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1. December 1906

2. Aarg.

Det forenede Velgørenhedsselskab

Sammenhold.

[stiftet 1832]
giver Understøtlelse med Brænde, Brød, Pengehjælp og
rentefri Laan til trængende af Embeds- og Borgerstanden,
samt underholder en Skole (Aabenraa 29), hvori 94 Drenge
nyde gratis Undervisning, desuden haves 4 Fripladser for
Piger i en privat Skole. — Kontingent 4 Kr. aarlig.

Selskabets Bestyrelse:
Oberstløj In. I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.
Konferentsraad A. Knudsen, R.
Pastor D. C. Prior, R., DM.
Horboghandler V. Prior.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand. polyt. C. Heering, R.
Cand. phil. Hj. Alstrup.
Skolens Inspektør: M. Lund.
Fra Skolen gnar Vejen til Elevforeningen.

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

Nr. 1

'

Foreningens Postadresse: Webersgade 9, 1. i
Foreningens Lokale: Mygind, Linnésgade 25. I
Foreningens Medlemsantal: 137.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:
Inspektør Valdemar Nielsen, Formand.
Kommunei., Cand. phil. IL Stripp, Næstf.
Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer.
Forvalter Ch. Præstrud, Sekretær.
Tegner Axel Thorsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes
siraks meddelt skriftlig til Foreningens Sekretær, Hr.
Ch. Præstrud, Webersgade 9, 1. Sal.

Mod frem, hvergang Elevforeningen kalder.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Man
ned og leveres gratis lil Medlemmerne. Alle I
Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt
skriftlig til Formanden, Inspektør Vakl. '
I
Nielsen, Flensborggade 32.
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den
20. i hver Manned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.
Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

I
I
I

Støt rort Blad ted at skrive i det.

I

—o—
Smaa Kaar binder. Mennesker al' fäl
lige Forhold forslaar bedre hverandre. Og
vi gamle Drenge fra „Velgørenheds-Sko
len“ bør forslaa al holde sammen bedre
end mange andre.
Vi er udgaaet Ira samme Skole. Vi
er alle fødte under smaa Kaar. Og vi
har alle gennemgaaet alle Barndommens
smaa Fortrædeligheder, fattige Sorger og
fattige Glæder. Del er derfor saare nalurligl, at alle vi, der har nydt godt al
Velgørenhedsselskabels gode Handlinger,
slulier os sammen, holder sammen, vær
ner vor gamle Skole og ved ubrødelig!
Sammenhold viser os taknemmelige for
den Velgerning, der er vist os.
Naar nu vi alle som Voksne er spredt
for alle Vinde, er kastede ud i Livets
Kampe, selv har stiftet. Hjem og sat Børn
i Verden, Børn, hvis Opdragelse v i. nu
behersker, saa falder Tanken lidt Og ofte
paa vor egen Barndom og Skolegang. Og
saa er der lidi og ofte Følelser, der gri
ber os. Hvor monstro den og den gamle
Kammeral er bleven af? Hvilken Skæbne
har den eller hin fristet?
I et saadant Øjeblik l'aar man Lyst lil
al søge Elevforeningen — vor egen For
ening — hvor man da er sikker paa al
linde n o g I e af de gode Kamerater, man
sad paa Skolebænk sammen med. Men
vi burde kunne træffe dem a 11 e s a mmen, uden Undtagelse. Deter kedeligt.
al saa mange savnes. Det er kedeligt, al
vi ikke helt holder sammen.
Nu stunder det mod et nyt Aar. Skal
vi give hinanden Haandslag paa et enigt
Samhold. Lad os møde hver Gang,
Elevforeningen kalder. Vi skaber os da

1). F. f'. N. S. E. F.
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selv en Glæde, og vi Heller samtidig en Venner og Bekendte (H1 de sidste regner jeg
smuk Krans om vor gamla Skole, den . mig selv), der vil yde et lille aarligt Konlingenl (f. Eks. 2 Kr.) lil del gode Formaal.
Skole, vi dog aldrig kan glemme.
Elevforeningens Kasse og Grundfond vil sik
—1.0 —
kert blive glad for Forøgelsen.
:
Nu indser jeg godt Faren ved Sagen. Og
Fredag den 7. Deebr. ■males -ri hos Mygind.
en ekskkudv Forening som Elevforeningen
har jo Masser af Hensyn, som ikke let kan
overvindes, Lovændring, Generalforsamling
INDEN DØRE.
og Modstand skal der jo til, navnlig om el
— u—
Forslag, der kommer fra en udenfors I aaende.
Vort Medlemsblad
I Men et saadant Forslag maa nødvendigvis
fremtræder med delle Nummer i en noget i komme udefra, ellers ved Medlemmerne jo
ændret Skikkelse. Formentlig vil Medlem I ikke, at der næres noget Ønske i saa. Hen
merne synes om det. Det smukke „Hoved" seende. Dette tjener til min Undskyldning,
er tegnet af Aksel Thorsen, og Teksten frem at jeg i det hele tagel vover mig frem i delte
træder i en ny (Ordning. Bladel vil i de kom Blad.
mende Numre bringe lo sideordnede Beskri
Hvad enten nu Sagen kau ordnes eller ej,
velser, „Skolens Historie" og „Elevforenin synes jeg, den er en Drøftelse værd. Hvad
gens Historie". Til den sidste Artikelrække mener De, Hr. Redaktør?
vil knytte sig en Del uf de mange fortræffe
I. P a b o r i t z.
lige Sange og Digie, der af Eleverne er skrev
Vi har ikke villel nægte Hr. P. Optagelse
ne i Aarenes Lob lil Skolens og Elevforenin
af ovenst. Indlæg. Uden egentlig at turde
gens Pris.
give Hr. P. noget Haab om Sagens RealisaChristian Mogensen har faaet Ansættelse i
Nationalbanken. Vi ønsker ham lil Lykke i lion, er vi dog enig med Hr. P. i, at Sagen
er en Drøftelse værd. Hvad siger Medlem
den nye StiLing.
En Del al vore Damer omgaas med den merne? Det vilde være ganske interessant
smukke Tanke en Gang i Vinter at arrangere al høre nogle Udtalelser. Vi venter i næste
en Tombola for Elevforeningens Medlemmer. Nr. at kunne bringe en hel Del (kortfattede)
Kassereren og Grund fon det glæder sig.
Den lille Dans, der allid plejer at afslutte Indlæg om Spørgsmaalel „passive Medlemvore Maaneds-Møder, vil i Fremtiden faa en mer",_______________________________________ R e d.
liti I anden Karakter, idet Bestyrelsen har
Husk Deeembermodel den i. ds. IlI. Sl/2.
vjrret lydhør for de mange Klager, og nu
vil sørge for en fast Musiker. Dansen bli
ver forhaabentlig fornøjeligere, og Klagerne
Grundfondet voxer.
forstummer.
—o—
Gaase-, Torske- eller Pølsegilde har været
Som
en
TiHældiglicU,
el heldigt Øje
paa Tale i Elevforeningen. Hvad siger Med
om
lemmerne? Bestyrelsen vil efterkomme e' bliks Indskydelse, skød Tanken
eventuelt Ønske.
Grundfondel op, og ved praktisk Hand
Det maa være af Interesse for alle von
ling blev Tanken før! videre. Grundl'onMedlemmer, at vort Blad kan komme HI a
del
er nu en glædelig Kendsgerning, der
hære sig og muligt give Overskud. Del sker
bedst ved, at vor Annonceafdeling faar Til hviler paa 418 Kr. 13 Øre. Nogle laa
gang. Det er jo en given Ting, at alle vore Ører som Overskud paa el improviseret
Medlemmer læser Bladet fra Begyndelsen Hold var Grundlaget, og paa delle Grund
til Enden. En Annonce gør saaledes den til
sigtede Virkning. Agitér derfor for Annon lag er der nu Aar efter Aar stablet Smaacer lil Bladet, stia faar vi baa.de Overskud mønt lil Smaamønl — del 'sidste Aars
og Haad til linere Udstyrelse, Clichéer m. m. Indsamling har alene bragl Kr. 93,80 —
•jg vi nærmer os saa smaal Maalel for
Glem aldrig af agitere for Urundfomlet!
vore Ønsker.
Hvad er nu Maalel? (>g hvor er Aaen
for de mange smaa Bækkes Udløb? Ja.
—o—
derom siger Lovene: „Af del aarlige Kon
Vi har modtaget følgende:
tingent henlægges 5 pCL. samt af Over
Hr. Redaktør!
skuddet af de i Aarets Løb afholdte Fe
Maa det være mig tilladt som udenforsla;
ende og fremmed — omend ikke helt ukem
sler 15 pCl., lil Foreningens Grundfond;
— i Elevforeningen, at foreslaa følgende
Elevforeningen burde optage passiv,. hele Indtægten af Fester kan dog tilfalde
Medlemmer,’ d. v. s. saadaime Medlemmer, Fondet. Naar dette har naaet en Stør
der intet fordrede, hvem Foreningen intet relse af 1000 Kr., anvendes Renterne lil
ydede, men kun betragtedes og betragtede rentefri Laan, Understøt leise el. lign, lil
sig selv som understøttende Medlem
Medlemmerne saml til Foreningen nærmor. Der gives sikkert ikke saa faa af Med
slaaende Instilutioner. (Skolen. Triers
lemmernes Slægtninge, Fædre, Mødre, Hu
Legal osv.)“.
siru. Søstre, Brødre, enkelte særlig god;

Passive Medlemmer?

I). F. V. S. N. F. F.
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Egentlig har vi inlet at tilføje. Jo, dog. !
Bestyrelsen har sat sig for i Vinterens
Løb ved en systematisk Agitation at brin
ge Beløbet saa nær Maalel, som muligt.
Men her udkræves Medlemmernes Hjælp |
og Støtte. Vi maa alle være med i Agi- !
lal ionen uden smaalige og personlige I
Anti- eller Sympatier.
Vi henstiller til alle vore Kammerater al I
slølle Sagen. Bestyrelsen vil være tak- I
nemmelig for hver en Uaandsrækning, I
der ydes den og dens Bestræbelser, naar '
den i Vinterens Løb arrangerer et eller
andet med det Formaal at ophjælpe
Griindl'ondet. Og der er liere Planer oppe
i den Betning.
xx.
N/øf de Averterende, de sletter os!
|

FORENINGSLIVET.

—o—
DecemberiiHMlet
finder Sted Fredag den 7. December Kl. 8j
i Foreningens Lokale (Mygind, Linnésgade
25). Foredrag af Trafikassistent L. Mandrup
Paulsen. Emne: Om at rejse. Derefter Sou
per og en lille Dans. Mød talrigt og præcis.
Spilleaftenen i December
bortfalder i Anledning af Jnlelravlheden.
Mødet den 8. November.
Der var godt, om ikke fyldt Hus ved Me
del den 8. November. Meii der burde have
Medlemsbladets Kronik.

Gymnastik.
—o—

Det har varet en lille Menneskealder,
inden Legemsøvelsernes Betydning fik
last Jordbund her i Landel og blev aner
kendte af Myndighederne, (lymnas like n har nu sin Plads som Undervis
ningsfag i alle vore Skoler. Heldigvis.
Men del. som grundlægges i Skolen, maa
fortsattes og udnyttes af den Voksne, og
Gymnastiken bør systematisk fortsad les, hvis man vil holde Legemet sundt
og i Tril med de aandelige Arbejder.
Vi lever nu .111 Dags el anslrængt og
rastløst Liv. j^Vi maa anspænde vore
Kratter for al kæmpe os frem i Livel og
holde os oppe. Vi trækker store Veksler
paa vov Arbejdskraft, og vi under os kun
liden Hvile. Arbejdet, som jo er en Vel
signelse, kan, som det arter sig i det mo
derne Samfund, leltelig blive en tryk
kende Byrde, som tærer paa vor Sund
hed, knor vort Livsmod og-slapper vor
ViljekraH. Der behøves en Modvægt mod
delle iierveopslidende Liv, hvis vi ikke

Medlemsblad.

været overfyldt. De, der ikke var der, gik
Glip al' en virkelig fornøjelig og interessant
Underholdning. „Troldmanden", Vald. Pe
tersen, var aldeles enestaaende morsom og
forbløffede alle ved sin Fingerfærdighed. Saa
elegant og overlegen udførte lian sine
Kunststykker, at man ønskede blot han vilde
blive ved. Men den bedste Ydelse var dog
Koncert sangerinden Emmy Mogensens præg
lige Sang. Det var en udsøgt Nydelse al
tiøre Frøkenens friske, klare Stemme, og
Bestyrelsen skal have Tak, fordi den havde
formaaet Frk. Mogensen til at komme lildede. Eller den interessante Underholdning
spiste man, og den sædvanlige tille Dans
sluttede den vellykkede Aften.
Ajax.
Spille-Aftenen d. 20. Novbr.
Der var mødt en Snos Medlemmer, og
‘'pillet gik ved Bordene under almindelig
lunterhed. Der var saa god Omsætning,
t Urundfonds-Bøsseu bugnede. Ved disse
muntre Spiheaftener bør der komme mange
lere Medlemmer.
Gymnastiken.
Nu begynder det at hjælpe. Der kommer
sladig liere og flere Deltagere, men endnu
er der for faa. Vi erindrer Medlemmerne on.,
at det er Mandag og Torsdag Aften Kl. 8^—
9.7 Øvelserne linder Sted i Skolens nye, hyg
gelige Gymnastiksal. Der forefindes de dejhgste Bade, og vor gamle Kamerat, Gymna
stiklærer Albert Jensen, er en udmærket Le;
der. Prisen for disse Sporl saften er er saa
rimelig, al alle vore Medlemmer burde møde
jp og forfriske sig med den udmærkede Mo
lion, som Gymnastik er. Husk Mandag og
Torsdag Aften Kl. 81—9|.

skal gaa lit Grunde, legemligt og aandeligt. Der behøves et Slyrkemiddel, som.
kan berolige vore anstrængle Nerver, op
friske vort nedtrykte Sind og give os nye
Kræl'ler og nyt Mod til Arbejdet.
Og SIyrkemidlel har vi i G y m n a s l ik e n, Grundlaget for al Sport. G y in n as t i k l i m e rn e giver os Hvile paa sam
me Tid, som de skaffer os den fornødne
legemlige Anslrængelse: de giver os
Glæde og Opmuntring paa samme Tid,
som del siyrker og bevarer vor Sund
hed. De
forjager den nedlrykkende
Træthed, som følger af Overanslrængelse
og opslidende Arbejde, og bringer i Ste
del den behagelige og velgørende Tra>lhed, som bereder Bo og Hvile. Gymnas! ik har en vidunderlig Evne til at
forynge Legeme og Sind, til at holde
Mennesket sundt . . . aandeligt, legem
ligt og moralsk.
Derfor bør Elevforeningens
M e d 1 e m m e r i k k e forsøm m e d er es G y m n a s t i k a f 1 e n, men møde
og gøre deres, til al skabe el Samfund al
normalt udviklede, livskraftige, sunde
og lill'redse Mennesker.
V id a ri

D. F. V. S. S: E. F.
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Mulle,nMul.

guhi g tg riis
Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Ind
Vinhandel,
rykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.
Annoncepriser.

Bladets Ekspedition:
St. Kongensgade 106,
Flensborggade Nr. 32 (Inspektør
Telefon H 317,
Vald. Nielsen).
anbefales.

Bogbinder

Chr.Valerius’Enke

JDyginds’
Bal- & Selskabslokaler
anbefales.
Telefon H 1230.

Knud fagh.

Wittmacks Joh. H. Paulsen,
Selskabslokale, Juveler fy Guldsmed,

Holmens Kanal 17.
Nyistandsatte elegante
Selskabslokaler anbefales.
København K. Grundet i87o Brolæggerstræde 21
(ved Thorvald Valerius)
Telefon 17,587 y.

2. Aarg. Nr. 1

2 Teatre med nye Dekorationer.

Nyindlagt elektrisk Lys.

8, Sværtegade 8.
Stort Udvalg i

I Jubilæums-, Fest- og Brudegaver, h
All Guld- cg Selvarbejde.

Børnenes Kontor
"beca.er,
nu, da Sommertøjet hænges til
Side, enhver, der har brugelige
brugte Klædningsstykker at und
være, at skænke disse til Kon
toret. Tøjet bliver renset, repa
reret eller omsyet, inden det
igen udleveres til fattige Børn,
men med tidligere Erfaringer for
Øje tillader Kontoret sig at be
tone, at det kun er Sager, som
virkelig er brugelige, Kontoret
ønsker.
Tøjet hentes af Kontorets Bud,
som er forsynet med Legitima
tion, naar Besked sendes til
Urtekræmmer Reimer, Pile
stræde 14, Telefon 4984.

Stort Udvalg i prima forsølvede

Skeer og Gafler.
Alle Slags Reparationer
udføres solidt & billigt.

i alk UMøtnMfw
udlejes.

SPECIALITET:

Snebfenneftcr C. Cerp,
21abcnraa 35.

Forlovelsesringe.
Anbefales ved

Axel Johansen.

/Madsens

^kou

BOGTRYKKERI
GL. MØNT 13

TELEFON 5943

UDFØRER ALT

B O GT RY K AR B EM D E
O BILLIGT O-

Det forenede velgørenhedsselskab
[stiftet 18321

Forening for Ligbrænding.
Efter Loven maa Ligbrænding kun
foretages, naar den Afdøde hai forlangt
dette ved en i testamentarisk Form af
fattet Erklæring. Blanketter til saadanne
Erklæringer faas paa Foreningens Kon
tor, Skindergade 38, 1. Sat, aabent
9-3.
Til Urnehallen er daglig Adgang for
Medlemmer og andre med Adgangskort
forsynede fra Kl. 11—3.

giver Understøttelse med Brænde, Bred,
Pengehjælp og rentefri Laan til træng
ende af Embeds- og Borgerstanden, samt
underholder en Skole (Aabenraa 29), hvis
Drenge nyde gratis Undervisning; des
uden haves 4 Fripladser for Piger i en
privat Skole.
Kontingent 4 Kroner aarlig.

Enhver bør være EdedJem af Selskabet!
Sføh den gode ^ag!

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

