.
Nu var den „underbare resa“ endt
og med et godt Resultat ; alle havde
moret sig udmærket.
--- 9.

der Boret fugtet med Terpentin, hvor
efter Hullet kan „rømmes op“ med
Spidsen af en trekantet Fil, der lige
edes stadig fugtes med Terpentin.

Isolermasse
til Induktionsrullens Vindinger:
A. 1 Vægtdel Harpiks.
1
„
Bivoks.
0,2
„
venet. Terpentin.

B.

2 Vægtdele Harpiks.
1
„
Bivoks.
1
„
Parafin.

Harpiksen maa i hvert Tilfælde
smeltes, før de andre Bestanddele
tilsættes.

t.

En Hektograf

Vink.
Parafin-Svovlkagen
er et ganske fortrinligt Elektrofor.
Man kan selv lave det. Her er
Fremgangsmaaden :
Smelt Svovl (15 Øre) ; kom saa
meget Paraftn i, som Svovlet kan
optage. — Held først et lille Lag af
den smeltede Masse i Blikskaalen,
derefter nok et o. s. v.
En god, tør Klædesbørste er udmær
ket til at gnide Kagen med.

Venetiansk Terpentin,
opløst i Spiritus, er et udmærket
Klæbemiddel til Staniol paa Leidnerfiasker. Efter Paasmøringen lader
man Staniolet ligge i nogen Tid, til
Spiritus’en er fordampet, og det mær
kes klæbrigt.

Et mindre Hul
kan man bore gennem en Glasplade
ved Hjælp af et almindeligt Drillbor
(50 Øre), naar man blot stadig hol

er meget nyttig, naar man skal have
flere Aftryk af samme Ting. Enhver
kan nemt lave en Hektograf paa
følgende Maade :
En Blikbakke 2 cm. dyb fyldes
med P/a cm. tykt Lag, af en Masse,
som er sammensat af 100 gr. Hus
blas (eller klar Snedkerlim), 375 gr.
Vand, 375 gr. Glycerin og ca. 50
gr. fint pulveriseret Kaolin. Massen
tilberedes ved, at man koger Hus
blassen i Vandet, indtil den er fuld
stændig opløst, dernæst tilsættes
Glycerinen og Kaolinen, og der røres
omhyggeligt rundí; den varme Masse
hældes nu over i Blikbakken, som
naturligvis maa staa vandret ; man
maa sørge for, at der ikke kommer
Luftblærer paa Overfladen. Er Mas
sen fuldstændig stivnet, hvilket sker i
Løbet af ca. 24 Timer, kan den bru
ges til Hektografering.
Det, der skal hektograferes, skri
ves først paa blankt Papir (helst
Glanspapir)
med
Hektografblæk.
Naar det skrevne er fuldstændig tørt,
(man maa naturligvis ikke trykke
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det af med Klatpapir), lægges det
med Skriften nedad paa Massen, og
man gnider paa Bagsiden af det
med en fugtig Svamp. Naar det har
ligget der i ca. 2 Minutter, tages det
forsigtigt af, og man kan nu tage ca.
30 tydelige Eksemplarer efter hinanden. Til Aftrykkene staar man sig
ved at bruge mindre glat Papir.
Naar man er færdig med at tage
Aftryk, vådsker man straks Massen
med en blød Svamp og Vand, indtil
Blækket er borte.
Til en Hektografmasse, der er
P/2 X 45 X 30 cm., skal der bru
ges omtrent 1040 gr, Vand, 1040 gr.
Glycerin, 250 gr. Lim og 140 gr.
Kaolin ; Kaolinen kan godt undværes,
da den kun skal farve Massen hvid.
Glycerin koster 2,50 Kr. pr. kg. Lim
og Kaolin er meget billige.

Blaat Hektografblæk :
Anilin
Alkohol
Gummi arabicum
Glycerin
Vand
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—
—
—
—
—

10
10
10
5
60

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

Lørdag den 6. Decbr. var de æld
ste Klasser (fra III M.) ude hos
Billedhugger Wagner for at se Lur
blæserne. Disse skal anbringes paa
en Søjle af røde Mursten, med et
Fundament af Granit.
Den rejses
som bekendt ved Siden af Raadhuset.

Lommebog for Skoleelever 1914
indeholder foruden det sædvanlige
nyttige Stof, der bestaar af Tabeliler,
Oversigter osv,, to Artikler om Sam
lermærker“ og „Danske Skoleforenin
ger“; særlig den sidste er udmær
ket. Vi kan ganske rolig raade en
hver Elev til at ønske sig denne
praktiske Bog i Julegave.

*

*

*

Næste Nummer af »Vort Blad«
kommer saa snart Juleferien er forbi.

*

*

*

Breve til »Vort Biad«s Redaktion
bedes i Dagene fra den 22. Decem
ber 1913 til den 5. Januar 1914
adresseret til »V. B.«s Redaktion,
Købmagergade 4, Næstved.

*

*

*

Vi har modtaget en Del Vittigheder,
af hvilke kun følgende er brugbar:

Har I hørt:
at Helge Knudsen ved sit Frieri har
skaffet sig saa mange »Fridage«,
at det er taget under Overvejelse
af Bestyrerne at afkorte hans Jule
ferie med 5 Dage.
A. B. C.

Vi har endvidere modtaget føl
gende:
Paa Redaktørens Opfordring har
jeg lovet at vente med mit Svar til
Frk. Stub og Thorkil Knudsen til det
første Nummer i Januar.
H. L.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Da Red. har ment, at det ogsaa kunde interessere vore Læsere at høre
lidt om vort andet store Drengekorps : Frivilligt Drenge-Forbund, har vi be
sluttet for Fremtiden at dele denne Side ligeligt mellem de 2 Foreninger;
den vil som hidtil blive redigeret af Poul Asmussen og under Medarbejder
skab af Sv. Klausen.

Det vil sikkert kunne interessere
flere af vore Læsere at se, hvorledes
en Spejdertrop kan faa sine Indtægter

og Udgifter til at balancere; vi har
derfor gransket i Lyngby Trops
Regnskaber og udfundet følgende:

Indtægt.

21,30
20,00
13,00
13,50
14,00
81,80

Kr.
—
—
—
—
Kr.

Udgift.
Materiel (Nyanskaffelser
og Istandholdelse)
c. 45,00 Kr.
Administrationsudgifter
2,50 —
Diverse
c. 14,00 —
Sum. c. 61,50 Kr.

*

c. 81,80 Kr.
c. 61,50 20,30 Kr.
*

Lyngby Trop er begyndt at sætte

Penge i Banken; der er sikkert ikke

mange Troppe Landet over, der kan
gøre os det efter.
*

Passive MedlemmersBidrag
Spejdernes Kontingent
c.
Tjent ved Arbejde
Indskud fraMedlemmerne c.
Diverse
c.
Sum. c.

Indtægt
Udgift
Kassebeholdning

Opsigtsvækkende
Nyhed.

*

*

*

Troppen har i Aar 16 passive Med

lemmer, hvoraf de fleste yder os et

Bidrag paa 25 Øre om Maaneden;
enkelte, der finder denne Fremgangsmaade for indviklet, foretrækker at
give deres Bidrag en Gang om Aaret.

*

*

*

R D. R
Frivilligt Drengeforbunds Medlem

mer fejrer selvfølgelig Julen ligesom
andre Mennesker ved en lille Fest
lighed.
Programmet vil blive overordentlig
interessant og righoldigt, idet Hr.

Skuespiller Wolter, der huskes fra

VORT BLAD.

Nr. 7.

Høstfesten i September, har lovet at
komme til Stede og læse nogle af
sine bedste Historier.

2. Aarg.

Frue Kirkes Spir.

Programmet ser ¡øvrigt saaledes ud:
Festen begynder Kl. 7.

Skolebestyrer Thyssen byder Vel
kommen.

Juletræ.
Provst Hjortkær holder Juletalen.
Chokoladedrikning.

Aftenandagt.
Imellem Provst Hjortkærs Tale og
Chokoladedrikningen vil der blive
afsløret en lille Julespøg, som vi

selvfølgelig ikke skal vove at røbe.
Til Festen, der afholdes Mandag

d. 29. ds. i Menigheds- og Missions

huset, indbydes alle F. D. F.’s mange
Venner og Drengenes Forældre
venligst.

'i'

*

Nytaarsaften skal ogsaa fejres
indenfor Foreningen; thi Kl. 9 vil der

af Drengene blive afbrændt et stort

i Skolens Gaard.

Fyrværkeri nede

I Tilgift vanker der maaske Æbel=
skiver bagefter.

*

*

*

1ste Lyngby Trops Spejdere op
fordrer herved alle, der er i Besid
delse af noget overflødigt Legetøj,
til at give dette for at skaffe et fat
tigt Barn en Juleglæde. Gaverne vil
med Tak blive afhentet af Spejderne.

Efter megen Strid har Konsistorium
og Ministeriet besluttet at modtage
som Gave fra Brygger Jacobsen et
Spir, efter Vincent Lerches Tegning,
til Frue Kirke.

Nr. 7.

VORT BLAD

2. Aarg.

Julen nærmer sig.

saa for første Gang et tændt Jule
træ, da han havde været Student i 2

Gaar man i disse Aftener en Tur

Aar, men det havde ikke det mind

ned gennem Hovedgaden, maa man
uvilkaariig standse og se al den

ste at betyde, „den store Glæde-1 var

der udfoldes for at opfylde

nem, fordi Tankerne ikke blev for
styrret af noget andet. At det kunde

Pragt,

de mange, mange Ønsker, der kom
mer frem nu til Julen.

Det er gan

der, og brød maaske stærkere igen

være saaledes,

maa vel forekomme

ske morsomt at sammenligne vor
Tid, hvor Børnene mange Steder

den nulevende Slægt forunderligt,
thi den er vant til de store Forbe

ligefrem bliver overlæssede med Ga
ver, med vore Bedsteforældres Tid.

redelser, til de lange Ønskesedler
med Børnenes Forhaabninger, og

Mange af vore Læsere kender maa-

deres Spænding, mens de staa uden

ske „den gamle Feltpræst*’ igennem

for og vente paa, at Døren til den

hans Bøger.

Han fortæller om

Hjem, hvor

nøjsomme de var og

sit

hvor faa Fester, de havde.

En Und

tagelse

med

dannede

Julen ;

sin

Stue, hvor Juletræet er tændt, aabnes ; hvor forunderligt at der i de

Dage, der aldeles intet kendtes til
Sligt, kunde være en ligesaa jublende

forunderlig gribende Magt over alle,
kastede den ogsaa sit Skær ind i

Glæde og ligesaa taknemlige Hjær-

den gamle Præstegaard. Der gaves
aldrig Julegaver; den Skik kendtes

Jul er Jul ; lige rig og lige velsignet

ikke;

der fandtes hverken Juletræ

eller Julebord — den ældste Søn

ter.

Hver nøjes med

det han har,

for alle, der har aabne Hjærter, og
kunne synge Glæden ud med det
rette Barnesind.

K.—n.

Stort Ekstra-Salg for Julen.
Yderst nedsatte Priser.
Lageret skal realiseres.

Køb derfor Manufakturvarer af enhver Art

til Julegaver
fra 15 til 50 pCt. Rabat.
Alt til Dame-, Herre- og Børne-Garderobe, Hvide
varer, Sengeudstyr og Tæpper.

Crome & Goldschmidts Oplag
Telt Nr. 9.
ved Ludvig Martensen.
Lyngby.

Nr. 7.

2. Aarg.

VORT BLAD.

Arbejd

„Vort Blad“

for

„Vort Blad“s

Udbredelse!
Vis det til alle dem der
hjemme Faa dem til at
holde det ! ! !

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

Køb
Julegaver og Julekort
i

C. G. Petersens Boghandel.

K ø b ää Jilu. Petersil.
Vett & Wessels Udsalg, Lyngby.

Køb Deres Julegaver
hos

Georg Eckardts Efterflg. (Astrid Nielsen).
Største Udvalg i færdige Kjoler, Bluseliv, Nederdele, Skørter, Linned og Forklæder.
Kjoler leveres efter Maal og med Garanti for 1ste Kl.s Forarbejdning og Pasning.

1 JULEN 1913
drikker vi

E. CHR. DAHL’S JAVA=KAFFE!
Telefon 192.

s

Hovedgaden 15.

Kongens Lyngby.

Til Julen anbefales:

Valnødder, Hasselnødder, Krakmandler, Konfekt-Rosiner, ñ ~
” »
Figen, Dadler, Knallerter, Konfekt, Julelys
a ?
g « samt alt til Bagning henhørende i prima friske Varer, s gi
i

“I
"

Sofus Lund & Co.,
Hovedgaden 23.

Telefon Nr. 88.

||
g

2. Aarg.

Nr. 7.

VORT BLAD.

TIL JULEN anbefales
ålt i Chocolader, Konfekt og Marcipan, Nødder,
Appelsiner og Druer. — Juletræspynt.

Hjuls Eftfl. (Edmund Petersen).

Legeiøjs=Bazaren og Duïke=Magasinet,
Hovedgaden 5.
Største Lager her paa Pladsen i Legetøj og Dukker.

—Altid Nyheder.

Lyngby

Konfektforretning
anbefaler sig med

Chocolade, Konfekt, Marcipan og
fyldte Æsker fra 25 Øre.
Hovedgaden 20.

Petrea Kjærgaard.

Telefon 304.

Telefon 304.

Julegaasen»

—

Den bedste Jutegaas
faas hos

H. KRAUSE,
Hovedgaden 54.

Alle Viktualier til Dagens billigste Priser.

Alle Sorter

Ænder, ferske 02 røgede Skinker,
Ribben, Paalæg, Ost, Smør, Marga=
rine, prima hjemmesmeltet Fedt m. m.

M Sårer og Cigaret

(alt i Iste Kl.s Varer) købes bedst og
billigst i

faas bedst og billigst hos

Lyngby Charcuterieforretning,
Jernbanevej 1, ligeoverf. Biografteatret.
Hurtig Ekspedition. Varerne bringes overalt.

G-ør Deres Juleindkøb
af

Æbler, Nødder, Druer
og Juletræspynt

Carl Andersen,
Hovedgaden 27.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med

hos

hjemmelavet Konfekt
og Marcipan.

Chr. Frederiksen, Hovedg. 31.

Hovedgaden 47.

2. Aarg.

VORT BLAD.

Nr. 7.

Lyngby Sæbe- og Par=
iumeforretning.
Schreiber & C. Petersens
Udsalg,
Hovedgaden 5, Lyngby.

C. M. Lykke,

Skræderforretning
— Hovedgaden 27 —

Fineste Skræderi samt Repara
tionsværksted.

Hilst

Telf. 290.

Udsalg af

fine, fyldte Æsker.

Telf. 29°-

Blomsterforretningen
„Flora“,

Jernbanekonditoriet.

Jernbanevej I, Lyngby.

En Grammofon

boesses® Egs esss asaæasESSSESSS

15o sparer Penge ved at køb®

er en kærkommen Julegave.

Isenkram & Køkkenudstyr, Glas & Por

Stort Udvalg af

Plader til Grammofoner, elektriske
Ure og Lamper m. m.

Chr. Hande st,
Jernbanevej 4.

celæn, Værktøjer & Avlsredskaber,
Bord- og Hængelamper hos

Chr. Bisserup.
Tlf. 21.

Hovedgaden 20,

Tlf. 21.

ESSSSSSESSS SS3 S3®® ESS tsSSE^SESS

luger Wievsens Bogbinderi S Papirhandel
----------------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen.)
Salmebøger !

Prospektkort !

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Lykønskningskort !

Telf. 337.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34.

Øre pr. Dusin . Empire Visit, ”
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage far 9=7.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.

2. Aarg.

Nr. 7

VORT BLAD.

GH GH GH GH GH GH GH

Kranse og Buketter
Altid i eleganteste Udførelse.
Oscar Hamann,
Lyngby Hovedgade 26.

Telf. 179.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

12 [2 BEI 121^1 SI

Nordre Birksi
Bogtrykkeri.!

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

„Gutenberghuset“, Lyngby. - Telef. 301

Lyngby Btoderimapasin.
En Mængde Nyheder er hjemkomne til Efteraarssæsonen.

Mary Petersen,
Jernbanevej 1.

Bogtryk=
arbejde

Vask og Strygning

smukt, billigt,
hurtigt.

udføres af

Søstrene Christiansen.
Jern banevej 15.

Den sparsomme Husmoder anvender kun

IRMA VEGETABIL

—Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste.

2. Aarg.

Nr. 7

VORT BLAD.

Min Juleudstilling
er i Aar atter paa 1ste Sal oven over min Boglade.

I stort og smagfuldt Udvalg findes her Lædervarer, Luksuspost,
Keramik, Porcelæn og flere Hundrede Spil.
Mit Udsalg af JULEKORT i et Antal af ca. 15,000 foregaar som sædvanlig
fra Bogladen i Stuen.

Knud Henriksen,

Bog=, Paplr= og Kunsthandel.

Hovedgaden 26.

Telf. 57.

Rafns Skotøjsmagasin
fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de bedste
danske Fabrikker. ' Prøv vore stærke Skolestøvler og Vinterlodtøj.
Ima
Gymnastik-, Danse= og Balletsko meget billigt.

Reparationer hurtigt, solidt, bestemt Levering.

Husk
Den bedste Skolestrømpe er Her
kules med dobbelt Knæ og Hæl.
Faaes kun i

„Tøjhuset“.

Kjoletujer og Drengetej
bedst og billigst, hos

R. W. RASMUSSEN
Hovedgaden 34.

Tel. 151.

ti. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

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

Tlf. Lyngby 17.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,
A. R. Andersen,

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
^ta'sss^íta^igan^fa¡^ss¡^fa’&sfa'Ess

— Kødbørsen =
anbefaler sig med

1. Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød
til billigste Priser.
Kun stemp ede Var r fra Københavns offent
lige Slagtehuse.
Bagsværdvej 4.
A. Petersen, Tef. 3Ï7.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. I Redaktionen : Karen Stub og Helge Knudsen
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