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6. Aargang

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 183-2]
giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 20)

Selskabets Bestyrelse:

<'berst 1. P. F. Dahl, R., DM., Formand.
Konfercntsraad A. Knudsen, R.
Pastor D- C. Prior, R., DM.
Professor F. Dahl, R., DM.
('.and. polit. C. Heering, R.
Dr. phM H H. Ræder
Forlagsboghandler H. Hagerup.
Skolekomitéen:

Professor F. Dahl, R., DM.
Dr. phil. II. H. Ræder.
Sognepræst Emil Bruun.
Gymnasielærer C. V. A. Michelsen, samt
Skolens Inspektør Marius Lund.

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

Foreningens Postadr.: Fredericiaga.de 13, 2. S.
Foreningens Medlemsantal: 198.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:

Ingeniør Tage Larsen, Formand.
Cand. pharrn. Aage Sehreffer, Næstformand.
Bogholder Emil Poulsen, Kasserer.
Dekorationsmaler Sophus Richter, Sekretær.
Ingeniør Christian Hess, Suppleant.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Inge
niør Tage Larsen, Fredericiagade 13, 2. Sal.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be
gyndelsen af hver Maaned og leveres gratis
til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet
vedrørende bedes sendt skriftlig til
Næstformanden, cand pharm. Aage Schæffer, Kvæsthusgade Nr. 5, 4. Sal. (K.).
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 strå ks meddelt det lokale Postkontor.

Nummer 8

Sammenkomst
for

Medlemmer med Damer

Onsdag den 8. November
Kl.

præcis

i Set. Andreas Ordenens Selskabslokaler
(Frederiksberg Allé 11).

Stor Marionetteater
Forestilling,
Efter et kort instruktivt Foredrag
vil
Hr. Kinil Ponlsen

fremføre sit bekendte 1ste Klasses
Marionetpersonale.
(Eget 7 Mands Orkester.)
Udførligt Program ved Indgangen.
Efter Forestillingen den sædvanlige
Souper a Kr. 1,35 for dem, der øn
sker at deltage.

Dans til Kl. 1.
Sange bedes sendt til Hr. Emil
Poulsen, Bustrupsgade 12, 4. Sal.

Medlemsmøde
(Kort- og Kegleaften)
Onsdag den 22. Novbr. Kl. 8Vs
(samme Sted).
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I). F. K 5. 6'. F. F.

Som man vil se af Meddelelsen om
næste Møde, er det paatænkte Gaasegilde opgivet. Der viste sig nemlig en
saa overvældende kraftig Mangel paa
Tilslutning, at det vilde være haabløst
at arrangere det. Kan imidlertid blot j
enhver Sammenkomst forløbe saa for
nøjeligt som den sidste, er der jo forsaavidt heller ingen Grund til at for
andre Programmet. Idet vi udtaler
Haabet om en lige saa stor Tilslutning
til vore kommende Møder som til det
første, skal vi gøre opmærksom paa,
at den beklagelige Pause i Serveringen
skyldtes en Mangel i Efterretnings
væsenet mellem Tjener og Vært, som
ved kommende Møder efter Aftale med
Værten vil undgaas. Paa given For
anledning skal vi udtale, at det selv
følgelig ikke er nogen Pligt at deltage
i Fællesspisningen, og skulde nogen
ønske at fordrive denne Tid f. Eks.
ved Spil eller lign, vil dette meget vel
kunne lade sig arrangere. Endelig ly
ser vi stærkt efter Sange; skulde der
virkelig ikke kunne findes en eller helst
flere modige Mænd, der tør begaa et
lille Digt, det vil blive modtaget med
Taknemmelighed.
Der blev endvidere udtalt, at Danse
salen var for lille. Lydhør, som Be- I
styrelsen er overfor Medlemmernes Øn
sker, har den straks gjort Skridt til at ;
rette denne Mangel, og bliver Tilslut- i
ningen dertil, vil Dansen blive afholdt i ;
Etagen nedenunder, hvor Salen er i
større; hold Jer derfor ikke tilbage, !
unge Medlemmer, men tag Søsteren ;
eller Kusinen eller dem begge med, der
skal nok blive Plads til at danse.
Tilslut vil vi ytre vor Glæde over
den festlige Indvielse Sæsonen fik. En
Tak til de assisterende, særlig til Frk.
Rössel, der. skønt ganske ukendt med
Foreningen, beredvillig ydede os sin
værdifulde Assistance, og en Tak til
de mange Medlemmer, der ved deres
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Møde og Humør satte det rette D. F. V.
S. S. E. F.s Præg paa hele Aftenen.
Vel mødt næste Gang!
Bestyrelsen.

Et Blad
af

Bedstefars Historiebog.
Der var engang saadan en morsom lille
Rolleforcnmg, ja, I ler, Børn, 1 tror maaske
ikke, al Bolterne laver Foreninger; men del
gør do rigtignok; cle er lige saa selskabelig:1
som andre Mennesker, og kommer sammen
en Gang om Maaneden og morer sig; og nu
skid jeg fortælle Jer lidi om den Fest, de
havde forleden.
Se, først maa jeg nu fortælle jer, at de var
flyttet — ud paa Frederiksberg, og 1 kan Iro
de boede linl; der var den røde Slue ug den
blaa Slue, og Kabine! og Herreværelse og
midt i del hele laa en dejlig lille Sal — ja,
det var riglignok noget andet end Høloftet
og Akvariet ved Nørrevold.
Og 1 kan Iro, der var mange med lil Festen
— over 10, Iror jeg; og da Klokken var 10
M'umller i 9, saa begyndte Feslen — „for
nu skal vi være præcise“, sagde Hotlelar,
og saa sidle de sig ind i Salen og hørte paa
Koncerten: og den var rigtignok ogsaa værd
at høre. Der blev spillet i-hændigt Klaver,
og en ung Rottehorre, der var i l’niform,
spillede Violin, og Rottefars Søster spillede
Klaver' hele Tiden, og der blev sunget af en
ung, fremmed Rollefrøken, som Rol lefar
havde inviteret med, for at hun skulde synge
ved Feslen: og hende var de især glade for.
og de klappede, saa Vinduerne klirrede; og
den fremmode Frøken sang saa on ekstra
Sang, om hvad hendes „mama“ gjorde, da
hun var ,,flicka“: mon der var flere af de
unge Roltefrøknor og Rotteherrer, der var
uopmærksomme og tegnede paa Program
merne og legede med smaa Dukker, og dot
var nu ikke pænl af dom; „de mangler Op
dragelse“. sagde Rottefar, og saa saa' han
streng ud.
--- Og saa skulde do spise; og 1 kan tro,
de tog for sig af Bolterne; men det var un
ogsaa dejlige Ting, den gamle Rotlefar havde
li] sine Gæster, — der var Rullepølse og
Kødpølse, og Sildesalat og Leverpostej, og
der var gammel Ost, der var saa gammel,
al don var hold! op med at lugte, og saa var
der gammel dansk Snaps. — Um! sagde alle
de gamle Rottemænd, og smadskede mod
Tungen og klinkede: men de smaa Rottefrøkner sagde Uf! og rynkede paa Næsen:
do vilde meget hellere have Caloric, for dot
var sødt, og smaa Rollefrøkner holder saa
moget af det søde.
„Men nu vil vi danso“, sagde Rollefar. og
saa dansedo do; alle de gamle Rottefædré
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og Rottenlød ro, og allo <lo, der gerne vilde
være det, og alle dc smaa søde Rottefrøk- I
ner — men inde i den anden Sine sad de,
unge Rottehorror, der ingen smaa RotteMed ikke ringe Forbavselse læste jeg i for
frøkner havde af danse med, og saa blase
rige
Medlemsblad, al Foreningens Bestyrelse
rede ud, og sagde „at de gider!“ — men de
er nu ogsaa. underlige, saadanno unge Rotte- agier al omdanne Medlemsmøderne fil Kegle
herrer.
bane og Ølhalle efter bodsle DyrehavsbakkeDa Klokken slog 1, sagde Rollel'a-r Godnat mønsfre. Saa langt ned er man alfsaa kom
og slukkede t.vsonn i Salen, Spillemanden
lukkede Klaveret, og saa gik alle Rotterne men, at Elevforeningen flaskes op med Keg
lebane og Fadbajere; del er nydeligt. Men
Idem fil doros respektive TInller.
dof turde dog blive ot Spørgsmaal, om døn
R o I tesen.
lille i Længden vil kunne laale slig kraftig
Kost; det kunde jo lænkes, al Ungen en
skønne Dag blev væmmelig ved øllebrøden
og naar Tiden er inde kastede del hele op i
Hovedel paa den Bestyrelse, der havdo rodet
—o—
don sammen! Og det vilde kun være Løn
Jeg tror næsion, vi kan veide os negle for som fortjent. Thi ihvorvel denne Maade al
nøjelige Alloner i Vinterens Lob; Bestyrn1 son underholde Medlemmerne paa maa siges at
fattes da i det mindste ikke I lil lepaasoirhød være ganske bekvem, fyldeslgør døn moppe
— foreløbig har don givet os en hel Kegle de Krav, disse med Billighed kan stille til
bane at lege med. Maaskø kan vi snnoro Foreningens Ledere. Man bør vel vogte sig
faa Paré-Billard og eget Biografteater, for for enhver Forraae'so uf Smagen, og Besty
ikke at tale om en lille Sangerhidepavillon. relsen burde snareie bellilb- sig paa al liævr
som Erstatning for Varioté'erne, der jo mi Niveauet, froinfor al sænke det; vi kan være
begynder al lukke Biksen i. Mon det ligger langt nok node endda.-----ude i Fremtiden, lad mig derfor vende (ilDer findes blandt de unge i Foreningen
bage til Keglebanen, hvor Elevforeningens flere Klasseforeninsær. lilerære Klubber og
Ungdom er stimlet sammen. Fra døn læder- lignende, hvor (iplæsmiiger, Diskussioner
bel rukne Reforenlloge følger jog Slagels og Foredrag oml'alUs med slorsle Interesse;
Gang. Med en forbavsende Iver dyrkes Spil vilde del ikke være en smuk Opg .ve for Be
let. som egentlig or ganske smidt, og sølv styrelsen al faa noget lignende indført i
salle jeg uhyre Pris paa det i mine unge Foreningen. Der er do senere Aar paa Ge
Dage: del sætter Blodet i rask Cirkulation, neralforsamlingerne ofret mange kønne (ird
gør Ryggen blød og bøjelig, og befordrer paa. Sagen, men — borlsel fra lo Diskusførst og frommest Tørsten. Derfor iler Op sionsaftener — har de desværre været gan
varteren from og tilbage, med Armene fulde ske spildte. Iler maa da vane Felter al op
af Lagerbeer; han or næsten lige saa svedt dyrke til Glæde og lil Gavn for Foreningens
som Keglorejsoren, der arbejder i opsmø Medlemmer. — Al trille Kegler og spytte
gede Skjorteærmer og mæsfen er liars af al Langspyt kan do tidsnok lære!
ranbo „skæve“! — — — Del or næsten ot
K n a d A. n d c r s e n.
Stykke af det gamle Kongens København,
*
*
*
man her sidder i. Hør or intet imødigl Dinget-Dangol til Pynt, kun Borde og Stole, og
Maa jeg ikke have Lov lil først al komme
saa Skænken med de mange dejligo Bajere. med don Henstilling til de ærede oppone
Og dog or her saa lunt og hyggeligt, saa luvi rende Indsendere, al sende mig deres Arliktil Loftet, af man næsten maa bukke sig, ler i saa. god Tid, al do kan forelægges Be
naar Ørerne skal kogges tilbage.-----styrelsen; del er ikke morsomt for Medlem
1 den anden Ende af Stuen er de færdige merne hver Gang al maalto nøjes med min
mod deres rhombre, det begynder at tynde personlige Mening, naar del er Bestyrelsens,
ud i Selskabet, og snart er kun en lille dis der bliver spurgt om; og del. er i dette Til
kuterende Klump tilbage. Nu er def visf fælde vist Synd Tor Hr. Andersen, at jeg ikke,
paa. Tido at stikke Blyanten i Lommen; jog af den Grund har givel ham „Øllebrøden“
ser, at Redaktøren trækker i sin Frakke, og i Hovedel igen, og derved forskaanel ham
han kan jo passende faa mit Papir med i for al blamere" sig: — han er jo dog ellers
el riglig pænt Menneske.
Lommen. — Tak for i Aften og
Jeg for ikke luge-den Artikel liglig alvor
G o d N a I.

Indsendt.

Kegler.

n. F. T. & S. E. F.

ligt; jeg Ivivlcr nemlig om, al Hr. A. har
sagt os sin Hjertens Mening; han hav selv i
el holt Aar siddet i en Bestyrelse, hvis før
sle og slørsle Opgave det var at reformere
Medlemsmoderne og „søge Niveauet højnet"
ved al indføre Diskussion og „literære Afte
ner", og har selv sei, hvor resultatløst allo
Forsøgene faldt ud. Jeg forslaar ikke hvor
ledes den samme Knud Andersen nu kan
forlange del, som lian godt ved ikke kan
praktiseres.
Og jeg kan godt forstua, det ikke, kan; fur
miar de unge Hl daglig Brug har baade
Klasseforoningor, Diskussiunsaflener og ,.liferære Klubber" al trækkes med, saa træn
ger de virkelig lit at hvile Hjernen i al Fald
den ene Gang om Maaneden, de er i Elcv!'■ . aningen; forøvrigt har jeg hørt noget om,
al liere „lilerære Klubber“ har maattet lukke
af Mangel paa Tilslutning!!---------Hvorvidt Niveauet staar lavere, naar -der
I."illes Kegler og drikkes øl (jeg har ikke set
nogen spylte Langspyt) end naar der spilløs „G6“ og drikkes Whiskysjusser, kan jeg
ikke afgøre; det man man være forsynet med
lir. Andersens aabenbart meget fintmær
kende Øjemaal for at kunne.
Men som sagl, jeg lør ikke tage Hr. A.
alvorligt — Grunden lil Udgydelsen er nok
den, at Hr. Andersen ikke kan trille Kegler
og derfor er misundelig paa sine dygtigere
Medborgere — eller skulde Hr. A.s Konsti
tution være saa svækket, a( han allerede

C G. Panbens
JI.se/ Johansen,

Juvelér * Guldsmed
Største Udvalg i
alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:
Forlovelsesringe.
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efter den første Servering maa „kaste Ølle
brøden op i Hovedet paa Bestyrelsen.“ —
Det havde mindst jeg ventet! — Prøv med
kolde Omslag paa. Hovedet, Hr. Andersen!
Aage Schroff c r.

Forskelligt.
—o—
Keglespillet

viste sig at være i Besiddelse af meget stor
Tiltrækning ved sidste Medlemsmøde: Be
styrelsen ømgaas derfor med Planer om en
slørre Gevinst-Kegleaften senere paa Sæ
sonen.
Hr. Poul Fj eldborg

er blevet ansal som Heservelæge ved
Amlssygehusid i Næstved.
Bryllup

fejres den t. November af Hr. Pastor Knud
Frederiksen og Frk. Astrid Bunch.

Bogbinderi.
Thorvald Valerius,
Brolæggerstræde Nr. 2
(grundlagt 1870).
Telefon: Byen 1587.

Telefon 5373.

Bladets Redaktion:

Bladets Ekspedition;

Kvæsthusgade 5, 4. Sal.

Fredericiagade 13, 2. Sal.

cand. pharm. .4. N'c/my/er,

Ingeniør Thge Larsen.
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