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Nr. 13. Sommerferienummer 1916. 4. Aarg.

Nu kommep den favpe Tid, 
jeg vented’ saa længe.



Nr. 13. VORT BLAD 4 Aarg.

S aa vidt, som Redak
tionen i sidste Nummer 
ansaa for sandsynligst, 
gik det dog ikke paa 
Generalforsamlingen.

Eleverne saa lysere paa 
„Vort Blad“s Fremtid, og de besluttede 
derfor at fortsætte dets Udgivelse.

Sommerferienummeret er denne Gang 
blevet 'det sidste i Aargangen. Tidligere 
har det nemlig været Nr. 1 i næste Aar- 
gang, men er alligevel blevet redigeret 
og udgivet af den gamle Redaktion. I 
Aar har man brudt med denne Tradition 
og indlemmet Nummeret i den Aargang, 
det i Virkeligheden tilhører, og omkring 
1. Oktober begynder saa den ny Red
aktion sin Virksomhed.

Sommerferienummeret er altsaa det 
eneste Nummer, der udkommer i Juli 
Kvartal. Til Gengæld er det paa 20 Si
der og trykt i 400 Eksemplarer, som 
paa Afslutningsdagen foruden til Abon
nenterne uddeles gratis til alle andre 
tilstedeværende. Endelig har vi beslut
tet, at der, fordi man kun udgiver dette 
ene Nummer i Kvartalet, ikke denne 
Gang skal opkræves Abonnement.

Med Ønsket om en glædelig Som
merferie slutter denne Redaktion sit Ar
bejde ved „Vort Blad“.

Red.

Generalforsamlingen.
Lørdag den 3. Juniskulde „VortBlad“, 

„Klubben“ og „Dronningen“-afholde den 
aarlige Generalforsamling.

Som senere omtales, fik man imidler
tid kun „Vort Blads“s tilendebragt. Kl.

8 var ca. 20 Elever kommet til Stede, 
og da man efter et Kvarters Ventetid 
ikke mente, at endnu flere vilde indfinde 
sig, begyndte man Forhandlingerne.

Poul Larsen bød Velkommen, og paa 
Redaktionens Forslag valgtes Bladets 
Ekspeditør, Carl Jensen, til Dirigent. 
Derefter tog man straks fat paa „Vort 
Blad“s Anliggender. Paa dets Dagsor
den stod som første Punkt

Aarsberetningen,
som Poul Larsen aflagde, og som vil 
være at finde andetsteds i dette, Redak
tionens sidste, Nummer. Efter at Arbej
det i det forløbne Aar var omtalt, gik 
man over til

Regnskabet,
som to Gange var blevet revideret. Før
ste Gang (3—4—16) fandtes det „at 
være i mønsterværdig Orden“, medens 
det anden Gang (3—6—16) ikke var 
blevet godkendt ved Revisionen paa 
Grund af et Underskud paa 16,29 Kr., 
som Redaktionen midt i April Kvartal 
havde set sig nødsaget til at laane for 
i sidste Øjeblik at undgaa en Standsning 
i Bladets Virksomhed. Det nævnte Un
derskud vilde Revisoren, Knud Seidler, 
ikke underskrive, og henstillede derfor 
til Generalforsamlingen at nægte Regn
skabets Godkendelse. Til Forsvar for 
det Skridt, Bladets Ledelse her havde 
foretaget, gjorde Redaktøren gældende, 
at Redaktionen paa det forhaanden væ
rende Tidspunkt havde fornøden Garanti 
for, at Underskuddet i Løbet af kort Tid 
blev dækket, idet Annonceekspeditionen 
endnu manglede 44 Kr. at opkræve for 
Annoncer. Dels fordi disse Penge først 
senere kunde indkasseres, og dels fordi 
Revisoren havde revideret indtil den Dag, 
paa hvilken Generalforsamlingen afhold
tes, var Underskuddet fremkommet, men 
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det vilde orn en Alaaneds Forløb atter 
fuldstændig være dækket.

Efter nogen Forhandling enedes man 
om følgende Ordning: Der nedsattes et 
Revisionsudvalg, bestaaende af Knud 
Seidler, Thorkil Knudsen og Jens Ring- 
gaard Jensen, der af Generalforsamlin
gen fik Bemyndigelse til paa dens Veg
ne at revidere og godkende Regnskabet.

Dette Udvalgs Revision fandt Sted 
den 2. Juli. Regnskabet blev da uden 
videre Omstændigheder godkendt af alle 
tre Revisorer. Da dette Punkt var be
handlet færdig, fik Poul Larsen atter Or
det for at tale om

Bladets Fremtid.
Udtalelserne om dette Emne formede 

sig i det væsentlige som en Gentagelse 
af, hvad han tidligere havde udtalt i 
„Vort Blad“ Nr. 12. Da Redaktionen 
ingen ny Ledelse havde at foreslaa Ge
neralforsamlingen at vælge, kunde den 
ikke indse, at Bladet overhovedet havde 
nogen Fremtid.

Man foreslog nu Anna Lund og Kaj 
Lorentzen til Redaktører for næste Aar, 
idet man tilføjede, at Gustav Frederiksen 
og Thorkil Knudsen i saa Tilfælde vilde 
forpligte sig til at yde den ny Redaktion 
den Støtte, som var nødvendig for at 
føre Bladet videre.

Helge Knudsen mente, at det var en 
Skam, hvis „Vort Blad“ gik ind og 
opfordrede derfor de tilstedeværende til 
at stemme paa den ny Ledelse, som var 
foreslaaet.

Paa en Forespørgsel om, hvilken Me
ning Redaktøren personlig havde om 
Fremtiden, udtalte han, at han mente 
ikke, Bladet havde nogen Fremtid, naar 
Skolens nuværende Elever ikke alene 
var i Stand til at udgive deres Skole
blad.

Det var da bedre at faa en ordentlig 
Afslutning paa det, end at det i Stedet 

for langsomt og umærkeligt sygnede 
hen, til det en Dag efter en kummerlig 
Tilværelse endelig gik ind.

Den Interesseløshed, som findes blandt 
Eleverne, og de økonomiske Vanskelig - 
heder, den nuværende Situation har med
ført for et lille Blads Eksistens, havde 
gjort, at Redaktionens Mening om Frem
tiden var saaledes, som her er nævnt.

Hilmer Gudmundsson sluttede sig i 
det væsentlige til disse Udtalelser.

Efter at mange havde udtalt deres . 
Mening om Sagen og efter lang Tids 
Forhandling besluttede Generalforsam
lingen at føre „Vort Blad11 videre og 
sammensatte dernæst

den ny Redaktion.
Anna Lund og Kaj Lorentzen valgtes 

til Redaktører. Sidstnævnte blev tillige 
baade Ekspeditør og Annonceinspektør. 
Desuden sidder Gustav Frederiksen og 
Thorkil Knudsen i Ledelsen. Thomas 
Franks og Sigurd Jensen valgtes til 
Medarbejdere, Poul Larsen og Poul 
Pasmussen blev Revisorer. Ann a Lund 
takkede paa den ny Redaktions Vegne 
for Valget. Helge Knudsen ønskede den 
Held og Lykke og haabede paa en god 
Fremtid.

Man maa nu — da Beslutningen om 
at føre Bladet videre forlængs t er ta
get — oprigtigt ønske, at den er et yd
re Tegn paa en Genopvaagnen af en 
stærk Interesse for „Vort Blad“ blandt 
Eleverne, saavel de nuværende som de 
tidligere.

Klokken var imidlertid blevet mange, 
og de tilstedeværende følte ikke Trang 
til at forhandle længere. Man overlod 
derfor de to Foreninger „Klubben“ og 
„Dronningen“ til deres egen Skæbne. 
Bestyrelserne traadte tilbage, og de t0 
Klubbers Generalforsamling udsattes paa 
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ubestemt Tid, hvilket faktisk har samme 
Betydning som, at deres Eksistens er 
ophørt.

Paa et andet Sted i dette Nummer 
findes Formændenes Aarsberetninger.

Ln.

Tens Tal til Oplysning for 
kritiske og kritiserende.

De var ikke faa, der mente, at Nietz
sches Ord om Pøbelen „forøvrigt hente 
Djævelen og Statistiken den“ nu passede 
paa „Vort Blad“. Det skulde gaa ind, 
hed det sig, ingen gad redigere det, og 
mase med Annoncer, Regnskaber og 
andre lignende Ubehageligheder. Som 
sædvanlig var det Madam Fama, der 
vim sede om som en geschäftig Kone og 
havde travlt med at føre Sladderens 
Uhyrlighed fra Misse til Mette og fra 
dem til Jens og til Jørgen.

Om forskelligt Avisen vedrørende er 
her en liden Statistik, der forhaabentlig 
ikke bringer Bladet og Redaktionen i 
Helvede.

Ialt er der udkommet ca. 80 Normal
numre à 8 Sider, og Oplagets gennem
snitlige Størrelse har været 250 Exem- 
plarer.

En Spalte er paa cirkus 1350 Bog
staver. Det vil sige, der ialt er trykt 
80 X 16 (Spalter) X 250 X 1350 
Bogstaver. Regner man nu med J/4 
mindre paa Grund af „Hovedet“ og An
noncerne med forholdsvis faa Bogstaver 
bliver Resultatet dog 325 Mill. — gan
ske anseeligt.

Et Blads Størrelse er 380 X 520 — 
200,000 mm2. Multipliceres dette Tal 
med de førnævnte 80 X 250, viser det 

sig, at den Mængde Papir, de u har væ
ret brugt, dækker et Fladeareal paa 
4000,000,000 mm2 = 4000 m2.

En Spaltes Længde er 200 mm, en 
Linjes Længde 85 mm. 3200 mm. 
Spaltelængde i et Blad — i samtlige 
64,000,000 mm. = 64 km. Linjelæng
den i alle Blade: 5440 km. —■ eller 70 
Gange saa langt som Verdens ti læng
ste Tunneller.

Det varer et Minut at læse en Spalte, 
d. V. s. 16 X 80 X 250 = 320,000 
Minutter = godt og vel 200 Døgn.

En almindelig graa Havesnegl bevæ
ger sig 70 m i Døgnet. Den vilde væ
re noget over 200 Aar om at vandre 
henad samtlige Linjer — endda frareg
net Springet fra den ene til den anden.

Spidsen af Timeviseren paa et Lom
meur passerer i et Aar en Strækning af 
70 m. 80,000 Aar maatte den være om 
at passere Linjelængden.

En Masse Penge er naturligvis gaaet 
med til dette enorme Værk — saa man
ge, at Kehlet hver Dag i et Skoleaar 
for dem kunde levere hver Elev en Is
vaffel; og Lærerne kunde for den Sags 
Skyld ogsaa godt faa en at slikke paa.

Hvis „Vort Blad“ havde existeret paa 
den Tid, da Kong Mena af Ægypten 
samlede Riget, og hvis hvert Nummer 
havde givet 1 — een — Øre i Over
skud, vilde disse Penge 1 Øre X 80 
sat paa Rente til 4 pCt p. a. nu være 
blevet til 2,00000000000000000000000 
0 000000000000 00000000001000000000 
000000000000000000000000000000.

Sig saa, at der ikke er nedlagt et Ar
bejde i „Vort Blad“ !

Statisticas.
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,Vort Blad's Aarsberetning 
1915—16.

Idet vi gaar tilbage til Bladets Gene
ralforsamling i Maj i Fjor, vil vi først 
kaste et Blik paa Sammensætningen af 
den Redaktion, der da blev valgt. Den 
har nemlig i Aarets Løb undergaaet ad
skillige Forandringer. Hilmer Gud
mundsson og undertegnede valgtes den 
Gang til Redaktører, Kai Hansen til 
Ekspeditør og Carl Jensen til Annonce
inspektør. Imidlertid traadte Hilmer Gud
mundsson paa Grund af Sygdom om
trent straks tilbage, og da vi naaede Jul, 
forlod Kai Hansen, som paa dette Tids
punkt gik ud af Skolen, ogsaa Bladets 
Ledelse. Onder disse Omstændigheder 
overtog Carl Jensen saavel Ekspeditio
nen som Annonceinspektionen, mens un
dertegnede beholdt Redaktionen.

Arbejdet i det svundne Aar har i ud
strakt Grad været vanskeliggjort af de 
pekuniære Besværligheder, som man be
standigt har maattet kæmpe med. Det
te gælder Annoncevæsnet og Abonne
mentet lige meget, og disse Vanskelig
heder — som tidligere er omtalt i Bla
det, og som ogsaa er fremhævet paa 
Generalforsamlingen — foraarsagede, at 
Udgivelsen af Bladet fra Nytaar 1916 
maatte indskrænkes til en Gang om 
Maaneden.

Da der paa Generalforsamlingen er 
givet en udførlig Oversigt over Bladets 
Virksomhed i det forløbne Aar, og der
med ogsaa en Oversigt over de forskel
lige Numres Indhold, vil en Gennem
gang af dem her være baade unyttig og 
overflødig ; vi nøjes derfor med at næv
ne Hovedpunkterne.

Denne Aargangs første Nummer var 
et stort Sommerferienummer paa 20 Si

der med et Tillæg paa 2 Sider (inde
holdende Eksamensresultaterne) trykt ialt 
i 400 Eksemplarer. Dette blev paa Grund 
af Redaktørernes Eksamenslæsning for 
Størstedelen redigeret af stud, polit. 
Svend Thorsen, som efter at have ydet 
Redaktionen denne Hjælp, sluttede sit 
Medarbejderskab ved „Vort Blad“.

I Nr. 5 og 6 bragte vi et udførligt 
Referat af den da afholdte Sportskamp.

Omkring Midten af December Mlaaned 
udsendte vi ligesom tidligere Aar et Ju
lenummer (20 Sider) og modtog til det
te paa vor Opfordring en længere Ar
tikel fra Hr. O. Kragh, for hvilken vi 
her bringer vor bedsste Tak.

Før Redaktionen udgav Nr. 8, hen
vendte vi os til Bestyrerne for at faa Un
derretning om, hvordan Udsigterne til en 
Skolefest formede sig, og Resultatet af 
vore Anstrengelser i den Retning førte 
til Dannelsen af den Komite, der snart 
blev bekendt paa Grund af sin initiativ- 
rige(!) Virksomhed. Denne Sag skal 
heller ikke her være Genstand for nær
mere Omtale. Vi ved jo alle, hvorle
des (dog maaske ikke hvorfor) Komite
ens Møde Dag efter Dag bestandigt blev 
opsat, indtil Tiden var saa vidt frem
skredet, at man paa første men ogsaa 
sidste Komitemøde som en harmfuld 
Indsender i sit Indlæg betegnede som 
et „Komi-kaffemøde“ — gav op og ud
satte Festen, hvilket fremkaldte den skar
pe Protest i „V. B.“ Nr. 10 og 11 paa 
ikke mindre end fem Indlæg. Naar dette 
Nummer, det sidste i 4. Aargang er ud
givet, er der i denne ialt udkommet 13 
Numre, hvis samlede Sideantal beløber 
sig til 142. Saa snart Redaktionens Ar
bejde med „V. B.“ Nr. 13 er tilende
bragt, er dens Virksomhed ophørt, og 
den træder da tilbage.

Men inden det sker, undlader vi ikke 
at takke Frk. J. Højlund, Frk. E. Bo, Hr.
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V. la Cour, Hr. A. Bo, Frk. D. Brodeisen, 
Hr. M. Buhl og Hr. H. Thyssen for de 
Artikler, vi i det forløbne Aar har mod
taget.

Gustav Frederiksen, der paa sidste 
Generalforsamling valgtes til eneste Med
arbejder, har Aaret igennem været „Vort 
Blad“ en ivrig Skribent, som vi her har 
al Grund til at takke. Ogsaa Helge 
Knudsen, der stadig har været os en 
virksom Støtte, bringer vi vor Tak.

Regnskabet er i det forløbne Aar re
videret tre Gange. Af Referatet af Ge
neralforsamlingen vil man se, hvorledes 
Revisionen hver Gang forløb, og hvilket 
Resultat Revisorerne kom til. Det Un
derskud, der fremkom i April Maaned, 
og som hverken Revisorer eller General
forsamling vilde godkende, blev — som 
Redaktionen ogsaa forudsagde paa Ge
neralforsamlingen — snart dækket.

Poul C. /. Larsen.
Redaktør.

Skoleskovtur.
For omtrent 14 Dage siden var Skole- 

gaarden næsten ikke til at kende en 
Morgenstund ved Ottetiden. Den var 
lysere og mere munter end sædvanlig 
Og de, der færdedes i den, lignede slet 
ikke dem, der gik her i Gaar; de saa 
festligere ud, som de nu kom med lyse 
Kjoler og Dannebrogsflag. Tilsidst hen
tedes Skolens store Fane. I Højsædet 
skulde igen sættes god, gammel Skik : 
Den aarlige Skovtur.

Klokken otte marscherede en lang, 
lang Række med Fanen og Musik i 
Spidsen opad Hovedgaden til Bane- 
gaarden.

I Løbet af kort Tid sad alle vel bæn
kede i Toget og rullede nordpaa. Holte!

Alle stiger ud ! Ind i et nyt Tog og 
af Sted paany nordefter.

Kvistgaard !
Ud myldrede det af Kupeerne, snart 

var Marschkolonnen i Orden og drog 
af Sted ad Landevejen op gennem Sko
ven til „Marianelund.“ Frokosten og So
davanden var snart sat til Livs og vide
re igen, forbi Skovridergaarden og 
Gurrehus, om bag Smedjen — og saa 
var vi ved Vejs Ende.

Allesammen laa vi i Græsset; rundt 
omkring var der gammelt Murværk, 
foran os den ældste Del af Ruinerne, 
det gamle Taarns Rester. Fra Trappen 
op til Taarnet fortalte Hr. la Cour om 
det gamle Gurre, Jagttaarnet, hvor Kong 
Valdemar elskede at bo. Bag efter to
nede Fædrelandssange ud over de gamle 
Ruiner, den blanke stille Sø helt ud til 
den lave Maageholm.

Eftermiddagen blev tilbragt med Leg 
af alle Slags ; Idyllen blev et Par Gange 
afbrudt af en frygtindjagende Røverhøv
dings morderiske Overfald paa de 
fredelige Soldater. Men blot et 
Øjeblik efter var de grusomme Uger- 
ningsmænd blevet til fredelige Kavalerer, 
der nok saa pænt legede „gaaende Enke“.

Ved Femtiden var hele Styrken 
tilbage i „Marianelund“, hvor en 
„bedre Middag“ ventede de sultne Kri
gere. De enorme Mængder af A'fadpa- 
pir viste sig at være fortræffeligt Mate
riale til et Sanct Hansbaal, der snart 
blussede højt mod Himlen.

Mens Gløderne endnu ulmede, sattes 
Kursen hjemad mod de kendte Egne.

„Paa’en, paa’en, paa’en igen,
nu kommer Lyngby Skole hjem“! 

rungede det i Tunnellen paa Banegaar- 
den.

„Tak for i Dag“ !
„Hurra !“

Dux latronum.
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„VORT BLAD“.
Redaktion :

Poul C. J. Larsen : Virumgaard, Lyngby. Tli 
132.

Annoncekontor og Ekspedition :
Virumgaard. Lyngby.

Abonnement :
Skoleabonne .ter : 35 Øre pr. Kvartal.
Abonne ter i Lyngby: 43 „ „ „
Udenbys-Abonnenter: 50 „ „ „

Den gyldne Frihed.
Det var den første Feriemorgen. So

len stod med fuld Glans ind ad Vindu
erne, og jeg vaagnede med en Følelse 
af Glæde langt ud over det sædvanlige. 
Men det var jo ogsaa Ferie. Arbejdets 
Harnisk var strøget af. Ansvaret for 
Lektierne var borte, og hvor dejligt! Skole 
klokkens Mundlæder var bragt til Ro for 
lange Tider. Ude fra Skoven lød Gø
gens Kuk, Kuk, den spaaede om man
ge lyse, lyse Dage. Uvilkaarligt kom 
Mads Nielsens Vers frem i mine Tan
ker :

. Staa aarie op, 
luk Lyset ind, 
slæng væk det morgendovne, 
skyl ren din Krop, 
skyl rent dit Sind, 
skyl dine Drømme vaagne.

Og saa strakte jeg mig, lukkede Øjne
ne igen og lod Forventninger og Ønsker 
og Drømme for den kommende Tid dra
ge forbi det indre Øje som brogede 
Sommerfugle. Alen lidt efter bemærkede 
jeg, at en fremmed var kommet 
ind i mit Værelse. Han havde uden at 
sige noget taget Plads paa Stolen ved 
Siden af min Seng, og jeg saa ind i et 

smukt, stærkt præget Ansigt. Der var 
Spor af Lidelse i det, men det indre 
Væsens Kraft havde overvundet den, og 
Udtrykket var paa en Gang baade fast 
og glad.

— Jeg er kommet for at være din 
Gæst i nogle Uger, begyndte han.

— Hvem er du da? spurgte jeg.
— Man har givet mig mange Navne, 

fortsatte han, men du kalder mig „den 
gyldne Frihed“, og jeg færdes i denne 
Tid helst i de neutrale Lande. Netop 
i dette Øjeblik faldt min Gang forbi din 
Dør, og jeg gik herind for at høre, 
hvordan du vilde behandle mig i Som
merferien.

— Du mener, hvordan jeg vil bruge 
min Ferie, sagde jeg.

— Ja netop.
Efter en lille Betænkningstid gav jeg 

Svar :
— Jeg har tænkt mig at nyde Livet, 

som man siger, at færdes ude med Ven
ner og Kammerater, at læse Morskab 
og saa for Resten tage mod al den Af
veksling, som falder for.

— Saadan svarer de fleste, sagde han 
atter hen for sig, og idet han rettede 
Blikket bestemt imod mig, spurgte han: 
Har du egentlig set, hvor meget din 
.Moder har at tænke paa og overkom
me ?

— Aa ja, hun klager undertiden over 
de dyre Tider.

— Kunde du ikke tænke dig at tage 
et lille Stød af for hende. I Virkelig
heden ser du ikke Fjerdedelen af hen
des Arbejde, og du forstaar slet ikke 
hendes Ansvar for alle her, men hjalp 
du blot med at holde Styr paa de smaa 
og fornøje dem nu og da, vilde du glæ
de hende og være hende en Hjælp.

■— Jeg skulde lige til at indvende, at 
der altid var saa meget Vrøvl med de 
„Rotter“, da han afbrød mig med:
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— Og du har mange flere Evner til 
at glæde andre, end du selv tror, blot 
er de brugt saa sjældent, og derfor er 
de endnu kun smaa Spirer.

— Ja, men jeg maa jo have Tid til 
mine Kammerater, til at være sammen 
med dem.

—- Det er netop det, du skal — han 
saa helt venlig ud — men du skal væ
re mere kræsen, end du er med Valget 
af dem. Og for Resten, hvad synes du 
om det „Filmeri“, der ligesom Skarla
gensfeber har hærget nogle at dem, 
baade Drenge og Piger ?

— Jeg kan ikke lide det.
— Det tænkte jeg nok om dig, men 

naar du har den Mening, skulde du ik
ke gemme den. Du skulde være dit 
sunde Standpunkt bekendt og hjælpe di
ne Venner til at hylde Kammeratskabets 
Fane, det er det, man kalder Karakter, 
nemlig at ville og kunne bekæmpe baa
de det latterlige og det onde hos sine 
Omgivelser.

— De, der en Gang er Sværmere, 
bliver vanskeligt anderledes, fordi jeg si
ger noget.

— Maaske, men deres Parti bliver 
mindre, naar du og andre fornuftige 
jævnaldrende stiller deres latterlige Pa
pegøjemanerer i det rette Lys.

— For mig har det nu ingen Fare, 
men jeg skal overveje, hvad du siger. 
Friluftslivet har nu den største Tiltræk
ning for mig. Jeg skal have opøvet en 
større Svømmefærdighed, og paa de 
mange Ture gennem Skoven gør jeg 
Iagttagelser, som er mere oplysende for 
mig end alle Aarets Naturhistorietimer.

— Meget fornuftigt, nikkede den frem
mede, der ser ogsaa ud til at være 
Kræfter i dig. Skal du have noget rig
tigt ud af alle de mange Oplevelser, 
som Ferien vil bringe dig, vil jeg give 
dig det Raad at føre Dagbog, og hver 

Dag gøre Regnskab for det, som den 
Dag har gjort mest Indtryk paa dig, en
ten det nu har været en Samtale, en 
Bog, eller noget, du har set derude. 
Men nu maa jeg gaa, for at høre, hvor
dan dine andre Kammerater vil behand
le mig.

Og han rejste sig med et Nik, men 
inden han gik ud, af Døren, vendte han 
sig om og sagde med fast Stemme :

— Husk, at jeg hedder „den gyldne 
Frihed“, fordi jeg kan bruges til det, 
som er mere end Guld værd, og jeg 
venter, at du har Forstaaelse af mig.

I det samme lød et Slag paa Døren, 
jeg for op af Søvne, der var ingen i Væ
relset, men udenfor lød MoTs Stemme, 
som kaldte til Tebordet. Det var altsaa 
kun en Drøm med denne fremmede, der 
havde talt med mig. Det, slog mig, 
hvad min gamle Bedstemoder havde 
sagt engang : „I Drømme kan der og
saa være Mening“.

r.—r.

Latinen.
Mangen er sprunget i Flint og har 

ladet sin Harme gaa ud over det ak, 
saa taalmodige Papir, blot fordi jeg skrev 
et Par latinske Citater i en højere Al
menskoles Blad. Der har været skrevet 
og snakket opad Vægge og nedad Stol
per i den Anledning, og saa fyldte det 
hele ikke engang '-/g — een Tredjedel — 
Spalte. Criticas.

Arbejd for
Vort Blads

Udbredelse!!!



4. Aarg. VORT BLAD. Nr. 13

Eksamensresultaterne.
Realeksamen.

Ida E. A. Asmussen, Overser
gent A., Jægersborg, 5,87.

Svend Aage Asmussen, Gross.
A., Lyngby, 5,00.

Aage Carisen, Direktør C., 
Lyngby, 4,50.

Henry Christiansen, Portør C., 
Holte, 5,33.

Agnes Hansen, Handelsgartner 
H , Nærum, 5,50.

Jacob K. Hansen, Gaardbesty- 
rer H., Dyrehavegaard, 4,70.

H. C. Christian Arne-Hansen, 
Statskonsulent H., Lyngby, 4,33.

Carl L. Jensen, Postbud J, 
Lyngby, 5,50.

Aase Marstrand-Petersen, Drifts
bestyrer P., Nærum, 4,59.

Agnes M. D. G. Nielsen, Bog
holder N., Lyngby, 5,00.

Astrid K. J. Nielsen, Posteks
pedient N., Lyngby, 5,17.

Frida Laursen Nielsen, Kontor
chef N., Holte, 5,00.

Thorstain Petersen, Tegner P., 
Lyngby, 4 62

Poul Rosted, Sadelmager R., 
Lyngby, 5,42

Ausa F. V. Tauber, Kontorchef 
T., Lyngby, 4,58.

Verner R. Utzon, Postmester U., 
Rønde, 4,88.

Mellemskoleeksamen
Cornelius Appel, Højskolefor

stander A., Askov, 4,73

Karen A. I. Arne-Hansen, Stats
konsulent H., Lyngby, 4,75.

K. Olivia M. Christensen, afd.
Postbud C., Lyngby, 5,46.

Paula M. Hansen, Hestehandler 
H., Lyngby, 5,14.

Ejnar P. S. Hjortkjær, Provst 
H.. Lyngby, 4,71.

Johannes R. Holst, aid. Forpag
ter H„ Lyngby, 531.

Thorwald Jørgensen, afd. Ma- 
skininspektør J., .Lyngby, 482.

Inga G. J. K. Lehwald, Proprie
tær L., Lyngby, 4,17,

Kaj S. Lorentzen, Fiskehandler 
L., København, 5,07.

Arma V. Lund, Fabriksejer L., 
København, 4,60.

Eise A. Møller, Købmand M., 
Lyngby, 4,85.

K. Margrethe M. H. Møller, 
Handelsrejsende M., Lyngby, 5,10.

Oda R. C. Møller. Politibetjent 
M., Lyngby, 4,10.

Rigmor M. Nielsen, Vognmand 
N., Lyngby, 4,46.

Sophus L. Olsen, Oversergent 
O., Lyngby, 4,42.

Svend J. Rasmussen, Kelner 
R., Fortunen, 5,32.

Poul M. Rohde, afd. Skolebe
styrer R, Lyngby, 5,35.

Marie Schrader, Kontorchef S., 
Lyngby, 4,64.

Vilhelm L. Sørensen, Snedker
mester S., Lyngby, 5;39.

Alexander F. Øst, Assistent 0., 
Lyngby, 4,50.
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„Klubben“
i det svundne Aar.

Af de tre Elevforetagender her ved 
Skolen har der uden Tvivl været mest 
Vrøvl med „Klubben“. Ved Sæsonens 
Begyndelse bestod Bestyrelsen af : Kai 
Hansen, Frode Nygart og Agnes Baumann. 
De to sidstnævnte har aldrig givet de
res Samtykke til at indvælges i Forenin
gens Ledelse og har derfor heller ik
ke ment sig forpligtet overfor „Klubben“ 
i nogen som helst. Henseende. Under 
denne omtalte Bestyrelse blev der afholdt 
to Møder. Den 30. Oktober indledede 
stud, theol. Helge Knudsen over Emnet : 
„Hvad vi lærer af Krigen“, og den 13. 
November talte samme atter, men den
ne Gang om Emnet : „Danmarks Stil
ling til Verdenskrigen med Hensyn til 
Forsvar, Moral og Skandinavisme. Det
te sidste Møde var samtidig Generalfor
samling fordi der var indgivet Begæring 
om at faa en saadan i Stand i den Hen
sigt at udelukke de gamle Elever fra 
Møderne. Dette lykkedes dog ikke, men 
derimod blev der valgt en delvis ny Be
styrelse, som kom til at bestaa af : Kai 
Hansen, Thomas Franks og Vagn Aage 
Bendix-Nielsen.

1 Slutningen af November gik Kai 
Hansen imidlertid ud af Skolen, og der 
var da intet at gøre, end at Thomas 
Franks blev foreløbig Formand og Vagn 
Aage Bendix-Nielsen Næstformand og 
Sekretær, thi Lovens § 4 udtaler : Be
styrelsen bestaar af 3 Elever o. s. v. 
Det gjaldt nu om hurtigst muligt at faa 
en ny Formand valgt, og derfor blev 
det følgende Møde, som afholdtes d. 11. 
December, tillige en Generalforsamling. 
Her indledede Thomas Franks om „Klub
bens Skæbne“, og ved samme Lejlighed 

lykkedes det de nuværende Elever at 
udelukke de tidligere, dog saaledes, at 
de kunde indbydes. Endvidere lykkedes 
det efter mange Overtalelser at faa Hen
ry Christiansen valgt til Formand.

Den 22. Januar begyndte „Klubben“ 
sin Virksomhed efter Juleferien, og denne 
Lørdag indledede Frode Nygart om „Kri
gens Aarsager“. Samtidig blev Verner 
Utzon valgt til Sekretær, da Vagn Aage 
Bendix-Nielsen kort i Forvejen vor rejst 
til Bornholm. Efter denne Ændring i 
Bestyrelsen afholdtes endnu i Sæsonen 
tre Møder, hvoraf dog kun de to er ble
vet ført til Protokols. Det første af dis
se afholdtes den 5. Februar, og her tal
te Gustav Frederiksen om „Kvindesagen“; 
det næste fandt Sted den 19. Februar, 
og Martin Sørensen indledede denne 
Gang over Emnet : „Darwinisme“. En
delig den 4. Marts var Emnet : „Ung
domsbevægelsen“. Helge Knudsen talte 
om den kristelige Bevægelse, Gustav 
Frederiksen i faa Ord om F. D. F. og 
Poul Larsen om Spejdersagen. Endvi
dere var det bestemt, at Karl Herdahl 
skulde have talt om politisk Ungdomsbe
vægelse og Verner Utzon om Skolebevæ
gelsen, men det blev imidlertid ikke til 
noget.

Som Afslutning paa Virksomheden 
skulde „Klubben“ den 3. Juli have holdt 
Generalforsamling sammen med „Vort 
Blad“ og „Dronningen“. Dette blev den 
forhindret i, fordi Generalforsamlingen 
uden Orund opløste sig i Utide. Da 
Bestyrelsen ingen Forpligtelse har til at 
blive siddende efter denne, og da „Klub
ben“ ikke kan bestaa uden Bestyrelse, 
er den naturligvis ikke til længere Det 
Overskud paa 50 Øre, som forefandtes 
ved dens Død, testamenteredes „Dron
ningen“, der havde et Underskud af 
lignende Størrelse.

Alle de som i Foreningens sidste Le- 
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veaar har ydet den Støtte med Indled
ninger o. 1., bedes herved modtage vor 
bedste Tak. Næstformanden.

„Dronningen“s
Aarsberetning.
Da jeg desværre ikke har haft Lejlig

hed til at følge „Dronningen“s Virk
somhed lige fra Regnskabsaarets Begyn
delse, fordi jeg først indtraadte i For
eningen i November Maaned 1915, maa 
jeg indskrænke mig til at berette om 
den Tid, den nuværende Bestyrelse har 
ledet „Dronningen“.

Kort efter min Indmeldelse i Forenin
gen fratraadte Kai Hansen som For
mand, og det blev da overdraget mig 
at overtage hans Plads. Tilstanden i 
Foreningen var paa det Tidspunkt me
get daarlig. Der var faa Medlemmer, 
ingen Penge i Kassen, fordi Kontingen
tet ikke var blevet opkrævet, ingen Var
me i Lokalet ved Møderne o. s. v. Det
te kom til Dels af, at Kai Hansen havde 
været ene om at bestride Hvervet, og 
trods Loven fandtes der hverken Næst
formand eller Kasserer. Ved Skakklub
bens Møde d. 4. December 1915 ind
valgtes derfor Henry Christiansen som 
Næstformand og Aage Carlsen som 
Kasserer. Et andet Spørgsmaal blev 
ogsaa ordnet ved denne Lejlighed, nem
lig Pengespørgsmaalet. Medlemmerne 
var kede af at betale det høje Kontin
gent paa 50 Øre, og man bestemte da 
at nedsætte det til mindst 25 Øre.

Møderne har været regelmæssigt af
holdt hver 14. Dag, og Medlemsantallet 
er i den forløbne Saison bragt op til 16, 
men kun faa af dem har mødt regel
mæssigt til Skakaftenerne. Ofte er saa- 

ledes kun tre eller fire Deltagere kom
met til Stede. Særlig ved de sidste Mø
der har dette været Tilfælde. Det skor
ter sikkert paa Interessen fra mange af 
Medlemmernes Side. „Der mangler no
get til at give Interesse“, vilde maaske 
nogle sige, „en Turnering vilde ikke 
være af Vejen“ 1 Det var Bestyrelsen 
fuldkommen klar over, og trods sine 
smaa Midler gjorde den Anstalter for 
at faa en saadan Korkurrence i Stand. 
Vi henvendte os til flere Lærere, og Hr. 
Thyssen lovede velvilligt at udsætte én 
Præmie. Men saa havde vi den 12. 
Januar den Glæde, at modtage en Ud
fordring fra Helsingør højere Almenskoles 
Skakklub „Skak“ til at spille en Match 
pr.* Korrespondance. Kampen skulde i 
saa Tilfælde føres af tre Deltagere paa 
hver Side. Paa Mødet den 15. Januar 
blev denne Udfordring forelagt Medlem
merne, og man blev enige om at mod
tage den. Thorkil Knudsen, Knud Seid
ler og Poul Larsen valgtes til at spille 
Partiet. Vi skylder disse, i Særdeleshed 
Thorkil Knudsen, en oprigtig Tak for 
deres Arbejde. Den 18. i samme Maa
ned afsendtes Svaret, og Spillet tog 
straks sin Begyndelse. Ialt bragtes to 
Partier til Ende, og Udfaldet af disse er 
vel nok bekendt. „Skak“ vandt det ene, 
medens det andet blev uafgjort. Dels 
fordi Kampen kom til at dreje sig om 
to Spil, og dels paa Grund af, at de 
Penge, vi havde gjort Regning paa, 
medgik til at købe Brevkort for, kunde 
den paatænkte Skakturnering ikke af
holdes.

Det var med Forbavselse, at Besty
relsen modtog det Rygte, som forkynd
te, at Generalforsamlingen sandsynlig
vis vilde blive „Dronningen“s sidste. 
Ledelsen kunde slet ikke forstaa, hvad 
der laa til Grund for et saadant Forly
dende, den syntes tværtimod i høj Grad 
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ta have set Foreningens Eksistensberet
tigelse ved at kaste et Blik paa det for
løbne Aar. Det havde nemlig vist sig, 
at der virkeligt kunde samles Medlem
mer, og det var kun manglende Inter
esse fra disses Side, hvis Mødelokalet 
skulde staa tomt, og hvis Foreningen 
som Følge deraf maatte gaa sin Under
gang i Møde. Og det havde endelig 
vist sig, at der kunde tilvejebringes for
nøjeligt Samarbejde med en' anden 
Klub. Men Kontingentet var blot alt for 
lille, til at Samarbejde af den omtalte 
Slags tillige med Konkurrencer af sam
me Art, som tidligere har været afholdt, 
kunde iværksættes; men med større Mid
ler vilde det være muligt for Bestyrelsen 
at gøre meget mere for „Dronningen“, 
end Tilfældet hidentil havde været. 
Saafremt en initiativrig Ledelse kom til 
Roret, og den havde til Hensigt at ordne 
disse Forhold, var der sikkert ingen 
Tvivl om, at „Dronningen“ kunde haabe 
paa lysere Dage.

Saadan var Bestyrelsens Syn paa 
Foreningens Fremtid før Generalforsam
lingen, men dens Betragtninger i den 
Henseende slog langtfra til, thi paa Ge
neralforsamlingen udviste de tilstedevæ
rende, da Bladets Anliggender var be
handlet færdig, ikke engang saa megen 
Interesse, at de kunde finde sig i at 
overvære „Dronningen“s og „Klubben“s 
Forhandlinger. Uden at være kommet 
til noget Resultat med Hensyn til disse 
Foreningers Skæbne, forlod Størstepar
ten Lokalet. Da den nuværende Besty
relse imidlertid forlader Skolen efter 
Eksamen, traadte dens Medlemmer alle 
som én tilbage, idet de betragtede deres 
Arbejde for „Dronningen“ som værende 
endt. Generalforsamlingen udsattes paa 
ubestemt Tid.

Poul Kosted, Formand.

Lidetærede Hr, „mat. nat“!
Under dette saare velklingende Psev- 

domyn skjuler Du Dig, og vil ikke ud 
med, hvem Du er, til trods for at Du 
meget gærne vil have Svar fra mig. 
Jeg skal her blot komme med et Par 
enkelte Bemærkninger til Dig, idet jeg 
forøvrigt gør Dig opmærksom paa, at 
Du kan henvende Dig til mig og faa 
Svar personlig ; jeg tror nemlig, at det 
vil tage mig ret lang Tid at overbevise 
Dig, saa forstokket er Du vist desværre, 
og Diskussionen vil sikkert kun kunne 
have Interesse for faa af „Vort Blad“s 
Læsere.

Hele den lille Opsats om Sokrates og 
Studenterne var naturligvis, hvad Du 
aabenbart ikke har forstaaet, ironisk ment 
og stiklede jo forøvrigt til alle tre Slags 
Studenter.

„ ... Al Oltidens gamle Forfattere 
og deres forældede Livsvisdom" skriver 
Du. Et tusindedel Gram Sokratisk Livs
visdom er da saa sandt meget mere værd 
end Kendskab til Løsningen af en binom 
Ligning eller andre Uhyrligheder, I dyr
ker i Matematikens Park og Kemiens 
Urtegaard.

„Herre vi ere i Aandernes Rige“. 
N’est pas?

Helge Knudsen.

Lille Peters Ferieplan.
Den store Eksamen lakker mod Slut, 
og Bøgerne lukkes med Festsalut. 
Ih, hvor mit Hoved har maattet døje, 
og Albuen rent er slidt ud af min Trøje, 

af Slid og af Møje 
slidt ud af min Trøje.
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I Morgen den Frihedens Sol opgaar, 
den hele Dag jeg paa Hovedet staar, 
og saa vil jeg leve som en af de vilde, 
der ikke skal Tiden med Lektierne spilde, 

nej intet bestille 
som en af de vilde.

Og Kristian og jeg vi faar sikkert Lov 
at drage ud i den store Skov, 
og hvis da Jagten paa Bjørnen fejler, 
saa fanger vi Masser af Hundestejler, 

og hjem vi sejler 
med Hundestejler.

I Kirsebærtræet det store og gamle 
der skal vi Bær til Familien samle, 
jeg finder de alleryderste Grene 
og sidder som Fuglene saa fri og ene, 

Himlen alene 
jeg ser fra de Grene.

I Krattet det tætte vi bygger en Hytte, 
og den gi’r vi ikke for Kongens i Bytte; 
i den vil vi sove og spise, lege, 
Kartoflerne skal vi ved Baalene stege, 

det hele mit Eje, 
og der skal vi lege.

Saa drager vi ogsaa i Krigen af Sted, 
thi Kristian og jeg vi vil begge to med, 
og som Generaler tilbage vi vender, 
før Klokken kalder og Ferien ender, 

som to gode Venner, 
før Ferien ender.

—d.

Det sjette nordiske Studentermøde af
holdes paa Rødkilde Folkehøjskole paa 
Møen i Dagene 3.—10. August.

* * *

En mindre Elev, der ivrigt interesse- 
rer sig for „Vort Blad“ har sendt os 
følgende om

Den blaa Himmel.
Himlen er blaa, 
naar Solen skinner.
Over Marken vi gaa 
og Blomster finder.

Brat skiftes Skyerne 
frem og tilbage, 
snart en mørk, snart en lys 
over Himlen jage.

Køb hos de Handlende, der 
averterer i „Vort Blad“.

Nu Solen skinner 
over Land og Byer, 
paa Himlen man finder 
flere blaa Skyer.

Og Træerne bliver grønne 
ligesom i Fjor, 
og Blomsterne bliver kønne 
som de staar i Jord.
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Lærken, den flyver mod Himmelen stor 
og synger med andre Smaafugle i Kor.

Ulf Hoffmann
(5. Kl.)

Samme Indsender skriver — efter at 
have udtrykt sin Glæde over, at Ele
verne paa Generalforsamlingen vedtog 
at føre „Vort Blad“ videre — om den 
manglende Interesse blandt Eleverne for 
Bladet følgende, som vi gengiver ordret :

„Grunden maa være, at de ingen In
teresse har for Bladet, eller Helge Knud
sen har skrevet flere Ord paa Latin. 
Og det kan ikke de yngre Elever for- 
staa“.

* * 
*

Opgaverne i Dansk Stil til Studenter
eksamenen var :

1) Begivenhederne i Danmark i 1807 
og deres Følger

eller
2) Fortæl om nogle græske Oldtids

levninger fra Bygningskunstens og (eller) 
Billedkunstens Historie

eller
3) Er der Grund til at prise „de gode, 

gamle Dage“ paa vor egen Tids Bekost
ning.

Frode Nygart, Jens Ringgaard Jensen 
og Gustav Frederiksen skrev den første, 
Knud Seidler den anden og Thorkil 
Knudsen den sidste.

Til Realeksamenen hed Opgaven :
Island og Islænderne.
Og til Mellemskoleeksamenen :
Fortæl om Alælken og dens Anven

delse.
Endelig skal her nævnes Opgaverne i 

Dansk Stil for II G. :
1) Giv en Skildring af Korstogenes 

Indflydelse paa det europæiske Kulturliv.
2) Giv en Karakteristik af Hovedper

sonen i Goldschmidts Roman „Arvingen“.

3) Hvortil bruges Statens og Kommu
nens Skatter ?

* * *

En Mand kom en Dag ind til en Præst 
og bad om at faa sin Dreng døbt med 
Navnet „Hertug“. „Det er intet Navn“, 
svarede Præsten, men Manden blev ved 
sit. „Saa maa De søge derom“, sagde 
Præsten. „Hvorfor dog det“, svarede 
Manden, „naar en Minister kan hedde 
Keiser Nielsen, kan min Søn vel ogsaa 
hedde Hertug Pedersen.“ x.

* * *

Se her, en lille Liste over de Steder, 
hvor Lærere og Elever tilbringer Som
merferien. Kun dem, der rejser bort, 
er anført :

Hr. Drackenberg i det nordøstlige Fyn 
og paa Mors.

Frk. Højlund i Jylland (mellem Ska
gen og Fredericia).

Hr. Jensen i Himmerland og Vendsys
sel.

Frk. Hansen i Skelskør, paa Skam- 
lingsbanken, i Viborg og Gøteborg.

Frk. Jensens Sommerferie-Rundtur er : 
Lyngby—Kallundborg—Hobro—Randers 
—Aarhus—Middelfart—Taasinge - Næst
ved—Lyngby.

Frk. Brodersen i Kolding og Frede
riksværk.

Jacob Hansen ved Blaavandshug.
Bodil Lebech i Silkeborg og i Holbæk.
Marie Schrader i Nykøbing Sj.
Sofus Olsen i Sæby.
Sigurd Jensen i Ansager.
Rigmor Nielsen i Aalborg.
Vilhelm Sørensen i Roskilde.
Hacourt Dibbern i Præstø.
Paula Hansen paa Skagen eller i Aar

hus.
Agnes Baumann i Vendsyssel og paa 

Lolland.
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Aage Carlsen i Skjæibæk.
Kristian Arne-Hansen i Kolding.
Agnes Hansen paa Samsø.
Ausa Tauber i Thorslunde.
Henry Christiansen i Thisted og paa 

Himmelbjerget.
Astrid Nielsen paa Langeland.
Svend Aage Asmussen i Sæby og 

Raageleje.
Anna Lund i Søndervig.
Tais Wagner ved Nordstrand
Jens Ringgaard Jensen i Odense.
Frode Nygart paa Montblanc (o: Hvid

bjerg) foruden i Silkeborg, Lemvig, Løg
stør og Nykøbing Mors.

* * *
Den ny Redaktions Medlemmer, der 

— som nævnt andet Steds i dette Num
mer — begynder sin Virksomhed d. 1. 
Oktober, har fordelt Forretningerne for 
det kommende Aar saaledes imellem sig :

Anna Lund og Thorkil Knudsen vil 
lede Redaktionen, Kaj Lorentzen Ekspe
ditionen og Gustav Frederiksen Annon
ceinspektionen.

* * *
Lyngby-Spejderne (1. Lyngby Trop) 

drager Søndag d. 9. Juli i Lejr ved 
Sæby.

Sportsstævnet.

Tiden for Sportsstævnets Afholdelse 
nærmer sig med raske Skridt. Det tur
de vist derfor allerede nu være paa sin 
Plads at gøre opmærksom paa, at vi i 
Aar vil faa det største Besvær, vi nogen 
Sinde har haft, med at vinde fjerde Gang 
og dermed erhverve os Sølvpokalen — 
Sportskampens Løn — ikke for om et 
Aar eller to atter at miste den, men som 
et bestandigt Eje til Erindring om, at 

Elever i „Lyngby højere Almenskole“ 
fire Gange sejrrigt har kæmpet for deres 
Skoles Ære. Havde man ikke ved for
rige Stævnes Afholdelse faaet bestemt, 
at fire Gange var nødvendig for at vin
de Pokalen som Ejendom, mens de før 
ste Regler, der opstilledes, kun forlangte 
tre Gange, havde den jo forlængst væ
ret i „Lyngby højere Almenskole“s Eje. 
Men lad os se bort fra det forbigangne 
og holde os til det nærværende eller 
dette Tilfælde rettere den forestaaende 
Kamp, som i Oktober Maaned d. A. vil 
finde Sted paa vor Skole, hvis Tur nu 
igen er kommet til at sørge forstævnet.

Vi nævnte før, at det vilde blive van
skeligt denne Gang at overvinde Bag
sværd og Nærum Skoler. Den Aarsag, 
som vi har til at komme med en saa- 
dan Prognose, grunder sig paa, at vi 
ved Afslutningen mister en Mængde — 
ja, saa at sige alle — vore bedste 
Deltagere, som vi nu hver Gang i 
Aar har støttet vor Tillid paa, naar Ta
len drejede sig om Udfaldet af et Stævne 
eller om den endelige Erhvervelse af 
Sølvpokalen.

Dette gælder absolut i høj Grad de to 
Elever i III. G., Gustav Frederiksen og 
Knud Seidler, som nu forlader Skolen 
efter i mange Aar at have været dens 
bedste Kæmper paa Sportens Omraade. 
Vi andre Elever skylder disse og adskil
lige andre af de demitterede en varm 
Tak for den Interesse, hvormed de har 
kæmpet for vor Skoles Ære. —

Med Hensyn til Stævnet til Oktober 
er det altsaa paatrængende nødvendigt, 
at Træningen begynder snart efter det 
nye Skoleaars Begyndelse.

Editor.

Gode biugte Bøger til Realklassen til 
Sa g. Billet mrkt. 1327 modt. delte Blads 
Kontor.
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Altøer & Shhitenel.
Største Udvalg i fotografiske Artikler.

Hovedgaden 46 £ g, pe(erSeBS Boghandel.

Til

Sommerferien
--------------------------------------------- anbefales:--------------------------------------------

Praktiske Turist Rekvisitter.
Redskaber til Lystfiskeri. — Alle Slags Boldspil og Havespil.

Salonbøsser = Luftbøsser = Svømmerekvisitter.
Redskaber for Insekt- og Plantesamlere.

....... - Alt fra de bedste Specialfabriker. ..............  --

HARALD BØRGESEN,
Frederiksberggade 28. (OLAF BARFOED). Telt Central 689.

------------------ Forlang min Universal ■Prisliste. ------------------

Lyngby nye Skotøjsforretning,
fodtøj. — Alle Reparationer udføres ved Haandarbejde.

Joh. Olsen.
k S-72 Ssl ¡KS3 [S3 ŒeJ

P. Frederiksen,
Hovedgaden 68.

Cigarer, Tobakker. Piber i stort Udvalg.
S3 S3 ES SS S3

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.
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hDdiionel Fuølevad Nelle,
Kongevejen, Lyngby.

2 Minutters Kørsel, 6 Minutters Gang, fra Sorgenfri Slot, lige over for det nyaabnede 
----------  Landbrugsmuseum. ----------

Anbefaler sig til de ærede Cyklister og Museums
besøgende.

Kaffe, The, Chokolade, skattefri 
Ølsorter.

Madkurve kan medbringes. — Skoler modtages.

Telf. Lyngby 295.

H. F. Nielsen.
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Husk

Skole-Handelen.
Hovedgaden 54,

(ved Siden af „Lyngby højere Almenskole“.)

Bedste og billigste Udvalg af alt til Skolebrug:
Stilebøger, Kollegiehefter, Glosebøger, Tegneblokke, Kladdebøger o. s. v., 

forarbejdet paa eget Værksted af extra godt Materiale til samme Pris, 
som de aim. i Handelen forekommende Bøger.

Prospektkort, Billedbøger, Tegne- og Malebøger, Glansbilleder, 
Overføringsbilleder, Dukketeatre, Teaterdekoration o. s. v.

Jubilæums-, Guldbryllups-, Sølvbrylllups- og Bryllupstelegrammer 
og Telegrammapper.

Bøger indbindes solidt og billigt i moderne og antik 
Indbinding med Haandforgyldning.

„Frems Bøger“ og „Gyldendals Bibliotek“ indbindes i de komponerede 
Bind til Forlagets Pris.

Adressemapper med Haandforgyldning i Shirting, Læder eller 
Pergament udføres paa Bestilling.

INGER DITLEVSEN,
Bogbindermester.



Nr. 13. VORT BLAD. 4 Aarg.

De bedste isvsiflei* faas 1
Konfektureforretningen, Hovedgaden 58.

Fodboldsstøvler = Stærke Skolestøvler - Gymnastiks og 
Sporrsfodtøj. — Reparationer hurtigt. — Stærke Saaler. 

_______________Rains Skotøjsmagasin.
J. Mehren, Frisør & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

0 DO J| Jernbanevej 10. Tli. 175.------------- -M Mt Éi *■**

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
T,f 362- anbefales. M- aarø.

Største Udvalg i

Kjoler - Bluser - Nederdele.
— Egen Systue. —

Georg Eckardts Eftf.
Telt. 166. (Astrid Nielsen.) Lyngby.

For Ferien anbefales:
Dame- og Børnelinned, fikse Faconer, gode Stoffer.
Medium, Imperial og Tvill i Metermaal. — Moderate Priser.
Ægte Makosantrøjer til Damer og Børn. — Ringe Prisforhøjelse.
Makotrøjer til Voksne fra 0,50 pr. Stk.
Virjella-Trøjer (Uld med Bomuld) til Voksne og Børn, stærke og behagelige.
Heluldne Trøjer til Damer og Børn.

Alle Størrelser. -----  Rimelige Priser.
Silke, Flor, Makosan og Makostrømper.

Heluldne, engelske Damestrømper fra 1.85.

J. H. Hillebrandt,
Lyngby. Telf. Nr. 9. Leverandør til Lotteriet.
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Knud Henriksen,
Bog-, Papir-, Kunst-, Musik- og Tapethandel.

Alle de af Skolen anordnede Skole- og Lærebøger, saavel som Regne, Skrive- og 
Tegnehæfter haves paa Lager.

Skolemateriel af enhver Art til billigste Pris.

Tegnebestik fra 1,50. Skoleglober fra 1,00.
Rygsække og Bogbærere i stort Udvalg til billigste Priser.

Det anbefales at bestille de nye Skolebøger ved Sommerferiens Begyndelse; de 
leveres da indlagt i Kardus-Omslag nogle Dage før det nye Skoleaars Begyndelse.

Fotografiske Artikler, Plader, Films, Fremkaldere, Postkort etc.
— Tag en Kodak med i Ferien —

Billig og underholdende Sommerferielæsning.
Stort Udvalg i Keramik og Aluminios Fajance.

Hovedgaden 26. Telf. 57.
Kongens Lyngby.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34I Dusin. Empire Kabinet, mit.
4 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage ira 9—7.

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

Lyngby Hovedgade 32.
(overfor Kirken.)

Læs Annoncerne
og 

støt vore Averterende.

Christian F. KM
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisninø.
Ingeborg Ussing-Scharff, wiTsiitÄ»

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 1.
Festgaver købes hos

C. KLESTRUP, Urmager og finldsmed, Tell
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole*. Redaktør: Poul C. J. Larsen. 

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


