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Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]
giver Understøttelse samt underholderen 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 II H. Ræder
Skolekomitéen:
Professor F. Dahl, R., DM.
Dr. phil. H. H. Ræder.
Sognepræst Emil Bruun.
Lærer C. Ah A. Michelsen, samt
Skolens Inspektør Marius Lund.

D F. V. S S. Elevforening
[stiftet den 10. April 1895]
,
har til Eurmaal at samle forhenværende Elever af Skolen j
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat |
Samvær og gensidig Støtte.
I

Foreningens Postadr.: Livjægerallé 16, Mezz. ।
Foreningens Medlemsantal: 175.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Elevforeningens Bestyrelse:
Bogholder Orla Larsen, Formand.
Cand, pharm. Aage Schæffer, Næstformand.
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 16, Mezz.

Vort Blad.
V

Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Man
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 Maanod, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.
Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Nummer 1O

Første
Vinte rsammenkom st
for

Medlemmer med Damer
finder Sted

Fredag den 8. Oktober 100!) Kl. 8 'A
i Myginds Lokaler
(Linnésgade).

Aftenunderholdning.
Musik & Sang.
Efter Aftenunderholdningen serveres
for dem, der maatte ønske det, den
sædvanlige Souper å Kr. 1,25.
Aftenen slutter med

Dans til Kl. 1.

Ekstraordinærafholdes
keinmllorsiiiiiliiig
Tirsdag den 26. Oktbr. KI. II

i Myginds Lokaler
(Linnésgade).
DAGSORDEN:
Forslag til Lovændring.

§ 6 foreslaas ændret:
„Medlemmerne samles til Møder og' sel
skabelige Sammenkomster, saa vidt muligt
2 Gange om Maaneden fra September til
April; i Sommersæsonen Maj til August af
holdes 1 eller 2 Udflugter.

Ved hver Sammenkomst skal mindst eet
Bestyrelsesmedlem v.ære til Stede.“

Efter (lenoraIforsamlingen
O :

Spilleaften.

D. F. I'. S. S. E. F. Medlemsblad.

Vintermøderne.
Sommeren et- forbi, og vi slaar i Begreb
med at gaa ind til Vintersæsonen. Det er
Bestyrelsens Hensigt at gøre Vintermøderne
saa tillrækkeude for Medlemmerne som vel
muligl, idet den har tænkt sig at arrangere
saavel Foredrag og Oplæsning som Sang- og
Musikaftener. Men for at dens Bestræbelser
i denne Reining skal kunne krones med
Held, er der en Ting, den ikke maa savne,
og det er Medlemmernes Tilslutning, hver
Gang den kalder.
Det er i vore Dage og tilmed for en lille
Forening som vor slel ikke nogen let Sag al
skaffe Foredragsholdere eller kunstnerisk
Assistance, særlig naar denne tilmed skal
være velvillig, som Forholdel med mege! faa
Undtagelser er hos os.
Naar Bestyrelsen endelig har hall Heldel
mod sig til at sikre sig en saadan velvillig
Assistance, bliver nemlig del første Spørgsmaal, der stilles til den fra vedkommende
Foredragsholder eller Kunstners Side: "Hvor
mange tror De, jeg kommer lil al optræde
for?“
Naar en saadan Kunstner har ladet sig
overtale til at assistere velvilligt, er det nem
lig ret naturligt hans Ære om at gøre at
komme til at medvirke for saa mange som
muligt.
Det er os derfor magtpaaliggende i Vin
terens Løb at kunne byde vore Gæster fyldte
Sale at optræde for, da dette jo egentlig er
det eneste Vederlag, vi kan byde dem fol
deres Medvirkning. Og et endnu skylder vi
dem. og det er at give Møde i ret le Tid.
Mød derfor talrigt og præcist ved de lilsl ti tidende Vintermøder.
Bestyrelsen.

Den ekstraordinære Generalforsamling.
—o—
Dei er vist den hurtigste Generalforsam
ling, vi endnu har haft i Elevforeningen, for
da vi endelig fik begyndt, varede det kun
i-i. 5 Minutter al faa behandlet de 2 fore
liggende Lovændringer, hvoraf den ene
enddda vil blive af stor Belydning for Elev
foreningens frem I idige Sommersæsoner.
Vi skriver med Rette: da vi endelig fik be
gyndt, før med den sædvanlige Præcision,
der kendetegner Foreningens Medlemmer,
blev Klokken omtrent halvti inden den første
Snes Medlemmer var samlet, og færre kunde
man jo ikke godt være, naar det skulde
ligne en Generalforsamling.
Til Dirigent valgles Hr. Frederik Peder
sen. der erklærede Generalforsamlingen t'or
lovligt indvarslet og derpaa safte Punkt 1

under Afstemning, idet han i Betragtning
af, at det for delle Punkts Vedkommende
var 2den Behandling — ikke uden højlydt
Protest — nægtede Diskussion; Lovændrin
gen blev enstemmigt vedtaget.
Derefter saltes Punkt 2 til Behandling,
men denim meget gennemgribende Lovæn
dring gav' mærkeligt nok ikke Anledning til
Diskussion, og saltes efter en kori Anbefa-

4. Åary. Ar. 10

ling uf Kassereren derfor straks under Af
stemning, hvilket resul lerede i Lovændrin
gens Vedtagelse (19 Stemmer for, 1 Stemme
imod): det viste sig altsaa, at langt den stør
ste Part af Medlemmerne var enige med Be
styrelsen i at ophæve de maanedlige Som
merudflugter, hvis største Resultater i de se
nere Aar kim har været en Række uforholds
mæssigt store Udgifter for Foreningen; det
havde dog ikke været uden Interesse at have
hørf nogle Udtalelser fra. den Part, der ikke
er enig med Bestyrelsen, men det kan
maasko komme ved Lovændringens 2 den
Behandling, hvis da ikke Dirigenten nægter
Diskussion, hvilket rigtignok hidlil ikke har
værel Skik og Brug i Elevforeningen.
Efter Generalforsamlingen tog Medlem
merne fat ved Spillebordene med en ikke
ringe Energi og Ihærdighed, vist i betyde
lig Grad opildnede af det vældige Arbejde,
det koslede al faa samlet et Par fuldstæn
dige Spil ibland! den Bunke af usorterede,
ilugaaedo og mangelfulde Spil, der var stillet
lil Medlemmernes Disposition; dette Forhold
er forhaabenllig ændret lil næste Spilleaften.
I Løbel af Aftenen ankom endnu eu Del
Medlemmer, saa al det lykkedes at faa det
samlede Antal Deltagere bragt op lit 38, hvil
ket vilde have været et rigtigt pænt Resul
tat, hvis disse 38 havde været samlede vod
Xitiden.
N. N.

Stort Efteraarsbal, Blomsterfest —.

—o—
Al dømme efter de gyldne Løfter i sidste
Medlemsblad, tegnede del da endelig til at
blive en storstilet Fest, cl ordentlig fedt
Punktum efter den Række elendige "Som
merudflugter“, for hvilke Grimdlovsturen
var den pragtfulde For-ridder. — Fuld af
spændt Forventning stævnede jeg hin Aften
ud mod Frederiksberg, hvor jeg efter en
energisk Søgen og Forespørgen hos Herodes
og Pilatus, endelig stod foran Indgangen
til det forjættede Land. Jeg fik fat i noget,
der lignede et Havegærde og krøb i Mulm
og Mørke langs med dette, indtil jeg ende
lig naaede en af en middelalderlig Lygte
svagt oplyst Gaardsplads; ved Hjælp af
Skinnet fra bemeldte Lygte fandt jeg for
holdsvis hurtigt Trappegangen. Glad over
at være non el saa. vidt, sprang jeg op ad
Trappen, men — o Skræk! — oppe paa Af
satsen opdagede jeg Gymnastiklærer Alb.
Jensen, som i den sidste Tid med eu ukendt
Iver har notere! Deltagere paa sil Hold og
Iruel dem med Mishandling og anden Ulykke,
hvis de ikke kæm. Jeg log hurtig den Beslut
ning al vende om og atter forsvinde ud i
Mørket, mon — han havde opdaget mig.
"Xej, Goddag, gamle Dreng", brølede han,
"værs’go’ at tage Hatten af og hvil Ørerne“.
Xaa, jeg hk jo Tøjet af, men nu begyndte en
Eksamination af den anden Verden. Han
forlalte om Nytten ved Gymnastik og Boks
ning elc., han blev ivrig, indlede sig op, log
mig i Kraven og satte mig op mod Væggen.
En saadan Omgang var jeg ikke forberedt
paa, ja, jeg havde endogsaa vårnet saa tiforI siglig al undlade al nummerere mine Knog-
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ler inden jeg gik hjemme fra. ”Skriv“, støn
nede jeg, — og lian noterede.
Det bliver nok en hyggelig Allen, tænkte
jeg, idet jeg lorrede Angstens Sved af min
Pande og fortumlet gik ind i Salen. Men,
hvor jeg blev forbavset. Sikken Pragt;
sligl har jeg endnu aldrig sei i Elevforenin
gen. 1'tallige Glødelamper funklede i Salens
Loft, halvvejs dækket af en Mængde RønneI ær: slore Grene, ja fiele Træer var bundet
fast Hl Kronerne og lod de pragtfulde røde
Klaser hænge ned, saa de næsten daskede
de dansende i Hovedel. Langs Pillespejlene
pnoede sig mægtige Sværdliljer, der dannede
pragtfulde Rammer om de Skønne, der stod
> og glattede paa Frisuren eller rettede paa
Balkjolen eller Blomsten i Haarel. En Bal
sal uden Spejlo — umuligl. Men ret længe
Hk jeg ikke Lov til al slaa og fordybe mig i
Herlighederne. nej, Gulvet var nylig dryppet
over med Slearin, del var glat, og jeg blev
revel med af SI rommen og hvirvlet rundt,
snart i on rap Polka over Stok og Sten,
snart i on sagte vuggende Vals eller en glad
trail.
Vi ældre Medlemmer bliver helt
unge i Elevforeningen, ja, der er s’gu slet
ingen gamle.
Men im gik Fløjdørene op, Marchens To
ner lod. og man marcherede ind lil do blom
stersmykkede Borde, hvorom man hurtigt
bænkedes. Sulefadene lømles, og man øj
nede ogsaa snart Bunden i Flaskerne. Det
manglede lige saa lidt paa Mad og Drikke
som paa godt Humør, al I sammen lige uund
værligt. Mon Lystigheden kulminerede, da
den lovede Overraskelse kom vod Kaffen, og
denne Gang blev vi ikke narrede: det var on
virkelig Overraskelse, nemlig Hr. Magister
Viggo Petersen, der oplæste on Del Humo
resker af Slockholmcrredaktøren Dan alias
Bergmann. Hvor vi morede os, da den lune
fulde Motorbaad stak til Søs med den skikke
lige gamle Bedstemoder med samt hendes
Strikkestrømpe: hvor vi jublede, da don
gamle Husholderske fiskede Suppekødet op
af del nyserhvervede Badekar, og da Luftskipperens Ledsager, idet Ballonen dalede
med en foruroligende Fart, ved Hjælp af en
smidig Pegefinger praktiserede den nylig for
tærede Frokost udenbords. Den ene Histo
rie afløste den anden, og hvilken, der var
den morsomste, er vanskelig! at afgøre.
Mon endelig holdt Hr. Petersen op, Gud
ske Lov da, Ihi vore Maver kunde næppe
have taalt mere. Nu lød Klaverets Toner
aller, og man tog fat, hvor man slap sidst.
Endnu flere Timer gik Dansen, kun afbrudt
af en Pause, og da vi endelig pakkede sam
men og Klaveret lukkedes, var det ikke saa
langl fra af blive lysi. Vi marcherede atter
ad Byen til den lange Vej, hvor et Sted en
hæs Fonograf fra en Morgenbeværtning
kaldte de forbi vandrende til sig.
Saa endte den Fest, og med den Somme
ren; Vinteren slaar alfer for Døren, og forhaabenllig vil en Del flere Medlemmer givo
Møde, saa al de overordentlig gemytlige
Sammenkomster kan blive fortsatte under
betydelig større Tilslu 111 ii ig.
Do har fortjenl det!
Onkel.
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Gymnastik.
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Opmærksomheden henledes paa Idiwlsklubbens Gymnaslikkursus, som begynder
Fredag den I. Oktober Kl. 9 i Skolens Gym
nastiksal og fortsættes hver Tirsdag og Fre
dag Aften Kh 9—10.
En Del Medlemmer har tegnet sig som Del
tagere, og del er med en særlig Glæde, al.
jeg nævner 2 af Foreningens ældste Med
lemmer som Deltagere; de har herved givet
el Eksempel lil Efterfølgelse ikke blot for
andre ”gamle“, der ved Gymnastikkens
Hjælp vil forynges og hente fornyede Kræf
ter, men ogsaa for alle de unge, som vi>
bevare deres l'rigdom og Smidighed.
Ved af gennemse Medlemslisten har det
forbavset mig af se, hvor faa af Foreningens
Medlemmer, der slutter sig lil den nyopret
tede Klub og arbejder med paa dens Formaal: at fremme, udvikle og vedligeholde
den legemlige Kraft og Smidighed og lillige
ved del kammeratlige Samvær styrke det
gensidige Baand mellem Foreningens Med
lemmer; delte bør være anderledes. Maaske
passer øvelsestiden ikke for alle, men naa>’
blot alle de idrætsinteresserede Medlemmer
vilde lade mig vide, hvornaar de har Tid,
enten Morgen eller Aften, vil del næppe værn
vanskeligt af faa arrangeret nogle Hold, der
kan tilfredsstille alle Ønsker.
For de ganske unge Medlemmer vil der
blive tagel det tilbørlige Hensyn fil Konliiigentet. For øvrigt slaar jeg til Disposition
med alle Oplysninger, enten paa Skolen (i
Øvelsesliden) eller i mil Hjem, Holmens
K a n a 1 28, 2. S a 1.
Opmærksomheden henledes lillige paa
Fægteundervisningen, der begynder Søndag
d. 3. Oktober og fortsættes hver Søndag i
Vinterhalvaaref fra 8—11 Fm.
Lad os nu hurligsl mulig! faa lidt Gang
i Indmeldelserne: jeg har fornylig, med Henblik paa de mange Indmeldelser, anskaffet
mig en stor og rummelig Brevkasse, saa der
”r Plads nok.
A 1 b e r t Jensen,
Holmens Kanal 28, 2. Sal.

FORS KELLIGT.
—o—
Bryllup
fejredes den 25. September af Hr. mag. art.
Schram Nielsen og Frk. Meta Thomsen. Til
Lykke!
Hjemvendte.
I Løbet af September er 2 gamle Kamme
rater, nemlig Poul Hersom og Anton Brandl,
vendt hjem fra (bilandet, henholdsvis fra
Dublin og fra Berlin.
Vi kan trøste Foreningens korlspillendo
Medlemmer med, at Bestyrelsen har anskaf
fet et større Parti nye Spillekort, der skal
indvies den 26. Oktober.
Rabatkupons
til Casino og Folketeatret faas lil Stadighed
hos alle Bestyrelsens Medlemmer.
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Berner & Welander.

Vinhandel,

20, Kompagnistræde 20.

Myginds

SebHabsloHsler,
Hinuésgade 25,
anbefales Foreninger og

Selskaber. @

Telefon H 1095.

Tlf. JI. 1330.

JGi it-3 y’aq. k.

C. CL Paulsens Eftf.
Johansen,
Juvelér og Guldsmed,

Vesterbrogade 50.

Telt. 6373.

Stort Udvalg i

a/t ^uk/- og So^
Nyeste Facons i

Fra 1. Oktober 1909
er min Adresse:

Holsteinsgade 62,4 0.
Hermann Jensen.

Forlovelsesringe.
Alle Slags Reparationer udfores
3^^ solidt og billigt.

Etabi. 1892.

Tlf. Øbro 1733.

Paul Panisen.
Cyklefabrik
og

mekaniskVærksted

Østersøgade 98.
Tlf. Øbro 1733.

Etabi. 1892.

Bladets Redaktion
og Ekspedition:

Klareboderne 14, 3. Sal
(cand. pharm. Aage Si-lwffer).

Si

i««
ic^l

Medlemmerne bedes om, saavidt muligt, Fed Køb at
støtte de Annoncerende, og bedes Fed Indkøb hos dem
om at henFise ti! Medlemsbladet.
_

Dette Blad er leveret paa Posthuset 2. Oktober.
(Tilgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.
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