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2. Aarg, 1, September 1907 Nr. 1O

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.Konferentsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM.Hofboghandler V. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand, polit. C. Heering, R.Cand. phil. Hj. Alstrup.

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Cand. phil. Hj. Alstrup.Sognepræst Emil Bruun.Lærer C. V. A. Michelsen, samt Skolens Inspektør Marius Lund.
Fra Skolen gernr Vejen til Elevforeningen.

D F. V. 5. 5. Elevforening
[stiftet den 10. April 1895]

har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Stette.Foreningens Postadresse: P. Skramsg. 27, 2.Foreningens Medlemsantal: 147.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:Inspektør Valdemar Nielsen, Formand.Kommune!., Cand. phil. H. Stripp, Næstf. Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer. Tegner Axel Thorsen, Sekretær.Fotografmedhjælper Max Ibenfeldt, Suppleant
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Næstformand, 
Kommunelærer Stripp, Peder Skramsgade 27, 2.

Mod frem, hvergang Elevforeningen kalder.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Maa- ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til Næstformanden, Kommunelærer Stripp, Peder Skramsg. 27. 2. Sal.
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 

20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet hedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt vort Blad ved at skrive i det.

Afslutning paaSommersæsoneu.
Fredag d. 13. Septbr. 1907 Kl. 8 

Præmieskydning for Medlemmer 
og

Præmiekeglespil for Damer
paa „Gimle“ (Sissemann),

Grundtvigsvej 14-
Efter endt Skydning og Keglespil ser

veres Aftensmad å Kr. 1,25 pr. Deltager.

Fredag den 13. Septembersamles vi for sidste Gang før Vintersæsonen. Som lovel, har Bestyrelsen gjort alt for, at denne Afslutnings-Fest kan blive saa fornøjelig og vellykket som muligt, og da. der er. ofret baade Arbejde og Penge herpaa, beder vi Medlemmerne indtrængende om al give Møde. Skyde- og Keglebanen ligger Side om Side, og er hyggelige, oplyste Lokaler, hvor man har del fuldstændig ugenert for sig selv, og vi haaber, at Damerne vil give talrigt Møde og forsøge sig i en Sport, der før kun kunde dyrkes af Herrer, men som nu overalt i Udlandet har fundet ivrige Tilhængere blandt. Damerne, og mangen Ægtemand har laaet fuld Tilgivelse for altfor sene Kegleallener, fordi Hustruen lærte at fors laa Tillokkelsen.Mød al I saa derfor baade gifte og ugifte og l ril om Præmierne; de er det rigeligt værd. Der er udsat 3 Præmier for Herrer og 3 for Damer, og de vil blive uddelle ved Aftensbordet. Da nu Ferien er forbi og alle hjemme igen, haaber vi at samle alle Medlemmer og Damer den Aften.Bestyrelse n.
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Sal onsk ydnin gen.Jeg var — med Skam at melde — for første Gang lil Skydeaften Onsdagen i August, og jeg blev ganske forbløffet over, hvad jeg saa. Den faste Stab, der møder hver Gang, havde opnaaet en. Sikkerhed, der virkede imponerende, og kampen om Gevinsterne ved Præmieskydningen vil sikkert blive haard.Banen var udmærket oplyst, og Træfferne gav liøje Points, gennemsnitlig 5, men mange Gange'hørtes 7, 8; ja. endog flere Gange 9, der som bekendt er det højeste. Det hændte jo af og til, at en Kugle ikke uanede at træffe sit Maal, men dette bevirkede kun, at Munterheden forøgedes.Jeg kan kun anbefale Medlemmerne at komme til disse Møder, selv om Skydning ellers ikke interesserer dem, da. der virkelig er livligt, fornøjeligt og Fart i Kuglerne.Et Medlem.
Glem aldrig at agitere for Grundfondet!

FORENINGSLIVET.
—o—

Til Udflugten den 10. August var der kun 11 Deltagere. Det Skybrud, der skabte Oversvømmelse i Byen kort før Afgangstiden, har sikkert skræmmet mange fra at tage med. Der spistes til Aften i Charlottenlunds Palmehave. Vejret var godt under hele Turen og Humøret fortræffeligt.
Vi henviser til omstaaende Annonce fra Otto Pedersens Hustru, Fru Helga Pedersen, idet vi anbefaler Medlemmerne med Venner og Bekendte at forsøge deres Lykke i den uden Tvivl heldige Kollektion.

Damer! Mød til GEVTFSTKEGLESPILLET!

Til Vinter —.
—o—Dev er blandt- Medlemmerne flere, der spiller et eller andet Instrument con amo- re, og disse Musikere burde træde i Foreningens Tjeneste. Det vilde vist ikke være vanskeligt at faa samlet nogle Stykker, der, naar de havde spillet sammen nogle Gange, kunde blive Bestyrelsen en stor Hjælp i den kommende Sæson. Vi havde en Gang et Herrekor, men det forsvandt hurtigt igen, og det gav ogsaa meget Arbejde for Deltagerne i det, al lære og indøve Sangegne. Men blot vi kunde linde f. Eks. en Dame, der spillede Klaver, og det er vist nemt blandt Medlemmernes Søstre og Familie, og 3 eller 4 musikalske Herrer med Strygeinstrumenter eller lignende, og kunde faa disse til 

at øve sig lidt i Sammenspillet, ja, da havde vi D. F. V. S. S. E. F.s Kapel i Urden. Ved vore Vintermøder med Foredrag, og naar vi kun er os selv, vilde det sikkert modtages med taknemligt Bifald, om el saadanl Kapel vilde sætte lidt Kolorit over Aftenen med nogle muntre, leile Smaastykker. Det er jo slet ikke Meningen, at det skal være høj, lung og vanskelig Musik, der skal bydes, kun et Middel lil al ophjælpe Lysligheden og støtte Troen paa, al vi selv kan besørge vor Underholdning, naar vi er sammen med Venner og Kammeraler og ikke just keder os, fordi Foredraget- er forbi og Underholdningen borte. Jeg tør nok bede Bestyrelsen modtage eventuelle Tilbud fra. Medlemmer, der vil give deres mindre musikalsk begavede Kammerater Del i Glæderne i Musikens Rige.Musikelske r.Vi kan varmt anbefale ovenstaaende Forslag og anmoder mulig Interesserede om at sende skriftlig Henvendelse lilBestyrelsen.
Husk Fredag d. 13. September!

Fortjent —.Ja, har man lørsl Æren og Berømmelsen, da er del ikke urimeligt, al Lykken og Fortjenesten følger eller. Men Ærens Vej er lang og tornefuld, og de gode Idéer kommer ikke altid, fordi man har Brug for dem. Aren kan man ikke selv faa en god Idé, da er det dog ingen Skam, naar man finder en Handling værdig til Eflcrlignelse al træde i en fortjenstfuld Forgængers Fodspor. Vi kan jo ikke være lige geniale allesammen.Jeg lærte for kort Tid siden en gammel Mand at kende, og det er ham, jeg vil fortælle lidt om.Han ofrer al sin Tid i Velgørenhedens Tjeneste og faar Folk til at punge ud lil ham, uden al del gøres med Uvilje, og hvorfor; fordi han har faaet en god Idé. lian anmoder ikke en enkelt om store Summer, nej, han besøger mange Mennesker hver Dag og anmoder dem om en Krone, og han faar den og altid af en glad Giver, og saa kommer han først igen Aarsdagen derefter. Han besøger nemlig kun sine ”Børn“, som han kalder 



2. Aarg. Nr. 10 D. F. K & S. N. F. Medlemsblad. 39dem, paa Deres Fødselsdag og ønsker dem hjertelig til Lykke paa. en saa spøgefuld Maade, at man maa blive i godt Humør, og er man ikke ”Barn“, bliver man del, om ikke for andel, saa for al høre el paa staaende Fod digtet lille Takkevers. Det er ikke lidt denne ca. 80 Aar gamle Mand samler ind paa denne Maade i Velgørenhedens Tjeneste, og det er allerede længe siden, al han fik sin Fortjensme- dalje i Guld med Krone, hvad der er en sjælden Udmærkelse, da Kronen ikke hører til Medaljen, men ekstra blev bevilget af Frederik VIL, for hvem en Krone mere eller mindre ingen Betydning havde.Naa, Fortjenstmedaljen faar man vel næppe for al omplante denne Idé i Elevforeningen, men noget Gavn kan dens Anvendelse dog vist gøre her. Vi har jo el Grundlond, der selv om det har naaet en længe altraael Størrelse dog langt fra er stort nok.Indtægterne til Grundfondet er smaa og usikre, der maa ikke gøres saa meget Reklame idr del, at nogen af den Grund bliver ked af del, og dog skulde det gerne vokse, saa. det kunde gøre saa. meget Gavn som muligt. Jeg har derfor tænkt paa, om ikke hvert Medlem i Foreningen skulde være at formaa til en Gang om Aarel paa sin Fødselsdag at give Grund- fondet en Present af 50 Øre, del vil jo da enhver kunde overkomme, og Grundfondet fik derved en fast aarlig Indtægt uden nogen generende ”Slaaen paa Trommen“ for det.Medlemmerne har jo selvfølgelig alle nok al bestille, og der var næppe nogen, der vilde ofre Tid paa Indsamlingen, men i delte Tilfælde ved man jo bestemt, hvortil Pengene anvendes, og det vilde sikkert kunde ordnes saaledes, at de 50 Øre blev taget pr. Postopkrævning hos hver enkelt paa Fødselsdagen.Skal vi alle gøre Alvor al' det og meddele vor Kasserer, at vi fremtidig vil være Fødselsdags-Medlem og give ham Datoen og Tilladelse I il at kræve os for Halvtredseren enten pr. Post eller ved første Kvittering. Var vi alle villige dertil og gjorde del straks, vilde det om 10 Aar have givet en Forøgelse af ca. 600 Kr. uden Renterne, allsaa 2 Gange saa meget som Grundfondets Midler, da Foreningen var 10 Aar .gammel.Det er dog en stille Maade at indsamle paa, og før Grundfondet er saa stort, at 

det vi giver bort af del, kan gøre nogen virkelig følelig Gavn, før har vi ikke fortjent Navnet af ædle Givere, selv om vi kan faa det for mindre.
Valg.—o— (Fortsat.)Efter at en af de betydningsfuldeste Milepæle, Valg af Livsledsagerske, forbi hvilken de fleste Mænds Vej falder, er naaet, nødes man til al beskæftige sine nylig i den syvende Himmel indlogerede Tanker med et Spørgsmaal, som maaske, under Indtryk af den nys indgaaede Pagts Poesi kan forekomme prosaisk nok, navnlig i Forbindelse med det nærliggende Pengespørgsmaal, nemlig Valg af Bolig, Møbler og øvrigt Udstyr.I Ivor stor Lejlighed, og hvor? melder sig omtrent samtidig. Kan vi nøjes med 2 Værelser, skal vi have 3, eller har vi Raad til 4? I denne Retning ledes de fleste af os af den samme menneskelige Svaghed, at man ofrer mere paa. sin Husleje, end man egentlig har Raad til. Og er denne Svaghed egentlig ikke en Styrke? Hjemmet, Boligen, kommer kun til at indtage en tilsvarende Plads i Regnskabet til den, det indtager i vort Hjærte. Idet vi kæler for Boligen, hænger Billeder paa Væggen, sætter gode Møbler i Stuerne og Glas med Blomster paa Bordet og Skabet, har man en Indsats af Glæde og Skønhed i sil daglige Liv, som gør, at Hjemmet bliver saa karakteristisk en Ramme om vor daglige Færd, og for hele Resten af Livet vil komme til at staa som Rammen om alle Minderne, baade for os selv og for alle dem, der kom til at holde af os eller dog staa os nær, medens vi prøvede paa at leve Livet.Det er aldeles ikke nødvendigt, som det maaske kunde forslaas af dette, at Boligbud- getlet kommer til at indtage en uforholdsmæssig stor Plads i Opstillingen, det er adskilligt nemmere at faa noget hyggeligt, og smukt ud af to smaa. Værelser end af 3 store.Det. kan være vanskeligt nok at finde en god Lejlighed. Der er blevet sagt, at. Beboelsesværelser mod Nord burde forbydes, og noget sandt er der i det, men i en By, som er grundlagt paa Tider, hvor den Slags Principper ikke kondtes, lader det sig daar- ligt gøre at se bort fra alle de Gader, som gaar i Retning af Øst.—Vest. Paa den ene Side af Gaderne kunde i saa Fald kun Gaard, paa den anden Side kun Gadeværelserne antages som sunde Opholdsrum. Og hvorledes vilde egenllig en By komme til at se ud, hvis Gader alle gik i Retning af Syd—Nord, saaledes at baade Husrækkernes For- og Bagsider fik direkte Sol, henholdsvis Aften og Morgen? Der var til den Konkurrence, som man i sin Tid udskrev om Bebyggelse af Arealerne ved Islands Brygge, indleveret et forresten interessant Forsøg i den her omtalte Henseende, idet Bebyggelsen var ordnet. i 9 paralelle Gader i Nord—Syd, begrænsede af 2 gennemskaarne af 1 i NV.—SO. Det kan gaa i et mindre Kvarter, men en hel By?(Fortsættes.) Thor Beenfeldt-
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/Éb, De forenede Bryggeriers
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Bemærk:

Gul Etiket 
Rødt Segl

ffuhl iff ri is
Vinhandel, 

St. Kongensgade KM», 
Telefon H 317, 

anbefales,

ledig!
Vind

denne Villa ved at spille paa 
et Lod i

Landbrugslotteriet.
Lodder faas hos 

Fru Helga Pedersen, 
Laksegade 19,2. 0.

0000000000
Joh. H. Paulsen, 

Juveler & fiuldsmed, 
8, Sværtegade 8.

Stort Udvalg i 

^Jubilæums«, Fest- eg Brudegaver.I 
All Guld- og Selvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsølvede
Skeer og Gafler.

Alle Slags Reparationer 
udføres solidt 8j billigt. 

SPECIALITET:
Forlovelsesringe.

Anbefales ved
Axel Johansen.

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

Bladets Ekspedition: Flensborggade Nr. 32 (Inspektør 
Vald. Nielsen).Dette Blad er leveret paa Posthuset 31. Aug.

Udgiver: Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen. 
I din ersa l-'l lykkenet (Skon & Madsen), GI. Mønt 13.


