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Kon foren tsraad A. Knudsen, 1>.

Pastor D. C. Prior, R., DM.
I lolboghandler V. Prior.
Professor F. Dahl, R., DM.
Pand, polyt. C. Heering, R.
(’.and. phil. Tlj. Alstrup.

Skolekomitéen:

Professor F. Dahl, R., DM.
Pand. phil. Hj. Alslrup.
Sognopræsl Emil Bruun.
Lærer C. V. A. Michelsen, sand
Skolens Inspeklur Marius Lund.

Februar-Mødet
finder Sted Mandag d. 4. Februar
i Kl. S‘/2 i Foreningens Lokaler (My
gind). Foredrag af Cand. polyt.
Ingeniør Gunnar Gregersen. Emne:
Brudstykker af Trafikens Historie.
— Derefter Soupér ål Kr. og en
lille Dans.

Mød talrigt og præcis!
Nuur E'erforenimji’H kalder, moder ri alle!

Era Skolen ffnnr Vejen Hl Elerforen im/en.

Nye Medlemmer.

D. F. V. S. S. Elevforening

-o—
Nu faar vor Forening ved de. unges
Tilgang en Medlemsforøgelsc. Og naaialle de unge melder sig ind, er del gan
ske besynderlig! al lænke sig, al dej’ er
mange, allfor mange, al de gamle Ele
ver og forhenværende og nuvæ
rende Livrer?, der endnu ikke er Med
lemmer af Elevforeningen. Vi har ad
skillige Aar søgi eller vore gamle Kammeraler, men forgæves.
Men nu ni a a det blive anderledes.
Ved Inspektør Lunds store Elskværdig
hed er del lykkedes os, gennem Skolens
Protokoller, al faa en Del Adresser. Der
vil nu blive sal en systematisk Agilalion
i Gang for al faa alle disse Mennesker
ind muler Fanerne. Hl. a. vil delle og
muligt de ellerfølgende Numre af vort
Medlemsblad blive tilsendt dem, ledsaget
af en Opfordring lil Indmeldelse.
Og lil alle vore nuværende Medlem
mer siger jeg: møder I ude i Livel, en al'
Vclgøienhedsskolens gamle Drenge, der
ikke er vorl Medlem, saa slip ham ikke
] førend han ha)' afgivet Løfte om, at se op

[stiftet den 10 April 1K95]
har til Forman I ut samle forhenværende Elever af Skiden
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat
Samvær og gensidig Støtte.

Foreningens Posladrosso: Webersgade 9, 1.
Foreningens Lokale: Mygind, Linnésgade 25.
Foreningens Medlemsantal: 137.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:
Inspektor Valdemar Nielsen, Formand.
Kommunal., Pand. phil. H. .Stripp, Næstf.
Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer.
Forvalter Ch. Præstrnd, Sekretær.
Tegner Axel Thorsen.

Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger hedes
straks meddelt skriftlig til Foreningens Sekretær, Hr.
Eli. Præstnid, Webersgade 9, 1. Sal.

Mod frem, hreryang Elerforenim/en kalder.

Vort Blad.
Medlemsbladel udgaar den 1. i hver Man
ned og leveres gralis lil Medlemmerne. Alle
Meddelelser Bladel vedrørende bedes sendt
s k r i f I I i g lil Formanden, inspektør Vakl.
Nielsen, Flensborggade 32.

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 straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt rori Blad red at skrive i det.
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I). F.

K.

S. S. F. F.

lil os. Fortæl ham, hvor fornøjeligt vi
har det. hvor vore Sammenkomster er
hyggelige og hjemlige. Fortæl ham om
<let Maal. vi har sat os. og som han h ø r
viere med lil al realisere, fortæl liam
. . . ja. forlad ham kort og godt, at han
maa mehle sig ind som Medlem.
• tg forventelig gør han det ogsaa.
V a 1 d e m a r N i c 1 s e n.
f. T. Formand;

17 ses i Flerfrrenin</en den, 4.

Februar!

INDEN DØRE.
—o—

Den sædvanlige Aars.
fesl: holdles aller i Aar i Købniandsskolons
smukke Fesisal og forløb i nøje Overens
stemmelse med Traditionen: med Afsyngelse
;if de sa'dvanlige Sange og med Beretning
om vor Skoles Virksomhed i det forløbne
Aar. Selve Festsalen holdles af Skolens
Præsi, Pastor Bruun fra Christianshavn. 1
detle store Lokale er der udmærket Plads,
og dot vilde derfor være glædeligt og ønske
ligt, øm langt liere af de ældre Elever og
Lærere vilde overvære Aarsfesten. som ved
sit stemningsfulde Forlob altid ei' I erlader ilel
bodsle Indtryk pan di* (ilsledeværende.
Skolens Juletræ. Skolens Julefest den 3.
Januar forlob som sædvanlig paa bedste
Maade, dog med den Forandring, al Elever
ne i Aar ikke tik dø sa'dvanlige (laver, som
del jo lidt har haft sine Vanskeligheder al
iidlindo; men til Gengæld var alle Herlig
hederne ganske gralis for dom. Lokalerne
var som allid i den Anledning festlig ud
smykkede med Lys, Gran og Billeder, hvor
af en Del var lognedo af Eleverne selv. De
slo værre er jo en Del af La’rorne bortrejste
i Eorien og tiere ældre Elever savnedes den
ne Gang lil al tegne og pynte, mon del lyk
kedes dog al faa ah i (æden. I Aar spille
des dor førsle Gang Komedie i den nye
Gymnastiksal, som slraalede i fesllig Belys
ning og som var langt hyggeligere og navn
lig langt lunere end den gamle. .Ah' For
lovede“ vakte, som de fleste. Komedier, der
or gaaet over Søenen paa Teatret i Aaben
raa. stort Bifald høs den forsamlede l'ngdom. som jo altid er et fornøjeligt og tak
nemmeligt Publikum al spille for.
I Bedring. Skolens ældste Lærer, cand,
phil. Trier, er mi efter sin lange Sygdom i
fremadskridende Bedring, og venter al kun
ne oplage sine Timer om kort Tid.
Grundfondet har faael eu pæn Forøgelse i
den senere Tid. Vi skal i næste Nmner
understrege Forøgelsen med nogle Tal.
Ved Nytaarsgildet var der en Del Over
raskelser. Bl. a. havde vor gamle Kam
merat Karl Olsen haft den gode Idé, al son
de flere Kasser Cigarer lil gratis Afbenyt,
leise. At. Cigarerne fandt god Afsætning be
viser deres gode Kvalitet.
Marts-Festen. Dot (egner fil at blive en
storartet Fesi den 3. Marls. Komitéen for
Skolens Aarsfest.

Medlemsblad.

2. Am-r). Xr. 3

Tombolaen arbejder af fuld Kraft, men del
nr ogsaa. en stor Opgave, man har stillel sig.
Vore Gæster vil for en ringe Sum kunne
vinde flere værdifulde Ting, der er forarbej
dede og skænkede til Foreningen af dennes
mange, elskværdige Damer.
Gaver til Tombolaen modtages allerede mi
af Ch. Præsirud, Webersgade 9, I. Sal. Vi
forventer, al alle Foreningens Medlemmer,
saavel Damer som Herre, sender nogle SmaaIing. Hele Overskiidel gaar lil Grundfondet.
Bortlodning. Vod Marts-Feston vil der for
uden Tombolaen, der forestaas og arrange
res af vore Damer, tillige blive bortloddet et
Par større Ting. Lodsedlerne lil disse Ting
vil allerede fremkomme forinden Festaflenen, saa alle, der vil støtte os, men ikke
kan komme den 3. Marts, kan yde deres Bi
drag.

Marts-Komedien vil komme lil al beslaa af
følgende 2 Stykker: ,,Embedsiver eller Hr.
og Fru Møller" (3 Akler) og ,,EI Uhyre“
(I Akl). Di' forberedende Prøver har alt fun
det Sled. Del er i hverl Fald dot foreløbige
Program, men del k a n jo forandres endnu.
Det gælder om lil Marls-Festen, at vi faar
fuld! Hus, ellers faar vi ingen Glæde af
vore Arrmigemenls. Enhver af os maa agi
lere i sin Kreds, enhver maa sælge saa
mange Billetter som muligt, og enhver maa
begge sig i Selen for al stolle vor Tombola.
Fra idag maa der være fuld Agitation i Ar
bejdet for vor Forening og Grundiimdet.
Ifusk a! sende Gu rer Hl Tombolaen !

Vore Gymnastiktimer.
—o—

Nyt Kursus i Fægtning.

Vi maa al ler appellere lil vore Medlemnier om al melde sig lil vore Gymnast il<limer paa Skolens nye Gymnastiksal. —
Del er altfor Irisl al se, hvor laa der mo
der lil den gavnlige tdra'l. som vi liere
Gange her i Bladel har slaael til Lyd for.
(lymnasl ikl i mei n:' har en haade fysisk og
aandelig Indvirkning paa hverl 'Menne
ske. men i Elevforeningen er det nogel
mere: del er el udmauhel Sammenholdningspmikl for Medlemmerne. Ved al
alla'gge el Besøg Mandag eller Torsdag
Allen paa Skolen, vil enhver kunne over
bevise sig om. hvor kammeratligt og
morsom!. Gymnastiktimerne er.
ATi vil vor Lamer, Albert Jensen,
fra 1. Februar oprette el Kursus i Fa'glning. Del, er en brillant Sport. Den
forbinder Sikkerhed. Elasticitet og Spæn
ding i hver Nerve, den giver Legemet en
Spænslighed som ingen anden Sport. —
Derfor liør mange melde sig. Øvelserne
foregaar paa. samme Tid som Gymnastik
timerne. og liar man ikke Bekvisiler selv,

2. Aary. Fr. -'I

/i. F. T’ S. S. E. F.

Medlemsblad.

kan man l'aa disse hos Albert Jensen. I med Tanken om, at oplage passive Medlem
Det er el meget billigt Kursns og bør mer i Foreningen, saa vil der jo alligevel in
tel være lil Hinder for, at de, der mantle
sikkert finde mange Deltagere.
Allsaa mødes vi førstkommende Tors i 111 eresserø sig for Foreningen og dens
Grundfond, kunde tegne sig for et Hidrag, det
dag Kl. 84 . . . saa mange som muligt.
være stort eller lille, eller i all Fald stolle
Mød talriyt oy praeis den 4. Februar!
Foreningen blot ved at møde i stort Antal
ved de Aflonunderholdninger, hvortil l’donførslaaende har Adgang mod ru mindre En
tré. De, der interesserer sig for Foreningen,
—o—
har lier en ypperlig Lejlighed, til at stolle
Vi fortsu'ller idag de Indlæg, vi har mod- den.
laget.
_ ______
Aage S <■ h æ f f o r, cand. pharm.
Til Medlemsbladet! Den Fare, Hr. P. gan
G h risl i a o Hess, slud. polyt.
ske riglig indser vod sil Forslags Gennem
Stol de A rerferem/e, de stoller os!
førelse, or for stor I il, al vi tør risikere don,
og „den Modsland, der jo skal til", vil lorFORENINGSLIVET.
I laa bei 111 ig blive saa stor, al Forslaget ikke
°—
bliver gennemført.
Hvis der lindes gode
Februar-Mødet
Venner, der ønsker al „understelle" vor For den L Februar vil faa en lidi fesllig Ka
ening, bør vi ad anden Vej, end den af Hr. P. rakler, idel Aurels nye Medlemmer, de nuge.
loreslaaede, modtage „l'ndersløllelsen", der der nu forlader Skolen, vil blive budi vel
maa. gives saadanne Velgørere Anledning til kommen. Forhaabentlig kommer alle de
unge tilstede, og bliver trofaste Medlemmer
at give Penge ud i vor Forening. Dette kan af vor' Forening.
ske vod at afholde Fester, til hvilke Frem
Spilleaftenen
for Februar Manned er fastsat Hl Onsdag don
mede har Adgang ved al betale Enlré.
Da. det bliver døn sidste Mødeaften før
t forrige Nr. meddeles del, al vore Damer 20.
end den store Fest i Marts maa alle Medlem
agier at arrangere en Tombola eller Hazar merne møde.
i Vinterens Løb. Del er nolop Vejen. Ved
Nytaarsgildet den 12. Januar.
Man havde paa Fornemmelsen, al Resfyon saadan Lejlighed kan vore Venner l’aa Lov
relsen var indlorstaael mod, at vi vilde faa
til al stolle os lige saa megel, som de maatte Sporvognsstrejko
don Dag Skolens Juletræ
have Lysi til.
var. \ ar Nylaarsfoslon, som Traditionen
Lad os afholde én Fesi om Maaneden, Hl liyder, bleven afholdt den paagældende Dag.
hvilken alle kan komme for en rimelig En var der ingen kommet, mi olie Dage eller
var vi op imod 90 Deltagere. Aftenen indle
tré; om Programmel saa ikke er saa righol dedes
med, al Journalist Alfred Norvø kvslo
digt, saa gør del jo intet, Hovedsagen er, at el Piir egne Arbejder op, hvorpaa Iro af vore
vi ikke understøttes direkte.
O. L.
Medlemmør. Frøknerne Marie Jenson. Olga
Petersen og Hr. Herlzum paa en interimistisk
Kære Medlemsblad! Del vilde jo være til Scene spillede Otto Honlzons Enakter „TiH'aMI’nderho'dningen blev modtagoii
slør Gavn for Foreningen at faa mangi' digheder".
mød stor Begejstring.
udenforstaaende Hl al interessere sig for den
Saa gik man tilbords, og lier ved det fest
og dens Grundfond, og Tanken om, at disse lige Arrangement udfoldede hele Foreningsli
kunne tegne sig før et mindre Kontingent er vet sig i al den kammeratlige Stemning, der
ogsaa megel tiltalende; delte indser vi fuldt nu engang er vor Force. El Par ypperlige
'haler vakle enorm Begejstring, samlig var
vel, og hvad de af Hr. P. selv si il lede Ind Hr. Alstrup i sif bedste Hjørne, lalle baado
vendinger angaar, er de vel ikke større, end kønt og djærvt for Elevforeningen. Nogle
kvikke Sange, bl. a. én fra vor gamle A'en
al do kan overvindes.
Jensen (Jonas), der desværre ikke kun
Naar vi alligevel befragter os som Mod Johs.
de dellage personlig. Saa log man fat paa
standere af Sagen, beror delle paa, at vi ser Kaffen og Likøren, Gigaren og Whiskyen og
en si or Fare for Foreningens Eksistens i at afventede de lovede Overraskelser. De kom
oplage Udenforstaaende. Thi selv om disse i Form af el overordentlig muntert Hal, der
Irak længe ud og af Deltagerne vil mindes
passive Medlemmer absolut intet „Hensyn“ endnu
længere.
vilde fordre, vilde Optagelsen af dem som '
Og Bestyrelsen fik, mærkelig nok, slet ik
Medlemmer være stridende mod de Princip ke Skænd for, at don denne Gang fraveg
per, der betinger Elevforeningens Eksistens Traditionen, og holdt Nyhuirsgildet 8 Dage
eller .. og Bestyrelsen plejer jo ikke al
som E 1 e v f o r e n i n g.
tid al slippe helskindet fra don Sort Eksperi
Selv om vi allsaa ikke kan sympatisere mentel'.
Peter.

Passive Medlemmer?

—

1). F. r. S’. S'. F. F.
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Annoncepriser.
Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Ind
rykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition:
,
Flensborggade Nr. 32 (inspektør i
Vald. Nielsen).

2. Aiirg. Nr. 2

Tinhandel,

Bal- & Selskabslokaler
anbefales.
Telet«» II 1230.

-“■Ongel*S§'®ue 11)0
Telefon H 317,

j

anbefales.

|

Bogbinder

Wittmacks

(ved Thorvald Valerius)

Holmens Kanal 17.

Knud "pagh.
(-----------

. h n panUan

Ghr.Valerius’Enke! Selskabslokale, J ■
KÉllIfflll K.

Grundlagt 1870

hi»«

8, Sværteg-ade 8.

ibefales.

Telefon 17,587 y.

2 Teatre med nye Dekorationer.

NgbuUagt elektrisk kgs.

En god.

8 ’

Juveler & Suldsmed,
Stort Udvalg i

^Jubilæums-, Fest- og Brudegaver.^
Stort Udvalg i prima forsølvede

Skeer og Gafler.

Giqar^

i filte ^iwrclfer
ub lejes.

Alle Slags Reparationer
udføres solidt S; billigt.

D.F.V.S.S.E. F.s Medlemmer

SneDfermefter C. üerp,
Ilabeiirw 33.

Forlovelsesringe.
Anbefales ved

I

anbefales Mærkerne:

G Kr.

SPECIALITET:

Axrl JohmixcH.
^KOU

5 Kr.

Formleret renJnnt og FélixBrasil. |

Finere Mærker samt ægte Ha-1
vanna fra 8 Kr. leveres paa Be
stilling.

'

Karl Olsen,

ADSENS

BOGTRYKKERI
GL. MØNT 13

TELEFON 5943

UDFØRER ALT

Editsvej 2, Frederiksberg.

Sundhedsøll
(sødt dobbelt 01),
extrafint — maltstærkt,
styrkende og nærende,

kun 12 Øre.

■

Chr. B. Jørgensen
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giver Understøttelse med Brænde, Brød,
Pengehjælp og rentefri Laan til trængende af Embeds- og Borgerstanden, samt
underholder en Skole (Aabenraa 29). hvis
Drenge nyde gratis Undervisning; desuden haves 4 Fripladser for Piger i en
privat Skole.
Kontingent 4 Kroner aarlig.

Gothersgade 21 — Telefon 29707
anbefales
Foreningens Medlemmer.
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Hnlwer bør nære 'Medlem af Selskabel! 0|
Støt Skolefondet! |

Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen.
UniversakTrykkeriet (Skon & Madsen), GI. Mønt 13.
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