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2. Aarg. 1. Januar 1907 Nr. 2

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse med Brænde, Brød. Peogehjælp 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 iur 
Piger i en privat Skole. — Kontingent 4 Kr. aarlig.

Selskabets Bestyrelse:Oberstløjtn. I. P. F. Dahl, R., DM., Formand. Konl'ercntsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM.llofboghancller N. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand. polyt. C. Heering, R. Cand. phil. Hj. Alstrup.Skolens Inspektør: M. Lund.
Era Skolen gaar Vejen til Elerforeningcn.

D. F. V. S. S. Elevforening
[stiftet den 10. April 1895]

har til Formaal at samle forhenværende (og nuværende) 
Elever af Skolen samt forhenværende og nuværende Lærere 
derved til fortsat Samvær og gensidig Støtte. 1Foreningens Posladresse: Webersgade 9, 1. Foreningens Lokale: Mygind, Linnésgade 25. Foreningens Medlemsantal: 137.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalel.

Elevforeningens Bestyrelse:Inspektør Valdemar Nielsen, Formand. Kommune!., Cand. phil. 11. Stripp, Næslf. Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer. Forvalter Ch. Præslrud, Sekretær.Tegner Axel Thorsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes । 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Sekretær, Hr. 
Ch. Præstrud, Webersgade 9, 1. Sul.

Mod frem, hrergang Elerforinhyen kalder.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i liver Maa- i ned og leveres grafis lil Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig lil Formanden, Inspektør Vald. I Nielsen, Flensborggade 32.
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt indon 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 rort Blad red at slrire i det. I

Njtaarsgildet.
Elevforeningens Nytaarsgilde med Da

mer finder Sted Lørdag den 12. Januai' 
Kl. 8£ i Foreningens Lokaler (Mygind). 
Underholdning (Foredrag, Komedie m. 
m.), Soupér (a 1,25) med Kaffe og Likør. 
Forskellige Overraskelser. Aftenen slut
ter med en lille Dans med Kotillon.

Hød talrigt og præcis!
Narir Etcr f oren ingen kalder, moder ri alle!

Grundfondet.
—o—

„Grmidfondet er nu en glædelig Kends
gerning, der hviler paa 418 Kr. 13 Øre“, 
saaledes stod der al læse i Medlemsbla
det for December Maaned. Det synes 
mig, al delte Tal giver llaab om en snar
lig Løsning af Spørgsmaalet, og jeg- me
ner derfor, at vi Hl „Maalet er 10 00 
Kr." bør tilføje: „inden den i. J a- 
n u a r 1 9 0 9“.

Den 28. Januar 1909 fylder Skolen nem
lig 75 Aa i-, og en mere passende Dag 
kan vi vel vanskelig linde til at lade Fon
det træde ud i Liv-ek Maalel er naael, 
hvis vi i Løbet af 2 Aar kan skaffe ca. 
500 Kr., og del kan vi med Lethed, hvis 
vi blot alle vil være med.

Vi tæller i Øjeblikket 137 Medlemmer. 
Hvis blot 100 af disse i 2 Aar nu fra 
Ny laar vil henlægge 2 Øre ugentlig i 
en dertil indrellel Bøsse, har vi de 200 
Kr. Hvis dernæst. 50 af de mere vel
havende vilde (egne sig for et Ekstra- 
Kontingent direkte Lil Grundfondet af 25 
Øre Kvartalet, vilde der paa denne Maade 
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i Løbel al' 2 Aar yderligere indkomme 
I oo Kr. Naar der til disse 300 Kr. 
mi lægges de lasle Indlægler, vi kan 
paaregne, nemlig ca. 25 Kr. om Aarel i 
Benler og ca. 25 Kr. om Aarel som Fon
dels Andel af del aarlige Konlingenl. 
kommer vi allsaa, uden al vi i Grunden 
imerker del — i hvert Fald ikke som 
nogen Byrde eller Pres — op paa en Sum 
af 4 00 Kr. Restbeløbet, 100 Kr., lør 
vi vel nok forvente vil indgaa ad „ekslra- 
ordinær“ Vej i Løbet, af disse Par Aar.

Maalel: 100 0 Kr. inden N y l a a r 
19 09 kan allsaa med Lclhed naas, hvis 
vi blol alle vil yde vor Skærv.

G r u n d f o n d el vokse r, og al del 
fremdeles bør vokse, var der jo dog kun 
én Mening om paa den sidsle Generalfor
samling. Lad os da løfte i Flok!

F r. P e d ersen.
Glam aldrig at agitere for Grund-fondet!

INDEN DØRE.—o—
Gt/ic c/oieningreiis S%eo/fem>net onö/rez vi 

et qoc/f ^)tutam. z? , e

Skolens Aarsfest afholdes Søndag den 6. Januar Kl. 6 i Købniandsskolens Festsal.
Skolens Juletræ. Den aarlige Julefest med Juletræ, Komedie m. m. linder Sted Torsdag den 3. Januar.
Skole-Komedien iaar bliver Carl Møllers 3 Akts Farce ,,De Forlovede“. Der prøves af al Krafl i Skolens nye Gymnastiksal.
Som sædvanlig finder der to Generalprøver Sled paa Skolekomedien, hvorlil Adgangen kosler 25 Øro. Begge Prøver finder Sted Onsdag den 2. Januar, henholdsvis Kl. 5 ogSærlig den første Prøve (Kl. 5) anbefaler vi vore Medlemmer at overvære. Til Prøven Kl. er alt udsolgt.
En Boggave sender Elevforeningen som sædvanlig I il Skolens Juletræ.

For Skolen.
Mel.: Aa küre Vatten aa köre Ved.Fra ringe Kuar og fra Smaafolks Hjem vi kom med Barnesmil om Kinder, med gyldne Drømme vi stævned frem mod nye '.'ordners lyse Tinder;del gik saa. stridt, og saa. trægt det lod, del pinte lidt, og det kræved Sved, — men gik del tungt, vort Mod var ungt — — et raskt Hurra! Og fremad atter!Du Gut, som sidder med Blik i Glød, mod lyse I.ængster bag din Pande, 

din Tinding banker urolig: rød, din Hu gaar viden over Lande.— Lad Haarel graanes, før Du naar dit Maal. Lad Hjertet hærdes haard t og koldt som Staal. — Hvor Du end fo’r, i Skolens Jord, Du fik din P»od, din Rod for Livet.So Gubben der med de hvide Haar, med Ungdomstiden i sit Øje, hans Haab er vaarfrisk trods lange Aar, hans Tro ej Tiden kunde bøje, h a n s Gang blev træt, mens d i n Fod blev let, h a n s Ryg blev kroget,mens din Ryg blev ret, hans lyse Smil, hans Tankes Pil, gav Dig din Lyst og Dig din Styrke.— Og er Du ene en Dæmringsstmid, naar Solen synker over Veje, da. trænger saglo fra Mørkets Bund en Gnist, Du engang fik i Eje, dit Hjerte standser, og dit Bryst bli'r trangi, dil Blik bli’r dybt — o, saa dybt og langl, som fjerne Skyer et Eventyr Du ser ira Skolestuens Lege.— Lad Tiden rinde, lad Tiden gaa, lad dø hvori, Minde, svagt og blegnet, — vor Barndoms Skole skal stedse staa mod Lueglød i Sjælen tegnet;den fældes ikke, for den ejer Magt, dor staar en Fylkning om din Skole Vagl, som tik i Arv i Sjæl og Marv el rask Hurra, som aldrig svigter!L a u r. L.
Magister Viggo Petersen, der baade er gammel Elev og Lærer fra Skolen, og Hustru fejrede den 9. Decbr. Sølvbryllup. Elevforeningen sendte en Hilsen.
Julebesøg. Vor gamle Skolekammerat Chr. Andersen, dor i snarl 13 Aar har opholdt sig i Siam, er i disse Dage kommen hjem paa Julebesøg, og bliver her i Aar. Chr. A., der mi indlager on udmærket Stilling i det siamesiske Jernbanevæsen, kommer antagelig op og besøger os den 12. Januar.
Aage Ejner Petersen, der i In'ngere Tid har laget Sangundervisning med Operaen som Maal, har i disse Dage faael Tilbud fra Casino. De mangler jo en (ipereltetenor derude. Held og Lykke paa de skraa Brædder!
Engang i Februar tænkes paa en lille Festlighed for de nye Medlemmer. Bestyrelsen overvejer, hvad der bør gøres for „de Unge".
Den 3. Marts løber Elevforeningens store Komedie med Bal af Stablen i Wittmaeks Lokaler. Den nedsalte Komité gransker allerede flittig i „den danske Skueplads“ for :il linde el passende Stykke. Denne Fest- filen vil der iaar særlig blive lagt Vægt paa.
En illustreret Bladkatalog har Georg Paulsens Annonceburoau udsendt. Til vor store Forbavselse finder vi vort lille Medlemsblad anført. Vi vidste oprigtig talt ikke af, at Bladet var kendt af andre end af vor lille Kreds, men der kan man se —!
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Mærkelig nok synes der ikke at være nogen Stemning for Gaase-, Torske- eller Pølsegilde. Del er vi kede af.
Overvældende Stofmængde er Skyld i, at vi ser os nødsagel til at udskyde Begyndelsen af de lovede Artikler om Skolens og Elevforeningens Historie. Der bliver forhaabent- lig Plads senere.

Vi ses i Flerfonninge.n den 12. Jamtar!

Skolefondet.
—o—

1 Velgørenhedsselskabets Aarsbci ei
ning for 1905 lindes følgende Passus:

----- Del er Bestyrelsens Haab. al 
Skolens Venner yderligere vil anstrænge 
sig for al skaffe bidragydende Medlent- 
nicr lil Skolefondel, saaledes al Selska
bets Tilskud til Skolen, der nu udgør 
den nforholdsmæssige Størrelse af ca. 3 
Femtedel af Skolens Udgilter, kunde for
mindskes i hver! Fald saa meget, al Sel
skabets aarlig tilbagevendende Under
skud kunde ophøre.“

t Elevforeningen findes der 137 af 
Skolens bedsle Venner. Lad den l'aa del 
al mærke. — 10 —

Mød talrigt og præcis den 12. Januar!

FORENINGSLIVET.
—o—

Januar-Mødetjaar vil faa cn noget afvigende Karakter fra lidligere Aar, idet jo Aftenen — den 12. .Januar — ikke falder sammen med Skolens Juletræ. Aftenen vil nærmest forme sig som de sædvanlige Maanedsmøder med Fællesspisning og en lille Dans. Ved Fællesspisningen har Bestyrelsen dog sørget for en Del (iverraskelser udenfor det sædvanlige. Alle Medlemmer bør møde den Alten og glædes over Overraskelserne.
Spilleaftenen i Januarfinder Sled Fredagen den 25. Januar Kl. St i Foreningens Lokale (Mygind). Alle Borde bør være optagne.

Gymnastiken.Efler endt Juleferie tages der Mandag den 7. Januar atter fal paa Gymnastiken. Der er endnu for faa, der dyrker denne udmærkede Idræt.
En Flidspræmie.Foreningens Bestyrelse har under Overvejelse at udsætte en Flidspræmie for det Medlem, der møder oftest til Gymnastiken. Det gælder altsaa om at møde altid, ikke at forsømme en eneste Gymnaslikaflen.

December-Mødet.Det er længe siden, der har været saa morsomt som den 7. December i Elevforeningen. Ikke blot var der en særegen Hygge udbredt over Lokalerne, men det, der gjorde Aftenen festlig, var det slore Antal — særlig ældre — Medlemmer, der havde fundet op tit os. Maaske var ogsaa Navnet Mandrup Paulsen særlig lokkende, lir. P.s Foredrag var baade interessant og vittigt og frem for all belærende. Han høstede enormt Bifald for sine fængslende Beskrivelser fra sine Rejser i Alverdens Lande. Men lian er jo ikke Jernbanemand for ingenting. Vi har sikret os hans Manuskript til Offentliggørelse i Medlemsbladet, da vi gaar ud fra, at mange vil have Nytte og Gavn af at stifte Bekendtskab med P.s gode Raad.Efter Foredraget gik Dansen til langt ud paa Natten.
Støt de Averterende, ile støtter os!

Passive Medlemmer?—o—Vi begynder idag de Indlæg, vi har modtaget. Da vi venter en hel Del flere (saa kortfattede som muligf) fortsætter vi i næste Nummer.Hr. Redaktør! Nej og atter nej, passive Medlemmer maa Foreningen absolut ikke optage. Før Elevforeningen blev starlet, var der en Forening af gamle Elever, som optog V e n n e r !, men desværre for salig „Iris“, Vennerne ekskluderede Eleverne og beholdt Kassen, selvfølgelig lod noget saadant sig ikke arrangere i vor Forening, men lad os alligevel hellere faa Gæster end passive Medlemmer. Hvad Tilskudet fra .Slægtninge, Fæ- dre, Mødre, Børn, Husfruer, Søskende o. s. v. angaar, da vil der jo næppe rejse sig nogen Hindring for, at saavel disse som de enkelte særlig gode Venner og Bekendte ydede en Skærv til Grundfondet, og vil man særlig indynde sig hos Foreningen, kan man jo indmelde sig i „Det forenede Velgørenheds Selskab“ og lade sit Navn forsyne med „en Stjerne“, saa. støtter man Skolen.Eng a m m e 1 E 1 e v.lir. Redaktør! Tillad mig at henstille til Hr. P. og de af ham nævnte Fædre, Mødre, Søstre, Brødre o. s. v„ der formodes at nære Kærlighed lil Elevforeningen, at de først og fremmest tegner sig for Bidrag til Skolefondet, og derved støtter den Sag, der for Foreningens Medlemmer cr af saa stor Betydning, og som nok kan trænge til al den Støtte, den kan faa. Foreningen selv kan, efter min Mening, nok klare sig foruden passive Medlemmer. Hans G hr. R i i s.
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Annoncepriser.Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.Bladets Ekspedition: Flensborggade Nr. 32 (inspektør Vald. Nielsen).

.fik! 4 fl:/:* Jll^inds’
Vinhandel, Bal- Selskabslokaler

st. Kongensgade 10G,
Telefon H 317,

anbefales.
Telefon II 1230.

Knud fagh.

WittmacksBogbinder
fiiiTiIffliis'Wc “Ä*Holmens Kanal 17.

(ved Thorvald Valerius)

København K. Grundlagt isto Brolæggersiræde 2i
Telefon 17,587 y.

j Nyistandsatte elegante1 SelskaosloKaler anbefales.
2 Teatre med nyo Dekorationer. 

Nyhidlagt elektrisk Lys.

Joh. H Paulsen,
Juveler & Suldsmed,

8, Sværtegade 8.Stort Udvalg i
^Jubilæums«, Fest- og Brudegaver.

Børnenes Kontor
enhver, der har brugelige brugte Klædningsstykker at undvære, at skænke disse til Kontoret. Tøjet bliver renset, repareret eller omsyet, inden det igen udleveres til fattige Børn, i ^1 men med tidligere Erfaringer for : Øje tillader Kontoret sig at be-1 tone, at det kun er Sager, som i virkelig er brugelige, Kontoret i ønsker. ITøjet hentes af Kontorets Bud, som er forsynet med Legitima- tion, naar Besked sendes til Urtekræmmer Reimer, Pilestræde 14, Telefon 4984.

i alh
uölejes.

Siiebfcrincftcr C. Herp, 
Jlabenraa 35.

S
| Stort Udvalg i prima forsølvede 

Skeer og Gafler.

I
I Alle Slags Reparationer udføres solidt $ billigt.

SPECIALITET:
Forlovelsesringe.

Anbefales vedAxel Johansen.

JSkou f /Madsens

BOGTRYKKERI
GL. MØNT 13 TELEFON 5943

UDFØRER ALT

Det forenede Velgøienhedsselskab
[stiftet 18321

giver Understøttelse med Brænde, Brød, 
Pengehjælp og rentefri Laan til træng
ende af Embeds- og Borgerstanden, samt 

Efter Loven maa Ligbrænding kun 
foretages, naar den Afdøde har forlangt 
dette ved en i testamentarisk Form af
fattet Erklæring. Blanketter til saadanne 
Erklæringer faas jiaa Foreningens Kon- 
ior, Skindergade 38, 1. Sal, aabent 
9-3.

Til Urnehallen er daglig Adgang for 
Medlemmer og andre ined Adgangskort 
forsynede fra Kl. 11—3.

underholder en Skole (Aabenraa 29), 
Drenge nyde gratis Undervisning; 
uden haves 4 Fripladser for Piger 
privat Skole.

Kant ingen! 4 Kroner aarlig.

hvis 
des- 
i en

Enlwer bør uære Aled/em af Selskabet!
Støt Skolefondet!

Udgiver: Det for exede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen 
Lniversal-'J lykkeriet (Skou A Madsen), GI. Mønt 1.3.


