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Februar 1916.

Vintersport.
Kælkning.

I saa at sige alle Lande, hvor der er
en Smule Sne, findes ogsaa Slæder el
ler Kælke benyttet. Af de forskellige
Slags Slæder er det Rutschekælken, som
almindeligvis anvendes. Der er selvføl
gelig en hel Del forskellige Modeller af
denne specielle Kælkeform, men de kan
deles grovt i to Grupper: 1) de lette
Kælke, der er beregnet til jævne Ba
ner, og af saadanne er de fleste anlagt
ved Kunst, 2) de svære Kælke, som
anvendes paa ujævne Bakker.
Her i Danmark bruges næsten ude
lukkende den sidste Slags, da de fleste
af vore Kælkebaner er skabt af Naturens
Haand.
Styringen foregaar bedst bagud. Lig
ger man ned, benytter man Støvlenæ
serne, der kan forsynes med Metalpig
(faas i Handelen); sidder man op, an
vendes en Styrestang, der er forfærdiget
af let Materiale, f. Eks. Bambus. Det
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fraraades indstændigt at anvende Støv
lehælene, da man derved kan komme til
Skade.
Den Kælk, hvormed man i Udlandet
har opnaaet størst Hastighed, er Skeleton’en, hvis Konstruktion jeg ikke her
skal komme ind paa. Den Bane, der
er bedst egnet for denne Slags, er „Cresta“=Banen i St. Moritz i Schweitz. Den
slynger sig som et ca. 2 Meter bredt
Isbaand fra St. Moritz ned til Landsbyen
Cresta i en Længde af 1200 Meter, og
den falder paa denne Strækning 167
Meter. Flere Steder undervejs findes
Kurver, der er anlagt ligesom en Cyklebanes Kurver, altsaa højest paa Yder
siden. Det gælder om at passere en
saadan Kurve med saa stor Hastighed
som muligt uden derfor at blive slynget
paa Hovedet ud i Sneen udenfor Svin
get, Der kan paa de lige Strækninger
af denne Bane opnaas ret store Hastig
heder. I et enkelt Tilfælde har man
maalt en Hastighed paa 117,5 Kilome
ter i Timen. To Skeleton’er kan sam
mensættes til en Bobsleigh. Den for
reste bruges da, undertiden ved Hjælp
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af Rat som paa et Automobil, til Sty
ring.
En ejendommelig Kælkeform er Tobbogan'en, der stammer fra Amerika.
Den glider ikke — som vore Kælke —
paa to Meder, men paa en med tynde
Staalplader beklædt Flade. Den stam
mer i sin Urform fra Indianerne, der
som Glideflade anvendte Dyrehud, som
var spændt ud over nogle tynde, sam
menføjede Træer.
Sparkstøtting'en benyttes kun paa flad
Mark. Den er kommet fra Sverige og
bragtes oprindelig fremad, ved at man
stod paa den ene Mede og med den
frie Fod, der var forsynet med Pigsaal,
stødte fra. Nu spænder man næsten
altid en Hest for, og lader den trække
Slæden. Det er baade nemmere og be
hageligere.
Mange af Udlandets Kælkebakker er
lavet kunstigt ved Overrisling med Vand,
ogdeeraltsaa Isbaner. Kælkningen foregaar overalt med stor Orden, og der
sker — i Modsætning til ved Kælknin
gen i Ulvedalene — kun sjældent Ulyk
ker. En Opsynsmand paa Toppen re
gulerer Strømmen og slipper Kælkene
løs en efter en, og saa gaar det i stry
gende Fart ned ad Bakken — ud i det
uvisse.
—n.

Syv.
Nogle smaa Iagttagelser over Tallet 7.

1. Naar et Ciffer gentages 6 Gange,
gaar 7 op i det saaledes fremkomne 6cifrede Tai.
2. Naar et to-cifret Tal gentages 3
Gange, gaar 7 op i det saaledes frem
komne 6-cifrede Tal.
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3. Naar et tre-cifret Tal gentages 2
Gange, gaar 7 op i det saaledes frem
komne 6-cifrede Tal.
4. Naar et fire-cifret Tal gentages 3
Gange, gaar 7 op i det saaledes frem
komne 12 cifrede Tal.
5. Näar et fem-cifret Tal gentages 6
Gange, gaar 7 op i det saaledes frem
komne 30-cifrede Tal.
6. Naar et seks-cifret Tal gentages 7
Gange, gaar 7 op i det saaledes’ frem
komne 42-cifrede Tal.
7. Er et seks-cifret Tal deleligt med
7, gaar 7 ogsaa op i det Tal, der frem
kommer ved at skrive det forreste Ciffer
bagerst. Prøv, om det er rigtigt, og
forsøg at bevise Sætningens Rigtighed.
8, Naar 7 gaar op i et to-cifret Tal,
gaar det ikke op i det omvendte Tal,
medmindre dettes sidste Ciffer multipli
ceres med 2. Prøv og bevis !
9. Naar 7 gaar op i et to-cifret Tal,
gaar dette ikke op i det omvendte Tal
medmindre dettes første Ciffer skrives 2
Gange. Prøv og bevis !
10. 7 gaar op i n3, eller i n3 + 1,
eller in’-r 1.
11. Et to-cifret Tal skrevet med 2
enslydende Cifre -4- Tallets dobbelte
Tværsum, er deleligt med 7.
12. Et tre-cifret Tal, skrevet med 3
enslydende Cifre -4- Tallets dobbelte
Tværsum, er deleligt med 7.
13. Et fire-cifret Tal, skrevet med 4
enslydende Cifre -4- Tallets tredobbelte
Tværsum, er deleligt med 7.
14. Et fem-cifret Tal skrevet med 5
enslydende Cifre -4- Tallets seksdobbelt
te Tværsum, er delelig med 7.
Johannes Loft
i „Gymnasiastbladet“.
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Klubben.
Vi har modtaget:
Maa det være mig tilladt paa en Del
ai de gamle Elevers Vegne at fremkom
me med nogle Spørgsmaal :
;Hvad var egentlig tilgrundliggénde
for de gamle Elevers „Udsmidning“ af
Klubben ? Var det, fordi vi var for høj
røstede, eller fordi de nuværende Elever
manglede Mod til at optage Diskussio
nen med os ? Hvis det sidste er Til
fældet, maa det være nogle mærkvær
dige Elever, der i Øjeblikket gaar i Sko
len, naar de ikke en Gang tør diskutere
med de ældre. Vi andre var aldrig gla
dere, end naar der kom en Lærer eller
et Ikke-Medlem for at diskutere med os.
1 hvert Fald vilde det være af Inter
esse at faa den rette Grund for „Ud
smidningen“ klart belyst.
„V. B.“s Redaktion raaber vedbliven
de efter Kritik af Blad, Klub osv. Jeg
henstiller derfor til Klubbens Styrelse og
Bladets Redaktion at fremkomme med
deres Betragtninger over Asgeit Gud
mundssons Kritik i Bladets Nr. 7, hvis
de da ikke ligesom „X“ fuldstændig har
overset den.
Henry Ludvigsen.

*

*

*

Vi har forelagt „Klubben“s Bestyrelse
ovenstaaende Indlæg og er af den blevet
anmodet om at svare.
For ikke at gøre Sagen altfor vidtløf
tig, vil vi indskrænke os til som Svar
at gentage i det væsentlige, hvad tidli
gere er sagt i „Vort Blad“ Nr. 6, nem
lig, at 2/3 af „Klubben“s Medlemmer i
Begyndelsen af December Maaned sidste
Aar indgav Begæring til Bestyrelsen om
at faa afholdt en extraordinær General
forsamling, for at der paa den kunde
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foretages saadanne Ændringer i Lovene,
at de tidligere Elever fremtidig udeluk
kedes fra Møderne. Motiveringen til dette
Skridt var i Korthed denne : Man mente,
at en saadan Ændring var den eneste
Mulighed for at omdanne „Klubben“ til
det, den burde være: en Diskussions
klub for Skolens nuværende Elever, thi
hidtil havde det modsatte været Tilfældet
— nogle faa tidligere Elever havde fuld
stændig ført an. Og da disse, som af
og til kom til Stede i Virkeligheden var
meget ringe i Antal, sluttede man, at
den Interesse som fandtes for „Klubben“
blandt tidligere Elever i Almindelighed
var saa ubetydelig,at de intet vilde tabe
ved at udelukkes fra Møderne.
Ligeledes kan nævnes, at deres Op
førsel ikke altid har været fuldt ud saa
tilfredsstillende, som kunde ønskes. Det
te har givet Anledning til adskillige Af
brydelser og Forstyrrelser, som allerede
er paatalt af „X.“ i et tidligere Numer
af „V. B.“
Endelig anføres, at de Elever,
der indgav Begæringen, alle var enige
om, at der burde fastsættes en Alders
grænse for Medlemmerne. Dette Pro
blem, som flere Gange før har været
paa Tale, er forblevet uløst, indtil den
anden extraordinære Generalforsamling
vedtog, at enhver Elev ophører at være
Medlem, naar han (hun) gaar ud af Sko
len — eller som Loven lyder: Enhver
Elev fra IV. ?Akl. og opefter kan være
Medlem. Det er en Selvfølge, at nu
værende Elever i Realklassen og Gym
nasiet ikke kan kappes med tidligere,
der forlængst er Studenter, cand. phil.’er
o. s. V., i Tænkeevne og Tankeklaihed.
Derfor ønskede Skolens Elever selv at
bestemme, hvem der kunde være Med
lemmer af „Klubben“; derfor udelukke
des de tidligere Elever.
Hermed tænker vi, at Argumenterne
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for Elevernes Ændring af „Klubben“s
Love staar klart for enhver.
Noget andet er det, at denne ny Pa
ragraf, der skulde udelukke de gamle
Elever, endnu ikke er ordentlig gennem
ført eller ikke overholdes strengt nok
af Bestyrelsen, men det bliver dens Sag
og Ansvar overfor Generalforsamlingen.
Gymnasiet og Realklassen har Elever
nok til, at en god Diskussionsklub kan
trives og blomstrer ; at dette er Tilfældet,
beviste det sidste Møde tilstrækkeligt.
Vore Betragtninger over Asgeir Gudmundsons Artikel i „V. B.“ Nr. 7, er
ikke mange, men disse : Vi mener,
(idet vi giver „X“ fuldkommen Medhold
i denne Sag), at det ikke er tilladt at
interpellere en Taler under Indledningen.
Følgen af en saadan Metode vilde jo
være, at der under Foredraget uafbrudt
var Forstyrrelser og Afbrydelser, og at
der ingen Diskussion blev bagefter.
Vi er derimod enige med Asgeir Gud
mundsson om, at manglende Sammen
hold tidt og mange Gange har præget
Eleverne i „Lyngby højere Almensko
le“.
Det skal dog bemærkes, at de stod
temmelig enige, da Sagen var om at
udelukke de gamle Efever fra „Klub
ben1^ Møder.
Men det har aldrig været , nogens Me
ning, at „de hidtidige Bestræbelser for
at knytte tidligere Elever til Skolen“ der
for skulde afløses af de modsatte.
Om det Skridt, som Skolens Elever
foretog paa Generalforsamlingen, i nogen
som helst Henseende vil virke i den
Retning, er saare tvivlsomt.

4 Aarg.

Gymnasiastens Lidelser.
I Faaresygens Tegn.

En Gymnasiasts Lidelser i denne Tid
begynder Klokken 6% om Morgenen, da
han af en sikker Stemme eller undertiden
af et kraftigt Tag i Parykken bliver revet
ud af sine behagelige Drømme for at vende
tilbage til Livets haarde Virksomhed.
Dagens smaa Forberedelser sker meka
nisk, og intet nævneværdigt hænder, før
han efter møjsommeligt at have slæbt
sig op ad de mange Trappetrin, der fø
rer til hans Arbejdslokale, „Kvisten“, bli
ver modtaget af en Kammerat, der tri
umferende beretter, at Nummer 3 er
blevet paa Valpladsen som et Offer for
den i Omegnen raserende Faaresyge.
Svaret er et muggent : saa ! eller : jeg
tænkte det ! — alt efter Omstændighe
derne — og de to første Timer gaar med
en Dosis Matematik, som ikke altid er
lige rar og slet ikke hjælper ¿il at hæve
hans nedtrykte Sindsstemning. Resten
af Dagen gaar imidlertid i den gamle
Gænge med Undtagelse af, at han utal
lige Gange i Minuttet majestætisk fører
skiftevis den højre og venstre Haand
op til et Sted beliggende ca. 1 Vg cm.
bag Øret, og herfra lader Haanden ømt
glide ned langs Kindbenet til Struben for
at erfare, om der ikke er sket noget
usædvanligt. Den sidste Time er endt,
endnu et kærtegnende Strøg, og han for
lader „Kvisten“, idet han siger til Kam
meraten : Du skal ikke forundres, der
som jeg ikke kommer i Morgen.
Hjemme er det første, han gør, at fa
re hen til Reolen, gennemløbe Leksi
konet med Øjnene og rive Bindet F
ned fra dets Plads. Med feberagtig Hast
slaar han op paa Faaresyge og læser,
hvad der staar om denne. Ved Ordet

VORT BLAD
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„VORT BLAD“.
Redaktion :
Poul C. J. Larsen: Virumgaard, Lyngby. Tlf
132.
Annoncekontor og Ekspedition :
Carl L. Jensen: Bagsværdvej 24, Lyngby.
Abonnement :
Skoleabonneher:
35 Øre pr. Kvartal.
Abonne iter i Lyngby. 43 „ „
„
Udenbys-Abonnenter: 50 „
„

Børn falder Blodtrykket i hans feberhe
de Hjerne straks en Kende, og Pulsen
bliver mere regelmæssig, men den gi
ver sig atter til at hamre voldsomt, da
han læser om, at de første Symptomer
er Ømhed og Opsvulmning af Hals og
Underkæbe. Hvor har jeg dog faaet
den Faaresyge fra, udbryder han uvilkaarlig, men ogsaa herpaa giver Leksi
konet Svar: Smitten stammer fra Mund
hulen. Med et Udtryk af Uvidenhed og
Haabløshed synker han tilbage i Stolen.
Det er ganske vist — Middagsmaden
smager ham ikke.

—f—r.

Stof
„Stof, Stof“ ! Det er det første, og
sidste, man hører i Skoletiden. Ja det
er ikke nok med det; naar man en en
kelt Gang møder Redaktøren paa Gaden
begynder han straks at raabe op om,
at man har lovet ham en halv Snes Si
der, selv om man i Virkeligheden kun
har sagt, at man vil prøve paa at skrive
et Par Linier til ham.
Kommer man saa endelig med et Par
Sider, læser han dem igennem, og man
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maa med Gru finde sig i, at han slaar
lange Blyantsstreger i Margen, streger
Ord og Sætninger over, laver om paa
Sproget og krøller til sidst det hele sam
men med de Ord : „Det er ikke godt
nok, og det passer desuden ikke til et
Skoleblad.“ — Der ligger hele det Ar
bejde, som man maaske har slidt baade
tre og fire Timer med. Er det ikke klart,
at man ovenpaa en saadan Behandling
taber Lysten til at skrive mere ?
Naar man saa spørger ham om, hvor
for han ikke selv skriver noget mere,
svarer han, at han ikke har Tid. Tror
han da, at vi andre har bedre Tid ? I
hvert Fald faar man ikke synderlig L'yst
til det, naar man i Forvejen har en
Anelse om, at det, man skriver, vil
blive kasseret.
m.
*
*
.
*
Contra ovenstaaende Indlæg vil det
være paa sin Plads at bemærke følgen
de, der for Resten ofte før er fremhæ
vet, nemlig, at „Vort Blad“ er Elever
nes Blad, og at de derfor har en vis
Pligt til at støtte det med Stof — en
Pligt, de alle (paa to nær) er saa usige
lig ligeglade med.
De vægrer sig paa det kraftigste, saa
snart de faar en Opfordring om at røre
en Finger for Bladet, men de er altid
de første til at skrige op, naar der er
den mindste Smule at klage over. Kun
en meget lille Del af dem er endnu
Abonnenter.
. Idet vi i ovenstaaende forbigaar første
Punkt (om den halve Snes Sider Stof),
der er en stor Overdrivelse, kommer
vi til de „lange Blyantstreger i Margen“.
Det er soleklart, at Redaktionen ikke
kan optage en Artikel uden først nøje
at have korrigeret den. Viser den sig
derefter ganske ubrugelig, kan den
selvfølgelig ikke trykkes, selv om ved-
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Telf. 212.

uj

HARALD UwllvLUUli?
BØRGESEN

iiminm

Frederiksberggadp. 28. Telf. C, 689.

Sportsforretning.

Lyngby.
Edv. Larsen.

Min illustrerede Prisliste
og Ønseseddel udleveres gratis.

Telf. 212.

P. FREDERIKSEN ÄÄÄÄ
Cigarer, Tobakker. Piber i stort Udvalg.
kommende saa har været syv Timer om
at udarbejde den.
Det er ligeledes en Overdrivelse, naar
Indsenderen paastaar, at Redaktøren krøl
lede hans Manuskript sammen.
Forleden viste m.s første Artikel til
til „V. B.“ sig ubrugelig og derfor var
han lige ved at tabe Lysten til at
skrive mere.
Men de andre Elever kan ikke tabe
den (vi mener: Lysten til at skrive) —
de har nemlig aldrig haft den.

At love er ærligt ... at holde —
besværligt.
*
*
*

Der er fra forskellige Sider rettet Fo
respørgsler til os angaaende Skolefesten.
Vi kan imidlertid ikke meddele mere,
end vi allerede har meddelt i sidste Nr.
af Bladet.
Der er endnu intet Komitémøde af
holdt, men det varer formodentlig ikke
længe, inden der sammenkaldes til et
saadant.
*
*
*
„Lyngby Taarbæk og Søllerød
Kommunes Vejviser“

Paa Grund af pekuniære Vanskelighe
der har vi kun set os i Stand til at udgi
ve dette Numer i Februar. Den væsent
ligste Grund til at Bladet denne Gang
udsendes saa sent, er følgende ;
Frode Nygart, Jens Ringgaard Jensen,
Verner Utzon, Agnes Baumann og Bodil
Lebech havde til 15. Febr. ialt lovet
Redaktionen 6 — seks — Sider Stof,
men denne har endnu ikke modtaget et
Ord.

for 1916 er forlængst tilsendt os, men
vi har paa Grund af Pladsmangel først
nu set os i Stand til at anmelde den.
Den er redigeret af Redaktør Carl
Roed, Lyngby, og i Kommission paa
A. G. Frisenette’s Forlag.
Vejviseren, der er praktisk ordnet in
deholder Real-, Hus-, Person-, og Fag
register samt Kort over de to Kommu
ner. Tillige findes Teaterplan og Erin
dringsliste.
Vi kan med Glæde give Bogen vor
bedste Anbefaling.

4. A arg.

VORT BLAD

Nr. 9.

Chr. Petersens Skrædderforretning,
Jernbanevej 2,

anbefaler sig med Herre- og Dameskrædderi samt Reparationer.
laves billigst i Januar og Februar Maaned.

Reparationer

Hiiak!

KonføkturehandelBn,
Hovedgaden 58.

Urmager C. Fandest,
Musikhandel.
Altid Nyheder i Pladersamt Talemaskiner.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
th

anbefales.

362.

aarø.

Alt til Senge udstyr! !

Dynesatin, Dunlærred, Bolster, Sengedowlas, blegede og ublegede Stout
uden Prisforhøjelse. — Haandklæde- og Viskedrejler i hel og halvlinnede Varer,
meget moderate Priser.
Dowlas, Medium og Imperial, bedste Fabrikat.

J. H. Hillebrandt,
Lyngby.

Leverandør til Lotteriet.

Telf. Nr. 9.

Husk Patentgasapparat Nr. 6,
faas Jernbanevej 10.

Tit 175.

CARL GODTFREDSEN.

Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.
Blomsterforretningen „FLORA“ har altid friske
Blomster Og Kranse.
Jernbanevej 1, Lyngby.
J. Mehren,

INGER DITLEVSEN,
Bogbinderi og Papirhandel saml Skolematerielhandel anbefales.
(Lige ved Siden af Realskolen.
Tavler - Penalhuse = Salmebøger - Prospektkort - Lykønskningskort - Gravurekort,
Telegrammer - .Telegrammapper - Prospektkort-Album -j Amatør-Album,
Glansbilled-Album" - Frimærkè-Albüm - Frimærker - Samlermærke-Album, *
Æskepost - „Lommebog for Skoleelever“!
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Knud Henriksen,
Skole- og Lærebøger, Skolemateriel.

Penkala Blyanten 1 Kr.
Bedste eksisterende Blyant.

Kaweko Fyldepennen;
Bedste eksisterende Fyldepen;

Fotografiske Artikler, Amatør-Albnm. Lædervarer, Luxuspost.

Hovedgaden 26. Telf. 57.
Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34, Dusin. Empire
4 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Kabinet, mat.

Vor anerkendte ekstrafine

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel A|s.

Fotografiske Artikler.
Lyngby Hovedgade 32.
(overfor Kirken.)

E2gaEssea>aiagaE2?aiEsssiB?aEa!a6sss

Køb deres Varer hos

M JoliansE«.

Java=Kaffe
anbefales.

Sophus Lund & Co,
Hovedgaden 23.

Telf. 88.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med

hjemmelavet Konfekt
Hovedgaden 43.

1^3 ESQ CSE] Sel

Læs Annoncerne!

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, vm skræmen

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos

C. KLESTRUP, Urmager og Guldsmed, Wl 33Ï
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole*. Redaktør: Poul C. J. Larsen.
Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevaj 25, Lyngby.' —
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Knud Henriksen,
Bog-, Papir-, Kunst- og Musikhandel.

Julekort,
Luxuspost,
Lædervarer,
Indrammede Billeder,
Keramik.

Smagfuldt, nobelt, elegant.

Billige Priser.

Hovedgaden 26. Telf. 57.
Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34, Sir SAÄ

4 Kr. pr. Dusin.

— Aaben Søndage og Hverdage ira 9—7.

Vor anerkendte ekstrafine

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel A|s.

Fotografiske Artikler.
Lyngby Hovedgade 32.
(overfor Kirken.)

Java-Kaffe
anbefales.

Sophus Lund & Co,
Hovedgaden 23.

Køb deres Varer hos
M1»L

Teif. 88.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med

hjemmelavet Konfekt
Hovedgaden 43.

EsB E53 ES GË3 E»]

H. Borchers,
Blikkenslagermester.
Hovedgaden 7, Lyngby. Telf. 141.

i»i r»i eb i«i Rg|

Klaverundervisnina.
Ingeborg Ussing-Scharff, vm streun

Sæbe- & Parfnmeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos

C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, W 337
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole'. Redaktør: Paul C. J. Larsen.
Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.
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Klaverundervisning gives.
IldIa Schwartz,
„Skovly“, Kongevejen.
Største og eleganteste Udvalg i

Kranse.
Oscar Hamann,
Hovedgaden 26.
Telefon 179.

__

r

Fotografisk Etablissement.
— 1 elf. 273. —

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
rif 362^

anbefales.

aarø.

Alt til Sengeudstyr!!

Dynesatin, Dunlærred, Bolster, Sengedowlas, blegede og ublegede Stout
uden Prisforhøjelse. — Haandklæde- og Viskedrejler i hel og halvlinnede Varer,
meget moderate Priser.
Dowlas, Medium og Imperial, bedste Fabrikat.

J. H. Hilkbrandt,
Lyngby.

Leverandør til Lotteriet.

Telf. Nr. 9.

Husk Patentgasapparat Nr. 6,
faas Jernbanevej 10.

J. Mehren,

Tit 175.

CARL GODTFREDSEN.

Frisøh & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Blomsterforretningen „FLORA“ har altid friske
Blomster Og Kranse.
Jernbanevej 1, Lyngby.

llnMiig

Voksne og Børn.
Fru Ruth Preisler,
(3-aarig Elev af det kgl. Musikkonservatorium.)

Lyngby Broderimagasin
K"

Støt vore Annoncører.

"W

VORT BLAD

Nr. 7.

4. A arg.

Julekort, Juleark, Billed
bøger, Æskepost, Børnepost
m. m. bedst og billigst i Papirhandelen ved
Siden af „Lyngby højere Almenskole“.

10 Stk. Julekort i Konvolut for 15 Øre.
Elegante Bordløbere med Servietter til Julebord.

Juletræspynt.
Jule-Nips,. Jule-Lys, Jule-Stjerner, Lygter.
NB.

Nogle uafhentede Bøget er til Salg for
Indbindingens Pris.

Inger Ditlevsen.
Bogbinderi og Papirhandel.

Hovedgaden 54 — Lyngby.

4. Aarg.

VORT BLAD

Nr. 7.

C. G. Petersens Boghandel.
Hovedgaden 46.

Telf. 216.

Lyngby.

Julegaver i største Udvalg.

Julekort i største Udvalg.

Den bedste

Husk

Skolestrømpe

Petrea Kiærgaard’s

faas i

Konfekthandel,

„TØJHUSET“.

Lyngby Hovedgade.

Julegaver!
Kjoler, Bluser, Nederdele, Skørter, Linned, Forklæder.

-------- Egen Systue. --------

Georg Eckardts Eftf.
Telf. 166.

Astrid Nielsen.

Lyngby.

Konfekturehandelen, Hovedgaden 58, anbefales.

Nyttige Julegaver.
Stærke Skolestøvler i Boxcalf og Fedtlæder.

Gymnastik-, Hjemme-, Bal-, Ballet-, og Sportsfodtøj i største Udvalg.
Ima Galoscher i alle Former. (Navn gratis.)
Reparationer hurtigt. (Stærke Saaler.)

Rafns Skotøjsmagasin, Lyngby.
Frk. A. Carlsens Legetøjsmagasin,
Hovedgaden, Lyngby.

