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Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]
giver Understøttelse samt 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. 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 gaar Vejen til Elevforeningen.
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Tirsdag den 3. December, KL
(i Myginds Lokaler)
for

Medlemmer med Damer:
W-

Andespil,

-W

hvortil Forsningen udsætter som
Præmie til de to heldigste Vin
dere 2 fine Ænder.

S. 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 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, hvergang Elevforeningen kalder.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Maaned 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.

Naar Elevforeningen kalder, moder vi alle!

Novembermødet.
Hr. Sekretær Jacobsen holdt el ud
mærket Foredrag om Vestindien og Livet
om Bord i en dansk Orlogsmand. Fore
draget var ledsagel al fortrinlige Lysbil
leder. Hr. Pagh havde dækket et nyde
ligt Smørrcbrødsbord, der log sig godt
ud i den festlig- oplyste Sal. Som lovet
iTemlraadle paa Arenaen en Musiker, iler
spillede fristende Dansemelodier til Klok
ken slog L For Fuldslæn lighedens Skyld
er del maaske paa sin Plads at bemærke,
al Bestyrelsen, havde den Glæde, al ca. i
Medlemmer med Damer deltog i den iøvi igl vellykkede Sammenkomst.
B u m.
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Sirius-Gymnastik.
Sirius — ved Du hvad Dolk siger — de
siger, Du var ikke ærlig, da Du skrev om
Gymnastikken, de siger, at der stod mel
lem Linierne, hvad Du mente, men ikke
skrev. Sirius, Du er jo en af vore egne,
og jeg vil ikke laale, der lægges en af os
noget til Last.. Sirius, jeg ved ikke, hvem
Du er, men jeg spørger Dig, i ør Du lajgge
Fingeren paa Øjel og bede Fanden slaa
til; skrev Du, fordi Du elskede' Gymna
stik og alt det? Jeg har Laget mil Blad
og læst del, ikke saadan som jeg læste
det første Gang, nej, jeg læste det, som
”Folk“ læser det, jeg lod, som jeg var
”Folk“. Da jeg første Gang læste din
Artikel, da syntes jeg, del var rigtigt,
hvad Du skrev, del var ogsaa min Me
ning, al del var en Skam, der ingen kom,
og al lir. Jensen ventede forgæves. Men
da jeg var ”Folk“, uha, det var fælt; Du
skal aldrig lade, som Du er ”Folk“, del
er meget uhyggeligt. Sikken dog ”Folk“
tænker, naar de læser din Artikel. Naa,
jeg var allsaa ”Folk“, og jeg læste, og jeg
tænkte:
Sirius, hvis Du elsker Gymnastik og
alt det saa højt, som Du siger, hvorfor
lod Du saa Hr. Jensen slaa ene derinde,
hvorfor gik Du ikke ind til hamr? Det
burde Du have gjort; nej, del er sandt,
det kunde Du jo ikke, for Du skulde lit
Koncert-, Men der var Du heller ikke;
nej, Du var ikke, for saa havefe Du sei,
at det var fremmede Folk, som fyldte Sa
len; der var ingen Medlemmer. Ja, del
var der jo alligevel, de der plejer at kom
me, de gamle, stive, forbenede, forlovede
eller giile Mennesker, der forlængst har
gjort deres sidste Rejespring, og som Du
heller aldrig har tænkt vilde gøre Gym
nastik. Men dem Du er vred paa, nej
Du, de var heller ikke her. Hvor var de
henne, Sirius, hvor vai Du, hvorfor1 kom
1 hverken paa lir. Jensens eller Skolens
Kalden? Mej, Sagen er, al Du bryder Dig
fejl om Gymnastik og all det, men Du
kan ikke lide Ledelsen af din Forening,
og Du har søgt en Lejlighed til at give
den et Hip. Fy, Sirius, hvor gider Du
ligge paa Lur, spænde Ben og være
Skribler, naar Du kan være fri.
Ja Du, saadan tænkte jeg, da jeg var
”Folk“, og jeg var meget ked af del og
syntes, jeg handlede rigtig: mod Dig ved
at lade Dig del vide, og selv om man kan
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lade være al lytte eller,”hvad Folk siger”,
bør man dog lænke over, om ikke noget
af def kunde van e beretligel.
S u i r i s.
Glem aldrig at agitere for Grundfondet!

FORENINGSLIVET.

—o—
Nytaarsgildet.
Medlemmerne anmodes om al indsende
Sange. 'Virkelig gode Ideer og morsomme
Indfald modtages ligeledes med Tak.
Spilleaftenen
havde ikke samlet mange Deltagere; den
formede sig som en Afskedsfest for Viggo
Lund, der var kommet op for at give et Af
skedsbæger, som han havde haabet at kun
ne tømme med mange flere gamle Kammeraler.
Husk Tirsdag d. li. December.

INDEN DØRE.

—o—
En Siameser. Vor gamle Kaminerat, Vig
go Lund, har hiaet Ansættelse ved Elektri
citetsværket i Bangkok, og afrejser i Degyridetsen af denne Maaned. Lykke paa
Hejsen!
4 nye cand, pharm. Vald. Adsersen, Aage
Christiansen, Nie. Christiansen og Otto Jen
sen cre bievne Kandidater. Vakl. Adsersen med Udmærkelse.

P. O.
Jeg vaagnedc i .Morges og forsøgle al
rejse mig, men Hovedet- var tungt som
Bly, jeg kunde ikke løfte det fra Puden.
Klokken var 10, og Klokken 9 skulde jeg
have. været paa Kontoret. Min første
Tanke var, al jeg var kommen til Skade
og bleven b.cigl hjem. Jeg mindedes
klart, al jeg, da jeg gik fra Foreningen,
var til Ildløs i Frederiksborggadc, jeg
huskede, al jeg og dø 7 andre, der havde
været til iSpilleallen, for omkring fra
Kælder-til 5. Sal og vækkede de intel,
anende Beboere med Banken, Stampen
og djævelske Hyl. Jeg huskede Sprøjter
nes Ankomsl, jeg I ror ogsaa nok, jeg saa
Ilden; skulde jeg være bleven kvalt af
Bøg eller paa enden Maade lemlæstet.
Da viste der sig pludselig el Billede for
mil. indre Øje, jeg: saa. 8 Mennesker sidde
om cl rundt Bord med en Masse Flasker
og Fade med Smørrebrød. Rolige, alvor
lige. Det var Mænd, der kendte deres
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Pligl og opfyldte den. Jeg- hørte dem
opmuntre hinanden. Spis, drik, vi maa
hødc paa de 32 manglende Medlemmer
ved al købe ind til 40. Vi l'aar ikke mere
Lokale her, hvis vi køber mindre. Jeg
kan ogsaa huske, al jeg tryglede om al
maalte laa en anden Slags, da jeg- havde
spist del niende Stykke med Steg og Rød
bede og skulde i Gang med. del tiende1.
Jeg drak og jeg spiste for Resien af min
Livslid, jeg blev slæbt med bil Udløs, og
jeg slukkede og reddede, men hvad saa
— hvad er der sket derefter — hvorfor
var jeg saa syg. Jeg har i al Fald den
Bevidsthed, al jeg har gjorte min Pligt, al
jeg har bragl cl Offer paa Foreningens
Aller — ja. jeg ofrede, og jeg ofrede me
get, fordi 32 svigtede. Jeg har maaske
mistet min Stilling, jeg er uhelbredelig
alkohollorgiUet. og jeg har ikke en Gang
den Trøst, at min Kone kan nyde godi af
mil Offer, for jeg har ingen Kone, og jeg
døde jo heller ikke, som jeg troede i
Morges. Men jeg kommer ikke fil Spillemøde, før jeg pr. Telefon har faaei al
vide paa Tro og Love, at der er 39 for
samlede. Saa skal jeg gerne være Nr.
40.
Ato t de Averterende, de støtter os!

Valg.

—o—
(Fortsat.)
I lur man limdel noget, der passer, kan man
jo købe, derved forpligter man sig ikke til at
bygge; det kan man gøre en anden Gang, for
Øjeblikket er det ialt fald dyrt at bygge, eller
ogsaa kan man være heldig at sælge sin
Grund igen med Fordel, naar den har ligget
en halv Snes Aar.
Selvfølgelig byder ”Eneboerhnset“, Selv
ejervillaen, de største Fordele, naar man da,
med kyndig Vejledning, har fa act sine egne
Ideer og Ønsker ført ud i haandgrideligt
Slof; Villabyen, de ”færdigsyede“ Smaahuse,
som i saa slorl Tal kastes ud paa Markedet,
lider oftest af de samme Dusinfejl som de
sløre Huses Lejligheder, men har jo de øjen
synligste Fordele fremfor disse: Haven, og
saa det, al man højesi bliver 2 Familier i
Huset.
Del førsle Indtryk paa Folk, som kommer
for at se lil en, bør være saa tiltalende som
muligt, lag derfor Hensyn lil, hvorledes
Trappegangen ser ud i det Hus, man vælger
til sil Ophold. Og saa Enlrcen, Go’davvstuen, som Bonden kaldle sin Forstue i
den rigtige Opfattelse, al man der byder si
ne Gæster Velkommen. Faa Værten lil at
sæde el pænt lysi Tapef paa der, ikke kost
barf, men bare noget andet end dette evin
delige blaalærnode Papir, og saa prøv selv
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paa al gøre lidt ved Forstuen, hæng et
Spejl op, helst i Guld- eller lys Ramme, for
der er jo for det meste mørkt, en lille smal
Konsol, maaske en Lampet eller 2, et Par
Billeder, o. s. v. Et Sted har jeg set en lang,
altfor lang, Entre delt ved en gammel Por
tiere, et andet Sted, hvor der lige for Entre
døren var en godt belyst Væg med en Dag
ligsluedør, var der over denne anbragt 5-G
Fotografier efter antike Skulpturer, lige sto
re, i smalle Rammer lige ved Siden af hin
anden. En Gibsmaske eller et Relief kan
faas billigt (f. Eks. i Regnegade) og kan og
saa tale til den indtrædende om Beboernes
Trang lil Hygge og Kunst, lil S køn virke,
baade her og i Dagligstuen. Hvor langt me
re stemningsvækkende er ikke Beethovens
Maske, hængende paa Væggen ved Klave
ret, blot i Gibs, fremfor 2 Buster, selv i Ka
lipasta, af Mozart og Beethoven, paa Kla
veret. Og tænk saa, om man i Stedet for en
eller anden nøgen Dame, ogsaa i Kalipasta,
af den Slags som gaar under Fællesnavnet
Venusser, og som stilles op i Karnapvin
duer med Bagen mod Gaden, eller paa sorle
polerede Søjler i en Krog af Stuen, om man
havde et eller et Par antike Hoveder (Gibs)
som enten hængte paa Væggen eller anbrag
tes oven paa ot Skab, eller Donatellos Verrochios eller Desiderios pragtfulde, fornem
me Renæssancekvindebustcr!
Ikke fordi
Venusserne krænker os ved deres mer eller
mindre klassiske, højere eller lavere Grad
af Nøgenhed, men de er for det meste saa
tarvelige og giver med deres udvandede
Former saa. ringe Begreb om de skønne
Menneskeformer, de vil fremstille, at de før
omtalte Gibssager vinder en let Sejr. Og
saa er de som Regel billigere.
Naa, men det ser jo underligt ud, straks
man. kommer ind i Stuen, at kaste sig over
Skulpturen, der er da andet, der mere giver
Stuen Præg, nemlig Møblerne og Akæggene.
Hvad skal man tage først? Helst ingen af
Delene, de skal dække hinanden og fremIfævc hinanden, dc skal smelte sammen.
Sine Møbler har man valgt, Stof og Farve
til Bol ræk, saa. kommer Valget, af Tapet.
Oliemalede Væggæregner man jo saa lidt med
nuomslunder, desværre maa. man vel sige,
naar man lager Sagen strengt hygiejnisk,
men hvor er det ikke vanskeligt at finde
den Malermester, som netop træffer den ene
rigtige Farvetone, som man ønsker sig, og
som klæder Stue og Møbler? Nu har ‘man
derimod en saadan Rigdom af Mønstre, Far
ver og Papirsorter, at man ikke behøver al
begaa. nogen altfor stor Farveforbrydel.se
ved det Valg; og dog træffer man, selv i for
holdsvis moderne Hjem Smagløsheder, som
burde være undgaaet. Tag Tid til det Valg,
brug ikke en tilfældig halv Time hos Kry
ger, Dahl eller Fiona, men kom der flere
Gange, hvis det er nødvendigt.
Det er umuligt at opstille bestemte Regler,
hvorefter man bør gaa ved Tapefvalg, nogle
ønsker ”noget med Kranse“, det skal gerne
forestille Empire, men er lige saa. ofte me
get fjern I fra Empirens Aand, andre vil ha
ve Buketter, og for aller andre er ensfarve
de, stribede Papirer det ene saligggørende.
(Fortsættes.)
Thor Been feid l.
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Prisen er nedsat
paa

De forenede Bryggeriers,

Kongens Bryghus og

Reform Maltextrakt.

De fineste og mest værdifulde Produkter.
giiÅ/ $

Joh. H. Paulsen,

Vinhandel,
St. Kongensgade 106,

Juveler & Guldsmed,

Telefon H 317,

8, Sværtegade 8.

anbefales.

Stort Udvalg i

■^Jubilæums-, Fest- og Brudegaver,^

Whisky.

Stort Udvalg i prima forsølvede

Skeer og Gafler.

Mortous fine, ublandede, skot
ske Whisky tilbydes de af Med
lemmerne, som holder af en
virkelig fin Sjus, for 2,40 Kr.
Flasken Et godt Glas Whisky
er aldrig af Vejen, derfor husk
at henvende Dem i Tide til

Alle Slags Reparationer
udføres solidt Q billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Anbefales ved.
Axel Johansen.

Otto Lundqvist,

Nyhavn 13.
Ordres expederes omgaaende.
NB. bun Foreningens Medlemmer
kan faa denne herlige Whi
sky til den bidige Pris.

Udgiver: Det

forenede

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger
(1 helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition: Søndre Boulevard Nr. 57, 3. Sal
(Inspektør Vald. Nielsen).
Dette Blad er leverel paa Posthuset 30. Nov.

Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen.
Universal-Trykkeriet (Skou & Madsen), Gi. Mont 13.

