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3. Aarg, 1. Januar 1908 Nr. 1

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

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

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.(land. phil. Hj. Alstrup.Sognepræst Emil Bruun.Pærer C. V. A. Michelsen, samt Skolens Inspektør Marius I,und.
Era Skolen gaar Vejen til Elevforeningen.

D F. V. S. 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 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.

Mød 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, Kommune- bærer Stripp, Peder Skramsg. 27. 2. Sal.
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 

JO. 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.

Onsdag d. 8. Januar 1908, Kl. Ull2,
(i Myginds Lokaler)

Mytaarsgilde
for Medlemmer med Damer.

Oplæsning af Hr. Skuespiller 
Musik og Sang. 

Fællesspisning, Kaffe med 
Tilbehør m. m. 

Pris 1 Kr. 50 Øre pro pers. 
Sango bedes tilstillet Bestyrelsen.

Mandag den 20. .Januar 1908, KL 9,
Ekstraordinær Generalforsamling.

1) Vedtagelse af Lundqvists Lov
ændringer.

2) Forslag om Vedtagelse af Grund
fondets Statuter.

Grtinclfondet.Det paa sidste Generalforsamling nedsalle Udvalg beslaaende af de Tierrer: Herrn. Clausen, Valdemar Nielsen, Frederik Pedersen, Charles Præstrud og Aage Thomsen, der skulde udarbejde Forsla lil Grundlondets Statuier, er nu fænli bo bo



D. F. V. S. S. N. F. Medlemsblad. 3. Aarg. Nr. 1inecl delle og vil forelægge samme paa den ekstraordinære Generalforsamling.Del ser saaledcs ud:Forslag lil
STATUTTER for del ved ''Del forenede \elgørenhedsselskabs Skoles Elevforening"» Love af 28. November 1902 indstiftedc 

Grundfond.§ 1.Grundfondels Formaal er Undersløllelse til Medlemmer af D. f. V. S. S. Elevforening, Det forenede Velgørenhedsselskabs Drengeskole og lignende Elevforeningen nærstaaen- de velgørende Institutioner.
Grnndlondets Kapital beslaar af:1) Det siden Fondets Stiftelse indvundne Beløb med de indtil 1. Januar 1908 paaløbne Henter.2) De ifølge Elevforeningens ovennævnte Loves S 8 bestemte aarlige Tilskud, samt3) Frivillige Bidrag. S 3.Grundfondels Kapital skal til enhver Tid være anbragt i solide rentebærende Papirer efter Reglerne tor Anbringelse af umyndiges Midler. Bestyrelsen kan dog indsætte mindre Beløb paa Sparekassebog, indtil de kunne anbringes paa ovenanførte Maude.Alle Midler noteres paa Fondets Navn.§ 1Til Uddeling af Understøttelse kan kun anvendes Helderne af Grundfondskapila'en, der ikke maa angribes.Skulde nogen Del af Grtmdfondskapilalen gaa tabt, saaledes al Kapitalbeløbel bliver mindre end 1000 Kr., skal Uddeling af Understøttelser foreløbig ikke finde Sted, men Renten og de Grundfondel øvrige tilflydende Midler opspares' og lægges til Kapitalen, indtil denne alter har opnaaet en Størrelse af 1000 Kr. § 5.Saafreml del i Aarets Løb til Understøttelse disponible Beløb ikke maatle blive anvendt, kan delte overføres til et kommende Aars Understøttelse, eventuell lægges fil Kapitalen.

§ 6.Uddelingen af Understøttelser foretages af Grmidfondets Bestyrelse hvert Aar den 28. Januar, første Gang den 28. Januar 1909. Ansøgninger om Undersløllelse maa indsendes skriftlig lil Bestyrelsen inden Isle Januar, og Bestyrelsen træffer da — efter for- udgaaende Undersøgelse — Bestemmelse om, hvorvidt Understøttelse kan gives og med hvor stort Beløb.§ 7.Grundfondel bestyres af el Udvalg paa 5 af Foreningens Medlemmer.Elevforeningens Formand er, saalængo' 1 iin l'imgorcr sum saadan, del ene Medlem og tillige Udvalgets Formand. De 1- andre Medlemmer vælges ved simpel Stemmeflerhed paa Elevforeningens ordinære Generalforsamling paa 4 Aar ad Gangen, men saaledes, at der hvert Aar efter Tur— de førsle Gange ved Lodtrækning — afgaar el Medlem, som dog kan genvælges.§ 8.Udvalgel bestemmer selv sin Forretningsorden og vælger mellem sine Medlemmer en Næstformand, en Kasserer og eu Sekretær.s 9.Under Forhandlingerne i Grundfondets Bestyrelse afgøres alle Sager ved simpel Stem- meHerhed. Slaa. Stemmerne lige, gør For- mmdens eller i hans Fraværelse Næstformandens Stemme Udslaget.Mindst 3 af Grmidfondets Bestyrelse skulle vaæe lil Stede, for al et Bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt.§ 10.Til Grundfondel. anskaffes en Protokol, hvori nærværende Statutter indføres, og i I)vilken fremtidig all Grundfondel vedrørende, saasom Oplysninger om Kapitalens Anbringelse, til hvem Understøttelse uddeles in. v., vil v,ære at indføre.§ 11.Paa Elevforeningens ordinære Generalforsamling fremlægges en Meddelelse fra Fondets Bestyrelse om Virksomheden i det for- løbne Aar. Elevforeningens Revisorer fungerer ogsaa som Revisorer for Grundfondets Regnskab. § 12.Saafromt Elevforeningen skulde ophøre id beslaa, vil Grmidfondets til den Tid værende 



3. Aarg. Nr. 1 D. F. F. S. & E. F. Medlemsblad.Kapital være at overgive lil ”Del forenede Velgørenhcdsselskab“s Skolefond. Skulde ogsaa delle være ophævet, anvendes Kapitalen paa samme Matide som det ophævede Skolefond. § 13.Forandring af Grundfondets Statutter kræve samme Belingelser som Elevforeningens Ophævelse.
Glem aldrig at agitere for Grundfondet!

FORENINGSLIVET.
—o—

Decembermødetvar et af de fornøjeligste Møder vi har haft i Vinter. Der var ca. 30 Deltagere, der med en sand Spillelidenskab deltog i Andespillet, men trods det, kunde de tabende dog holde. Humøret oppe og deltage i Lystigheden ved Bordet, sammen mod de to heldige Familier, Thor Beenl'eldts og Otto Pedersens.
Sangelil Xylaarsgiklel bedes hurtigst tilsendt Bestyrelsen.

Naar Elevforeningen kalder, nieder ri alle!

INDEN DØRE.
Vor elskværdige Vært, Hr. Restauratør Pagh, or Ideven udnævnt til Kammerraad. Vi ønsker til Lykke!
Otto Bjørneboe, som Otto Larsen nu hedder, holder den 1ste Januar Bryllup med Frk. Gregersen.
Skolens Juletræ. Ved Skolens Julefest opføres Hostrups ”Genboerne“.
Skolens Juletræ. Ved Skolens Julefest d. 3. Januar opføres Hostrups ”Genboerne“.
Siegfried Poulsen, der for Tiden er paa Rejse mod Bark ”Habil" til Dakar, Senegal i Afrika, sender Foreningen en Hilsen.
Forlovede: Erika Wrisberg ug Christian Mollerup.

Glædeligt Nytaar!
Tak for det gamle!Bestyrelsen.

Busk Nytaarsgildet.

Hvad Folk siger.—o— Kære Sirius!Den Gymnas li ksag skulde Du have ladet ligge — afgjort —, som den var. Det 

var en ren og skær .Paalale af el Forhold, der Hængte lil at blive belyst, det var inlet som liefet andet.Det hk sin Forklaring, og dermed skulde ogsaa D u have ladet Dig nøje. Du skulde have ladet det blevet ved at læse mit Indlæg tors le Gang, Du læste det, thi da læste Du som de Heste andre, nemlig som det. skulde læses. Men saa gav Du Dig Lil al læse mellem Linierne, og del var del, Du aldrig skulde have gjort, ilvad man kan laa ud af del, af at læse del paa den Maade, er nemlig aldeles individuelt, ellei med andre Ord fuldkomment afhængigt af egen god Vilje eller T|ankesæl. Og hvis Du alligevel ikke kan lade være dermed, saa vil jeg give Dig del Raad, ikke en anden Gang al lade andre vide, hvad Du læser, da, Du jo ser, hvor galt man kan komme af Sled dermed.Du ved ikke, hvem jeg er, men dog ved Du ikke desto mindre, al jeg kom hverken paa Skolens eller Gymnastikkens tv al d eil Delle, er — desværre for Dig — lige saa lidt, som alt del, øvrige i Overensstemmelse med Sandheden.Sagen er nemlig den. al Holdets den Gang lire Dellagere — deriblandt jeg — mødte alle til Koncert,en, lo af os gjorde endda Tjeneste som Ordensmarskaller.Jeg ved ikke, om vi kunde have lysirel ’Skolens Kalden paa bedre Maade.Du har villel søge, at paalrykke mil Indlæg en Del mere eller mindre heldige Bevæggrunde, dem vil jeg skænke Dig. Ilvis Moliver, der har været de linesle. er endda ikke saa. nemt al afgøre.Mani kan aldrig lære for meget, og Du vil heraf have lært, al Du næste Gang skal holde Dig 1 i d l, n æ r m e r e til S andh c d en — den varer tlog længsl. siger man.Da. Du. paa den ene Side, ved det, men paa. den anden Side ikke, skal jeg, tor al Du kan være ganske sikker i din Sag, for- vissr Dig om. al Du altid vil linde Sirius som Din oprigtige VenO r 1 a. L a r s e n.
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Prisen er nedsat 
paa 

De forenede Bryggeriers, 
Kongens Bryghus og 

Reform Haltextrakt.

De fineste og mest værdifulde Produkter.

yiM j ^riis 
Vinhandel,

St. Kongensgade 106,
Telefon H 317, 

anbefales.

iisky.Mortous fine, ublandede, skotske Whisky tilbydes de af Medlemmerne, 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
Otto Lundqvist, Nyhavn 13.Ordres expederes omgaaende. NB. hun Foreningens Medlemmer 
kan faa denne herlige Whi
sky til den billige Fris.

Joh. H. Paulsen,
Juveler & Guldsmed,

8, Sværtegade 8.Stort Udvalg i
I Jubilæums«, Fest« og Brudegaver.Ml Guld- og Sslriejde.Stort Udvalg i prima forsølvede

Skeer og Gafler.Alle Slags Reparationer udføres solidt 8, billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Anbefales ved

Axel Johansen.

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).Delle Blud er leveret til Postvæsenet 31. Dec.

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



3. Aarg. 1. Marts 1908 Nr. 3

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.Hol'boghandler 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. p rLærer C. V. A. Michelsen, samt Skolens Inspektør Marius Lund:
. Fra Skolen 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 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, Feder Skiamsgnde 27, 2.

Mød frem, hveryang Elevforeningen kalder.

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

Flytningur og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt vort Blad ved at skrive i det.

Lørdag den 14. Marts W08
Kl. 9-4:

i Myginds Lokaler
for Medlemmer med. Damer 

og Bekendte.
I Løbet af Aftenen.

forskellige Overraskelser.
Kl. 11 %

falder Masken, hvorefter å la 
carte Spisning finder Sted.

Billetter til Maskeballet å 1 Kr. 
faas ved skriftlig Henvendelse til 

Tegner Axel Thorsen, 
Søkort-Arhivet, 

K„ 
senest Onsdag den 11. Marts.

Maskeballet den 14. Martslegner fil uf vinde »tor Tilslutning. i^olk tv begej Arede id r. al defer en Lørdag’, og der er allerede nu, før Bladet gik i Trykken, fegnel ca. 100 Deltagere. Da der kun vil blive solgt 2(Xi Billeller, anmoder vi Medlemmerne om snarest muligt ved s k r i f I I i g Henvendelse lil Tegner Axel 



10 D. F. V. S. S. E. F. Medlemsblad. 3. Aarg. Nr. 3Thorsen, Søkorl-Arkivel, K., at sikre sig Billet, da der absolut ikun vil blive solgt de nævnle 200. og der ingen Billeder sælges ved Indgangen.
Musik.Vi har sikret os udmærket Musik til Ballet, og iler arbejdes paa at gøre Altenen saa. morsom som mulig og give Lokalerne et saa festligt Udseende som muligt.

_ _ _ _ :_ _ _ :_ _ _ _  's,_ _ _ _ _ _ _ _ _
Naar Elevforeningen kalder, møder ti alle'.

FORENINGSLIVET.—o—-
Februar-Mødet.Til Møde! i Februar vaT de nu udgaae.de Elever fra Skolen indbudte. En af Skolens tidligere Lærere, cand, mag. Kai BredsdorlT, havde vi været saa heldige "at, forman til at holde et Foredrag, hvis Titel ”En Thetder- forestilling paa Shakespeares Tid“ .allerede var meget lovende. Og det. interessante og fornøjelige Foredrag, som gav os et fortrinligt Indtryk af, hvorledes den Tids Theater- forestillinger gik for sig, baade med Hensyn til del meget forskellige Publikums Maade at opføre sig paa, og Skuespillernes hele Forhold ti] delle, blev modtaget mod stormende Jubel.

Glem aldrig at agitere for Gnmdfondet!

Den 14. Marts.A la carle. — Da der ira mange Sider er Iremsal Ønskel om i Stedet l'or Fadlesspisning al laa arrangeret a la carte Spisning ved Smaaborde, og da denne Ordning sandsynligvis vil give Anledning lil større Morskab, har vi relict os efter dette Ønske. Man skal derfor anmode Deltagerne om straks paa Aftenen al reservere, sig'Bordplads og opgive hvilken af !t nedennævnte Retter a Kr. 1.25 man maallc ønske serveret ved Spisningen Kl. 11|. Den let tesi e Maade vil være al lægge sit Kort med Opgivelse af Antal Personel’ og Betler. — Retterne er:Lax hollandaise.Fiskefilet med Champignon.Dyreryg.Kalkun.

]VEa,skebal —.
—°—Der var en Gang — da D. F. V. S. S. E. F. bestod al unge, livsglade., ugifte Mennesker. Ja, det er tilsi at skulle min- dciS de g o d e gamle Dage, da vi var unge.. Foreningen er den samme, men kan vi sige det samme om os selv. Er vi lige saa. glade, lige saa nøjsomme som den Gang. Der er desværre ikke saa. faa af os, der er gaael en ganske urimelig Masse Mug i. Erder nogen af Jer, der kan huske, al en norsk Ministerfrue ved el. meget fornemt Selskab med en langl- fia korrekt, men overordentlig ungdoms- li isk Opførsel salte den norske diplomatiske Verden i el saadant Lalterhumør, at den Aften endhu mindes som den for- nøjeligslc, der nogen Sinde var fremkommet.Talen var faldet paa Emnet, hvem der •kom ind ad en Dør med mest Ausland, og i Anledning af el Væddemaal mellem Herrerne aflagde liere Fruar en Prøve. Den omtalte unge Frue, der i Stilhed længe havde ærgret sig over den Alvor, Sagen blev laget med, visle sig, da del blev hendes Tur, til Forsamlingens udelte Forundring. gaaen.de paa. Hænder og el Par velformede Ben lige i Vejret. Men Forundringen veg hurtig Pladsen for cl bragende Bifald, Ih i ingen var saa forbenede, al de ikke kunde indse, al de her havde modtaget en Lektion, der var fortjent; hvorvidt Bifaldet har skaffet .Egtemæn- dene senere Ubehageligheder, melder Historien inlet om.Del er selvfølgelig ikke min Mening, al Elevforeningens Damer ekal optræde omvendt, men om de kunde omvende sig til at se lidt mere frit paa Livet og gave deres mandlige Paarørendc et lignencir Syn, vilde* del næppe skade Kamevals- aUlenen. Der er vel ingen, der vil nægte, al der allerede er gaael alt for meget Mug i os. Vore selskabelige Sammenkomster er skam ikke morsomme, og vi gamle 

udgaae.de
gaaen.de


3. Aarg. Nr. 3 D. F. V. S. S. E. F. Medlemsblad. 11bærer Skylden. Vi er lor ængstelige, vi er bange for, at der skal gaa Stykker al vor Værdighed, om vi staar os løs, som i gamle Dage, og: med denne Opførsel slaar vi efterha-anden Foreningen ihjel. Naar vi nu til Maskeballet indbyder fremmede Herrer og Damer, saa er del. ikke for al faa en kedelig Deling af Selskabet at se den Aften, en Del der forarges, og en De] der forarger, men for a't laa samlet en Masse Mennesker, der sammen med os kan give sig hen til harmløs Munterhed og: bidrage, lit en lornøjelig Alten. Al de unge hos os keder sig i vore daglige Sammenkomster. har jeg ikke en men mange Udtalelser om, og naar vi derfor i Aar henvender os til fremmede for at bede item om med os at slaa Gækken løs, saa haaber jeg paa, al vi ikke er mere bedærvede. end at vi kan se den Aften i Møde uden Angst for, at Bølgerne skal gaa højere, end at vi trygt, og roligt kan overlade de unge — med dereis ITieie Syn paa Livet — Foreningens Fremtid.Lad os derfor haabe, at Maskeballet maa blive en Grænsepæl i Foreningens Historie. Vi trænger til nyt Blod, og det er Ungdommen, der skal give os det, ellers dør vi en lidet ærefuld Straadød, der ikke er Elevforeningen- værdig.E n g a m mel D r e n g.
Støt de Averterende, de støtter os!

Valg.—o— (Sluttet.)Lader man Møblerne gøre selv, saa varier Formerne og Brugen af dem. Lad f. Eks. lave en Hjørnesofa, den kommer maaske til at minde lidt om de Bænke-, man finder eller fandt i Bøndernes Stuer langs Væggene, men vil dog, med det rette Snit over sig, staa for os som et fuldt ud moderne og anvendeligt Møbel, som endog har det særegnes søde Charme over sig. Bordet dertil Paar ogsaa. en ny Plads i Værelset, selve dette bliver rummeligere, naar baade Bord og Sofa kommer hen i en Krog. Og Buffeten i Spisestuen! Hvorfor skal den staa paa Gulvet? Spisestuer er oftest saa smaa, I at der daarlig er Plads til det store Skrummel af et Møbel. Mon der ikke skulde kun- I 

ne laves et Hængeskab eller to, som gjorde samme Nytte? Jeg fror det.Konferer med de store udenlandske Smagshefter, Studio, Dekorativ Kunst, osv., tag ikke kritikløst, hvad der bydes, men omform del — med Smag!Man behøver ikke at være bange for al faa lidt forskellige Møbler i sin Stue, men et vist Enhedspræg maa holdes. Forskelligar lede Stole med forskellige Betræk, som slaar smukt sammen i Farverne behøver ikke at mispryde, tvertimod, og naar man saa resolut har kastet Stilen, d. v. s. den stive Ensartethed, væk, og lader Smagen raade, saa kan der godt hist og her vise sig et for- skelligfarvef, blomstret eller mønstret Stolesæde eller en Stoleryg. Hvor kan ikke en Sofapude med brillante livlige Farver live op i en Stue, hvorfor saa ikke et fast Betræk? Et sikkert Virkemiddel i ”moderne“ Stuer er for Resten Masser af Puder, i Sofaer, Lænestole og paa Gulvet.Der findes herlige Kurvestole nu om Stunder, smukt og omhyggeligt flettede, i nye og magelige Former, som udmærket kunne passe ind i en Mahogni- eller Nøddetræsdagligstue. De er ganske vist en Del dyrere end de sædvanlige gammeldags Kurvestole, mon dog betydelig billigere end en til ”Stilen“ hørende af Mahogni. Saadan en, med et Par flot henslængte Puder i — derfra kan man jo give sig til at kritisere den øvrige ”Stil“, — hvis man ikke glemmer det af lutter Velvære.Jo længere man vover sig ud i noget som dette, hvorved man kommer ind paa at give Raad, des mere kommer man til at savne el bestemt Eksempel at gaa ud fra, i delle Tilfælde en bestemt beboet Lejlighed at boskrive. Og havde man endelig en saadan mønstergyldig Bolig, saa ga.v man ikke noget Begreb om den uden ved Illustrationer. Altsaa, Opgaven er umulig at fortælle, mod Pen paa Papir, hvorledes et Hjem i alle Tilfælde bør indrettes for at tilfredsstille lidt mere moderne Fordringer. Det kan ikke blive til andet end Bemærkninger i al Almindelighed, Opmuntring fil selv at prøve paa at forme sin Bolig paa en nulidsmæssig Maa de.Hvis jeg har opnaaet at kaste en Brand ud mellem dem af vort Blads Læsere, som tænker paa at sætte Bo saa har jeg opnaaet lidt af min Hensigt: at faa dem til at tænke paa, at man ikke har den P1 i a f at indrette sine Værelser som Forældre eller Forfædre i det hele taget har gjort, men at man er stillet overfor det V al g som hele ens Opfattelse af Livet og dets Forløb giver Farve og Form: Hvorledes skal Rammen om Dit Liv se nd? Hvorledes skal Din Bolig blive Udtryk for Dig, Din Levevis og Livsopfattelse? Skal Dit Hjem være et Resultat af Din personlige Smag eller af Dine nærmeste Omgivelser, plus nogle Dig komplet ligegyldige Forhandleres?(Finis). Thor B e e n f e 1 d t.
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Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, 
Raadhuspladsen 37, København.

Telefoner Nr. 77 og 7694.

Tegner alle Arter Ulykkesforsikring.
Ingen Ekstrapræmie for Cykle-, Motorcykle- og Motorvogns-Kørsel.— Dygtige Agenter antages. —

Ledig.

Ledig. Ledig. Ledig.

Ledig.

guhJ $ ffriis 
Vinhandel, 

St. Kongeiisgade 106, 
Telefon H 317, 

anbefales.

Ledig.

Ledig.

Prøv 
Mortons Whisky, 

Kr. 2,40 pr. Vi Fl. 
Otto Lundquist, 

Nyhavn 13, 2. Sal. Træffes personlig 7—9 hver Aften.
Ledig.

Ledig. Ledig. Ledig.

ii Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger1 (1 helt Aar) 10 Kroner.
Ledig. Bladets Ekspedition: Søndre Boulevard Nr. 57, 3. Sal(Inspektør Vald. Nielsen).

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. Marts.
Udgiver: Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen.

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


