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4. Aarg. 1, Januar 1909 Nr. 1

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 183-2] .

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa *29)

Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Dahl. R., DM.. Formand.Konferer Isrand A. Knudsen, R.Pastor D. C, Prior, R., DM.Ilolhoghandler V. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand, polif. C. Deering, 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. 5 5. 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.: LivjægeraJlé 16, Mezz. Foreningens Medlemsantal: 143.Foreningens Kontingenl: 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 meddel t s k ri f 11 i g til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Livjægerallé 16, Mezz.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Manned 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, 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.

Immpiis aarlige 
HyläHSjilöß 

tor
Medlemmer med Damer 

afholdes 

Fredag den 8. Januar 
Kl. 9 præcis

(Hyginds Lokaler, Stueetagen).

Stort funchesold.
For forste og sidste Gang opføres

„Den Tredie“ 
eller 

Stormen i Akvariet, 
cn enestaaende stor og flot 

Nytaars-Revy.
Aftenen slutter med

Dans.
Pris pr. Deltager 1 Krone.
Sange bedes sendt til Rasmus Pedersen.



f), i', r. S. S. E. E. Medlemsblad. 4. Aarr/. Nr. IFredag den S. Januar samles vi all saa igen i vore gamle Lokaler, og denne Gang er del vort NytaarsKiMc, der s I aar paa Programmet, — den Fest, der visl maa siges i „Karenes Løb allid al. have sandel del slørsle Antal Deltagere, og Bestyrelsen lumber, at „Medlemmer og Damer ogsaa denne Gang vil flokkes i store Skarer og hjælpe os med al skabe den sløre Succes. Ikke mindst, da denne Nylaarsfest eller alle Julemærker al dømme vil blive særlig storslaael ved Opførelsen af en uhyre morsom Nylaars- Revy, der absolut vil blive Sæsonens store clotr intime; Revyen er skrevet al' el Par al' Foreningens unge digteriske "Fremadslrøbere", som til dens Udførelse har sikret sig udmærket dramalisk. musikalsk og al anden kunstnerisk Assistance bland! Foreningens unge, energiske Krøller.I llaab om el muntert Gensyn paa Fredag. med 'Pak for det svundne Aar, ønskes alle Foreningens Medlemmer
Glædeligt Nytaar!Be s l y reis e n.

Jubilæumsfesten.
—o—November-Bladet bragte en lille Meddelelse om den Festkomite, der var blevet nedsat i Anledning af Skolens nærforestaaende Jubilæum, og det er en Glæde at se, hvor stor en Interesse den lille Notits har vakt; det strømmer in<[ med Forespørsgler fra unge og gamle om hvorledes Festen vil blive, om hvem der kan komme med o. s. v., ja, selv Dagspressen har beskæftiget sig mod Jubilæet og bragt Udlog al' Artiklen.'Af let forsfnaehge Grunde har Komiteen i den forløbne Tid omgivet sig mod en vis Hemmelighedsfuldhed; men nu da i al Fald Festens ydre Rammer er fastsatte, maa det vel være paa Tiden at løfte on lille Flig af ■det tætte Slør, Komiteen har omgivet sit Ar- । bejde med. ,Festen finder Sted paa Jubilæumsdagen, ! d. 28. Januar, i Myginds Lokaler og indledes ] med en lille Aften-Middag; derpaa følger Fe- 1 stens store Afsnit, der vil forme sig som et i Bunchesold med forhaabenllig Masser af Taler og Sange. Festen vil blive arrangere! . saaledes. at man kan tegne sig som Deltager | enten Hl hele Festen eller til Pimchosoldet । 

alene, og del maa her bemærkes, at alt i Retning af Taler og Sange vil blive henlagt til Punchesoldel; at Prisforskellen vil blive ret. betydelig er en Selvfølge. Indbydelser med nøjagtig Angivelse af Tid, Pris o. s. v. vil iøvrigt om kort Tid blive udsendt.Komiteens Arbejde har paa en Maado været ret vanskeligt, da del ikke er let at faa. arrangeret en Fest, der vil kønne tilfredsstille en Kreds af Deltagere, hvor Aldersgrænserne ligger vod 15 og 80 Aar, og hvis økonomiske Stalos har el lignende Sving- ningsomraade. Del er mi Komiteens llaab. at den trufne Ordning maa vinde Bifald, saa at det. bliver en stor og feststemt Skare, der mødes den 28. Januar for al fejre vor gamle Skole.Elevforeningens Bestyrelse benytter Lejligheden til at opfordre Medlemmerne til at sællo alf. ind paa. at kunne deltage i Festen; den Aften bør vi alle møde.
Festen den 9. December.

—o—Den var absolut vellykket — men hvor kunde den andet med del udsøgte program, man bød paa. Kammermusik — saaledes lød jo bestyrelsens besnærende sirenesang — som gudskelov mange, havde fulgt — jeg tror over 200. Jeg, der selv var blandt de lykkelige, kan ikke andet ond beklage dem, der snød sig seh' for en saa udsøg! nydelse, som koncerten var. Navnlig savnede jeg mange, ældre: det var jo næsten en udelukkende "ung aften“; selv de assisterende var unge fremadstræbere, som mod liv og lyst gav sig i lag med opgaven, at give os et lille indblik i musikens hellige rige — en opgave de løste til alles store glæde. — Det var en virkelig nydelse at høre Schumanns toner i deres gengivelse. — Dog tror jeg bestyrelsen vilde gore ret i næste gang at vælge lidt mere lettilgængelig musik end Schumanns — thi nægtes kan det jo ikke, hans force ligger mere i indholdet end i formen. Den vokale del af koncerten bød paa Heino’s sange, smukt, gengivne, om ond maaske lidt mere tungt end strengt foreneligt mod Heines aand, man mærkede ikke delle koketteri med sine egne følelser, der er hans mest frem- frædencle egenskab. Bedst var gengivelsen af "Die beiden Grenadiere“, hvis slutnings- strofe man uvilkaarligt reves med af.Etter en kort pause (og dansen sin begyndelse, og i de næste limer helligede man den more profane musik sin interesse og viste lil-, fuldo, at ogsaa den har sin beret! igolse, ved at svinge sig til dens døgntoner.Alt i all en overorden I lig vellykket fest. Cam.

De forenede Bryggeriers Siindhedsøl er meget
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Kammermusik.
—o---Det er med lidt beklemte Følelser, at jeg opfylder vor driftige Redaktørs Anmodning [ og sætter mig til at ”anmelde“ Kammormu- i sikaRenen. For det første liar jeg nu ikke | meget Forstand paa Kammermusik, men del i gør efter lir. Redaktørens Sigende heller ■ ikke nogel, for del andet var Aftnen saa stor- | artet, at mig fattes Ord lit at beskrive dens I Dejlighed, og navnlig da under de nuværende | Forhold, hvor Feslreleraterne i vores lille ' Avis er blevet til smaa literære Perler, og for det tredie havde jeg ikke i min vildeste Fantasi tænkt mig, at jog skulde referere, da jeg i saa Fald selvfølgelig vilde have lagt mere Mærke til, hvad der egentlig foregik den Aften.Da jeg som sagt ikke forstaar mig paa lin Musik, vil jeg gaa let hen over den Del af Festen, jeg vil blot nøjes med al notere, at Folk klappede som rasende hele Aftenen, og da navnlig efter den firhændige Klaverkoncert, samt at der ogsaa var en Sanger, oven i Købet on rigtig Koncertsangor i Kjole og hvidt, og han sang yndefulde Schumannske Romancer med en smeltende Bas, saa kraftigt, at Prismerne i Lysekronerne klirrede ved det.Efter denne vellykkede Koncert, der ha^de skaffet don store Sal omtrent fyldt, aflagde man et lille og for Hr. Pagh vist overordentligt behageligt Besøg i de indre Gemakker, og da man havde faaet stillet sin Sult og Tørst, begyndte Dansen. Da jeg imidlertid ikke er rigtig klar over, hvorledes man refererer et Bal, — for selv om Bestyrelsen i sin velkendte Beskedenhed kun havde lovet en ■ lille Dans, saa blev det til et stort, rigtigt Bal, ovenikøbet med on rigtig Spillemand, J der kun var der for det samme — saa vil jeg ■ ogsaa gaa let hen over denne Del af Festen, I og blot bemærke, at alt var saa. lesi ligt og , slorslaael, at jeg flere Gange maatte knibe mig selv i Armen for at mærke om jog drømte eller ej, for der var Øjeblikke, hvor jeg troede mig hensat til en af vore store, gode, gamle Fester i Wiltmacks Lokaler.Da Balled, var forbi — alt for lidligl forøvrigt — var der ikke more, og jeg kan derfor ogsaa. gaa. let hen over den øvrige Del af Feston, og vil blot til Slut notere, at Bestyrelsen havde haft den gode Ide, at imitere Skolens ældste Drenge med til Festen, for at disse vore eventuelt tilkommende, I 

selvfølgelig fremtidige Med-Medlemmcr kunde se, hvordan man fester i Elevforeningen. naar der er Penge i Kassen./Erbød igstPeter s c n.
Dødsfald.

—o—Naar Medlemmerne i indeværende Kvartal faar præsen teret Kontingents-Kvitteringerne, vil de savne et velkendt og velset Ansigt, Foreningens gamle Inkassator, Frøken Willi e I m i n e W a n d e 1 s, idet denne i Midten af December Manned afgik ved Døden efter længere Tids Svagelighed.Den gamle, venlige Dame, som gennem enI Aa.rrække med megen Paapasselighed og i .Nøjagtighed har passet sil Hverv, fulgte i gennem Læsning af Bladet med stor Interesse ogsaa. Foreningens øvrige Anliggender, og hun vil sikkert længe, blive mindet af Medlemmerne —■ ikke mindst af dem, der som Kasserere i hende fandt en god og trofast Hjælper. Ras m u s Pedersen.
FORSKELLIGT.

—o—Vor gamle Skolekammerat, mag. scient. Jens Rosenkjær, fejrede den 18. Decbr. sit Bryllup med Frk. le Févre. Foreningen gratulerede.Foreningen sendle en Krans lil Frk. Wandels Baare.
Skolens Aarsfestfinder Sted Søndag den 10. Januar Kl. G i Kø b ma ndsskolei i s Festsa 1 (N ørrevol d).
Skolens Julefestforegaar den 5. Januar efter den gode, gamle Tradition. Komedien omfatter Hostrups "I»en Tredie“ samt "Den nye. Skole“ (i Korinth). G en oral prøverne linder Sted Mandag d. lde Kl. og 7. Billetter faas hos Skolens inspektør.

Grundfondet.Ved en Auklion, afholdt ved Gymnastikholdets Julegilde, indkom 3 Kr. lil Grundfondet; ved Festen d. 9. Decbr. indsamledes ved Bordet 2 Kr. — Bestyrelsen takker og haaber paa mange Gentagelser.Foreningens Kontingent vil for Fremtiden blive opkræve! gennem Akts. Inca.ssoban- kei i.Del vil sikkert interessere mange at erfare, al. vore Venner i Siam, ('.hr. og Harriet Andersen, Lille.Juleaften har faaet Familien forøget med en Søn.
ende og styrkende. Pris kun 13 Øre pr. Flaske.
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C. R. Evers & Co.s zljg'tc 
Maltextrakt-Bolscliei. 
Faas ogsaa med Menthol. 

Cacao in. in. 
CitroiiboLsdier. Fnigiboheber. 

Evers Sodapastiller 
(store og’ smaa)

i Ruller og Æsker a 10 og 25 (>.

C. G. PanIsens KHC.
JJxeJ Johansen, 

Juveler og {.uldsuied, 
Vesterbrogade Nr. 50.

Stort Udvalg i 

aft Qu/d- og QøJoarbejde.
Nyeste Facons i

Forlovelsesringe.
Alle Slags Reparationer udfores 

WF" solidt og billigt,

PorlrælatBlier„PhDS”,
M a x I b e n f e 1 d i.

Emilievej Nr. 12, 
anbefaler sine 

ekstrafine Forstørrelser 
til særlig billige Priser 

samt

Udefotografering.

Etabi. 1892. TIf. Øbro 1733. |

Paul Paulsen.
Cyklet abrik

Og'
mekaniskVærksted

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

IVjledlemmerne bedes om, saa vidt 
guK muligt, K0b at støtte de An

noncerende, og bedes Fed Indkøb 
hos dem om at henvise ti! Medlems
bladet.

fin Mer 

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 2. Januar.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, G-L Mønt 13.


