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1. Oktober 1907

2. Aarg.

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]
giver Understøttelse saml underholder en 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. phih 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 Sko'en gaar Vejen til Elevforeningen.

D F. V. S. S. Elevforening
[stiftet den 10 April 1895]
har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skolen
samt forhenvairende og nuværende Lærere derved til fortsat
Samvær og gensidig Støtte.

Foreningens Postadresse: P. Skramsg. 27, 2.
Foreningens Medlemsantal: 130.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:
Inspektør Valdemar Nielsen, Formand.
Kommune!., Cand. phil. H. Stripp, Næslf.
Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer.
Tegner Axel Thorsen, Sekretær.
Fotografmedhjælper Max Ibenfcldt, Suppleant
Alle Ind- og Udmeldelser, Portrejser og Flytninger lædes
straks meddelt skriftlig til Foreningens Næstformand,
Kommunelærer Stripp, Peder Skiamsgade 27, 2.

Mod frem, hverga-ng Elevforeningen kalder.

Onsdag d. 9. Oktober KL

pr.

afholdes

A KONCERT ¥
i velgørende Øjemed

i Myginds Lokale (store Sal)
under velvillig Assistance af

kgl. Kammersangerinde Frk.

Ida Møller,
kgl. Operasanger Hr.

Carl Madsen,
kgl. Skuespiller Hr.

Holger Hofman,
kgl. Kapelmusikus Hr.

Vilh. Bartholdy,
Pianisten Hr.

Edv. Borregaard.
Billetter ä 2 Kr., 1 Kr. og 0,50 Øre

Vort Blad.

pr. Stk. faas ved Henvendelse til
Inspektør M. Lund, Aabenraa 29,

Medlemsbladet udgaar den I. i hver Man
ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle
Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt
skri I' 11 i g ti! Næstformanden, Kommune
lærer Stripp, Peder Skramsg. 27. 2. Sal.

°g
Inspektor Valdemar Nielsen,
Flensborggade 322. Telef.: Vester 309 x

Arlikler. der ønskes optagne, hedes indsend! inden den
20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.
Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt vort Blad, ved at skrive i dit.

Efter Koncerten serveres for Medlem
mer med Damer den sædvanlige
Fællesspisning ä Kr. 1.25 pro pers.
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Koncerten d. 9. Oktbr.
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vcl Skydningen som Keglespillet morede
øjensynligt Dellagerne meget. Der var
vikl .Jubel blandt Herrerne, naar en al
Damerne slog en "skæv“, og det blev paa
den anden Side rigeligt gengældi, naar
en af det stærke Køn med den rygende
Bøsse i Haanden og el meget forbavset
Ansigt besvarede Markørens ”Forbier“
med "del var S...........jeg holdt den dog
aldeles bestemt tlnl Korn i Underkant".
Aftenens "Løve" blandt Skyllerne var
Frederik Pedersen, der skød saa sikkert,
at Isle Præmie, el Sølvlændstikelui, til
faldt ham, trods del, at han just ikke var
vant til Krudlrøg i sin Tjenestetid. 2den
Præmie tilfaldt Max Ibenfeldl, der var de
tidligere Møders Meslerskylle. Præ
mien bestod af en Cigarkassekniv. EL
Hol Askebæger. 3die Prannie, tilfaldt Bo
gert Rasmussen.
Efter saaledes al have gjort Rede fur
Herrernes ^Skydefærdighed, skal jeg kort
omtale, al der var megen Munterhed ved
megen god Mad, men del morsomste ved
Altenen var Opholdet i Damernes Keglesalon. Del var en sand Fornøjelse al se
den Rutine, Damerne i ganske kort Tid
erhvervede sig, og der burde have været
Præmier Hl dem alle, men kun tre tik, og
Hesten maa nøjes med vor bedste rosen
de Omtale. Præmierne, en Sølvbroehe,
et Lommeloilelteelui og en Nipsgenstand,
vandles henholdsvis af Frk. Anna Stripp.
Fru Beenfeldt og Frk. Sara Jensen. En
lille Kop Kaffe med Tilsætning afsluttede
denne den fornøjeligste Alten, vi længe
har hall i Elevforeningen.
S ø m.

Naar vi i Aar begynder Vintersæsonen
paa en fra tidligere Aar saa afvigende
Maade, skyldes delle ganske særlige Om
stændigheder. Skolen liar kaldt paa os,
den trænger til vor Hjælp, og derfor man
alle andre Hensyn vige, og vi vil oprig
tig! haabe, al alle Foreningens Medlem
mer ved denne Lejlighed maa være enige
med os.
En al Skolens nuværende klever Lrumger meget haardl til Hjælp, men til al
hjælpe en saadan Nød har Skolen ingen
Midler og er dog baade den nærmeste
og den eneste, der i dette Tilfælde kan
gøre noget virkeligt for al hjælpe.
Da derfor Skolen kommer (il os i sik
ker Bevidsthed om, al Foreningen kan
hjælpe, .hør vi ikke svigte den 'fillid,
■der her er vist de gamle Flever.
Som man vil se af Indbydelsen har
flere af del kgl. Thealers bedste Kvæller
straks og velvilligt stillet sig til Forenin
gens Disposition, og naar vi retler en
indtrængende Opfordring Hl alle Med
lemmer om al gøre saa meget som muligt
for at faa. solgt alle Billetterne Hl Koncer
ten. haaber vi, al del skal lykkes Forenin
gen at skaffe de tiltrængte Penge lit Veje,
da det vil være en .Ere for den, men nok
saa meget, fordi der her virkelig er en
saadan Nød, at hurtig og krallig Hjælp
Husk Koncerten d. 4. Oktober!
skal til tor at kunne afværge Nød i Frem
tiden.
Gymnastik og Fægtning.
Lad os derfor vise, at vi her ligesaa
— o—
vel som Hl vore Marts-Fester kan skaffe
Fra
15.
Oktober
1'orlsæUes del af Un
fuldt Hus og gengadde Skolen lidt af del,
dertegnede i Fjor paabegyndte Kursus i
den har gjort for os.
Gymnastik og Farglning i Skolens Gym
Best, y r else n.
nastiksal. Da del for Øvelsernes Skyld
er ønskeligt, at alle deltager straks, bedes
Glem aldriy at ayitere for Grumlfondet!
Interesserede henvende sig paa Skolens
Gymnastiksal Onsdag den 9. Oktober,
Kl. 8 Aften, hvor jeg vil va*re Hl Siede
Præmieskydningen.
—o—
og modtage Indmeldelser. Samtidig vil
Den afsluttende Præmieskydning paa Tiden for Øvelsesa tienerne og Betalingen
Gimle havde samlet el for denne Som blive ordnet. Opmærksomheden henle
mers Møder forbavsende stort Antal Del des ligeledes paa Fægtningen, som med
tagere, baade Herrer og Damer, og saa- Interesse og Held er bleven drevet hele
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Sommeren. Fæglerekvisiller kan erhol
des I il Laans paa Skolen.
Mød talrigt og deltag i Idrætten; jo
Here Dellagere, jo billigere Pris.
Albert Jensen.
Naar Elevforeningen kalder, møder vi alle!

FORENINGSLIVET.
—o—
Præmieskydningen.
Isle Præmie, et Sdvtændsliketni, var
skamkel Foreningen af Juvelerer og Guld
smed Aksel Johansen.
Fødseisdagsmedlemmer.
Del er os en Glæde at meddele, at allerede
mange af Medlemmerne liar tognet sig for
50 øre til Grundfondet, og vi haaber, at
Hesten ogsaa vil melde sig.

”Kapellet“.
Pladsen ved Klaveret ug den første Violin
er optaget. Er der virkelig ikke flere, der
vil spille for os? Meld Dem hurtigt.

•

Medlemsmøde.

Saafremt et senere Medlemsmøde arran
geres i Oktober Manned, vil Medlemmerne
modtage skriftlig Meddelelse heroin.

Husk Koncerten d. 9. Oktober!

INDEN DØRE.
—o—

Skuespiller Aage Ejnar Petersen har søgt

Navneforandring og kalder sig nu lienvig.

Robert Orlien rejser i denne Manned til
Amerika for al afslutte sin liddannelse som
Kemi graf.

Val g.

—o—
(Fortsat.)
Vælger man sin Lejlighed i Husets øverste
Etager er man sikrest paa at laa en sund
og lys Rolig, samtidig med, at man er fjer
nere fra Gadens Støj. Kan man saa have
lidt Sol til alle Værelser, ikke Genboerne for
læt paa hverken til Gade eller Gaard, har
man endda bare et grønt Træ at se paa, er
der mange Betingelser tilstede for, at man
kan skia sig ned der.
Men hvor skal Huset ligge?
Helst ikke i den gamle By. Heller ikke
saa gerne i Nørre- eller Vesterbros Sidega
der. Tænk paa Saksogade med alle de kom
plet ideforladte Kaserner — og saa Bag
husene — og Baggaardene! Hellere i Van
løse end i Westend!
Har Du Din Gerning i den gamle By, saa
sørg dog for, at Dil Hjem ligger, hvor der
er frisk Luft, og helst lidt Udsigt, enten til
Træer, som Du kan følge fra. Vaar til Høst,
eller dog til et livligt Gadebillede, et befær
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det Hjørne, en lille Plads, en brudt Silhuet
mod Himlen. Og saa undgaa, al Du, for at
naa hjem, skal passere Gader eller Kvar
terer, som ved deres Støj og Usselhed kan
forstyrre Din Glæde over at være paa Vejen
hjem’. Sæt aldrig Dit Hjem i Relief paa lar
velige Omgivelsers Baggrund.
Vor Bys slørsle Borger, Brygger Jacobsen,
skriver om Byens Gaarde:
”Tænk dog paa Gaardene i vore femetages
Beboelseshuse.
Do af os, som leve i smukke Hjem, maa
jo føle, hvor sørgeligt det maa være for dem,
som er henviste til at leve til Stadighed med
det hæslige for Øje.
Del maa ikke altid lægges Embedsmænd
og Ministre til I.ast, naar de have manglet
Sans for det skønne eller blot det passende;
de have maaske fra Barnsben levef i disse
københavnske Gaarde, hvor hver Tanke om
Skønhed og Form er udelukket. Flere af
disse Mænd ere hæderlige og fædrelandssindede, og det er ikke deres Skyld, at de ere
fødte Plebejere.“
Saa mange vare Ordene!
Man vil maaske føle sig stødt over Mulig
heden af Hæslighedens sørgelige Følger, men
”Plebejeren“ kan ikke returneres, Manden
li a r Ret.
Og vor eneste Trøst er, at det ikke alene
er københavnske Gader og Gaarde, som staar
og tørster efter Skønhed og Form som Ka
meler i Ørkenen, men al de samme Ord
kunde siges med lige saa stor Ret de fleste
andre Steder i Udlandet.
Der er frisk Luft nok paa Østerbro, der er
ogsaa enkelte Steder ligesom et frisk Pust
over Husene, men selve Gadeanlægef er ret
kedeligt; der er enkelte gode Kig, f. Eks. ved
Slrandboulovarden og de tilstødende Gade
hjørner. Og saa er der jo et svært her
skabeligt Sving over Østerbro. De billigere
Lejligheder i Sidegaderne er vist gennemgaaende med ret smaa Værelser.
Vesterbros Udvikling langs Søndre Boule
vard har givet ”Broen“ et Plus, som ikke
maa undervurderes. Del ligger frit, har en
ret tiltalende Planlæggelse af Gadeanlægef,
ser i alt Fald ikke saa. kedeligt ud som en
stor Del af Østerbro, men er jo ogsaa af en
senere Aargang hvad Byggemaaden angaar.
Det ny Kvarter vil kunne være on gavnlig
Modvægt med de Forbrydelser mod sund
Sans, som er beganedc’ i Saksogade o. a.,
hvis det kan klare sig fri af alle de Uheldig
heder, som I rives i det mørke Vesterbro.
Frederiksberg byder sine Beboere, mange
Fordele, bl. a. don, at Bebyggelsen ved Lov
er holdt langt mindre tæt end Tilfældet er i
Kølienhavn. Gaderne er ikke Gader, de er
Veje, de er ikke brolagte, men macadamiserecle, og store Villakvarterer bryder den høje
Bebyggelse. I den’ Bydel, som ligger Vest
for Falkonerallé og Sindshvilekvarteret, mel
lem dette og det ny Hospital og derfra ud
langs Østre Fasanvej lige til det ydersfe
Nørrebro er der bygget det, som nærmest
maa. betegnes som de billigere Lejligheder.
Derude omkring kan man finde udmærkede
I.ejligheder mod mange gode Sider.
(Fortsættes.)
Thor B e e n f e 1 d t,
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De forenede Bryggeriers
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Bemærk:

Gul Etiket
Rødt Segl
©sGGeeeeee
Joli. H. Paulsen,

$u/i/ $ ^riis
Vinhandel,
Telefon H 317,

Juveler & Suldsmed,
S, Sværtegade 8.

anbefales.

Stort Udvalg i

St. Kongensgade 106,

Nyeste Modejournaler
Og
Prøvekollektioner

er hjemkomne og ligge til be
hageligt Eftersyn.
IV. F. laindyuist,
Skr i ddermester,
Nyhavn 13.

^Jubilæums-, Fest- og Brudegaver,^
ÄII Guld- cj SøWejde.
Stort Udvalg i prima forsølvede

Vind

Skeer og Gafler.

denne Villa ved at spille paa
et Lod i

Alle Slags Reparationer
udføres solidt tk billigt.
SPECIALITET:

Landlirugslotteriet.
Lodder faas hos
Fru Helga Pedersen,
Laksegade 19,2. 0.

ledig!

Forlovelsesringe.
Anbefales ved

Axel Johansen.

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 3. Oktbr.
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