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Det forenede Velgørenhedsselskab

Lørdag den 10. Juli

[stiftet 1832]
giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)

Selskabets Bestyrelse:
Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.
Konferentsraad A. Knudsen, R.
Pastor D. C. Prior, R., DM.
Hofboghandler V. Prior.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand, polit. C. Heering, R.
Dr. phil H H. 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.

afholder Foreningen

Udflugt
for
:

Medlemmer med Damer

i

til

Jægersborg Hotel.
Kl. 8'/» præcis spises til Aften
(Smørrebrød, 01, Snaps og Kaffe).

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 Slette.

Foreningens Postadr.: Livjægerallé 16, Mezz.
Foreningens Medlemsantal: 175.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:
Bogholder Orla Larsen, Formand.
Cand, pharm. Aage Schæffer, Næstformand. 1
Assistent Rasmus Pedersen, Kasserer.
Kontorist Rogert Rasmussen, Sekretær.
Lærer C. V. A. Michelsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Livjægerallé 1G, Mezz.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Moa
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, bedes indsendt inden den
20. i hver Maaned, og maa altid, ti! Bedaktionens Underret
ning. være forsynet med Navn.
Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af
Medlemsbladet bides straks meddelt det lokale Postkontor.

Derefter Dans.
Pris pr. Deltager Kr. 1,25 (eksklusive
Befordring).
Tog 6,62 fra Holtebanegaarden til
Gentofte.

flød talrigt.

Grundlovsturen.
—o—
Lørdag den 51c .limi tilhold! Elevforeningen,
Trti dit ionen Iru, sin første Sommerudflugt,
som denne (lang gik lil Skovløberhnset ved
"Riide Bro". Herfra havde Föreningens Med
lemmer en nem og bekvem Adgang lil Eremilagevæddeløbene. Mødeliden var fastsat
lil Kl. 5, da der skulde drikkes Kaffe. Denne
blev lil en Afveksling serverel meget præcis,
thi da imderiegnede, summen med en hel Del
af Foreningens øvrige Medlemmer, ankom

I>. 1'’. IS. S. E. E.
Kl. lidt over 5, var Kaffen forlængst druk
kel. Naa! Imidlertid var Foreningens tjejieode Aander, i delle Tilfælde Frøkn. Han
sen, saa elskværdige at fabrikere mere Kaffe,
dg da del nødvendige Antal Kopper- med no
get Besvær var blevet bragt til Vejb, lykke 
des det dog al faa den lovede Hjertestyrk
ning, hvortil forresten en lille-Cognac ikke
havde været af Vejen. Der fandtes imidler
tid ingen, og det lykkedes ogsaa at klare sig
uden. Efter Kaffedrikningen lilbragtes Tiden
til Kl. 8 paa forskellig Vis. Selskabel var nu
vokset til et halvt Hundrede Deltagere, hvor
iblandt Hr. Inspektør Lund med Familie;
en Hel af Deltagerne i -Turen gik til Vædde
løb, medens Resten spredtes, dels parvis,
dels i større Selskaber ned over Siel len, hvor
Tiden fordreves paa forskellige Maader.
Kl. 8 samledes Deltagerne alfer om det dæk
kede Aftensbord, hvor der blandt andet ser
veredes varme Frankfurter Pølser, med no
get forfærdeligt Djfvvelskab af Sennep. Af
tensmaden forsvandt med en rivende Hurtig
hed, og dernæst drog hele Selskabet ud over
Sletten, hvor Tiden gik med forskellige l.ege
i det vaade Græs, hvor adskillige af de del
tagende Herrer snublede, hvad der gav An
ledning til mange morsomme Scener. Her
efter serveredes Punch i den lesllig illumi
nerede Have. Ved Punchesoldel blev afsun
get to Sange, og holdt en hel Del Taler, bl. a.
af Hr. Inspektør Lund, af Formanden, Hr.
Larsen, af Osvald T.arsen og tiere andre.
Hermed sluttede Aftenen. Deltagerne drog i
Fakkeltog Hl Springforbi, hvorfra nogle fog
hjem, medens slørste Delen gik videre til
Klatnpenborg, hvor man skilles. En Ting
maa forresten paatales, og det er, al et Fak
kellog kan være en meget god og. meget køn
Indretning. Betydeligt mere tiltalende vilde
det dog være, dersom en hel Del af Delta
gerne i Toget vilde lade være med at gaa og
sænke Lampen ned, og lade den dingle foran
de forangaaendes Ansigter eller over deres
Hoveder: det kan meget let give Anledning
Hl, at en og anden faar sif Tøj ødelagt af
Stearin og Farve fra de kulorlo Lamper, .leg
kan tale af Erfaring, da. jeg selv har faaet en
Straahat molesteret paa. den Maude, og det
har jo sine Ubehageligheder. Følgelig hen
stilles herved lil d'Hrr., al gaa. nogenlunde
ordentlig med deres Fakler. Det er imidler
lid kun Smaating. Alf i alt en meget vellyk
ket Tur, og alle Selskabets Medlemmer tog
sikkert hjem fra Klampenborg med Bevidst
heden om, at have lilbragf en ganske over
ordentlig fornøjelig Das.
E n.

Medlemsblad..
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Skolens Skovtur.

—o—
Den aa Hige Skovl ur for Lærere og Elever
hmdl. : Aar Sted Lørdag den 19de Juni og
gik lil Poscinandens Hus i KLampenborg.
Vejrel var slraalende, Humøret slorailel.
Røverne og Soldaterne sloges med el Liv og
en Lyst og en Energi og (han (lighed, der om
muligt stiller tidligere Aars Bedrifter i
Skygge. Til Trods fur tre Røvertoges An
strengelser var der Kræfter nok i Drengene
lil, al de kunde deltage i muntre Væddeløb
om udsatle. Chokolade-Præmier.
Da man Kl. 9 brød op, var baade Lærerne
og Eleverne dødlrætte, • men Humøret var
stadig glimrende. ■ ■
»Skolens »Skovtur er evigung.
Etc.

Fodturen —den
27. Juni.
o—
•Som bebudet alholdl Foreningen en Fod
tur den ■>- Juni, og lakket være den som
sædvanlig enorme Tdshdjiing, forlob den paa.
en særdeles vellykket Maade. Allerede før
Kl.
begyndte Medlemmerne at strømme
lil, og da Togel ved 10 Tiden satte sig i Bevægelse, medførte 'del 5 — lem •— uforfær
dede unge Medlemmer, der anførtes af Beslyrelsens Repræsentant, Hr. Bogert Ras
mussen, som glædcslraaloude fortalle, al. der
var mødt en mere end paa sidsle Fodtur,
altsaa en-glædelig Fremgang. 'Efter al være
ankommen |j| Lyngby, gik man ad den
smukke Prhisessesli til Frederiksdal, hvortil
man sveddrivende ankom med de opsmøgede
Benklæder indsyltede i Landevejsstøv, Stok
ken over Skulderen og den vældige Mad
pakke paa Ryggen, samt med en glubende
Appetit og Tørst. Man huggede med Liv og
Lyst fat paa det sammensmelfede Smørre
brød, og da Sulten var stillet, kom Cigarer
og Piber frem, hvorefter en halv Time til
bragtes paa den græsklædte Skraaning ved
Søen, hvis Bølgetoppe blinkede i den ste
gende .Tunisol; pun den ene Side vekslede
hvidkalkede Villaer, som med deres prægtige
Haver og si ribede Solsejl tog sig paradisiske
ud, med Gaardc og gyldne Kornmarker, paa
den anden Side laa den skyggefulde Skov,
bag hvilken Tordenen hørtes buldre vildl i
det fjerne. Omsider brød man op fra denne
idylliske Plet og naaedc efter en god March
gennem Skoven fil Hareskov-Pavillonen,
hvor Hr. Rasmussen beværtede de trætte
Wmdrhigsmamd paa del bedste. Efter al
han havde takket for den lalrige Tilslutning
og udbragt en Skaal for Elevforeningen, tog
el Medlem af Forsamlingen Ordet og bad Hr.
Rasmussen overbringe Bestyrelsen dens Tak
og Hilsen. Man tilbragte nu en Times Tid
paa Verandaen, hvorfra man endogsna kunde
se Kirkelatirnene i København. Derefter sal
les Kursen mod Skovløberhnset ved Bagsværd Sø. Efler al hver Mand her var blevel forsynel med en Flaske Repetérvand, som

I). F. I '. & & E. F. Medlemsblad.
en Vil1.igmu.ger kuldtc det gule Fluidium, som
delvis forsvinder gennem Næsen, næcr inan
har drukket det-,• vandrede man ned kl njeii
lille skovomkransede ■ Sø, for der hl’sæl te ;
Frokostresterne'til Livs.' Man gik derpaa til
Børnehjælpsdag i Bagsværd, hvor nogle
kjoleklædle Spillemænd lavede noget, der
kaldtes musikalsk Soiréo. Samlig Vendelbøgaarden, der beslyredes af importerede -Vendelboer, gjorde-stor Lykke,.'hvad enten det
skyldtes Koerne, der i den luftige T.ærreds
kostald udstødte nogle infernalske Brøl, eller
det var den gamle Mjød, der udskærikMcs- i’
Gaarden. Efter at have spyttet, godt i Bøs
serne, der rasledes energisk af . unge,. lyns- _
klædte Damer-, naaede man uden videre Til-, .
tale Bagsværd Station, hvorfra man hurtigt
bragtes lil Hovedstaden af det snurrige lille
Tog. der mest bestod af Kreaturvogne, hvor
fra Konhikførerne med- en forbavsende Sik
kerhed satle 250pvmdige Spækhøker-madam
mer ned paa Perronen. Da man mod "Far
vel og Tale for i Dag“ skilles, var alle enige
om at have tilbragt eu lige saa fornøjelig som
for Medlemmerne billig Dag. ,
i
A b <1 u I.

En lille Protest

27

eningen foruden en slørre Sammenkomst, ogspa/arrangerer en Task, lille Fodtur, tinder
jeg gmfské i'sin orden. Men at Idrætsklub
ben begynder at optræde, selvstændigt, det
forur,öliger mig lidt og er den egentlige An
ledning lil min lille' Artikels- Fremkomst. Nu
vil jog aldeles ikke beskylde „Idrætsklubben
eller dens ledende Mænd for Separatisme
eller andre slemme Ting. -Men del forekom
mer mig, at der er-en Fare ved, at—Idræts-,
klubben begynder al konkurrere med sil O]>-|
huv; blot den ikke snart vokser den gamlej
Forening over fldvedeL’- •■’Maa det Være migj
tillad! at spørge,,om det ogsaa til Minter skal1
være Skik, at Idrætsklubben holder Fest foij
sig selv otte Dage eller Elevforeningen? Doli
kan jo blive dejlige Forhold. Saa varer det
sikker! heller ikke længe, før denne vordende!
Slat i Staten møder til Generalforsamlingen'
med særlig Bestyrelsesliste, og i saa Tilfælde,
bliver der jer nok Frit i Foreningen.
Naa, saa galf gaar det maaske heller ikke;
men jeg synes, der er en Anledning lil i Tido
at raabe el lille Varsko. Jég er sikkert ikke
don eneste, der mener, at D. F. V. S. S. E. F.s
Idrætsklub ikke bør have anden Opgave end
at drive Idræt, men at den skal lade.Elevr
foreningen om at arrangere Udflugter og
SHinmenkomsler.
Et fhrhe'hvæfende Bestyrelsesmedlem.

Eksminislre er i Almindelighed en underTig og ikke allid filialende Race. Deres væseidligste Opgave synes ofte af være den: for
enhver Pris al komme l.ilbagyjil de elskede
Taburetter, og i den Hensigt søger de — som
man ser af vore Dages Politik — af gøre T.ivel saå surf som mulig! for dem,, der for Øje
Husk drt .rWjp I i b’i'H c I le r „a 3
re
blikket. indlager de eflerlraglede Stillinger.
Al jeg. naar jog allerede nu begynder at I il„s1adiglje<Lfeäs> hos alle-æéftl vrdsoiwMedprotestere, vil lide den Irisle Skæbne al blive
sammenlignet med Nulidens Eksminislre, er
,
i
■
jeg ikke blind for. men jeg njaa nu alligevel
fil at gøre Vrøvl.
|
Da jeg læsle Spidsarliklenj i sidste Num afhold! den 22. Maj sin ordinære Generalfor
mer af Medlemsblade!: Del fer. en gammel samling. Formanden, Oberst Dahl, aflagde
Erfaring, al Sommeren or den vanskeligste- ■Beretning om Selskabets. Virksomhed i 1908,
Tid at samle Medlemmerne paa, fordi der er hvoraf vi anfører: Der var indsendt 75 An
saa megel andet, der lokker og drager — saa søgninger om ledige Skolepladser, hvoraf de
tænkte jeg: Nu vil Bestyr’clsen ordentlig IS kom i Befragtning. SkoloaaFét begyndt“
koncentrere -sil Arbejde for al gøre Udflug med 9(> Elever og sluttede med 91. . Tji aim.
terne saa glimrende og liil rækkende, ni mim Forb-ei-edelseseksamey. fielst il ledes .14 Elever,
førsfng fremmesi søger al passe Elevforenin- som- alle bestod. 'Tiesuden-havde'SM
i gen og ikke (ager det saa nøje, hvis man som tidligere omtalt her i- Bl-adet, modtage)
- kommer til al forsømme noget andet derved. et af afdøde Købmand W. Christensen, stiftel
Men jeg blev sørgelig! skuffet. Der var Legal, stort 3 02 8 Kr.
'
De efter Tur fralrædende Medlemmer af
I absolut ingen Koucontrulioii i Bestyrelsens
Arbejde. Tværtimod. Elevforeningen holdt Bestyrelsen, Prof. Fr. Dahl og rand, p'olit.
2 Udflugter og Idrætsklubben I. Al Elevfor Chr. Heering, genvalgtes.

Det forenede Velprenhedsselskab

Husk Udflugten Lørdag den 10. Juli.
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Berner & Welander. PgMÉr „PIlllS

Vinhandel,

20, Kompagnistræde 20,
Telefon II 1095.

J'

Max Ibenfeldt,

, Emilievej Nr. 12,
anbefaler sine

ekstrafine Forstørrelser
til særlig billige Priser
samt

C. G. Paulsens 111'11". Udefotografering.
Etabi. 1892.

Tlf. Øbro 1733.

Juvelér og Guldsmed,

Vesterbrogade 50.

Telf. 6373.

Stort Udvalg i

Paul Paulsen.
Cyklefabrik

Nyeste Facons i

Forlovelsesringe
Alle Slags Reparationer udfores
solidt og billigt.

Og-

mekaniskVærksted

Ostersøgade 98.
Tlf. Øbro 1733.

Etabi. 1892.

Annoncepriser:
Kr. 1,00 pr. Felt.

: Dette

For 12 indrykninger (1 helt Aar>
10 Kroner.

Bladets Ekspedition:

bør findes paa Etiketten af ♦
det Dobbeltøl, De drikker. ♦

Klareboderne 14, 3. Sal
(Cand, pharm. Aage Schæfferls

Medlemmerne bedes om, saavidt muligt, ved Køb at fe:
støtte de Annoncerende, og bedes ved Indkøb hos dem
om at henvise ti! Medlemsbladet.
fei
k-,,..............

.............. _,................................... ,.......................
Dette Blad er leveret paa Posthuset 5. Juli.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.
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