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2. Aarg. 1. August 1907 Nr. 9

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832] i

giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 29) ]
Selskabets Bestyrelse:

Oberst 1. P. F. Dahl, IL, DAL, Formand.
Konferentsraad A. Knudsen, R.
Pastor D. C. Prior, li., DM.
Hofboghandler AL Prior.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand. polit. C. Heering, R.
Cand. phil. Hj. Alstrup.

Skolekomitéen:
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand. phil. Hj. Aistrup.
Sognepræst Emil Bruun.
Lærer C. V. A. Michelsen, samt 
Skolens Inspektør Marius Lund.

Fra, Skokn gaar Vejen til Elevforeningen.

D F. V. S. S. Elevforening
[stiftet den 10 April 1895]

har til Forinaal at samle forhenvtereiide Klever af Skulen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.
Foreningens Postadresse: P. Skramsg. 27, 2.
Foreningens Medlemsantal: 14~.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:
Inspektør Valdemar Nielsen, Formand. 
Kommunel., Cand. phil. II. Stripp, Næstf. 
Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer.
Tegner Axel Thorsen, Sekretær.
Foiografmedhjælper Max Ibenfeldt, Suppleant

Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 
siraks meddelt, skriftlig til Foreningens Næstformand, 
Kommunelærer Stripp, Peder Skramsgade 27, 2.

Mod frem, hrcrgany Elevforeningen hedder.

Vort Blad
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Maa- 

ned og leveres gratis lil Medlemmerne. Alle 
Meddelelser Bladet ve.drørende bedes sendt 
.skriftlig (il Næstformanden, Kommune
lærer Slripp, Peder Skramsg. 27. 2. Sal.

Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 
20. i hver Manned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medleinsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt vort Blad, ved at skrive i det.

Lørdag den 10. August

Udflugt
for Medlemmer med. Earner.

Afgang fra Holtebanegaarden 
Kl. 657 til Gentofte.

HF" Vejrforholdene ft stemmer, hvor Aftens
maden ä Kr. 1,25 indtages.

Onsdag den 21. August Kl. S'/a

Medlemsmøde
i Foreningens Sommerlokale, 

Korups Have. 
Fortsættelse af 8aloiiskydniiigeii.

(Banen er oplyst)

Kom til alle Sommermøderne!

Sange.
—o—

I tidligere Tider havde vi altid til vore Fe
ster en AJængde Sauge, og det var en god 
Skik, da det altid hjælper til at bringe mere 
Liv i Selskabcligheden; da de gamle Poeter 
lader til at være trådte eller paa. anden 
Alaade at have la bl deres Lune, vil jeg al
vorligt henstille til de yngre om at forsøge 
sig paa det Omraade, og ikke lade sig for
skrække, selv om de første Forsøg ikke al
lid straks vil lykkes; jeg er vis paa, at Be- 
slyrelsen fil enhver Fesi med Tak vil mod
lage og benytte indsendte Bidrag, og for én 
selv er del en Tilfredsstillelse at vide, at 
man har bidraget sit til. at en Sammenkomst 
kan forløbe paa saa fornøjelig en Maade som 
muligt. Kop.
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Sommermøder.Vejrel har ikke været bedre lor Elev- loreningen end lor alle andre Mennesker, og Tilslutningen til Sommerturen derfor under Lavmaalel, til Bestyrelsens store Ærgrelse ved saadan al se Foreningen, i fuldstændig Sløvhedstilsland, og del maa indrømmes, der er ikke noget mere kedeligt for en Bestyrelse end at arrangere Tur paa Tur, som stadig gaar i Vasken paa Grund af Begn. Kulde og manglende Tilslutning.Del har allid va'-ret vanskeJigl al samle Medlemmerne om Sommeren, hvilket man har indset lige ira Foreningens Stiftelse. hvorlor det ogsaa hedder i Lovene, at vi samles lil 'Møde 2 (lange maanedlig om Vinteien, men kun I (lang maanedlig om Sommeren, men al en Skovlur ei bleven aflyst, l'ordi der kun meldte sig én Deltager er jo enestaaende i Foreningens Historie og vi har kun del al Irøsle os med. al sligt dog er rel almindeligl i andre Foreninger, særlig i denne Sommer, hvilket vistnok Skov-Restauratørerne maa bekende. Sommeren er dog ikke helt forbi endnu, og for os, der har Glæde al' at samles i Elevforeningen, er del en Fornøjelse at se, at Bestyrelsen ikke hell har lagt Hænderne i Skødet, men har beramme I det sædvanlige Augustmøde lil den 10. ds. Vi vil nu kun haabe, al Vejrel holder sig noget mere stadigt, saa vi kan faa Lejlighed lil al opretle en Del al det forsømte ved el Par fornøjelige Aftener i del grønne paa de Sommermøder, der er tilbage.Paa Gensyn den 10. August.Sørensen.
Glem aldrig at agitere for Grund fondet-!Dagbogen(Brudstykke).

—o—— Først ml ad Landevejen, forbi Per Laues og Niels Husar, ud til hvor Plantagen begynder. Der gaar en Lille sandel Kørevej med to dybe Hjulspor med Græs og Fandens Mælkebøtte imellem, tilven- stre ned mellem Bakkerne. Grusskræn- térne staar høje og bratte med deres maleriske Konturer, med Digesvalernes Re

dehuller oppe under Grønsværkanlen, hvor Valmuer og Kællingeland nysgerrigt kigger ned lil det bløde Græs i Bunden af Grusgravene.Bakkerne falder hurtigt af mod Stranden, Bakkerne med del line, fine Græs paa Ryggen, som glatter alle Ujævnheder og lader all gaa, nej flyde og bølge over i hinanden indtil de smaabille. Granspirer i deres Firkantede Sandhuller med den opkastede Græstørv ved Siden stiller sig beskedent op i Bevidstheden om al have Egepur og Smaabirke med den herligste Undergrund uf mangfoldige Græsser, Lyng og alle Markens pragtfulde klingende Blommer i Ryggen. Allerbagest Granskoven.Og her i Bakkelæ duller .der lusind Dulle. Varmen slaar og svirrer i Lullen og Vejens Sand er saa hvidt, saa hvidt.Men over Biers og Fluers, alle de pragtfulde sorte, grønne og blaa, store og smaa, pigesmalle og konefyldigeFluers Summen og Klang lyder Træers Susen og Havets Sang, de dumpe, lokkende Drøn af del friske Havs kraftige Aandedrag. Trods Læ og Duft er her intel, inlet, som trykker, thi Havel -mærkes nær. og kun nogle faa Skridt længere bliver Vejen tungere. Granerne alvorligere og Bølgernes Rullen mod Sirand lydeligere, Sydvesten suser i Granloppe og der. der ligger den bølgende Lyng- og Sandslette, som gennem Klitterne falder brat ned mod Stranden.Der laa en Baad paa sin ene Side, men Bunden imod Bheslen, siøllet af en Sildekasse, som skabt lil al klæde sig at under. Ingen Mors Sjæl paa hele den lange skønne Nordstrand, saa langt Øjel rakle — jo saamæn-d, inde under Baaden sad Fiskeren og kalfatrede. Allsaa lagde jeg mit- Tøj bag en Tue Strandgræs, med Trøjen ovenpaa og øverst en Sten, og saa. ud i Kai legat, ud over den førsle Revle, ud lil den næsle, hvor Bølgerne skumhvide al' Brydningen mod Revlen, om- Irenl væder sin Mand.Og Manden er ikke længere Københavner. ikke Landligger er ingenting andel- end fri. har ingenting, heller ingen Erindring. han lumier sig beruset i en lykkelig halv Time i Vand og Lufl, som et Naturbarn, (il Helse for Legem og Sjæl.En halv Time om Formiddagen, un do. om Eftermiddagen, giver tilsammen en 



2. Aarg. Nr. 9 D. F. V. S. S. E. F. Medlemsblad.hel, en Uge giver 7, to Uger giver 14 saadanne Timer. Hvis Vejret tillader det!Hvor mange Timer lever vi hvert Aar?Lever, rigtigt lever? T—L
Glem aldrig at agitere for Grundfondet!

FORENINGSLIVET.—o—
Skovturen den 1. Juli blev aflyst, da kun 

I Medlem havde legnet sig; vi formoder, at 
Frygten for det ustadige Vejr, var Skyld i 
den meget ringe Tilslutning.

Forlovelse. Vor gamle Kammerat, Gym
nastiklærer Albert Jensen, er bleven forlovet 
med Frk. Ellen Andersen. Elevforeningen 
ønsker fil Lykke.

Salonskydningen. Det er os en Glæde at 
se, at Præmieskydningen stadig vinder stør
re Tilslutning; mød til den fortsæltende 
Skydning Onsdag den 21. ds.

Sange lil Festerne bedes sendt 111 Hr. 
Kommunelærer H. Strip]», Peder Skrams- 
gade 27, 2. Sal.

Hans Riis, vor lidligere Formand, har 
fuldendl sin Eksamen som Translatør i 
Tysk. Til Lykke.

Stat de Averterende, tle sfettir os.'

Valg.(Fortsat.)
En ung Mand, som ikke endnu mærker 

sine .særlige Evner, og som ikke har sær
lige Familietraditioner (Sømand, Præst, 
Haandværker, (XTicer) at støtte sig til, har 
ikke noget helt let Valg. Der hører en hel 
Del Omsigt til for at se, i hvilken Retning, 
der i hans Tid vil blive noget at gøre, og i 
hvilket Fag Kon kurren een allerede er saa 
stor, at Tilgangen helst burde stoppes i en 
Aarrække. Og har han fundet sig til Rette 
med den Hovedstrømning, han vil følge, hø
rer der straks fintmærkende Sanser fil for 
at opspore et mindre, upaaagtet Felt, som 
kan opdyrkes. Vor Tidsalder faar mange 
Kælenavne, det mest betegnende er „Elek
tricitetens“. Men vil man betegne den med 
et Begreb i Stedet for med en Ting (for saa 
vidt Elektriciteten kan kaldes for en Ting! 
maa man kalde den Specialismens. Hvor 
man før havde f. Eks. Tømrere og Snedkere, 
har man mi (jeg tænker selvfølgelig her kun 
paa de største Byer; paa Landet bestaar den 
gamle Ordning endnu — tildels) flere Grup

per, som hver for sig kun udfører sin be
stemte Del al' Arbejdet. Det falder næppe 
nogen ind at undre sig over det nuomstun
der, tværtimod undrede det mig at træffe en 
Lirndsbylijulmand, som tillige, med behørig 
Vejledning, paatog sig det fineste og mest 
indviklede Tømrer- og Snedkerarbejde, som 
her i Byen vilde have krævet ca. 5 Tømrer
specialister og 3 Snedkerspecialister. Al jeg 
sammesteds traf en Murer, som om 'Vinte
ren holdt Tegne- og Danseskole, tyder mere 
paa. lokal Trang end Evnerigdom. '

For en ung, dannet Mand, f. Eks. med 
Præliminæreksamen, eller blot med Real- 
skoleuddannelse, er der for det meste en stor 
Fristelse i at vælge en Bestilling, som er 
saa let som mulig, og hvorved man kan 
være saa pæn som som mulig i Tøjet. Fø
rer „Kaldet“ med sig, at man desuden føler 
en moralsk Forpligtelse til at sætte alle sine 
Indtægter i Klæder og Slips, eller endog til 
at tillægge sig Kunstnerhat, Apollohaar, højt 
Halsbind m. m. m„ drukner snart enhver al
vorlig Stræben i lutter Affektation, hvis ikke 
Evnerne er saa rige, at de maa honoreres 
med klingende Mønt, saa at Indtægterne kan 
stige i Forhold Hl Forbruget. Har en saadan 
ung Mand vist Snille i en eller anden Ret
ning, for Eks. for en Snedkers, en Mekani
kers, en Elektroteknikers Gerning, men la
der sig afskrække af den formentlig sure 
Læretid, de snavsede Hænder og den kede
lige Arbejdsdagt, begaar han en Synd mod 
sig selv og Sam fu 11 dét, som ikke sones ved, 
at han bliver en Andenrangs Kunstmaler 
eller Skuespiller, eller en blot brugbar Kraft 
i et Magasin, hvor han hverken er værre 
eller bedre end de andre. Alle vore Haand
værk trænger til Tilgang af Intelligens, og 
den rette Dannelse, parret med Forstaaelse 
for vore Haandværkeres redelige Tale og 

i Færd, vil altid vinde Paaskønnelse hos dem.
Der blev fornylig, paa vor sidste General

forsamling. talt om de af Skolens Elever, 
som gik ud af 4„ 5. Klasse i Modsætning til 
dem, der sluttede af med Præliminæreksa
men. Det lød, og det skal kun glæde mig, 
om jeg tog fejl, som om vi, der havde nævn
te Eksamen og nu var i Handels- eller Kon
torlære, dog stod lidt højere end de andre, 
som gik ud og blev Haandværkere. Paa 
hvilket Punkt staar vi højere, saa. at vi har 
Lov til at se ned paa dem, som har valgt, 
el af de fri Haandværk, vi, som med et. 
godt kendt Skoleforeningsudtryk „slikker 
Konvolutter paa et Kontor“?

Den Harme, jeg altid følte, hvor jeg hørte 
vore Haandværk betragtede som lavere Be- 
skæfligelser end andre, gør mig aldeles ikke 
blind for den store Skare dygtige Handels
folk, Tietgens „grande armée“, som planter 
vort Flag i ‘saa mange fremmede Havne; 
man føler jo tværtimod sit lille danske Hjær- 
te svulme af Landsstolthed, og saadan en 
Smule Hjærfesvulmen soner en hel Del Bla- 
serthed. Men man ser atter her, at det er 
Intelligensen, den maalbevidste Forretnings- 
aands sejrrige Fremmarsch. støttet til en 
høj Grad af Kundskaber, som fører an.

(Fortsættes.) Thor B e e n f e I d t.
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De forenede Bryggeriers

er bragt i Handelen.

Anbefales som en skalbefrir 
holdbar og velsmagende Ølsorl,. * 
der særlig egner sig bil jVvdelse- 
ned

^[aaJh'derne.

^uhJ ^nia
Vinhandel,

St. Kongensgade 106,
Telefon H 317, 

anbefales.

N. P. Lundqvist
Skræddermester |

er 
lienflyttet

til

Myhavn 13, 2. Sal
(ved Kongens Nytorv).

Skaf Annoncer

III Bladel!

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger 
(1 helt Aar) 10 Kroner.

Bladets Ekspedition: Flensborggade Nr. 32 (Inspektør 
Vald. Nielsen).

Delle Blad er leveret paa Posthuset 30. Juli.

Joh. H. Panisen,
Juveler Suldsmed,

8, Sværtegade 8.
Stort Udvalg i

I Jubilæums-, Fest- og Brudegaver, S-
All Guld- og Sølvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsølvede-
Skeer og Rafler.

Alle Slags Reparationer 
udføres solidt 8, billigt.

SPECIALITET:
Forlovelsesringe.

Anbefales ved
Axel Johansen.

Udgiver: Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen. 
Universal-Trykkeriet (Skou & Madsen), GI. Mønt 13.


