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3. Aarg, 1, November 1908 Nr. 11

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberst J. P. F. Dahl, R., DM., Formand.Konferenlsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM.Hof boghandler V. Prior. IProfessor F. Dahl, R., DM.Cand, polit. C. Heering, R.Dr. phil -II II. Ræder

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Dr. phil. H. H. Ræder.Sognepræst Emil Bruun.Lærer C. V. A. Michelsen, samt Skolens Inspektør Marius Lund.

Sammenkomst 
for Medlemmer med Damer

I Fredag d. 13. Novbr. Kl. 9 pre. 
i i Myginds Lokaler, Linnesgade.(Foreningens Lokaler aabnes Kl. 8V2.) 

Oplæsning
: af
I Hr. Instruktor L Halberstadt.

Efter Aftemmderholdningen den sæd
vanlige Souper å Kr. 1,25 for dem, 
der maatte ønske det.

Derefter Dans.
Sange bedes sendt til Rasmus Pedersen. -

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 Postadr.: Livjægerallé IG, Mezz.Foreningens Medlemsantal: 143.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:Bogholder Orla Larsen, Formand.Cand, pharm. Aage Schæffer, Næstformand.Assistent Rasmus Pedersen, Kasserer.Kontorist Rogert Rasmussen, Sekretær.Slud. mag. Osvald Larsen',
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

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

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Maa- ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til Næstformd., cand, pharm. Aage Schæffer, Klarebodeme 14, 3. Sal.
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.

Medlemsmøde
Onsdag den 25. November

samme Sted Kl.
Eventuelt

Foredrag med Diskussion.
Spillene ere fremlagte.

Et Spørgsmaal.
—o--For nogen Tid siden siod der i vort lille Medlemsblad en Artikel, kaldet Sommerbe- Iragtninger; den strejfede saa al, sige alt mellem Himmel og Jord, men forsøgle dog især al haane de ”søde“ Formaninger, der tidligere har staaet mellem Artiklerne; de blev spottende kaldt for Fyndsprog og Floskler, og Artiklens Forfatter lykønskede Bestyrelsen (il den stedfundne Forandring.Jeg blev unægtelig noget forbavset over denne lidt ungdommelige Bespektløsbed for nedarvede Skikke, men jeg sagde lil mig selv, at det vel ikke kunde gøre noget, naar Bestyrelsen blot vilde lægge sig dem paa Sinde og følge de Opfordringer, de indeholdt. For det kan jo ikke nægies, al der i disse 



42 D. F. F. S. S. F. F. Medlemsblad. 2. Aarg. Mr. 11Fyndsprog — trods tilt — fandtes bande sunde og gode Tanker; og for at vor Bestyrelse ikke fuldstændigt skal glemme dem, vil jeg opfriske blot et enkelt: Glem aldrig al agitere for G r u n d f o n d e I!Saavidt jeg kan se, har den nuværende Bestyrelse hidtil ikke rørt en Finger til Fordel för Grundfondet!; og jeg vil da nu (— prevention is better than cure —) i Tide vække vor Ledelse og i al Beskedenhed spørge: Hvad har Bestyrelsen tænkt, sig at ville gøre for at forøge Grundfondet? For Bestyrelsen ved vel, at det er dens udtrykkelige'Pligt al arbejde for Grundfondets Forøgelse?Haabende at. dette lille, velmente Spørgs- maal kan faa Plads i Bladet, er jeg Bestyrelsens ærbødigegamle G r u n d f o n d s v e. n.Del har været os en Glæde al modtage ovenstaaende Skrivelse, og vi vil gerne indrømme, at der i den senere Tid har været noget Stansning i Arbeidet for Grundfondet; men vi kan samtidig trøste den ærede Indsender med, at vi ikke derfor har glemt det.Da vi i Foraaret blev valgt lil Foreningens Bestyrelse, var der i de nærmesl foregaa- ende* Aar jo arbejde! næsten udelukkende med Grundfondets Vækst som Formaal, og vi ansaa det derfor for hensigtsmæssigt indtil videre at lade Grundfondet vokse videre ved sin egen Hjælp, og derimod koncentrere vort Arbejde om andre, for Øjeblikket vigtigere Opgaver.Til disse romier vi først og fremmest Arbejdet paa at bibringe Medlemmerne For- staaelsen af Mødepligt, og dernæst en systematisk Agitation for Forøgelsen af Foreningens Medlemsantal, samt Bevarelsen af vort Medlemsblad, foruden en Del mindre, mon for Foreningens indre Udvikling lige saa vigtige, Opgaver.Dette hindrer imidlertid ikke, at dot private Initiativ er virksomt, og Bestyrelsen er taknemlig for enhver Hjælp og Støtte, naar det gælder Forøgelsen af vort Grundfond.Bestyrelsen.
Som et Bevis paa, at Tanken i vor Ar

tikel i Medlemsbladet for August Man
ned har baaret Frugt, tjener, at Besty
relsen atter har haft den Glæde, fra en af 
vore gamle Kammerater, at modtage 
Tilbud om en Plads til et af Foreningens 
yngre Medlemmer.

Pladsen er som Volontør paa et Han
delskontor i Lissabon (Portugal).

Alder ca. i8 Aar, Præliminæreksamen 
fordres, Kontrakt paa 3 Aar.

Gageforhold: iste Aar 1200 Kr., 2det 
Aar 2400 Kr., gdie Aar 3000 Kr.

Fri Rejse frem og tilbage.
Gagen regnes fra Antagelsesdagen her 

i Byen.
Da Pladsen skal besættes øjeblikke

ligt, bedes man henvende sig til Hr.

Forvalter Charles Præstrud (Firmaet
Ths. Robinson & Co., Amaliegade).

Best y reisen.

Den første Aften.—o—Vinteren er inde, Sæsonen beg-ynder, og alter kalder Foreningen sine Medlemmer sammen fil gensidig Fornøjelse i vore vante hyggelige Lokaler.Ikke saa faa af Foreningens Medlemmer med Damer havde givet Møde, adlydende Opfordringen til den første Vintersammenkomst, dog kan man just heller ikke sige, al der var Trængsel. Men de, der mødte, havde ikke Grund til at fortryde det, og de, der blev borle, maa aabenbårt fejle noget. Foreningen havde til de mødtes Underholdning sikret sig udmærket Assistance. Frk. Melchior havde, skønt fremmed i Foreningen, vist os den Opmærksomhed at love sin Medvirkning, og sang under kraftigt og fortjent Bifald en Bække Sange med udmærket. Stemme og Foredrag. Det meget mærkelige Sprog Esperanto holdt ved denne Lejlighed sit Indtog i Foreningen, idet Frk. Melchior foredrog Sangen "Skin ud du klare Solskin“ paa dette Sprog.For Musikken sørgede Frk. Oda Larsen samt d’Hrr. Bichard Paulsen og Aage Schæf- fer, hvilke Navne borger for, at ogsaa denne Del af Underholdningen var en Nydelse for Tilhørerne, hvis Bifald da ogsaa1" lønnedes med flere udmærkede Ekstranumre. Det er vort Haab, at vi oftere maa. have den Fornøjelse at høre de Optrædende ved vore fremtidige Sammenkomster.Efter at Aanden saaledes var tilfredsstillet, sørgedes der ved et udmærket Aftensbord for Legemets Krav. En Ting maa omtales, Bullepølse savnedes, men med vanlig Elskværdighed oversaa. Deltagerne denne lille Mangel, og Stemningen var snart naaet til en kolossal Højde. Formanden bød velkommen, men saa, ja skønt jeg selv hører til de unge, maa. jeg dog referere det følgende:En af de ældre tog Ordet, og med bitter Ironi takkede han for det ”Hib“, de ældre havde faaet i sidste Blad, nu kunde man se, det havde hjulpet, de ældre var rigeligt repræsenterede, men nu burde man visl ”hibbe“ de unge, for dem kunde han ikke se mange af. Det var desværre sandt, og jeg vil haabe, de unge maa have sovet ud til næste Gang, Foreningen kalder.Hele to Sange var mødt, en for Damerne, modtaget med skarp Protest (men da ”Protestanten“ er gift, hvad Digteren ikke er, er Forskellen i Opfattelsen jo forklarlig) og en ganske udmærket ditto om den berømmelige Nøddel ur, hvilken Sang med Bette forlang- tes og udførtes da capo.Efter Spisningen serveredes Kaffen og derefter gik Dansen med Liv og Lyst som altid Skik var i Foreningen, til Bestyrelsen paa et altfor tidligt Tidspunkl tvang os lil at holde op. Modstræbende trak man i Overtøjet for i Mulm og Mørke at hitte hjem; men med sig tog man Overbevisningen om eu vel
De forenede Bryggeriers Slindhedsøl er meget
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tilbragt Aften, fra først til sidst præget af den hjertelige og lyse Stemning, der altid har kendetegnet Foreningens Sammenkomster.' En Ting maa endnu omtales. Bestyrelsen har aabenbart været heldig,, da den fastsatte Mødetiden til Kl. 9. Dét var med en i Foreningens Historie sikkert ukendt Præcision. at Deltagerne mødte og Aftenen tog sin Begyndelse.
Til Diskussionsmøde IPremiere. — Linnegade fuld af en bølgende Menneskemængde, der stævnede mod Mygind. Saaledes havde jeg tænkt mig det — men god Aften, Maane. Da jeg med Tungen ud af Halsen styrtede af Sted for at komme præcis, hørte jeg helt ud i Linnegade en tordnende Stemme. Tak Skæbne, tænkte jeg, og jeg listede mig ind paa Tæerne, og hvad saa. jeg. Riis staaende foran et Spejl og øve sig i Mimik og Gebærder — ene.”God Aften”, sagde jeg frygtsomt."Hvadbehager, siger Du mig imod“, tordnede Riis, ”Du vil da ikke benægte at Alberti er en Stortyv, en Bedrager og en Slyngel, Du vil da ikke for Alvor benéegte at I. C. Christensen var underrettet? Vil Du? Er Du gal? — Hvad er det for en Presse, vi har, Smudspresse alt sammen; er Du med. Kan Du følge mig i min højstemte Tale.“Jeg nikkede ivrigt. ”Særligt naar man ser hen til vor egen Festavis“, bemærkede jeg.Riis opførte en vild Indianerdans. ”Din Hvalp, din Lømmel, Kompagnon til Harald Raage.“ — Riis’ Stemme knækkede over i retfærdig Harme; han pegede med dirrende Fingre paa de tomme Stole. ”Her, hvor saa mange alvorlige Mænd sidder fordybet i de brændende Samfundsspørgsmaal, vover Du at komme med dine elendige Vittigheder. Ud med dig. Du har ikke den rette Aand til at deltage i denne Sammenkomst“; og uden videre Vrøvl blev jeg sat udenfor. Men jeg kiggede gennem Nøglehullet, og jeg har aldrig i mit Liv moret mig saa, godt. Riis fægtede'med Arme og Ben; af Raseri over I. C. Christensens Dumhed brækkede han Benet — paa en Stol. Saa fløj han op paa et Bord og holdt en glødende Brandtale a la Borgbjerg; han skældte og smældfe, hans øjne skød Lyn og han krummede Rvg og sprang lige i'Hovedet paa en ulykkelig Kellner. der intetanende og sorgløs kom ind.“Naa, endelig fik jeg Fingre i dig, min 'Ven*, hylede Riis med en dæmonisk Latter, "har Du husket at nummerere dine Knogler“, og nu gav han sig til at spille Fodbold med Staklen. Da han var blevet ked af den Sport, puttede Riis ham ned i Klaveret. ”Saadan skal Du have det, din Gehejmekon- ferensraad“, sagde Riis, og med eet lo han højt og hjerteligt, saa det varmede mig helt ud i Sjælens Afkroge. Jeg saa opad og mødte hans milde Blik og jeg følte pludselig en Længsel efter hans trofaste Haandtryk. Jeg begyndte da at synge:Riis, maa jeg komme.Hør, mit Hjerte klapper.

Riis aabnede Døren og jublede mig i Møde: ”Kom ind, kæreste, bedste Veti og fati Dig en Toddy og en god Cigar.“ Snart sad vi og havde det rart og dejligt med hinanden. Kun engang imellem forstyrrede Kellneren i Klaveret os med nogle umotiverede Brøl. Men da Midnatstimen nærmede sig, blev der Liv i de øde Gange. ”Det er de henfarne Aander“, sagde Riis højtideligt. Men det var desværre ikke henfarne Aander, men spillevende Medlemmer af Elevforeningen. Nu blev der en Domineren og en Raaben op. "Er Spillene fremlagt! Nu er den dumme Diskussion vel for Pokker forbi!“ Først tog de Bordet fra os, saa Stolene; og saa begyndte Diskussionen om ”Piber“ og "Trommer“, ”Solo og ”Nolo“ i en Uendelighed. Medlemmerne viste en Utrættelighed paa dette specielle Omraade, som virkede aldeles forbløffende. Men Riis sad i en Krog paa Gulvet og græd sine modige Taarer; men jeg bar Situationen med Værdighed: jeg satte mig til Klaveret og spillede med een Finger — men med virkelig Sjæl og Følelse — den gamle, men evigunge:”Ach, du lieber Augustin!“”A r n e“.Vi har selvfølgelig ikke villet forholde Medlemmerne Nydelsen af ovenstaaende Mundfuld, selv om det egenlig ikke kan siges, at Artiklen giver Medlemmerne noget særligt korrekt Billede af det interessante og overordentlig velbesøgte Møde, Foreningen havde d. 23de Oktober; et Møde, der af alle Deltagerne pristes som meget vellykket, og som forhaabentlig maa danne Indledningen til en Række gode Møder af lignende Art.R e d.
FORSKELLIGT.

Bladet.Det er overordentlig glædeligt at se den Interesse, vort Medlemsblad efterhaanden har vakt hos Foreningens Medlemmer med Hensyn til Indsendelsen af Indlæg; der har i den senere Tid været stadig flere og flere Medarbejdere, ja, denne Gang optræder ikke mindre end 3 nye.Det er som sagt glædeligt, men vi beder Medlemmerne om endelig ikke at glemme Annoncerne; de er desværre ved at forsvinde, og da Tilstedeværelsen af talrigt Annon- costof jo er en væsentlig Betingelse for Bladets Eksistens, maa vi anmode Medlemmerne om stadigt at hjælpe med til at fylde Bladels Bagside.Vi kan aldrig faa for mange Annoncer.
Doktordisputats.En af Skolens i idligere Elever, der tillige har virket som Lærer ved Skolen, Hr. mag. scient. Vald. Nordmann, er for kort Tid -siden blev Dr. phiJ.
Navneforandring.Cand. mag. Herman Sørensen kalder sig nu Vin ter borg.

Hilsnertil Medlemmerne er sendt fra Anton Brandt (med Tak for sidst), saml fra Otto Lundquist og Ove Sørensen, der begge er i bedste Velgaaende i Amerika.
ende og styrkende. Pris kun 13 Øre pr. Flaske.
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i Æsker a 15 & 25 0. Faas overalt.

C. R. Evers & Co.s
Ægte

MaltextrakbBolscher.Faas ogsaa med Menthol, . Cacao m. m.
Citronbolscher. Frugtbohclier. 

£vers Sodapastiller (store og smaa)i Ruller og Æsker å 10 og 25 0;
C. Paulsens Pfif*.

JIxeJ Johansen, 
Juveler og Guldsmed,

Vesterbrogade Nr. 50.
Stort Udvalg i

Nyeste Facons i

Forlovelsesringe.
Alle Slags Reparationer udfores 

solidt og billigt.

PöMél
M a x I b e n f e 1 d t, 

Emilievej Nr. 12, 
anbefaler sine 

ekstrafine Forstørrelser 
til særlig billige Priser samt 

Udefotograferihg.

Etabi. 1892. Tlf. Øbro 1733.

Paul Paulsen.
CyklefabrikOg 

mekanisk Værksted

Østersogade 9<S.
Tlf. Øbro 1733. Etabi. 1892.

W Idræt. -W
Fra den 17. November d. A. agter undertegnede at oprette folgende 

6 Maaneders Kursus:
For Damer:

Gymnastik: 2 Timers ugentlig Undervisning, Tirsdag og Fredag Atten Kl. TVs—Sl/2.Pris pr. Deltager 1 Kr. 50 Øre maanedlig.
Fægtning: Søndag Form. Kl. 11—1. 2 Kr. mdlg.Rekvisitter efter Aftale.

For Herrer:
Boksning: Onsdag Aften Kl. 8—9, Pris pr. Deltager 1 Kr. 50 Øre maanedlig.

Øvelsesstedet er Gymnastikskolen, Aabenraa 29.
Til disse Kursus, hvortil Tegning er bindende for hele Kursus’et, modtages 

Indmeldelser samme Sted (Tirsdag og Fredag Aften Kl. 8—8 Va og Søndag Form. 
9—11) og i mit Hjem, St. Kongensgade 15, 2. Sal.

Albert Jensen, exam. Gymnastiklærer.
Indmeldelser til Gymnastikholdet modtages fremdeles.

tar MIA
Vinhandel.

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H 1095.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition: Klareboderne 14, 3. Sal (Cand, pharm. Aage Schæffer).

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. November.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


