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Uíl
JÊrinbring.



Xïlartius Cruelfen, København.



ENNYE
Skole

2lbolf íangftebs Stole.

Billedbog
tilegnet (gieverne.

Den 20. 2luguft (897 oprettebe 21bolf Sangfteb 
„Den Ztye Sfoie". Den aabnebes meb (8 (Eleoer.

?

Den 20. Øftober 1899 ooerførtes Stolen til fit eget £fus, 
Dobrofsoej Hr. 50 B. Den talte ba H2 (Eleoer.

¥

Den 20. 2iuguft <902, ba Stolens decantai oar oojet 
til 220, ubffiltes pigeffolen meb 90 deoer.

*

Den I. 2luguft b. 21. oil 21bolf Sangftebs Drengeffole, 
efter beram truffen (Doerensfomft, inbgaa en Sammen« 
flutning meb „De forenebe Satin» og Healffoler".

Ÿ * *



De førfte atten. Den 20. iluguft J897. De fire minbfte meb ie djeoal hygiénique.

Den førfte iegeplabs.Skolens Omnibus foran Skoleporten paa Vobrofsoej.
Dinieren J897-98, 1898—99.



Bornebaneífrife, tegnet af £ouis IHoe.

£egepiabfen ub mob Dosferingen.

Hobinfon^ytten.
interiør, inftalíeret af <£arl £unb til HnfTueífesbrug.

Scene fra ben førfte Segepiabs.
^n Discipel, græbefærbig af lltaalniobigbeb oder fotografens Cøven : 

„ßporfor ta’r han os iffe ? — "



Sfoiens eget ^us. Di Qaen Dobrofsvej 9lr. 50.

^rofojl i ^aven. Sonnen J.902.



^ra £egep[abfen. ^lab af (E. Kran fes Sfitfebog.

5ra iegcplabfen. Sfitfe af 21 If reb S cl} ni i bf.



öornebave=£eg : ^unben efter Çaren.

Børnebaue=£cg : Snelpibc.

Knæieturen af Suenff Scottiff) neb (£fsamens=Øpmsningcn ^902, 
lebet af canb. mag. Cabreas Øtterftrom.

Horff ijælbmarsd?. Horff ^iælbmarsdj.



De œlbfte: £otinl}olbet nebenfor 2lltanen.

Den flore £egeplab§: Drengene leger Krebsbuf.

Sfolegaarben en Sommermorgen før Opringning.



Robinien.
(fte ©pførelfe. ^affelaon 1899.

Pen liíle f?ornblœfer.
Sfoiens 3ulefotnebte 1901.



^roar og tyeïçe.
Sfolens ^ulefomebie 1903.

EJ r o a r :

2lf! Srober! gib jeg ejeb 
Pit Pïob og bin Jorftanb. 
0, funbe bu mig Irere , • 
(Engang — at uorbe liiaub.

Ej e i g e :

Saa tnaa bu Eaaren fpare, 
Illin egen, fære Ejro !
Øg labe ¿frygten fare
Øg uinbe manbig Ero.

ßroar inch (SebßFjOi.

Belge. ^roar.



Sfoíens Jníefomebie IW.

^øtt. Smpitr 2líf.

iføtt: 2lt Dorbe Danerfæmpe, bet (Dufte for mig ftaar. 
fom ¿freja mibt i Daaren meb Kofer om fit ßaar.

ßrolf Kvafe. i)øtt. Søbuar Bjarfe.

ífrolf Krafe: lio o ueb: maaffe ber oorber en Ifeit af benne pog? 
23øbnar Sjarfe: Jeg fer at frøge Kviften, inbtil ben norber Krog.


