
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


3. Aarg, 1. Juni 1908 Nr. 6

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29) 
Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand. Konferenlsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM. l-Iofboghandler 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, [.ærer C. V. A. Michelsen, saint Skolens 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 ug nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Statt«.Foreningens Postadr.: Livjregerallé IG, Mezz. Foreningens Modlemsantal: 14-3.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse: Bogholder Orla [.arsen. Formand. < land, pliarm. Aage Schæfter, Næstformand. Assishmi Rasmus Pedersen, Kasserer. Kmilorisl Rogert Rasmussen, Sekretær. Slud. mag. Osvald Larsen.
Alle Ind- og Udmeldelser. Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Livjægerallé 16, Mezz.

Mød frem, hvergang Elevforeningen kalder.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Moaned og leveres gratis Hl Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt sk rifl lig Hl Næstformd., cand. pharm. Aage SehælTcr, Klareboderne li-, 3. 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 hedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Støt rort Blad red at skrive i det.

DE FORENEDE BRYGGERIERS

i

Grundlovsturen.
Fredag den 5. Juni afholder Foreningen 

S/fC) FT lr F 
for Medlemmer med Damer.

Turen gaar til
Trepilelaagen ved Springforbi.

Kl. 5 præcis drikkes Kaffe.
Kl. 8 præcis spises til Aften. 

Derefter Puncliesold.
Pris Kr. 1,25 pr. Deltager (exclusive 

Befordring).
Sange bedes sendt til P,s. Pedersen.

Tog- fra KJainpenborgstationcn Kl. S40.
„ „ Østerbros Banegaard „ 338.

Fodtur
for Foreningens Medlemmer afholdes.

Sondag den 21. Juni.
j Deltagerne samles Kl. 9 præcis ved 
Iloltebanegaarden. — Turen gaar fra

! Lyngby til Frederiksdal, over Virum 
! gennem Gelsskoy til Sollernd; derfra 
; videre gennem Kirkeskov over gi. Holte 

og Rundforbi til Skodsborg.
1 Talrig Tilslutning forventes!
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Grundlovsturen.
—o—Efter god gammel Skik i Elevforeningen indledes atter i Aar den egentlige Sommersæson med en Skovtur paa Grundlovsdagen: som det vil ses af Meddelelsen opslåer vi vort Standkvarter i Skovløberhuset ved Trc- pilelaagen, da det jo har vist sig i tidligere : Åar at dette smukt beliggende og let tilgæn- I gelige Sled formaar at samle et stort Antal I af Foreningens Medlemmer: vi haaber der- j for, at det ogsaa i Aar vil blive en talrig og 1 minder Skare, som gør sig tilgode med de ; kulinariske Nydelser, der i rigt Maal beredes : os af Foreningens Damer, og som i Pavserne nyder Hvilens Sødme eller fordriver Tiden nied alskens Munterhed og Løjer paa Ere- mitagesldten.Hvis der, hvad vel ikke er utænkeligt, blandt Medlemmerne skulde findes nogle, som trakterer Fløjte, Mandolin eller andre let transportable Instrumenter, beder vi dem om endelig at medbringe disse, da lidt Musik jo altid vil bidrage mægtigt til at forhøje ; stemningen, og ikke mindst være af glimrende Virkning, naar vi om Aftenen samles ; i den festlig illuminerede Have omkring > Pimchobordene. 'Altsaa: paa Gensyn Grundlovsdagen.'

O lem aldrig at agitere for OrundfowM!

Tivoli-Billetter.
Det bringes i Medlemmernes Erin- i 

dring, at Bestyrelsen, som allerede tid
ligere nævnt, har truffet Aftaler med 
Tivolis Direktion, hvorved vi har for- 
maaet denne til at indrømme Foreningen 
Billetter, der giver Medlemmerne Ad
gang til Tivoli til nedsat Entre (35 0.).

For at opnaa denne Indrømmelse har 
Foreningen maattet forpligte sig til at 
afsætte et bestemt Antal Billetter, saa- 
ledes at dette Antal betales, enten det 
er afsat eller ej.

Medlemmerne bedes derfor forsyne 
sig med Tivolibilletter fra Bestyrelsens 
Medlemmer, saa at vi snarest muligt 
kan faa afsat det fornødne Antal Bil
letter og derved være løst fra vore | 
Forpligtelser.

Bestyrelsen paatænker ligeledes at 
skaffe Foreningens Medlemmer Rabat
kuponer til Zoologisk Have og eventuelt 
til andre Steder; herom vil Meddelelse 
fremkomme senere.

Bestyrelsen.

Majfesten i Tivoli.
—o—‘Med ikke ringe Spænding lunde mim imø- desel Elevforeningens første Samnienkomsl under den nye, ganske uprøvede Bestyrelse, der havde den ingenlunde leile Opgave i Label af ganske kori Tid at skulle udgive Med- ' leinsbliidel og arrangere el Møde (del var nok ikke luller venlige Tanker, den nye Styrelse I sendte den afgaaedo. fordi den havde frave- i gel den gamle Skik al holde Generalforsam- I ling i Maj, hvor der saa ellers ikke !v æ ' holdt noget Møde).

i Saa meget desto større Anerkendelse lur- tjener den nye, aabenbart meget energiske Bestyrelse for den vellykkede Siiimnenkomsl i Tivoli, Ihi ilet kan siges med det samme, at Majfesten i del sløre hole forlob udmærket, ganske vist var der et Bar døde Punkter, men dem korn man hurtigt over. Alene den glimrende Idé, al holde Fest i Tivoli, havde fortjent betydelig mere Tilslutning, end Tilfældet var. Men til det saglige Referat. Da ' ca. 10 Herrer og Damer var samlede i Al- sterpavillonen (efter Elevforeningens gamle, j som det synes urokkelige Tradition en god i halv Time efter den fastsatte Tid), spi'ledæ I d'Hrr. SHiram-Nielsen og Richard !’■ uisen op, og man satte sig ved de smaa Kaffeborde, der var nydelig! pyntede med friskt Lov. Efter at man havde gjort sig lil gode med den udmærkede Kaffe, spredtes man over hele Haven: nogle søgie til Koncertsalen for al hore god Musik, hvorved de samtidig lik Lejlighed fil at beundre Joachim Andersens graciøse Haandbevægelser og velfriserede Nakkeskilning, mens andre foretrak at spadsere i del frie, og lytte lil den berømte ”Ama- i tørtyv“« Præstationer, atter andre opfriskede. glade Barndomsminder ved at kore paa Karusse! og ved at gynge og se paa Pantomime-Forestilling osv.Kl. II5 skulde Punchesoldet begynde, og denne Gang modle alle paa Slaget. Formanden bod Velkommen, takkede de unge, fordi do var modle frem i saa talrig en Skare, og sluttede med at udbringe et Leve for Skolen. Hvad enten Folk nu var for optagne af den gode Punch, eller det var andre Grunde — nok er det: Stemningen var ligesom lidt trykket, indtil Hr. cand. theol. Rosent "brød Isen", idel han lakkede for det af Formanden ndbragle Leve for Skolen ved at udbringe Elevforeningens Skaal. Nu kom der Liv i Folk, Talerne fulgte Slag i Slag afvekslende med Musik og Sang; .kage Thomson talto ■ for den gode, gamle Gemytlighed. Frk. Wandel, som Elevforeningen før første Gang I havde den Ære at have til Gæst, sang nyde- I lige Romancer under stormende Bifald. Rich. Paulson gav, ligeledes ivrigt applauderet, det ene Nummer paa Klaveret efter det andet, næns Aage Schroffer benyttede el ledigt Øjeblik til at holde en fiks, lille Tale for Damerne, hvem han priste som de ivrigste Deltagere i Sammenkomsterne ug indtram- gende opfordrede til at komme i Foreningen for at skabe det gode Humør, vi ikke kan undvære. Hertil sluttede Formanden sig, idet han — lil Gengæld for, at han gav efter for
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LLiqL. Skovturen Fredag d. 5. Juni. 
nUoK. Fodturen Søndag d. 21. Juni.
Damernes Ønske om en lille Dans — bad dem om særlig at støtte Bestyrelsen ug Foreningen ved den forestaaende Grundlovs- tur.Nu blev Bordene i en Fart ryddede til Side, og til fortrinlig Musik al' dén utrættelige Richard Wagner Paulsen gik Dansen med et Liv og en Lyst og en Ungdommelighfd, som vi i lange Tider ikke mindes at have set Mage til i Elevforeningen; i Pavserne betreg- lede man Tivolis gamle Have, hvor nu alt var bleven tyst og stille, og blev aldeles belaget ul' den idylliske Tivolisø, hvori den lyse, fulde Maahe spejlede sig, huldsalig! smilende til den livlige Ungdom — indtil man blev reven ud af sin romantiske Stemning ved en ny indtagende Melodi, der fik en til litter at styrte sig i Dansen. Under stor Munterhed fortsattes denne et Par Timers Tid. afbrudt af smaa muntre Episoder, som da man ledte efter en Repræsentant for den ■gamle Bestyrelse; men da man ingen fandt, raable man et rungende Hurra l'or Uh. Præstrud, den eneste af de ældre, der havde beæret Foreningen med et længere Besøg. Da man endelig brød op etter at have udbragt et Leve for Rich. Paulsen, "Musernes fagre Yndling" (som et aabenbart poetisk Bestyrelsesmedlem noget højbenel udtrykte sig;, var den friske Morgenluft saa fristende, at Flertallet af Forsamlingen besluttede at gaa ud paa Langelinie for at se Solen staa op.Man vil længe mindes den Alten i Tivoli, da Elevforeningen holdt Fest der ”i den unge, den lyse, den dejlige Maj."H o in o n o v u s.

Fodturen.
—o—Bestyrelsen har, som andetsteds meddelt, arrangeret en Fodtur for Foreningens Medlemmer, et Arrangement, som den har næret nogen Betænkelighed ved at iscenesadte, belært af tidligere Aars Erfaringer.1 den Anledning vil jeg derfor I il lade mig at fremkomme med et Par smaa Bemærkninger til de ærede Medlemmer. Den egentlige Fodtur kommer kun til at strække sig over ca. 2j Mil, hvad man sikkert ikke kan anse for at være for meget, til at det skulde afskrække Medlemmerne fra at indfinde sig. Naar der tages rigeligt Frokost med, og Foreningen dertil giver 01 eller Kaffe, saa tror jeg nok, at den pekuniære Side af Sagen er ordnet tilfredsstillende.Oa der muligvis tindes nogle Medlemmer, som mener, at den rette fornøjelige Stemning ikke kan fremkomme paa en saadan Tur, vi) jeg gøre opmærksom paa den fortrinlige Tale, som Fr. Pedersen holdt paa Generalforsamlingen, hvori lian betonede, at 

Medlemmerne seh' skuldr medbringe Gem\ 1- ligheden.Hjælp ilerfor Bestyrelsen ved at møde op i saa stort Antal som muligt d. 21de, medbringende en stor Pakke Mad belagt med god! Humør, saa vil Himlen sikkert ogsaa vise os sit mest smilende Ansigt; del har den i al I’a id lovet os. V a ii d r e r.
Slot de Arcrterende, eb- sføfh r os!

FORSKELLIGTVed en beklagelig Fejltagelse stod Kassererens Adresse i sidste Medlemsblad opført som Marstalsgade 2 D.; det skal være
Marstrandsgade 2 D.Vor gamle Kammerat, Hans Chr. Riis. fejrede den 29. Maj sit Bryllup med Frk. Thora Linow. Foreningen gratulerede.Et af Foreningens unge, kendte Medlemmer, Otto Lundquist, afrejste den 21. Maj til Amerika for at tiltræde en Stilling i North Easton, Mass.; vi ønsker ham al mulig Held og Lykke paa den anden Side Atlanten.Husk Skovturen den 5. Juni og Fodturen den 21. Juni.

Auktion.Søndagen den 14. Juni Kl. 10 afholdes offentlig Auktion, Aabenraa 29, Gymnastiksalen, over uafhentet Gymnastiktøj. Thi anmodes Lysthavende om at indfinde sig paa rette Sted til rette Tid. Auktionarius.Husk, at Tivolibilletter å 35 Øre til Stadighed faas hos alle Bestyrelsesmedlemmerne: Orla Larsen: Livjæger Allé 16, Mezz.Aage Schæffer: Klareboderne li, 3. Sal. Rasmus Pedersen: Marstrandsgade 2 i>., 1. Sal.Røgeri Rasmussen: Blaagaardsgade 31 A., 4. Sal.Osvald Larsen: Godlhaabsvej 19, 4. Sal.
Høj Løn.Til et Skovløberhus, ikke langt fra Byen, lige ved Station, søges til Grundlovsdagen nogle flinke Opvartnings-, Køkken- og Smørrebrødsjomfruer. Mail bedes henvende sig paa Foreningens Fæstekonlor: Klareboder- ne 14. 3. Sal.
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* E v prs & r.

C. R. Evers & Co.s 
Ægte 

Malt extrakt-Boise lier. 
FhaK ogsaa med Menthol, 

Cacao in. m.

wsfetfra k I- - B ms
Vinhandel,

Citronbohclier. Frugtholsdier.' st. Kongensgade 106

i . Esker å 15 & 25 0. Faas overalt.

£vers Sodapastiller 
(store og smaa) 

i Kuller og Æsker ä .10 og

C. G. Paulsens Eftf
Axel Johansen,

Telefon H 317,

Uk Vesterbrogade Nr. 50. M
Stort Udvalg i

Hl alf (§uJd- og ^øharbejde. ® C
Fest- og Brudegaver,

Slszeer og Oafler i prima Forsølvning.

Nyeste Facons i

Forlovelsesringe.
w Alle Slags [Reparationer udfores solidt og billigt.

Burner Welander
Vinhandel.

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H 1095.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 
Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.

Bladets Ekspedition: Klaréboderne 14, 3. 
Sal (Cand, pharm. Aage Schæffer).

Jg
Medlemmerne bedes om, saavidt muligt, ved Køb at

støtte de Annoncerende, og bedes ved Indkøb hos dem 
om at henvise ti! Medlemsbladet.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 30. Maj.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


