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3. Aarg. 1. December 1908 Nr. 12

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Pahl, R., DM., Formand.KonterenIsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM.Hofboghandler V. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand, polit. C. Heering, R.Dr. phil II H. Ræder

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Dr. phil. II. H. Ræder.Sognepræst Emil Bruun.Lærer C. V. A. Michelsen, samtSkolens Inspektør Marius Lund.
D F. V. S. S. Elevforening

[stiftet den 10. April 1895]
har til Form aal at samle forhenværende Elever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.Foreningens Postadr.: Livjægerallé 16, 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. Stud. mag. Osvald Larsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder 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, Klareboderne 14, 3. Sal.
Artikler, der ønskes optagne, hedes 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.

Onsdag den 1). December Kl. 8 7?

KaHeimiisiMIliiii
1

Myginds Lokaler (store Sal) 
for

Foreningens Medlemmer med Besøgende.

Rol). Schumann Program,
! hvoraf fremhæves

Klaver-Koneert i Es Dur 
i og 4-hændig Klaver-Koneert 

samt
Romancer og Sange, 

sungne - med Flygelakkompagnement — 
af

Hr. Koncertsanger R. Jensen.
Derefter Dans til Kl. 2.Adgangen er gratis for Foreningens Medlemmer. — For Besøgende betales 35 Øre pro i persona.Billetter faas hos alle Bestyrelsens Medlemmer.

Flygel: Hornung <b Moller.

Kammermusik-Aften i stor Stil .— del 
er noget nyt i Elevforeningen, og som al i 
nyt er det voveligt; del er imidlertid Be- 
styreisens Haab, til delle nye og ukendte 
maa virke saa opflammeude paa Forenin
gens Medlemmer, al de alle som én gør 
en kraftig Anstrengelse og ved el mæg- 
ligl Billetsalg hjælper Bestyrelsen med 
al fylde Myginds store Sal.

Den kunstneriske Assistance og del. 
Holte Program er en Borgen for. al alle 
Deltagerne vil faa store Renter af den 
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ringe Sum. der ofres paa Billetten, og 
hvem af Foreningens mange gode Ven
ner og Veninder vil ikke ile med al skaffe 
sig en Billet, naar der er Udsigt til en 
”stor“ Alten o,g en fornøjelig Dans i vores 
allcsannncns kære Elevforening.

Arbejd derfor alle af fuld Krall paa 
al faa samlet den store Vennekreds paa 
Onsdag Aften i Myginds Lokaler.

Grundfondet.
—o—

I Henhold l-il Griindfondsslalullerne § 6 
al' følgende Ordlyd:Uddelingen af Understøttelser foretages af Grundfondels Bestyrelse hvert Aar den 28. Januar, førsle Gang den 28. Januar 1909. Ansøgninger om Understøttelse maa indsendes skrifllig til Bestyrelsen inden 1. Januar, og Bestyrelsen træffer da — efter forudgaa- ende Undersøgelse — Bestemmelse om, hvorvidt Understøttelse kan gives og med hvor stort Beløb.
anmodes Ansøgere om, inden 1ste Januar 
19i)9 al indsende Ansøgninger til Besty
relsens Formand, Bogholder Orla Lar- 
s e n, Livjægerallé 16, Mezz.

Kære Veteraner!
—o—Elevforeningen, ja den er god nok, jeg har jo selv staaeU"Fadder" til den engang i forrige Aarlnmdrede og jeg kommer der gerne, endog meget, gerne; naar det imidlertid er saa sjældent, er det kun, fordi jeg saa sjældent trøfler at være hjemme, naar der er Møder, men — naar jeg endelig kommer, hvor er saa mine jævnaldrende graahaarede Kammerater; en enkelt ”skallet" træffer jeg jo i Ny og Næ, men alle do andre fra Slut i Halvfjerserne og først i Firserne, hvor er I alle nu, hvorfor kommer 1 ikke? Del var dog rart engang imellem at ses, selv om 1 ere gifte og hjemfarne 'største Parten af Eder; saadanne Møder kunde maaske gavne foruden al glæde, thi vi burde vel ogsaa forretningsmæssigt set støtte hverandre.Jeg henstiller til Foreningens unge Bestyrelse at sende Medlemsbladet til "de gamle" ogsaa og opfordre disse til at møde, og jeg henstiller til "de gamle" at blive enige om at ses engang imellem i Foreningen, og støtte don ved Indmeldelser.Mød Hil ligt, skaf nye Medlemmer, opgiv Adresserne paa Kammeraterne fra de gamle Hold!Paa Gensyn ved Decembermødet.Hilsen til alle Gamle! Fr. Eriksen.Vi kan til ovenstaaende Indlæg kun udtale vor taknemlige og fulde Tilslutning og haabe, at det ikke maa være skrevet forgæves, men derimod give Stødet til en mægtig 

Forøgelse al’ Antallet paa de ældre Medlemmer, som Foreningen absolut ikke kan og bør undvære. Ikke mindst beder -vi Medlemmerne nm al tage sig disse Ord ad notam, mi da vi paa l’esllig Vis skal lejre vor gamle Skole — en Dejlighed, hvor jo saa mange af Skolens tidligere Elever som overhovedet muligl burde samles. Bestyrelse n.
Det forenede Velgørenheds-Selskab.—o—Vi har fra Skolen faaet tilstillet en hel Del Eksemplarer af ”Beretning om det forenede Velgørenheds-Selskabs Virksomhed i Aaret 1907". og de Medlemmer, der maa.tte ønske el saada.nl Eksemplar, kan faa det ved Henvendelse I il et af Bestyrelsens Medlemmer.Af Beretningen fremgaar bl. a.: i Decbr. 1907 udgik 12 Elever af Skolens Ole og 5te Klasse; 9 af dem bestod Aim. Forberedelseseksamen; 10 nye Elever blev optaget i Skolens Iste Klasse efter den foriidgaaende Prøve, saa. al Elevantallet i 1908 er 90 Drenge. I Aarets Løb havde 10 Bærere vir- kel ved Skolen.Endvidere indeholdes Oversigt river Selskabets øvrige Virksomhed samt Regnskaber og en Fortegnelse ovor Selskabets Medlemmer.Vi kan I il Slut ikke undlade af anføre følgende Passus af Beretningen: ”Det er Bestyrelsens Haab, at Skolens Venner yderligere vil. anstrenge sig for id skaffe bidragydende Medlemmer til Skolefondet, saaledes al Selskabets Tilskud, der nu udgør den u forholdsmæssige Størrelse af 70 pCt. af Skolens Udgifter, kunde formindskes, i livæt Fald saa meget, at Selskabets aarligt tilbagevendende Underskud kunde ophøre."Bør Skolen ikke finde sine bedste og mest opofrende Venner blandt sine tidligere Elever? S.

Improvisator-Aftenen.
—o—Tænkte jeg det ikke nok! Saa snart jeg havde læst Arne den Lilles vanvittige Referat af del. brillante Diskussionsmøde, Riis indledede, sagde jeg lil mig selv: Nu kommer Bestyrelsen til mig for at faa en ordentlig og saglig Artikel, der kan raade Bod paa det stykke Efterlignelses-Journalistik, der blev •serveret i sidste Nummer! Og ganske rig- tigl. Redaktøren henvendte sig lil mig og bad om et. Referat af den Aften, da Hr. Halberstadt. var Elevforeningens Gæst.Skønt jeg først fik Anmodningen 14 Dage efter selve Festen, lovede jeg dog at referere, hvad jeg nok mente, jeg knude, da jeg endnu tydeligt erindrer den udmærkede Aften. For, at Aftenen var særdeles vellykket, var alle enige om, og naar den blev del, skyldes det i første Række Hr. Lonis Halberstadt, der med beundringsværdig Hurtighed og Smidighed improviserede over Emner, som Tilhørerne opgav. Snart, lancerede Hr. H. en lille Idyl, snarl var han alvorlig, snart humoristisk og morsom, altid parat med flydende Rim, hvilke Emner der saa blev op-

De forenede Bryggeriers Snndliedsøl er meget

saada.nl


3. Aarg. Nr. 12 D. F. F. S. S. E. F. Medlemsblad. 47givne, og clcl var vidtforskolligo: en god Cigar og en daarlig Cigar, Trocadero, Figaro og skæve Sko og Luftskibe o. s. v. Da vor Improvisator omsider sluttede med et veritabelt Digt om Drachmann med Klaverim- provisalion, lud der et stærkt og forlient Bifald.Den gode Stemning, der havde hersket rinder Aftemmdorholdningen, holdt sig ogsaa under den paafølgende ’'Souper“: ganske vist havde vore Digtere svigtet (de hviler sig vel, for mod desto større Kraft at kunne tage fat paa. do store Opgaver, der forestaar); men Hr. Halberstadt fortalte Historier og udbragte en Skoal for Elevforeningen, hvis gode Humør han priste i høje Toner. Og at vi virkelig besidder godt Humør og Ungdom og Lystighed, det viste den Iver, hvormed Medlemmerne spejlende svingede deres Damer i Dansen efter de indsmigrende. Toner, som vor nye Klavervirtuos, Hedborn Petersen. aflokkede del for tidligt ældede Inslru- ineiit, der staar til vor Raadighed.Da Bestyrelsen Kl. 2 slukkede Lvsel, og Tjenerne begyndte at rydde til Side,'var der mange, der fandt Bestyrelsen for præcis og Tjenerne ubarmhjertige; men af Sted maatte man jo. S a n d h eds s ø g e r.
Vort andet Diskussionsmøde.—o—’'Livskunst, Aforismer om Liv og Kunst, eller hvorledes man fodrer sine Karusser“ var den gaadefulde Titel paa. det. Foredrag, Tir. Schram-Nielsen havde lovet at holde som Indledning til en Diskussion. Den mærkelige Titel, som ingen kunde forstua, havde vakt almindelig Opmærksomhed og lokket, omtrent 40 Medlemmer lil Myginds Lokaler; saa mange Dellagere i cl almindeligt Medlemsmøde er vist aldrig før set, og Bestyrelsen straalede selvfølgelig den hele Aften af Glæde og Tilfredshed.Da jeg kan tænke mig, at de, der ikke overværede denne vellykkede Sammenkomst, længes efter at faa Løsning paa don Gaade, Foredragets Titel indeholdt, skal jeg med det samme forklare den; Udtrykket ”hvorledes man fodrer sine Karusser“' skal forslaas som ”hvorledes Bestyrelsen fodrer sine Torsk“, dvs. Medlemmer, ved kun med et Par Dages Varsel at anmode Hr. Schram- Nielsen om at holde Foredrag for dem; Aforismerne om Tav og Kunst hørte man ikke noget til, hvorimod man fik et øjensynligt, omhyggeligt udarbejdet Foredrag om ‘Livskimst, dvs. den Kunst at leve. Foredraget, der udmærkede sig ved sin slebne Form og var vel spækket med mange ypperligt fortalle Anekdoter, interesserede i høj Grad og blev modi agel med stærkt Bifald.Den Kunst, al leve Livet bestaar — efter Indlederens Mening — i, at man uden al bekymre sig om Omverdenen lever Livet for sig selv; man skal være Egotist, og da man kim har Livet een Gang, skal det-benyttes paa bedste Maade, og som Epicur sagde, skal man først og fremmest søge Nydelsen, vol at mærke, den aandelige Nydelse, som 

man fadr ved Læsning uf slore Aander; man bør kæmpe for Ideer og ikke gaa. paa Jagt efler Millioner. At give el udførligere Referat tillader Pladsen ikke, vi maa nøjes med denne korte og kedelige Gengivelse og forbi- gaa de mange Hentydninger til de Spørgs- maal, der or oppe i Tiden: Afholdssagen (man bør tage sin Hat. af for en afholdende Mand, men ikke for en Afholdsmand), Smudspressen, Politik o. s. v. Indlederen gjorde imidlertid don Fejl, at han sagde det meste af, hvad der kunde siges baade for og imod, han besørgede selv Diskussionen. Delte var sikkert. Grunden til, at den egenl- lige Diskussion ikke blev saa livlig, som man kunde have ventet sig. Dog søgte el yngre Bestyrelsesmedlem at bryde Isen ved at begge for med en Kritik al' Foredragel, hvorefter bl. a. Hr. Inspektør Lund havde Ordet, for den Livsanskuelse, hvis Tilhængere finder den største Glæde i al arbejde for andre.Alt. i alt var det en overmande interessant og fornøjelig Aften, og det forekommer mig, al vi bør være Riis og Schram-Niclsen taknemmelige for den Beredvillighed, hvormed de er ganet i Spidsen for disse Diskussionsmøder, der vod den Tilslutning, de har vundet, og den Interesse, der er bleven dem udvist, synes al vise, at her er el nyt Fell, som vor Ledelse særlig bør henvende sin Opmærksomhed paa. Lad os faa. mange af disse aandsudviklondc Diskussioner!D r o m e d a r i u s.
Skolens Jubilæum.—o—Som bekendt fejrer vor Skole sit "5-aarige Jubilæum den 28. Januar 1909; at Skolen ved den Lejlighed skal fejres paa saa festlig en Maade som muligt er givet, og der blev da ogsaa i den Anledning ved el Lærermøde paa Skolen i Slutningen af Oktober valgt en. Læ- rerkomité, der paa Skolens Vegne skulde foretage de fornødne Forarbejder til en saa- dan Fest. Denne Komité, der bestaar af d’Hrr. Chr. Heering, H. Stripp og H. Gaarn, stille sig kort Tid efter i Forbindelse med Elevforeningen, og blev' derved suppleret med 3 af Bestyrelsens Medlemmer, Orla Larsen, Aage Schæffer og Osvald Larsen; Komitéen arbejder nu til' fuld Kraft paa at faa lavet en stilfuld og fornøjelig Festaften.Ved den Lejlighed bør selvfølgelig alle Skolens Lærere' og Foreningens Medlemmer komme til Stede, men det er Komitéens Ha ab, at ikke blot disse, men tillige saa mange som muligt af Skolens fhv. Elever, der slatir udenfor Foreningen, kan komme.Vi beder derfor Medlemmerne at hjælpe med til al fæ> faf i dem, dels ved at skaffe os deres Adresser og dels ved selv at agitere for Festen, hos alle dem, de maatte træffe.

Bryllup.Vor Skolekammerat, Folmer Bonnén, blev den 28. November gift, med Frk. Hildur Svane. — Foreningen gratulerede.”Rane“. — Den indsendte Artikel egner sig desværre ikke til Optagelse i Foreningens Medlemsblad. Red.
nde og styrkende. Pris kun 13 Øre pr. Flaske.
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i Æsker ii 15 & 25 0. Faas overalt.

C. R. Evers & Co.s 
Ægte 

Maltextrakt-Bolscher. Faas ogsaa med Menthol, Cacao in. ni. 
Citroiibolsclier. Friigibolsclier. 

Evers Sodapastiller (store og smaa)i Ruller og' .Æsker å 10 og 25 ø.
C. <». Paulsens Pfif.

Jlxe/ Johansen, 
Juvelér og Guldsmed, 

Vesterbrogade Nr. 50.
Stort Udvalg i 

ad Gjdd- og ^ø Jo arbejde, 
Nyeste Facons i 

Forlovelsesringe. 
Alle Slags Reparationer udfores 

solidt og billigt, "W?

PirtMimr „Pli o s",
M a x I b e n f e 1 d t, 

Emilievej Nr. 12, 
anbefaler sine 

ekstrafine Forstørrelser 
til særlig billige Priser samt 

Udefotografering.

Etabi. 1892. Ælt. Øbro 1733.

Paul Paulsen.
Cyklefabrik Og 

mekaniskVærksted

Ostersogade OS.
Tlf. Øbro 1733. Etabi. 1892.

Husk at købe hos de 
Annoncerende ved de 
forestaaende Juleindkøb.

Berner delander.
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. December.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


