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2. Aarg. 1. April 1907 Nr. 5

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberstløjtn. I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.Konferentsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM.Hofboghandler V. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand. polit. C. Heering, R.Cand. phil. Hj. Alstrup.

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Cand. phil. Hj. Alstrup.Sognepræst Emil Bruun.Lærer C. V. A. Michelsen, samtSkolens Inspektør Marius Lund.
Fra Skolen gaar Vejen til Elevforeningen.

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

har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.Foreningens Postadresse: Webersgade 9, 1.Foreningens Lokale: Mygind, Linnésgade 25.Foreningens Medlemsantal: 147.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

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

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

Mød frem, hvergang Elevforeningen kalder.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Maa- ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til 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 rort Blad ved at skrive i det.

April-Mødet
for Medlemmer med. Damer finder 
Sted Fredag den 12. April Kl. 872 
præc. i Myginds Lokale.

Foredrag af Hr. Sekretær Ä. C. 
Jacobsen, Deltager i Løjtnant 
Amdrups Grønlandsekspedition. — 
Foredraget ledsages af Lysbilleder.

Derefter den sædvanlige Soupér 
til 1,25 Øre pro persona.

Auktion over uafhentede Gevin
ster fra Tombolaen.

Til Slutning en lille Dans.

Tak for sidst!Med Henblik paa 'del over al Forventning vellykkede Resultat., som Stiftelsesfesten gav (se herom paa næste Side), og hvorved Grundfondel, naacde stærk! op mod den foreløbig fastsalle Sum, føler vi Trang til at udtrykke vor allerbedste Tak Lil alle dem, der med saa stor Elskværdighed hjalp os, en Tak saavel for alle de mange smukke* Gaver til Tombolaen, som for al anden Assistance, baade ved. Lodtrækningen, ved Salg af Lodsedler og 1311- letter og ved selve Forestillingen. Overskuddet kunde umuligt være blevet saa stort, hvis ikke alle Foreningens mange og gode- Venner i saa stor Udstrækning havde staaet os bi. Derfor skal der straks, den første Gang vi henvender os til Medlemmerne, lyde vort oprigtigste:,,Tak for sidst!“ Bestyrelsen. 
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ß Stiftelsesfesten.
—o—Del. var en Fornøjelse' al. overvære Feslen den 3die Marts. Ikke uden Frygt havde man høri og set Bestyrelsen arbejde og lunde med Planer om nye Maa- der al skaffe Hjælpelondets Kasse forøgede Indtægter. Man tryglede for, al. de denne Gang havde I rukkel for store Veksler pa.a Folks Interesse. Og saa. blev det en Sukces over al Maade.Komedien gik fortræffelig. De gamle Tropper førle an og klarede deres Sager med vanlig Rutine; men ogsaa blandt de unge fandtes Emner, der fortjener virkelig Opmærksomhed; Frk. M. Petersen og tbenleldt, Karl Olsen og Lundquist var for mange helt ny Ansigter, der fæstnede sig i Erindringen.Aftenens Trækplaster va.r Tombolaen og Bortlodningen. Delte var Bestyrelsens ny Idé, og al Idéen var god, vil sikker! Foreningens Kasserer kunne bevidne. Præsirud fortjener Tak for del Arbejde, han her nedlagde., thi det var væsentligst ham. der tidlig og silde var paa Færde for al, samle Gevinsterne sammen. For- haabenllig optager Bestyrelsen ad Aare Tanken, naar Skolens Kasse trænger til en lille Støtte fra de^ gamle Drenge.At Ballet gik med Liv og Lyst er en Selvfølge. Ilvor saa megen kvindelig •Skønhed og mandlig Ungdom mødes, vilde det modsatte være Tegn paa en Blaserthed, vi heldigvis endnu har være I for- skaan.el for i vor kære Forening.

G.

Glem aldrig at agitere far Grundfondet!Grundfondet, som ved sidste Opgørelse beløb sig til 492 Kr. 93 Øre, er nu steget til 9X3 Kr, 47 Øre, og i den Anledning vil Bestyrelsen paa den kommende Generalforsamling foreslaa Nedsættelsen af el Udvalg til Udarbejdelse af Grundfonds-Slaluter. saa dette snarl kan træde i Virksomhed.

INDEN DØRE.—o—
Ludvig Trier. Hr. Trier er nu udskrevet af Hospitalet og rejste den 12. Marts til Men- fonn, hvorfra lian forhaabentlig vil vende fttldsla'iidig rask tilbage inden altfor lang Tids Forløb.
Cand. polyt. Axel Riis er fra 1. April ansat som Kommuneingeniør i Søllerød. — Til Lykke!
ProJ. Dahl kan i denne Manned fejre sit Kl Aars Jubilæum som Lærer ved Skolen.
Arthur Christensen holdt den 8. Marts Bryllup med Frk. Harriet Carstensen.
Karl og Robert Olsen har faaet Navneforandring til Orlien.

Husk at melde Flytning!

470 Kr. 30 Øreer det smukke Resultat, vi naaede ved Festen den 3. Marts, saafreml vi faar vor Ansøgning om Eftergivelse af Falligafgil- len bevilliget, hvilket vi har Grund til al haabe.
Vi ses i Elevforeningen den 12. April.

Naar vi vælger —.
—o—Ved Valget af Bestyrelsen paa sidste Generalforsamling viste der sig hos en Del Medlemmer en beklagelig Mangel paa Forslaaelse af, hvad vi kan forlange al' Bestyrelsen.Da vi nu i en nær Fremtid slaar overfor den aarligb 'Generalforsamling, vil del maaske være' paa sin Plads al paapege, hvorledes den manglende Forslaaelse viste sig.Bestyrelsens Medlemmer skal passe Foren ingens Anliggender — sørge for Af- hoklelsen af det i Loven fastsatte. Antal Møder, forvalte Foreningens Kasse, inler- essere sig for Grundfondel, saa længe de sidder i Bestyrelsen, hvad enten de er for eller imod dette, og have den rette Opfattelse af Elevforeningens Forhold lit Skolen — og forsømmer de deres Pligter, da er del jo Medlemmernes Bel at vælge am tre, som man mener bedre vil passe lil Hvervet.Foreningen er jo nu saa. slor, at del, I som Forholdene har udviklet sig, liar visl 



2. Aarg. Nr. 5 T). F. V. S. S. E F. Medlemsblad. 19sig umulig! at undgaa, al dens Medlemmer deler sig i Partier. Hvis nu blot hvert Parti paa. Generalforsamlingen modle med sin Lisle paa fem Medlemmer, der var villige lil al træde ind i Bestyrelsen, og man stemte om Listerne, ja, saa var der Udsigt lil, al Aarel kunde forløbe roligt; men Loven siger, al hvert Medlem skal vælges for sig, og denne Bestemmelse kan misbruges af tankeløse Medlemmer.Elevforeningen er fattig; vi giver el latterligt liile Beløb i Kontingent i Forhold til, hvad vi fordrer for Pengene. Vi har ikke Raad lil al leje1 Lokale, det maa vi have gratis. Vi maa beundre Bestyrelsen, der igennem Aarene har kunnet skaffe os saa god velvillig Assistance til vore Aflenunderholdninger, som Till'æl del har været. Der skal' spares ved en hver Lejlighed, der er ikke Raad til al af holde Repræsentationsudgifter.Vi skal allsaa have en Besytrelse, der har gode Forbindelser, der kan skaffe os 'fag over Hovedet og Underholdning aldeles gratis. Der maa vælges blandt de af Medlemmerne^ der har mest Tid lil deres Råadighed, og for hvem del ikke har altfor meget al sige, al de ikke kan laa deres Udgifter i Foreningens Tjeneste dækkede. Vi maa have en Formand, der er enhver Situation voksen, saavel naar vi kun er os selv, som naar vi henvender os lil en videre Kreds, og sidst men ikke mindst maa disse fem ^Mennesker kunne arbejde godt sammen.Naar man lager delte i Betragtning, vil det være let forstaaeligl, al det rummer en Fare for det gode Samarbejde og derigennem for Foreningen, naar en saadan Bestyrelsesliste sprænges. I Begejstring over en eller anden, der i Aftenens Løb har sagt nogle velvalgte Ord uden et Øjeblik al lænke paa al Iræde ind i Bestyrelsen, forcslaas han som en af de lem, og ved al bejle1 til de unges Gunst, dc unge, hvem man ikke kan forlange skal have nogen Mening, om de gør Gavn eller Skade, og for hvem det i de fleste Til- fadde ør Morskab, kan det maaske lykkes al opnaa del ønskede Resultat, men det vil sikkert i mange Tilfælde vise sig, al det er en Bjørnetjeneste, der er gjort.Dein omtalte Bestemmelse i Lovene er aldeles fortrinlig, men hvis den bruges uden Omtanke, lil al fremme personlige Formaal uden Hensyn til Foreningens 

Tarv, vil den let, sætte Uenighed i Foreningen, hvis største Eksistensberettigelse er godt Kammeratskab. —120—
(Ilem aldrig at agitere for Grundfondet

FORENINGSLIVET.—o—
Ved Bortlodningenblev følgende Numre udtrukne:Serie A (hvdie Sedler): 42 — 58 — 08 —. 100 — J46 — 170 — 197 — 204- — 207 — 307 — 342 — 301 — 363 — 364 — 366.Serie B (grønne Sedler): 135 — 196 — 198 — 231 — 304 — 311 — 320 — 336 — 369 — 425 — 471 — 505 — 552 — 552 — 560 —562.

Blandt de mange Gaver, der indkom til Tombolaen, modtog vi fra Magasin du Nord ca. 50 Gevinster, ligesom Direktør Fritz Petersen var saa elskværdig at overlade os 16 Billetter til 1. Parket i Casino.
Spilleafteneni denne Manned er fastsat til Onsdag den 24. Kl. 8! i Foreningens Lokale (Mygind).

Den ordinære Generalforsamling afholdes i Begyndelsen af Maj Manned og dens Dagsorden vil blive bekendtgjort i meste Nummer af Bladet.Paa. Generalforsamlingen skal der i Følge Lovene vælges ny Bestyrelse, og da den nuværende Bestyrelse betragter sin Opgave som løst, ønsker den ikke at modtage Genvalg.
Husk at melde Flytning!

For Foreningen.
Mel.: Du er rig, du er dejlig, o. s. v.Vor Forening, den elsker vi højt, ja, den staar os saa nær til vort Hjærte, de „halviredje” vi gi’r uden Smærte, selv i Tider, hvor det er lidt sløjt.Sommerfesterne svigter vi ej, og lil Vinter gaar vi ej i Hiet, :, :nej, saa møder vi frem, det er gi’et, naar Bestyrelsen blot viser Vej. :,:Til de Damer jeg vende mig vil, jeg vil bede Dem ej at besnæres, af de sidste Aar kan De belæres, hvad Foreningsliv det fører til. Kun en enkelt som jeg bliver kold, jeg er ogsaa snart en af de sidste, :,: mig kan ikke den skønneste friste, jeg vil nok gaa lidt mere paa Sold. :,:Jeg vil holde mig som en Veteran, som en Onkel for alle de unge, og for j c r vil jeg stadigvæk sjunge: hold jer tappert saa længe I kan.Hold det hele saa blankt som et Staal, vor Forening, vort Grundfond, vor Skole, :,:I det arver, derpaa kan I stole,... lad os drikke Foreningens Skaal. :,:
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Drik li IIII

De forenede 
Bryggeriers

Central Hvidtøl 
og 

Central Skibsøl.

Juh/ $ turn's 
Vinhandel, 

St. Kongensgade 106, 
Telefon H 317,

anbefales.

D.F.V.S.S.E. F.s Medlemmeranbefales Mærkerne:
C> Kr. 5 Kr.

Garanteret ren Ja va og Felix Brasil.Finere Mærker samt ægte Havanna fra 8 Kr. leveres paa Bestilling.
Karl Olsen,

Editsvej 2, Frederiksberg.

Chr.B.Jøryensen
ßothersgade SI — Telefon 29707anbefalesForeningens Medlemmer.

Bona
Margarine.

ÜALSGAARDS

Kaffe
Højbroplads 4.

Joh. H. Paulsen,
Juveler & Guldsmed,

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

NI Guld- oj Sølvarbejde.Stort Udvalg i prima forsølvede
Skeer og Gafler.Alle Slags Reparationer udføres solidt billigt.

SPECIALITET:
Forlovelsesringe.

Anbefales ved 
Axel Johansen.

Carlsberg
lys og mørk

Skattefri.
BogbinderChr.Valerius’Enke

(ved Thorvald Valerius) 
København K. Grundlagti87o Brolæggersiræde 2

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition: Flensborggade Nr. 32 (Inspektør Vald. Nielsen).

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


