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2. Aarg, 1. November 1907 Nr. 12

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

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

Oberst 1. P. F. Dahl, R., DM., Formand.
Konferenlsraad A. Knudsen, R.
Pastor D. C, Prior, R., DM.
I lolboghandler 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.

Era Skolen ganr Vejen til Elevforeningen.

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

har til Formaal at samle forhenværende Ejever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.
Foreningens Postadresse: P. Skramsg. 27, 2.
Foreningens Medlemsantal: 136.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:
Inspektør Valdemar Nielsen, Formand. 
Kommunel., 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, hwganrj 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, Kommune
lærer 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 bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt vort Blad ved at skrive i det.

Fredag den 15. November KL S’b
alholdes

i Foreningens Lokale (Mygind) 
for Medlemmerne med DamerFore- 
drag med Lysbilleder af Hr. Se 
kretær Ä. C. Jacobsen om „Vest
indien“ og „Lidt om Livet til Ör
logs“.

Efter Foredraget finder den 
sædvanlige Fællesspisning Sted 
å Kr. 1,25.
Aftenen sluttes med en lille Dans.

Tirsdag den 26. November Kl. 
8‘/s Spilleaften for Medlemmerne.

Naar Elevforeningen kalder, weder vi alle.'

Koncerten den 9. Oktober.
Den af Skolen og Elevforeningen ar

rangerede Velgørenhcdskoncerl, som 
havde Hl Maal at skalle el Hjem en Hjælp 
paa el Par Hundrede Kroner, naaede hel
digvis delle, idel Resultatet blev 232 Kr., 
som den Hl Indlægi for hvem Koncerten 
gaves har modtaget og takkel for. Til 
denne Tak tror jeg ogsaa vi andre, kan 
slutte os, idel vi bringer vo r allervarme- 
sle Tak Hl alle de assisterende, som Irods 
del, at der var mange Vanskeligheder al 
overvinde baade paa Grund af Sygdom 
og Thealerljenesle, dog mødie og ved de
res udmærkede Ydelser glædede del tal
rige Publikum, som var meget begejstret 
og derfor ikke sparede paa Bifaldet. Den 
eneste, der var nødt HI al melde Forfald 
var Pianist Borregaard, Hl hvem vi
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iniiillerlid var saa holdige al linde en lor- 
liinlig Ålløser i Opera iepilør LevysOhn, 
der med slør og Ira hans Side ikke ukeiitH 
Elskværdighed lilsagde sin Hjælp, da 
Konverlæns Arrangør. Operasanger Mad
sen. hvem vi lil Slid bringer en særlig ; 
Tak lor hans Arbejde paa del Omraade. | 
hen vem I le sig lil ham. — . —

Husk Fredag d. 15. November.

FORENINGSLIVET.
—o— 

Bopælsforandringer.
111dei11'< ir Beslyrelsen er skel folgende Bo- 

padsrorandringer:
inspektør \THd. Nielsen lil Søndre Bou

levard 57, 3. Sal. Teil'. Vester 1525.
Handelsrejsende Hermann Jensen lil Ole 

Brnhns Vej 2, 1. Sal. Gliarlulleiilund.
Tegner Axel Thorson lil Toldbodvej 8, St.

To nye Medlemmer.
Vi har liafl den Glædo al oplage som Med

lem Hr. Hroknrisl tbenl’eldl, der var Elev al' 
Skolen Ira 18(0 lil 1872. lir. tbenl'eldl har 
siraks visl sin In lerosso vod al afsætte et 
inegal slorl Antal Billeder til Koncerten.

En anden af Skolens ældre Elever, Over
ingeniør Ejnar Lorenzen. Borsbergslr. 14, 1. 
Sal, Dresden A, har ligeledes indmeldt sig i 
Foreningen og sender en Hilsen fil gam'o 
Venner og Bekendte.

Olem aldrig at agitere for Gnmdfomlet!

INDEN DØRE.
—o—

Vor gamle Kammerat Alfred Madsen er 
bleven 'forlovet mod Frk. Anna Eberhardt.

Skolens gamle Portnerkone, Madam Aller- 
tin, som sikkerl alle Medlemmer husker, er 
afgaae! ved Døden. Foreningen sendte en 
Krans lil hendes Kisle.

Gymnastiken.
—o—

Som bekemll dyrkes Gyninaslik og 
Fægtning al' cn Kreds af Foieningeits 
Medlemmer. Skolens Gyinmaslikiærer. 
Hr. Albert Jensen, har i del forløbne Aar 
velvdligsl stillet sig lit Umulighed, san
iertes al den lastsallc Betaling kun er 
beregnet lil al dække Lejen al' Gymna
stiksalen.

Nu skulde, man Iro, al en saadan < OTeu- 
villighed .fra Gymnastikhvrcr Jensens Si
de kun kunde møde Anerkendelse Ira 
alle Sider. 'Delle har dog visl sig al be
ro paa en Fejltagelse.

I vort sidsle Medlemsblad linder man 

nemlig paa anden Side el Opnaab lil gym- 
nastikinlercsscrcde Medlemmer om al 
give Møde« paa Skolen Onsdag den 9., Kl. 
<8. Paa samme Side opfordres man lige 
saa indtrængende lil al give Møde lil en 
Koncert samme Allen Kl. 8..

Al opsætte Koncerten var selvfølgelig 
ugørligt, men hvad var nal lirligere, end 
al Bestyrelsen havde bedt lir. Jensen an
sætte en anden Allen. Delle liar man 
'dog fundel overflødigt, og Resultatet blev 
selvfølgeligt. al Gymnastiklæreren mødte 
alene i Aabenraa den paagældende. Allen.

Al delle eller el Aars tiegennylligl Ar
bejde maa virke lidi deprimerende, kan 
man visl være enige om.

Man trøster sig dog med, al 'del rorc- 
faldcnde skyldes en Forglemmelse.

S i r i u s.

Selvfølgelig var del .ingen Forglem
melse, men da Koncerten var l'aslsal lii 
Tirsdag og lørsl i sidsle Øjeblik maallc 
opsættes lil Onsdag af Hensyn lil del kgt. 
Theaters Program, var rier absolut ingen 
Tid lil Forandring. Idel vi beklager, al 
Hr. Gymnastiklærer Allier! Jensen, der 
allid stiller sig elskvivrdig og uegennyl- 
lig overfor Medlemmerne, hai maallct 
venle forgæves, skal vi meddele, al de, 
'der maallc have Lysl lil at deltage i el 
Gymnastik- og Fa^glekuisus, vil kunne 
træffe Hr. Albert Jensen ‘ paa Skolens 
Gymnastiksal Onsdag den (i. Novb. 
Kl. 8 A f l e n.

B e s l y r e 1 s e n.

Glem aldrig at agitere for Grundfondei!

j Vi har modtaget følgende: 
Kære Hr. Formal id!

De behøver ved Gud ikke al blive forle
gen, fordi De ser del er en Dame der henven
der sig lil Dem, — for ikke sandt, De er vel 
ligesom andre, der begynder Læsningen af el 
Brev med af efterse Gnderskril'len: men De 
l'aar mi alligevel ikke at vide, hvem jeg er, 
for det or vel tilladt at skrive til Dem ano
nymt, selv om De er gift.

Jeg har nu altid syntes, De var saa rar, og 
derfor er det ogsaa, jeg slet ikke er bange for 
at skrive lil Dem, imedens De er Formand, 
øg man ved jo ikke, hvorlænge del varer 
i Tider som disse, hvor man baade i Bigs- 
dagen og andre Sieder ripper op i saa meget, 
som jeg slet ikke forslaar mig paa.

Jeg har nu været en stadig Gæst i Elev
foreningen i mange, — jeg lør ikke skrive 
hvor mange Aar, for saa kunde De gerne Iro, 
at jeg var ældre end jeg er, og del er vod 
Gnd ikke pænl af Dem. al Iro saadant noge! 

I om mig: og jeg har allid giædel mig saa fryg-
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tolig til at komme i Foreningen, fordi der al
tid blev danset, og vel er jeg rigtignok kim 
en lille Dame, men derfor kan jeg godt mu
re mig over Concert og Oplæsning, især 
naar jeg liar set i Bladet, al der kommer en 
"lille lians“ ovenpaa Smørrebrødet; men kæ
re Hr. Formand, del var det, jeg gerne vilde 
spørge Dem om: hvorfor maa vi aldrig mere 
danse i Elevforeningen?

De kan Iro, del er ikke morsomt for os Da
mer en hel Alien at sidde og se paa hveran
dre, medens Herrerne taler om Smndspres- 
sen, Driva I breve, Akliesvindel og hvad ved 
jeg, alf imedens man ser Dem gaa nervøs 
omkring, fordi der ikke er ret mange til at 
købe Værtens Spiritus, og saa burde De dog 
vide, al Grunden til al saa mange blev borte 
var, al Damerne ikke havde tilskyndet deres 
mandlige Paarørendo I il al gaa med, fordi 
”der bliver vel alligevel ikke danset“.

De kan Iro, livis der er nogen Politik i en 
Forening, saa er del god Politik for en For- 

N mand, af have Damerne paa sit Parti, men 
det faar han ikke, hvis han ikke sørger for 
”en lille Dans“ paa de passende Steder.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne

lille Dame.

Med Tak for Hilsenen vil den "lille Dame" 
bemærke, at jeg or Tilhænger af hendes 
"Politik“, og straks har arrangeret en lille 
Dans til Mødet den 15. November. Altsaa 
paa Gensyn! Formanden.

Husk Fredag d. 15. November.

Mon olet.
—o—

Del var vistnok højsalig Kejser Vespa
sian udi Romerriget, der en Gang i Pen
gel tang, og da Alarkedcl — som nu — 
var noget stramt, lagde Skal paa noget 
ganske andet end Brændevin. Folket ra
sede, men han siak det de indvundne 
Dukalet for Væsen og sagde de berøm
melige <Jid ”de lugter ikke“.

Nej, Penge lugier ikke, og Skolen og 
vi kan al I id bruge Penge; var det da ikke 
storartet, om vi kunde faa lal i nogle al 
dem. selv ved en lille Skal?

1 al .Erbødighed' tillader jeg mig der
for al henstille, al vi virkeliggør Tlen for 
Hesten gamle Tanke, som nu ved Trav- 
selskabets Held harfaael nyt. Liv, al nog
le Stykker af os slog os sammen, gav 
nogle l'aa Ører hver og holdt en Seddel i 
Klasselotteriet; blev vi mange, kunde vi 
hoFle en større, færre en mindre Seddel.

Ilvad om vi som Hugo Jørgensen en 
Dag kunde melde vort Travselskab, al 
den store Gevinst var faldet paa vort 
Nummer, hvor, kumle vj dog gøre megel 
godt mod' Skolen og Foreningen.

Naa, en mindre Gevinst vilde jo ogsaa 
gøre sig.

Maaske er min Tanke noget drislig, 
men Lykken slaar jo den dristige bi.

F e 1 i x.

Valg.
—o— 

(Fortsat.)
Del ydersle Nørrebro er ogsaa godt med, 

men Nørrebro har en Evne ligesom Vester
bro til al skæmme sig, de nye Kvarterer ser 
saa underligt nedtrykte ud', og A’ojene er 
mange Steder forsømte. Omkring Brorsons
kirken og Provii isarkivet har rejst sig et nyt 
Kvarter, som der ser ud lit at være lidt mere 
Gohalt i, Gaderne og Bebyggelsen synes at 
virke livligt sammen.

Forinden man omtaler Byens nyindlemme- 
de Distrikter, maa Christianshavn ikke glem
mes. Her skal man for en vanvittig billig 
Pris kunne faa en herskabelig Lejlighed, 
d. v. s. herskabelig, som man kendte det for 
godi og vel hundrede Aar siden. Store Ga- 
deværelscr, smaa mørke Gaardværelser, Pi
gekamre bag Køkkentrapperne. Ingen En
tré, man gaar'lige ind i Spise- eller Daglig
stue fra Trappen, ingen VV. C., kort sagt med 
mange Mangler. En og anden af dem vilde 
dog sikkert kunne bruges. — Saa findes der 
jo ogsaa nye Huse, men, Du Frelsens Ar- 
bejdshus, hvor ser de dog ud i Modsætning 
I il eller Sammenstilling med de smukke 
gamle Huse, som Bydelen ellers bestaar af. 
Chrislianshavn er nemlig den smukkeste af 
Byens Dele, en Sjældenhed, som man i Skøn
hedens Tideresse maa ønske bevaret gennem 
Aarhundreder.

Maleren Fritz Thaulow har ogsaa, med 
Christianshavn i Tankerne, kaldt Køben
havn for ”den skønneste af Flanderns Byer“.

Valby, Vanløse, Brøndshøj, ikke saa meget 
fre Gratier, mere tre Skæbnegudinder, for- 
saavidt som de har Fremtiden liggende i de
res Skød, taltfald da de to sidste. Valby 
har allerede faaet sig et udvendigt Forstads- 
præg, hvor dens to Medbejlere endnu ligger 
og soler sig i landlig Do og Uskyldighed, 
men fælles for dem alle er dog en provinsag
lig Smaalskaarcnhcd, som tydeligst viser sig 
i Butikkerne, hvor Ravnekrogssladderen tri
ves. Men der er jo frisk Luft, og gaar man 
blot 5 Mimrller, or man uden for al Kullur 
og har ”Bonde“landet liggende for sig. Val
by og Brøndshøj har bekvem Sporvognsfor- 
bindelse, lil Vanløse gaar en Omnibus fra Hj. 
af Nordre Fasanvej og Peder Bangsvcj (kør 
dertil med Smallegadelimenl ad Finsensvoj 
(lidi. Lampovej).

Kommer man saa langt væk fra Raadhus- 
pladsen, som vi har været i de sidste T.inter, 
begynder Begrebet Etagehus at forsvinde, 
del synker ned lil 3-2-1 Etage og man ender 
med al drømme om sif eget lille Hus, "Villa
en“. Ilar man de Penge liggende, kan man 
jo foreløbig lede efter el passende Grund- 
stykke, ikke under 2000 Kvadratalen, og na
turligvis ef Sted, hvor man er sikret ved 
Villaservitut paa de omliggende Grunde.

(Fortsættes.) Thor Beenfeldt.
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Prisen er nedsat 
paa 

De forenede Bryggeriers, 
Kongens Bryghus og 

Reform Maltextrakt.

De fineste og mest værdifulde Produkter.

ffuhl $ ffriis 
Vinhandel, 

St. Kongensgade 106, 
Telefon H 317,

Nyeste Modejournaler
Og

Prøvekollektioner 
er hjemkomne og ligge til be
hageligt Eftersyn.

X. P. I.nndquist,
Skræddermester, 

Nyhavn 13.

Ledig!

Joh. H. Paulsen,
Juveler & Guldsmed,

8, Sværtegade 8.
Stort Udvalg i

■^Jubilæums-, Fest- og Brudegaver,^
All Guld- ug Selvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsølvede
Skeer og Gafler.

Alle Slags Reparationer 
udføres solidt § billigt.

SPECIALITET:
Forlovelsesringe.

Anbefales ved
Axel Johansen.

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

Bladets Ekspedition: Søndre Boulevard Nr. 57, 3. Sal 
(Inspektør Vald. Nielsen).

Delle Blad er leveret paa Posthuset 2. Novbr.
Udgiver: Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen. 

Universal-Trykkeriet (Skou <fc Madsen), GI. Mønt 13.


