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Nr. 4

1. April 1908

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1835]
giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)

Selskabets Bestyrelse:
Oberst I. R. F. Dubl, B.,- DM., Formand.
Konferenlsraad A. Knudsen,’ R.
Pastor D. C. Prior, B., DM.
Hofboghandler V. Prior.
Professor F. Dahl, B., DM.
Cand. polit. C. Heering, R.
Cand. phil. Hj. Alstrup.
Skolekomitéen:.
Professor F. Dahl, IL, DMA . J • Cand. phil. Hj. Alstrup.
Sognepræst Emil Bruun.
Lærer C. V. A. Michelsen, samt
Skolens Inspektør Marius Lund.
Fra Skolen gaar Vejen III Elerfomthiynr.

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: P. Skramsg. 27, 2.
Foreningens Medlemsantal: 136. .
Foreningens. Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:
Inspektør Valdemar Nielsen, Formand.
Kommunel., Cand. phil. H. Stripp, Næstf.
Handelsrejsende Hermann Jensen, Kasserer,
tegner Axel Thorsen, Sekretær.
Fotografmedhjælper Max Ibenfeldt, Suppleant
Alle Ind- ug Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes
straks meddelt skriftlig- lil Fo-eningens Næstformand
Kommunelærer Stripp, Peder Skiamsgade 27, 2.

Mod frem-, hrergang Idlerfort nhtgen kalder.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Man
ned og leveres gratis lil Medlemmerne. Alle
Meddelelser Bladet .vedrørende bedes sendt
skriftlig til Næstformanden, Kommune
lærer Stripp, Peder Skramsg. 27. 2. Sal.
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.

Støt vort Blad ved at skrive i det.

Onsdag den 8. April 1908
Kl. SVa.
Sidste Mode i Vintersæsonen

for Mellommer med. Damer
i

Myginds Lokaler.
Oplæsning
af Hr. Kommunelærer H. Stripp.
Fællesspisning ä Kr. 125 pr.
Kuvert.
Derefter en lille Dans.
Tirsdag den 28. April 1908 Kl. 9.

Ordinær Geimllnlinii
i Myginds Lokaler.
DAGSORDEN:
1) Formanden aflægger Beretning,
2) Kassereren fremlægger det revi
derede Regnskab.
3) Valg af Bestyrelse.
4) Valg af 3 Medlemmer tilGiundfondets Bestyrelse.

Medlemsbladet.
—o—
Del var en god Idé, den daværende
Bestyrelse fik, da den besluttede al ud
give et Medlemsblad, i Haabet om al allevilde kapipes om at fylde dels Spalier. Bla
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det blev modtaget med Begejstring; og
endnu bar vi ikke, set andre tomme Plad
ser i del end Annonce-Bagsiden, hvad der,
som jeg senere skal oplyse, er mere be
klagelig! end om I eller 2 Spalter inde i
Bladet var blanke.
Ja, hvorfor ikke sige det straks, al min
Hensigt med disse Linier paa det nær
meste er at anbefale den ny Bestyrelse al
lade Bladet gaa ind. Jeg har som min
Bel af Bestyrelsens Arbejde blandt andet
ogsaa haft det ærefuldei Hverv at sørge for,
at Bladel udkom i velfyldt Stand først i
hver Maaned, og kun Bevidstheden om,
at i April vikle mine Kvaler ende, har
bevirket, at Bladet er udkommet til Dato.
Da jeg paatog migkat sørge for Bladel,
var det fordi 6—8 af mine bedste Venner
i Foreningen allagde et helligt Løfte om
hver Maaned at sende mig 50 Linier til
Spalterne. Jeg kunde have taget det
skriftligt, for senere har jeg ikke faaet saa
meget som blot en Undskyldning for
Udeblivelsen af de 50 Linier.
Her vil jeg benytte. Lejligheden til at
bringe min hjerteligste Tak til Thor Beenfeldt, der ikke havde noget Løfte at indfri,
men frivilligt hele Aaret har været en
meget kraftig Støtte for dette Blad, der
har Agurketid fra Januar til December, og
fra hvilket Søslangen er banlyst.
Det kunde jo ske. en enkelt Gang, al
der blev tilsendt el Indlæg, og jeg har en
Gang svaret en æret Indsender med et
andel Indlæg, kort og godt saa ærekræn
kende, at han maatte svare igen. Naa,
saa havde jeg da en ganske vist ufrivillig
Medarbejder foruden Thor Beenfeldt.
Er et Blad med saadanne Bedaktions
forhold eksistensberettiget? Jeg mener
Nej, og jeg tør endda dristigt paastaa, at
Bladet skader Foreningen. Det første Mø
de i Maaneden er omtalt i Bladet, der
kommer den 1. eller 2. og huskes til
Nød, men de allerfleste glemmer, at der
den nogle og tyvende afholdes Spillemøde.
Vi har forsøgt at konstatere, om del
var Bladets tidlige Meddelelse, der be
virkede det ringe Besøg, ved at udsende
en Paamindelse 5—6 Dage før Mødet, og
ved de Møder har vi ikke haft Grund til
at klage over Mangel paa Tilslulning.
Men hvad skal vi saa med Bladet, der
desuden er all for kostbart for vort lille
Budgel. Del koster 16 a 22 Kr. pr. Maa
ned. allsaa ca. 220 ‘Kr. om Aarel, og Ind
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tægten af Annoncer er saa godt som in
tet. Kontingentet er ca. 600 Kr., og 'del
vil allsaa ses, at vi grver | af vor Ind
tægt unyttigt ud. 2 Meddelelser hver
Maaned paa 3 Øres Brevkort koster 7.50
Kr., allsaa aarligt 89 Kr., og giver en Be
sparelse af ca. 120 Kr. Jeg mener derfor,
del er uforsvarligt' at lade Bladet udkom
me, og saafremt den nuværende Besty
relse havde villet fortsætte i Foreningens
Tjeneste, vilde Bladet være gaaet ind
med dette Nummer. Nu trækker vi os
tilbage, men jeg vilde være glad, om den
kommende Bestyrelse vilde betragte del
som en Pligt at lade det dø saa hurtig som
muligt.
Axel Thorsen.
Husk Onsdag d. 8. April.

FORENINGSLIVET.
Karneval.
At der var 150 Deltagere, og at vi morede
os udmærket fra Kl. 9—5 og forliaabentlig
alle er kommet hjem nu, er alt hvad jeg kan
oplyse om den Aften og Nat, men læs ”Kar
neval“ andet Steds i Bladet og de vil forstaa
min Kortfattethed. Jeg var nemlig selv med.
Var De? Fy!

Afregning
af Billetregnskab, bedes af Hensyn til Aarsregnskabefs Afslutning, inden ”Generalfor
samlingen indsendt til Tegner Thorsen, Sø
kort-Arkivet, K., senest den (>. April.
Valg af Bestyrelse.
Da den nuværende Bestyrelse absolut
ikke modtager Genvalg, anmodes Medlem
merne om til Generalforsamlingen at sam
mensætte en ny Bestyrelsesliste.
Glem aldrig at agitere for Grundfondet.'

Karneval.
Efterlysning!

Dueør!!

Et Hjerte, ungdommeligt og livligt,
med fast Slag, er tabt Nattten mellem
Lørdag den 14. og Søndag den 15. Marts
d. A. i Myginds Lokaler. Den ærlige
Finderske bedes aflevere samme hos Un
dertegnede; snarest, da jeg uden samme
har vanskeligt ved at falde i Søvn. Træl
fes bedst —
Koncepten til ovenstaaende ufuldendte
Kundgørelse fandt jeg, da jeg Søndag den
15. Marts Kl. 3| Eftm. vaagnede, nej, ikke
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vaagnede, hvi skulde el saa prosaisk Fæ
nomen kunde ske, nej, Nattens Danseme
lodier, som havde forsødet mig min
Bøvn og ladet skønne, farverige, dullende
Drømme omsvæve mit Leje, gød nyt Liv
i mine Lemmer, og med et saligt Smil
rev jeg mig ud af Morfevs Arme. (Morfevs er mare. Var ikke paa Karneval)!
Papiret med Efterlysningen laa paa Ser
vanten, Blækhuset stod i Vandfadet,
Vandkanden paa Skrivebordet sammen
med Tandbørsten, medens Penneskaftet
stod i Vandglasset. Selve dette fandt jeg
egentlig ikke straks, det havde jeg besværliggjort mig selv ved omhyggeligt at sætte
det langt ind under Sengen. Min Fjer
baret hængte, lidt modfalden, syntes mig,
■om Halsen paa Whiskyilasken, og mit
Tricot spredte sit røde Splitflag uden for
Vinduet, hængende paa Stormkrogen, me
dens min trofaste Hjælper gennem Nat
tens Tilskikkelser, min Daggert, laa, med
Smør paa sin blanke; Klinge, ved Siden al
el Stykke haMorlæret Smørrebrød med
Bart. Min egen Bart, min Snurbarl, den
lille sorte, kokette Tingest, jeg havde lagt
mig til i Anledning af Maskeballet, havde
jeg i ungdommeligt Overmod sal fast paa
Glasset over min Bedstemoders. Billede,
som hænger i halv Størrelse over min
Seng. Del sad lidt skævt, men klædte,
maaske netop derfor, den gamle Dame
allerkærest.
Ja, jeg havde virkelig været til Karne
val, Maskebal, jeg var kommen derhen i
Droske, spændt, nervøs, men endnu i
Besiddelse af mit unge, skælvende Hjerte,
og jeg var straks paa Trappen bleven
mødt af Prins Karnevals tusinder gæk
kende Syn og Lyde, Kastagnetters haarde,
æggende Kalden, Tamburiners bløde my
stiske Lokken, Silkeknitren og Bjælde
klang, Pailletters Raslen og Lokkers Su
sen, sølvklar Latter og Skørters Brusen,
ømme Blik og kaade Smil, ak, hvorfor
bær Amor Pil! Jeg de Skønne tog i Favn,
og dem trykkede; til Barmen, trængtes
sanseløs i Larmen, snart en Havfru, snärt
en Carmen jeg i Armen førte ud, ud i
Dansen let. vi træde, unge Hjerters unge
Glæde — Himmel, gør mig aldrig gam
mel!

Hvor var de Skønne skønne og de Unge
unge, de hvide Hænder bløde og de bløde
Læber røde, maaske ikke altid lige ægte,
men hvad, det klædte dem bedaarende,
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skønne Frøken! Jeg saa paa tiere af mine
ellers pletiri kvindelige Bekendte Skøn
hedspletter, jeg ikke før havde set, men
som stod glimrende til Salens pragtfulde
eksotiske Udsmykning. Man belandt sig
under en skønnere, solrigere Himmel,
paa en frodigere Klode, hvor Blomster cg
Druer voksede ud paa Pillerne mellem
Vinduerne, og fantastiske Festonner hang
over vore undrende Hoveder, medens
vore kankanerende Ben hvirvelede den
nylig af skønne skælmske Hænder kaste
de, mod vore Øjne og Mund rettede Kon
fetti, op i skønne, farveskinnende Skyer.
Og Carmen, Hanna Glavaris, Havfruen,
Geishaerne og Leonoraerne samt den vid
underlige besnærende -Mørkets Engelinde
med de ulykkesvarslende Flaggermusevinger, alle dryssede de; søde Konfettis-mil
i vore Øjne og slyngede Serpentineblik
om vort Hjerte----------Natten, den vanvittig dejlige Nat gik!
Uden jeg vidste af det, havde jeg fortæret
en af Kammerraadens solskinsfagre å la
carte Hetter, havde danset, raset—-videre,
i en fortryllet Skønhedsrus, drukket i
skønne Kvinders glade Øjne, og sad saa
med Smørrebrød og 01 — hør det —
Bjerge, syng det ud, Zefyrer, 01, det bur
de have været Nektar — det var Morgen
— jeg gik hjem, ene, o, saa ene!! Paa
Kviste kvidrede de Fugle smaa, og hjem
me paa Hybelen skrev jeg saa Efterlys
ningen efter mit Hjerte, mit stakkels,
tabte Hjerte!

Men, Hr. Redaktør, jeg har ikke Raad
til at lade det indrykke; som Avertisse
ment i en af de ledige Rubrikker, lad
hellere være at optage den, h u n kommer
nok frivillig, som fandt det.
Og saa gifter vi os.

Vötre
Ghevaliersans c o c u r.

D. F. V. S. S. F. F.
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Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring,
Raadhuspladsen 37, Kobenhavn.

Ledig.

Telefoner Nr. 77 og 7694.

Tegner alle Arter Ulykkesforsikring.
Ingen Ekstrapræmie for Cykle-, Motorcykle- og Motorvogns-Kørsel.

/

— Dygtige Agenter antages. —

Ledig.

Ledig.

Ledig.

^uh/ $ ^riis
Ledig.

Vinhandel,

Ledig.

St. KongenSgade 100,
Telefon H 317,

anbefales.

Prøv
Mortons Whisky,
Ledig.

Kr. 2,40 pr.

Vi

Fl.

Otto Lundquist,

Ledig.

Nyhavn 13, 2. Sal.
Træffes personlig 7—9
hver Aften.

Ledig.

Ledig.

Ledig.

Ledig.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger
(1 helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition: Søndre Boulevard Nr. 57, ?. Sal
(Inspektør Va1d. Nielsen).

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. April.
Udgiver: Det

forenede

Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening ved dens Formand Vald. Nielsen.

Trykt lios Skoxi & Madsen, GI. Mønt 13.
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