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5. Aargang

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1833]
giver Unders Lot Luise samt underholder en Skole (Aabenraa 29)

Selskabets Bestyrelse:

Oberst I. I’. F. Dahl, R., DM., Formand.
Konfercnlsraad A. Knudsen, R.
Paslor D. C. Prior, R., DM.
Hof boghandler V. Prior.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand, polit. C. Heering, R.
Dr. phil II II. Ræder
Skolekomitéen:

Professor F. Dahl, R., DM.
Dr. phil. II. II. Ræder.
Sognepræst Emil Bruun.
Gymnasielærer (1. V. A. Michelsen, saml
Skolens Inspektør Marius Lund.

Søndag den 20. Marts 1910 KL 7’.
afholder Foreningen

i Wittmacks Lokaler
sin aarlige

Stiftelsesfest
med

Komedie og Bal.

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

Foreningens Postadr.: Livjægerallé 16, Mczz.
Foreningens Medlemsantal: 201.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:
Bogholder Orla Larsen, Formand,

PROGRAM:

MigM og Kammi.
Lystspil i o Akter.

('.and. pharm. Aage Schæffer, Næstformand.
Assistent Rasmus Pedersen, Kasserer.
Kontorist Rogert Rasmussen, Sekretær.
Gymnasielærer C. V. A. Michelsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Livjægerallé 16, Mezz.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Man
ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle
Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt
skriftlig til Næstformd., cand, pharm.
Aage Schæffer, Klarcboderne 14, 3. Sal.
Artikler, der etiskes optagne, bedes indsendt inden den
^0. 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.

Billetpriser: Kr. 1,00 og 0.75.

Derefter Bal til Kl. 4.
Kl. ca.

fællesspisning i Glassalen.

Fællesspisning . . . Kr. 2,25.
Bal............................... 0,75.
Billetter faas hos: Orla Larsen, Livjægerallé 16. Mezz., C. V. A. Michelsen, Ny Told
bodvej 41. 1. Sal, Rasmus Pedersen, Marstrandsgade 2D, 1. Sal, Rogert Rasmussen, Blaagaardsyade 31 A, 4. Sal. Aage Schæffer, Klareboderne
14. 3. Sal.'
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1). F. T’. & & E. F.

Martsfesten

Medlemsblad.

Aary. Nr. 3

gens Medlemmer og Damer maa være i al
lerhøjeste Grad oplagte til al danse ved
Marlsloslen. Ved Elliden skilles man, rig
saa fulglo man hjem.
E n a I' d o f a a.

er som del ses ;H' omslatiende Indbydelse
i Aar arrangere! i Overensstemmelse med
de gode, gamle Tradilioner med Komedie og
Bal. I Lighed med hvad der or sket engang
tidligere, byder vi i Aar paa en Oversættelse
af el fremmed Lystspil, som aldrig lidligere
har været opført herhjemme; den (lang var
det et moderne engelsk Skuespil, i Aar or
det hentol hos vore sydlige Naboer; vi kan I
love Publikum en overordentlig morsom og
afvekslende Aften, og naar dertil kommer
.la, undskyld al jeg alter denne Gang spø
bande Fællesspisning med Taler og Sänge,
og et fint Bal, maa del vist indrømmes, at ger i Medlemsbladets Spalter, mon jeg kan
Beslyrelsen og dens talrige Medarbejdere ikke lado. være; dot er imidlertid ikke den
har gjort alf for at forberede den sloro danselyslne Ungdom, jeg vil have fat i: del
Sneces: men del er Medlemmerne, som vod skulde da være for al opfordre den lil orat. give Møde i stort Tal med Slægt og Ven denllig at danse løs ved Ballel d. 20. Maris,
ner skal skabe Sm-eesson; del er derfor men den Opfordring er vel nok overflødig;
Bestyrelsens Haab, al alle Foreningens Med — del er denne Gang Foreningens gamle
lemmer vil arbejde med Interesse paa at Garde, jog vil snakke med; del er den, jeg
gøre Successen saa fuldstændig som muligt, vilde blæse til Samling ved Feslen den 20.
ved al skaffe udsolgt Hus den 20. Marts; vi Marls; og dog, naar jeg lænker mig om. saa
trænger til al den pekuniære Slotte, vi kan er vol ogsaa del overflødigt.
Før os ;ældre Medlemmer, der more eller
l'aa, derfor maa ingen svigte.
mindre har fulgt Elevforeningen fra dens
Paa Gensyn alle til Martsfosten!
første Dage, staar „den sløre aarlige Sliflelsesfesl mod Komedie og Bal“ med on egen
festlig Glans; vi gemmer saa mange glade
og fornøjelige Minder netop om denne vor
Sammenkomsten
slørsle aarlige Fesi; vi husker maaske det
lil Tider brydsomme og vanskelige Arbejde,
den 9. Februar havde bevæget ikke mindre der
gik forud, den sløre Spænding om alt
end 28 Medlemmer, hvoriblandt de 9 nye,
vilde svare sig, om ikke Resnllalet vilde
specielt, indbudte, samt 3 Damer til at give skuffe
Forventningerne; men vi blev aldrig
Mode i Foreningens Lokaler: det kan uden
vi husker de morsomme Prøver paa
at omgaas letsindigt med Sandheden beteg skufl'el;
Skolen,
bedst huskor vi selve Festafte
nes som det daarligst besegle Vmtermødc i nen modmon
Komedien,
vore egne „Sce
de sidste 2 Sæsoner. Ilvad var Grunden? nens Børn“ fejrede dehvor
mægtigste, sceniske
Ja. derom spurgte alle, de tilstedeværende, Triumfer
og med Bravur klarede do van
men Svaret udeblev, og vil sikkert heller skeligste dramatiske
Forhindringer, medens
aldrig komme.
Slægt og Venner lod Bifaldet regne
For den lille, men meget repræsentative jublende
deres egen „Christian“ eller „Christine“
Skare, der var mødt, blev del imidlertid en over
mod
og Energi saa Ruderne klir
meget, interessant Aften; i el velformet, ele rede. enOgKraft
vi
husker
det festlige Bord, de
gant Foredrag fortalte Hr. rand. mag. Kjær
Sange, de moro eller mindre vit
om don romerske Jærnalder og de i Aurenes glimrende
og fumdfnlde Taler, der Hk Hurraerne
Løb gjorte Fund, der hidrører fra den tige
lil nolop den Aften at runge sferligt kral'tigl
nævnle Tidsperiode; Foredragsholderen ind og
taktfast — vi husker ..... ja, vi husker
ledede med at forklare med hvilken Ret man meget,
meget mere: jo more vi fordyber øs
i Nordens Oldlidshistorie kan falo om en -ro i Minderne,
des stærkere kommer de væl
mersk Periode og gav i Sammenhæng her tende ind over
Minderne om glade og
med en kort Oversigt over Oldtiden, og gik fornøjelige Timeros,i glade
og fornøjede Mendernæst over fil en udførligere Omtale af de nors
og Kammeraters Kreds.
i den seneste Tid gjorte betydningsfulde
Ja, del er vel unødvendig! al skrive mere;
Fund ved .,-!nellinge“ paa Lolland.
dot er vi jo sikkert alle enige om, al vore
Det udmærkede, instruktive Foredrag var store,
Martsfesler, dem glemmer vi
et værdigi Led i don Række Foredrag, der aldrig; herlige
og
del
er
vi sikkert ogsaa enige om at
i de senere Aar or holdt i Foreningen, og det ved don l“osl, den
aarlige Stiftelsesfest
maa i høj Grad beklages, at kun saa faa nød o. s. v., der kan ogstore
vil ingen af os svigte.
godi af del. Ved den paafølgende Fælles
mødes vi alle Søndag den 20. Marts
spisning bød Formander) do nye Medlemmer paaDerfor
i Willmacks Loka
velkommen i Foreningen, og Hr. Michelsen ler. den gamle Valplads
Eders hengivne
ndbragle el ..Love“ for dom.
gamle D r o n g.
Efter Bordel indloges Kaffen som sædvan
lig i de Iilstodende Værelser; af den efter
følgende Dans under de forhaan den værende
i mistændigheder blev noget ejendommelig
kan visl ikke forundre; en „Ekstratime“ var
ikke nødvendig; en Trøst cr dot, al Forenin

Til Martsfest.

I). F. K S. S. K F.

Aanj. Xr.

Jubilæumsgaven.
—o—

Al' M cd lei i isbla del s Februar Numer ser
jeg, al der til Dato er indkommet ca. 1700
Kr. -- Del er glu'deligl, men endnu glæde
ligere vilde del jo væro. om vi gamle Elever
Ira Velgørenheden kunde møde med ile 2000
Kr., derom Iror jeg vi alle kan være enige
med Valdemar Nielsen. De manglende 300
Kr. bør imidlertid let kunne skaffes lil Veje
nu i Døbel af Marls, og Beløbet vil sikkert
indkomme, hvis blol alle Bidragyderne og
muligvis enkelte andre, der ikke er kommet
med endnu, vilde vde en ekstra Skærv paa
1 0 2 Kr.
l.ad os derfor alle udfylde omstaaende Ku
pon og indsende den lil Foreningens Kas
serer, lir. Rasmus Pedersen, Marstrandsgade 2 D., saa hurtig som mulig. Beløbet
vil da blive opknevel sammen med Konlingenlel for April Kvartal, hvis man da ikke
foretrækker al sende ham det direkle pr.
Postanvisning.
F r. Pedersen.

Medlemslisten.
—o—

Som lidligere anført havde Bestyrelsen i
sin Tid, da den iværksalle denne Vinters
Agitation for Tilgang af nye Medlemmer,
sal sig som et foreløbig! Maal: 200 Medlem
mer inden Foreningens 15 Aars Fødselsdag.
Delte M a a. I er nu. n a a e I, idet For
eningens Medlemsantal nu er 201 Medlem
mer: del var. som sagt, imidlertid kim el
foreløbigt Maal; der er endnu mange, som vi
ikke har med i vor Kreds, mon vi skal og
maa have dem med allesammen. 1 Februar
Manned liar følgende indmoldl sig i For
eningen:
Christiansen. Ernst, Vesterbrogade 97. I Ib.,
1. Sal.
(IhrislolTerseu. Oscar, 1.1. Frydsvej I5.
Hansen, Kaj, Slrandgade IS.
Hansen, Aage, Ærøgado 5.
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Medlemsblad.

f.angkja'r, Svend, Sønder Voldsiræde 2.
I.iidvigsen, Valdemar, Nylandsvej 19.
Mortensen, Edgar, Holsteinsgade 47.
Nielsen, Axel, Langebrogade 30.
Petersen, Egon, Herluf Trollesgade 2I.
Petersen, Ernst, Holsteinsgade 21.
Sundstriip, Arthur. Molchiorsplads G.

FORSKELLIGT.

-

—o—
Medlemsmødet
den 25. Februar var med Hensyn til Delta
gernes Kvalitet og Kvantitet en tro Kopi af
Mødet den 9de: der var mødt en Snes Stykker af Foreningens yngre og yngste, tro

fasli' Medlemmer samt et Par Repræsentan
ter for don ældre og alleraddsie Del af For
eningens Medlemmer; al der spilledes med
Liv og Lyst og godt Humør noteres kun for
Fuldslændighedens Skyld; desværre var det
lil vore Lokaler hørende Klaver i Brug an
det Sleds, saa vi maalte undvære den ved
Medlemsmøderne snart traditionelle musi
kalske Ihiderholdning.
Spille r.
Sange
lil Fællesspisningen ved Martsloslen haaber
vi maa si rømme ind i store Mængder. Af
Hensyn lil al Sangene jo helsl skulde tryk
kes, bedes de sendt lil Næsi formal iden se
nest den 15. Marts.
Musikken

til Anenuiiderholduingeii den 20. Marts vil
i Aar blive udført af Foreningens Orkester.
Idrætsklubben
modtager stadig Indmeldelser af nye Med
lemmer; Gymnastikaftnerne er Tirsdag og
Fridag Aften fra 9—10; Fægtningen foregaar
Søndag Formiddag 9—10; begge Kursus f
Skolens Gymnastiksal (Aabenraa 29).

Husk al benytte Elevforeningens Rabatkupons lil Kasino og Folketeatret;- vi har
endnu en Del tilbage, som selvfølgelig alle-,
skal sælges inden Sæsonens Slutning.

Underskrevne tegner sig herved for et Beløb af
Kr.
som Ekstrabidrag til de gamle Elevers Min
degave i Anledning af „Det forenede Velgørenheds
Selskabs Drengeskole“s 75 Aars Jubilæum.
Navn
Bopæl
Til Hr. Rasmus Pedersen, Marstrandsgade’ 2 D, 1. Sal. 0.

D. F. F. Ä Ä Ä'. F.
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Medlemsblad.

JHygindg

Selskabslokaler
Linnésgade 25,

Kronprinsesses. 36

passende til

alle større og mindre

anbefales.

Selskaber o; galler.

Særlig [renihæfes:
A. C. Menkow Cognac *** Kr. 1,5O pr.FJ.
OtardDupny Cognac $ „ 1,25 ,, ,,
Fin gi. brun Kom
,, 11,00
,,

Teil'. II 1230.
cibr u-3

Gammel

Ung

Og

drikker

Dalsgaards Kaffe.
Daniel Dalsgaard,
Højbroplads 4.
Telefoner:
Central J i $

C. G. paabwis gftflg.,
JLxel Johansen,

Juveler * Guldsmed
Største Udvalg i
alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:
Forlovelsesringe.

Vesterbrogade Nr. 50.
Telefon 5373.

Annoncepriser:

Bladets Redaktion og Ekspedition:

Pr. Felt: 1 Kr. For 12 Indrykninger
(1 Aar): 10 Kroner.

Klareboderne Nr. 14, 3. Sal,
cand, pharm. A. S c li te f f e r.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. Marts.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mont 13.

