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Nr. 16. Lørdag d. 15. Maj 1914. 2. Aarg.

De unge Damer og 
„Vort Blad“.

Som det fremgaar ai den Konkur
rence, jeg udskrev i forrige Numer 
af „Vort Blad“, har dette ikke stor 
Interesse for de unge Damer. Det 
har jeg dog allerede i lang Tid været 
klar over! Men hvad skulde jeg 
gøre ?

Jeg fik paa sidste Generalforsam
ling 2 kvindelige Medarbejdere: 
Frøknerne Karen Stub og Dagmar 
Holm, den første endogsaa som „Re
daktrice“. Jeg havde tænkt mig, at 
jeg hovedsagelig skulde være Forret
ningsfører og nu og da skrive lidt ! 
Men deri tog jeg skam grundigt fejl. 
Jeg kom meget hurtigt til at tage 
Haand i Hanke med den redaktio
nelle Ledelse af „Vort Blad“, og in
den jeg ret vidste af det, havde jeg 
den hele.

Jeg anmodede saa de to oven
nævnte unge Damer om Artikler. 
Fra den første af dem fik jeg et Par 

Indlæg, der dog slet ikke angik 
„Spindesiden“, men Diskussionsklub
ben ; og den sidste unge Dame har 
ikke set ét eneste Ord af sine egne 
paa Tryk i „Vort Blad“.

Hvad skulde jeg nu gøre, da disse 
to svigtede mig ? Jeg henvendte mig 
til andre unge Damer — men stadig
væk fik jeg ingen Artikler ; og mit 
eneste Haab gik for nogen Tid siden 
ud af Skolen !

Den eneste Udvej, jeg nu kunde 
tænke mig, var selv at skrive. Men 
hvad skulde jeg skrive om ? Jeg 
kender kun lidt til de unge Damers 
Interesser! Dog ved jeg, at de in
teresserer sig for Skønhedsmidler, 
Broderi o, lign. Skulde jeg saa sætte 
mig hen og skrive om den bedste 
Parfume eller de bedste Korsetter 
eller den Sæbe, der giver Huden den 
smukkeste Farve, eller Hedebosyning 
eller lignende?? Det vilde vist 
blive godt ! ! ! Forøvrigt hører den 
Slags — efter min Mening — ikke 
hjemme J et Skoleblad — i hvert 
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Tilfælde ikke i en Fællesskoles Blad. 
Der findes — forhaabentlig — andre 
kvindelige Interesser, jeg kender dem 
blot ikke !

Som et Bevis paa, at Rubrikken 
„Vore Spejdere og F. D. F.’er“ har 
Interesse for andre af det smukke 
Køn, kan jeg anføre, at en ældre 
Lærerinde forleden Dag kom hen til 
mig og bebrejdede mig, at der fand
tes en — forøvrigt ubetydelig — 
Trykfejl i denne Rubrik.

Det, der har glædet mig mest ved 
denne Diskussion, er, at en ung Dame, 
Frk. E. O. fra III. Mik., har svaret; 
det viser nemlig, at der maaske en 
Gang vil komme unge Damer, der 
kan, tør, vil og gider skrive i „Vort 
Blad“.

Det kan jo maaske være, at de 
allerede kommer til Sommer, naar 
Magister Jessen opretter et Hjem 
for kvindelige Gymnasiaster paa Sko
len. Jeg haaber det! Man kan sag
tens haabe, men om de kommer, er 
et andet Spørgsmaal!

Dubitavi, dubito etiam nunc !
Helge Knudsen.

Dybbøldagen holdt Skolen op Kl. 
10, efter at Magister la Cour havde 
holdt et Foredrag. Derefter tog Spej
derne ind til København, hvor de var 
med til at danne Espalier i Amalie- 
gade tæt ved Æresporten.

Foruden Spejderne var en Del 
af Skolens Lserere og Elever 
inde og hyldede Veteranerne. Flere 
af de ældste Klasser har allerede 

været inde at se Mindeudstillingen, 
der er aaben denne Uge ud.

* * *

Den 24. tog Hr. Müller Afsked med 
Skolen for en Tid, da han skulde 
ind som Soldat.

Som hans Vikar fungerer Hr. Holme, 
der, siden han sidst var her, har væ
ret Enelærer og Degn paa Fyn.

* * *

Onsdag den 22. blev der startet 
en Skakklub, „Dronningen“, her paa 
Skolen. Desværre tillader Pladsen 
os ikke at aftrykke de fortrinlige 
Love. ,.Dronningen“s Bestyrelse be- 
staar af Hr. Cand. Drackenberg, 
Hilmer Gudmundsson og Helge Knud
sen.

* * *
Sidste Numer af „Aaret rundt“ 

(Nærum Kostskole) indeholdt følg, 
meget „opmuntrende“ lille Stykke :

Træningskampen til Lyngbystævnet 
er begyndt. — Op og kig — vi faar 
jo nok vore sædvanlige Klø.

**

Ialt vil 6 Skoleblade blive repræ
senteret ved Redaktørstævnet. En 
enkelt Redaktør kommer saa langt 
borte fra som fra Sorø, et godt Be
vis paa, hvor stor Interessen er.

Selvfølgelig kan kun vore Medar- 
arbejdere deltage i Mødet.

* * *

Vore Læsere bedes undskylde, at 
„Vort Blad“ denne Gang kommer 
lidt for sent ! — Til Gengæld er det 
jo 4 Sider større, end det plejer at 
være.
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Nyt 
og Gammelt

Fra vor Skole» Annaler.

Jeg vælger mig April, 
i den det gamle falder, 
i den det ny faar fæste; 
det volder tidt rabalder, — 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil, 
i den bli’r Somren til.

Digteren har Ret! — i April bliver 
virkelig det ny til. Slag i Slag kom 
den ene Nyhed efter den anden, og 
den ene mere opsigtsvækkende end 
den anden. Det begyndte med

Boldbanen.
Utallige Gange i Aarenes Løb har 

det Rygte været fremme, at nu blev 
det til Virkelighed med at faa en 

ordentlig Fodboldbane; men ak! — 
det var ogsaa kun Rygter, Rygter, 
som i Skolebladets »Agurketid« blev 
udnyttet lige saa godt, som de store 
Blade udnytter »Søslangen« — den 
er jo ogsaa aarligt tilbagevendende. 
Denne Gang — i April 1914 — var 
det imidlertid Alvor; vi har nu faaet 
en Bane, som mange Skoler kunde 
misunde os. Som en »officiel Hem
melighed« kan vi nu oven i Købet med
dele, at der ad Aare ogsaa vil blive 
indrettet en Tennisbane dernede.

Den næste Overraskelse, April 
bragte os, var

En Forlovelse.

Bekendtgørelse efter Morgensang. 
De nyforlovede leve! — Well, For- 
aaret er til for det samme.

Endelig naar vi saa vort Hoved
emne: Købet af Overretsprokurator

Mundts Villa.

Forstander Thyssens nye Skolehjem. Thorkild Knudsensjfot
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En nærmere Præsentation er selv
følgelig unødvendig, thi vi kender jo 
alle den herligt beliggende Villa ved 
Prinsessestien ; vi har mange Gange 
gaaet forbi nede ved Søen og set 
op gennem den store Have med den 
stejle Græsplæne, op imod den graa, 
vedbendbevoksede Villa. Smuk er den 

at se ti! udefra, men indvendig er 
den om muligt endnu mere tiltalende. 
Tolv store lyse Værelser rummer 
den, og saa godt som fra dem alle 
er der en storartet Udsigt ud over 
Lyngby og Bagsværd Sø, samt Stor
skovene ved Frederiksdal.'

Udsigten ira Skolehjemmet.^ Thorkil Knudsens fot.

Et smukkere og sundere Hjem kan 
ikke tænkes. Synet af Villaen og 
Omgivelserne stemmer en glad, men 
det, man glæder sig allermest over, 
er dog det, at her skal en Ungdom 
opvokse, saavel Hr. Thyssens egne 
Børn, som eventuelle Kostgængere, 
og disse maa, hvis alt skal gaa efter 
Fortjeneste, blive mange.

Til Ejendommen hører to Baade 
med direkte Udsejling til Søen, Ten
nisbane og mange andre Ting, som 
gør Stedet fortrinligt egnet til det, 
det skal være - et Skolehjem------- .

Det siger jo sig selv, at man ikke 
saadan uden videre køber en dyr 

Villa. Der maa være „noget bag“ — 
og det er der da ogsaa. Sagen er 
den, at der skal udvides, særlig med 
Henblik paa en større Tilgang til 
Gymnasiet. I Hr. Thyssens nuvæ
rende Lejlighed rykker —efter Som
merferien —

Hr. Magister Wildschütt Jessen

ind, for sammen med sin Hustru at 
oprette et Skolehjem for Piger. Ude 
ved Prinssestien residerer saa Hr. 
Thyssen med Drengene — de lyk
kelige Drenge ;

Som man vil se, er der store Ting 
i Gære, meget nyt er virkelig blevet 
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til i April 1914. Vi ønsker selvføl
gelig vor Skole til Lykke, og me
dens Alverden synger:

... det var paa Frederiksberg, 
det var i Maj ....

glæder vi os over April
Sv. Th.

En glædelig Meddelelse til vore 
udenbys Abonnenter.

Nu skal De bare høre ! Vore Abon
nenters Ve og Vel ligger os, som De 
jo véd, altid meget stærkt paa Hjerte ! 
Denne Gang har vi udgransket et 
Middel til at befri Deres Pengepung 
for en Smerte.

Vi har besluttet fra 1. Juli at ned
sætte Abonnementsprisen for vore 
udenbys Abonnenter til kun 40 Øre 
Kvartalet.

Sejr. 2den Omgang spilledes sam
me Dag, derimod gemtes den afgø
rende til Søndagen. Resultat: Hilmar 
Gudmundson 1. Præmie, Thorkild 
Knudsen 2. Præmie. Knud Lewald og 
Helge Knudsen 3. Præmie. Mange 
af Kampene var særdeles underhol
dende, men Maaden, Konkurrenccen 
var anlagt paa, var langt fra heldig 
og absolut uretfærdig. Dette bli
ver dog rettet til næste Turnering.

Sv. Th.

* * *

Paa „Vort Blad“s Vegne vil vi 
gerne have Lov til at takke de ano
nyme Givere af de smukke Præmier. 
Vi retter altsaa vor Tak til Hr. Cand. 
Drackenberg, Hr. Trafikassistent 
Drackenberg og Frk. Jensen, der 
henholdsvis har givet Skakbogen, 
Rejseskakspillet og Skakbrikkerne.

Red.

De, der endnu ikke har betalt 
Abonnementet for April Kvartal, an
modes om snarest at aflevere Pengene 
til Forretningsføreren.

Skakkonkurrencen.
Fredag den 17. var de 16 Delta

gere forsamlet i 2den Gymnasie
klasse for at spille den første Om
gang i Turneringen om de smukke 
Præmier. I Løbet af 3 Kvarter var 
omtrent alle færdige, kun Kristian 
Peitersen og Asgeir Gudmundsson 
brugte ca. 1% Time — „thi de var 
to haarde Halse de Drotter begge to". 
Kampen endte med Gudmundson’s

Sportskampen.
Idrætten, der bestaar af Trespring 

og Stafetløb, finder Sted Lørdag den 
2. Maj Kl. 3y2. Mødestedet er Skole- 
gaarden.

Gymnastikken finder finder Sted 
Søndag den 3. Maj Kl. 2. Mødested 
som ovenfor.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „ Vort 
Blad“. 35 Øre Kvartalet.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

kønt det var bestemt at statte den
ne Debat, hat vi dog ikke ment 

at kunne nægte følgende Artikel Op
tagelse.

Red.

Spejderkorpset og Fri
villigt Drenge-Forbund.

Som Følge af Sektionsfører Svend 
Klausens Indlæg i forrige Nummer af 
„Vort Blad“, ser jeg mig tvunget til 
atter at lægge Beslag paa nogle Li
nier her i Bladet.

Med Hensyn til Spejderkorpsets 
Grundfæstelse, glæder det mig meget, 
at erfare, at S. K. er enig med mig 
i mit Standpunkt desangaaende, lige
som det har glædet mig i den sidste 
Tid at konstatere, at den overvejende 
Del af Korpsets Ledere ønsker at 
ombygge paa en religiøs GrundvJd.

En af Spejderkorpsets gode Mænd, 
Hr. Paul Thomsen, Gentofte, skriver 
saaledes i Marts-Nummeret af F. D. 
F.s Lederorgan »Føierbladet« følgen
de: »Jeg tror nu at turde sige, at 
i hvert Fald Flertallet af de nuvæ
rende (i Spejderkorpset) er enige 
med mig i, at vi maa have Gud med, 
og ikke blot til Pynt eller ved sær
lige festlige Lejligheder, eller kun 
ved større Lejrsamlinger. Jeg er 
fuldkommen klar over, at før det 
sker, kan der i hvert Fald ikke blive 
Tale om Sammenslutning.«

En anden af Spejderkorpsets Le
dere, Hr. Kommunelærer Thorkild 
Svendsen, 2. Aarhus Trop, skriver i 
Februar-Nummeret af Spejdernes Fø
rerblad »Spejder-Liljen«: „Man maa 
først og sidst ikke tro, at man kan 
bilde hele Folkets Ungdom ind, at 
man kan leve og dø paa den stak
kels lemlæstede Spejder stav, vi har 
herhjemme; den kan være god til 
mange Ting, maaske kan der leves 
paa den, men skal man kunne dø 
paa den, saa maa den have en lille, 
men væsentlig og engelsk Tilføjelse 
for o vent.

Endvidere skriver Hr. A. Bonde, 
Tropsfører ved 1. Bagsværd Trop, i 
April-Nummeret af „Førerbladet“: 
„Maatte dog Fremtiden, trods alt, 
føre til en Sammenslutning af alle 
danske Drenge, saaledes at Mottoet: 
»Med Gud for Danmarks Ungdom« 
i Sandhed kunde blive hele Ung
domsskarens Kampraab«.

Saa vidt Spejderkorpsets Ledere; 
men hvor meget mere Grund har 
man saa ikke til at undres over, at 
Forholdet ikke bliver ændret. Hvor
for protesterer d’Hrr. Ledere af Spej
derkorpset ikke mod den slette en
gelske Efterlignelse ! Et Citat af en 
Artikel i forrige Nummer af „Fører- 
biadet“ skrevet af F. D. F.s Leder, 
Hr. Arkitekt Tornøe, er saare slaa- 
ende : „Ordet Gud findes ikke i den 
danske Udgave af Spejderbogen, — 
burde der ikke i Bogens Forord, 
hvor der nævnes, at den er en Over
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sættelse og Bearbejdelse, være gjort 
Læseren opmærksom paa denne ikke 
uvæsentlige Afvigelse fra den engelske 
Originalbevægelse ?“

Denne Udtalelse af Hr. Tornee er 
ganske rigtig, og mange vil sikkert 
bebrejde Hr. Premierløjtnant Lembcke, 
at han i den Grad har forfalsket den 
gode engelske Drengebevægelse ved 
dens Indførelse her til Danmark. — 
Man staar sig ikke ved at bygge paa 
Sandgrund, for i saa Tilfælde kom
mer en skønne Dag Blæsten og fejer 
det hele bort.

Følgende Brudstykke af en Artikel, 
som det engelske Spejderkorps Ho
vedkvarter har udsendt gennem dets 
officielle Førerblad, er i denne For
bindelse værd at lægge Mærke til : 
„Medens Spejderbevægelsen er rede 
til at indtræde i venskabelig Forbin- 
dindelse med Bevægelser af lignende 
Art udenfor det britiske Rige til Ud
vikling af Spejderlejre og Øvelser, 
samt andet den praktiske Side af 
Sagen vedrørende, som kan være 
virkningsfuldt til at befæste interna
tionalt Venskab, saa holder den fast 
ved sine Grundprincipper, som der 
er nedlagt i Spejderløftet og Loven. 
Den. kan under ingen Betingelse gaa 
ind paa nogen nærmere Forbindelse 
med Drengebevægelser, det udelader 
den første Del af Spejderløftet, nem
lig Gudsfrygt.

Dette er den engelske Bevægelses 
Standpunkt ; hvilket Svælg maa der 
egentlig ikke være mellem denne og 
den danske.

Naar jeg i min sidste Artikel for
svarede Sammenslutnings-Tanken, 
maa ingen tro, at jeg for enhver Pris 
ønsker en Sammenslutning af de to 
Korps. Jeg saa gerne en saadan, 
som jeg mener nok lader sig reali

sere, men det er ikke absolut nødven
dig. For mig er det vigtigste selv
følgelig det, at Spejderkorpset,som har 
min Sympati, bliver en kristelig In
stitution, og dette lader sig nok gøre 
uden Sammenslutning med F. D. F. 
Sidstnævnte behøver heller ikke Sam
menslutning for at kunne optage 
„Scouting“, hvilket før eller senere 
vil blive optaget som fast Led i 
Øvelsesplanen ; i mange Kredse er 
der alt længe med Held blevet gjort 
Forsøg i denne Retning.

Med Henblik paa en Sammenslut
ning skriver ovennævnte Hr. Poul 
Thomsen endvidere i „Førerbladet : 
„Jeg er fuldstændig enig med Hr. 
Pastor Plum (forhen Formand i Cen
tralbestyrelsen for F. D. F., Sjæl
land) i, at F. D. F. ikke maa sælge 
sin Førstefødselsret for en eller an
den øjeblikkelig Fordel eller indlade 
sig paa nogen som helst falsk Alli
ance. Det et ikke F. D. F.,'der skal 
opgive noget af sit, men Sjerderkorp- 
set der skal lægge noget til sit, det 
vigtigste, det første i Spejderloven“. 
Jeg synes, at disse Ord er værd at 
lægge Mærke til, naar man husker 
paa, at det er en Spejder-Fører, der 
har skrevet dem.

At en Sammenslutning har sine 
Vanskeligheder, er jeg klar over, 
men disse er absolut ikke uovervin
delige. — F. D. F. maa ikke blive 
en Overklassebevægelse, deri har 
Svend Klausen Ret, og her spiller 
Iklædningen en stor Rolle, idet det 
ved Hjælp af den ensartede Bluse 
bliver muligt at samle Drenge fra 
alle Samfundslag. Derfor maa Drag
ten heller ikke blive for dyr, men 
naar S. K. nævner 12 á 15 Kr. for 
en saadan, har han kalkuleret lovlig 
højt. En komplet F. D. F.-Dragt og 
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en mørk Flonelsbluse til Brug for 
Spejdertjeneste samt de aller nød
vendigste Udrustningsgenstande kan 
leveres for 8 Kr., og naar Pengene 
for Dragten kan betales i Rater à 25 
Øre som hidtil, maa enhver Dreng 
være i Stand til at overkomme dette.

H. Friis Petersen.

Krigen 1864.
Den danske Eskadre, som var bestemt 

til at optræde i P>Jordsøen under Orlogs
kaptajn Suensons Kommando, bestod 
af Fregatterne : „Niels Juel“, „Jylland“ 
og Korvetten „Hejmdal“. Den 4. April 
forlod Eskadren Københavns Rhed og 
satte Kursen efter Helgoland, hvortil 
den ankom den 12. April. I det føl
gende Tidsrum indtil den 9. Maj lyk
kedes det den at opsnappe en Del tyske 
Handelsskibe, der for hjemgaaende søg
te ind fra Nordsøen til Weserens eller 
Jahdes Mundinger.

Imidlertid havde de preussiske Skibe, 
Kanonbaadene : „Basilisk“, „Blitz“ og 
„Adler“ under Korvetkaptajn Klatts Kom
mando forladt Aliddelhavet og sat Kur
sen mod Nordsøen for at støtte den 
østerrigske Flaadeafdeling. Denne, der 
bestod af Skruefregatterne: „Schwarzen
berg“ og „Radetsky“ under Liniekap- 
taptajn v. Tegetthoff, havde kastet An
ker i Havnen ved Nieuwediep, hvor de 
preussiske Kanon baade sluttede sig til den 
1. Maj.

De to Flaader, der paa det nærmeste 
kunde betragtes som hinanden lig, mød
tes ved Helgoland den 9. Maj. Kl. l8/4 
aabnede „Schwarzenberg“ Ilden paa ca. 
6000 Alens Afstand. Et Øjeblik efter 
faldt Skuddene Slag i Slag fra begge 
Sider, saa hurtigt, at der ikke var Tale 
om at tælle dem. Baade paa dansk 

og østerrigsk Side blev der kæmpet 
tappert^ derimod holdt de preussiske 
Kanonbaade sig stadig ca. 1000 Alen læn
gere til Søs i Læ af deres Kammerater, 
hvor de vedligeholdt Skydningen med 
deres riflede Kanoner. To Gange ud
brød der Ild om Bord i „Schwarzem 
berg“. Første Gang blev Ilden hurtigt 
slukket ; men anden Gang, da Ilden ud
brød over Nedgangen til Krudtmagasi
net, var det kun med den yderste An
strengelse fra alle Sider, at man blev 
Herre over Ilden; Folkene kvalte Bran
den ved at kaste sig med deres Legemer 
over de glødende Sejlruller. Men om
trent Kl. 3l/s Eftm. udbrød der for 3. 
Gang Ild om Bord i „Schwarzenberg“, 
og denne Gang forplantede Ilden sig 
med saa stor Hastighed, at der for 
Tegetthoff ikke var andet at gøre, hvis 
Skibet skulde frelses, end at søge ind 
under Helgoland. Saasnart den allierede 
Flaadeafdeling havde sat Kursen mod 
Land, gav den danske Eskadrechef Or
dre til at følge efter. Men i samme 
Øjeblik blev paa en Gang Fregatten 
„Jyltand“s Styreapparater skudt over, og 
skønt det kun varede faa Minutter at 
faa Skaden udbedret, havde den allie
rede Flaadeafdeling dog vundet et saa- 
dant Forspring, at det ikke en Gang 
var muligt for „Jylland“, der var Eskad
rens hurtigste Skib, at løbe Fjenden op, 
før han var indenfor Grænsen for en
gelsk Søterritorium.

I Løbet af Aftenen lykkedes det at 
faa slukket Ilden om Bord i „Schwar
zenberg“. Henad Midnat lettede Tegett
hoff med sine Skibe, og begunstiget af 
Mørket lykedes det ham at slippe ind 
til Cuxhafen. Samme Nat kom en Baad 
fra Helgoland med Depecher fra Marine
ministeren, der gik ud paa, at Eskadren 
paa Grund af Vaabenhvile skulde vende 
tilbage til Norge. Den 11. Maj ankom 
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Skibene til Kristianssand, hvor Befolk
ningen lagde en udskrømtet Glæde for 
Dagen over de Danskes Sejr. Den 13. 
Maj blev de faldne begravede under 
den største Deltagelse; Gaderne var be
strøet med Grønt, og efter Ligkisterne, 
der var smykkede med Blomster og 
Dannebrogsflag, fulgte et uoverskueligt 
Sørgetog af Marinesoldater og Borgere 
fra Kristianssand. Om Aftenen den 13. 
Maj lettede Skibene og satte Kursen 
mod København, hvortil de ankom ved 
Middagstid den 15. Maj. Langelinie og

Kastelvolden var tæt besatte med Men
nesker, som hilste Flaaden med run
gende Hurraraab. Efter at Kongen hav
de været om Bord i Skibene og over
rakt Orlogskaptajn Suenson Storkorset, 
flokkedes Slægt og Venner om de 
hjemvendte Søkrigere.

Kampen ved Helgoland fik ganske 
vist ingen virkelig Indflydelse paa Kri
gens Gang; men den tjente til at løfte 
Stemningen hos det danske Folk oven- 
paa den sidste Tids triste Begivenheder.

Arthur Andersen.

Kongefamilien, der nu har taget Ophold paa Sorgenfri.
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Husk, det er P. LINDVOLD, 
Hovedgaden 35 (ligefor Apoteket) Telf. 282, 

der fabrikerer den Cykle, der passer Dem.

—= Cyklen „L Y N G B Y“ =— 
er Prima Materiale og Arbejde med virkelig Garanti. Dæk og Slanger samt alle Re

servedele til billigste Pris. Al Konkurrence udelukket. 1ste Kl.s Reparationsværksted.

iJ/\iL) I , eksam. Mekaniker.

Drik kun

E. Chr. Dahl’s JAVA KAFFE,
-------------  det er den bedste. -------------

„Lyngby Kaffe-Magasin“
Hovedgaden 15. Kongens Lyngby.

Arbejd 
for 

„Vort Blad“s 
Udbredelse!

G2í®BS0JESssísissiES!ataí®ss«aEssss,ssaraS gI Penkala |I selvspidsende Blyant altid | g parat til Brug. aI Elegant Udseende.

i I™ JI faas hos g

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

Største Lager af Sengeudstyp og Hvidevarer. Fuldstændig Trikotage« 
og Lingeriafdeling for Damer, Herrer og Børn.

---------- Kjoletøjer og Konfektion. ------------
V — ..... -

■W“ Køb Deres Varer hos CARL JOHANSEN.

J. Mehren, Friser= & 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 RINGELEDNINGS 
OG TELEFON MATERIEL 

bedst og billigst 
AKTIES. F. GOTTLIEB HANSEN
NyPsteroada 11. Kcbpnhav^.^■

MF Husk C. A. Nielsens Cycleforretning, Hovedgaden 3.

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

Inger Ditlevsens Bogbinderi S Papirhandel 
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------  

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

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

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberg jade 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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„Péncala“. Bedste eksisterende Sommerblyant 1. Krone.
Fyldepenne fra 50 Øre. -------------------

Lommestempler med Navn fra 1 Kr.
Luxuspost - Lædervarer Skovtallerkener og Servietter.

Knud Henriksen, Hovedgaden 26. Tli. 57.

Rafns Skotøjsmagasin ----
fører altid største Udvalg af fikse, solide Nyheder fra de bedste danske Fabrikker. Prøv 

vore stærke Skolestøvler. Prima Militærstøvler, Ballet-, Danse-, Gymnastik- og 
Sportssko meget billigt. Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damestøvler fra 8,50.

Extra stærke Saaler under Skolefodtøj, kun Haandarbejde.
—= 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.

Nyeste Modeller for Sommer
sæsonen hjemkommen.
Alvilda Friis,

Modemagasinet. Jernbanevej 1.

„T øjhuset“.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

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

Crame & Goldschmidt
har overdraget

R. W. Rasmussen

Pf-Cï saave' til Køkkenhaven som til Blom- 
Ulv sterhaven i garanterede 1. Klasses 

spiredygtige Varer.

Eneudsalg for Lyngby.

Dlonfpf* af Stauder, Roser, Sommerplan- 
rldlllV! ter i mange nye og smukke 

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

OSCAR HAMANN,
Hovedgaden 26. Telf. 179.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.
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