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4. Aargang 1. December 1909 Nummer 12

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 2D)

Selskabets Bestyrelse:
Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.
Konferentsraud A. Knudsen, R.
Pastor D. C. Prior, R., DM.
Hofboghandler V. Prior.
Professor F. Dahl, R., DM.
(’.and. polit. C. Heering, R.
Dr. phil It II. Hæder

Skolekomitéen:
Professor F. Dahl, R., DM.
Dr. phil. H. H. Rædcr.
Sognepræst Emil Bruun.
Gymnasielærer C. V. A. Michelson, saml
Skolens Inspektør Marius [.und.

D F. V. S S. Elevforening 
[stiftet den 10 April 1895] 

har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skolen 
smut forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Slutte.
Foreningens Posladr.: I.ivjægerallé IC, Mczz. 
Foreningens Medlemsanlal: 178.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse: 
Bogholder Orla Larsen, Formand. 
Cand, pharm. Aage Schroffer, Næstformand. 
Assistent Rasmus Pedersen, Kasserer. 
Kontorist Rogert Rasmussen, Sekretær. 
Gymnasielærer G. V. A. Michelsen.

Alle Jnd- og Udmeldelser. Bortrejser og Flytninger Tiedes 
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Lirjægerallé 10, Mezz.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Maa- 

ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle 
Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt 
skriftlig 1il Næsfformd., 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.

Sammenkomst 
for 

Medlemmer med Damer
Onsdag den S. December 1000

! Kl. S‘/a præcis

i Myginds Lokaler (Linnésgade).

Syforeningens Orkester
afholder sin

lste Koncortaften 
med Assistance af 

Violinvirtuosen Hr. %*
PROGRAM:i

: Fr. Kuhlau: Elverhøj. Ouverture.
' Benj. Godard: Berceuse de Jocelyn.
[ los. Haydn: Serenade.

Georg Hoeberg: Gladiatorernes March af „Et 
Bryllup i Katakomberne“.

(Elevforeningens Orkester.)
Vieuxtemps: Violinkoncert i E Dur. .Op. 10.

I Cam. Saint-Saéns: Introduktion & Rondo capris-
I sicioso.
i Joh. Svendsen: Romance i G Dur.

(Violinvirtuosen Hr. %*)

i Efter Koncerten serveres for dem, 
; der maatte ønske det, den sædvanlige 
I Souper a Kr. 1,25.

Derefter Dans til Kl. 1.
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Elevforeningens Orkester.
Det er ikke ungen ny Idé, der nu or bragl 

ud i Virkeligheden; allerede for Aar lilbago 
er dor fall og skrevet om del morsomme og 
behagelige ved al have vort egel Orkesler; 
morsom! for Musikerne og Tilhørerne, beha
geligt for Foreningens Bestyrelse, der, naar 
den altid havde et sammenspillet indøvet Or
kester blandl Foreningens egne Medlemmer 
til Disposition, aldrig vilde- mangle Assi
stance fil en Ariominderholdmiig.

Tanken om el saadaul Orkester ligger saa 
snublende nær; blandt Foreningens Medlem
mer lindes snart en lie! Det, som onder en 
eller anden Form dyrker Musikkens skønne 
Kunst; burde da ikke disse kunstydendo 
Medlemmer slaa sig sammen for i Fælles
skab at kunne glæde og underholde deres 
ikke spillende Kammerater. Del synes saa 
selvfølgelig, al det krm kan forbavse, al Or
kestret ikke er opretlet for længe siden. 
Tankens Cd førelse har imidlertid, som saa 
ofte ved gode Idéers A'irkeliggørelse, hidtil 
stødt paa saa mange praktiske Vanskelig
heder, at dot ikke lykkedes at udføre Tan
ken. Først nu, i Foreningens femtende Aar, 
er del lykkedes, og efter Orkestrets Sammen
sætning al dømme maa man tro at Idéen 
virkelig først nn kunde blive til Virkelighed, 
da største Parten af de medvirkende hører 
til Foreningen« yngste Medlemmer.

Men nu or det som sagt sket, og den an
meldte første Koncert, Onsdag den S. De
cember, or del synlige Tegn: denne Aften vil 
blive et Vendepunkt i Foreningens Musikliv; 
forhaabentlig med store, og rige Forjættelser 
for Musikkens fremtidige Liv i Foreningen.

'fil Assistance ved den første Koncert ei
det' lykkedes Orkestreis Dirigonl at formaa 
en af Fremtidens utvivlsomme Førsterangs 
Tonekunstnere til at være Foreningens Gæst: 
vi nævner ham med Vilje som en af Frem
tidens største, for Irods sin l'ngdom — Heg
tet anfører 15—10 Aar — er lian allerede eu 
af Nutidens si ore.

Det tegner saaledes til at b.'ive en i flere 
Henseender betydningsfuld og interessant Af
ten, der venter Foreningens Medlemmer og 
Damer den 8. December; mød derfor alle, 
som paa nogen mulig Maad“ kan,-og hold 
vort eget Orkester nver Daaben, og mød 
fremfor alf præcist: del ret store Program 
bevirker al Koncerten vil begynde senesl 
Kl. 8f.

Mød l alrigt og præcist!
S.

Grundfondet.
—o—

Delle Aars llonler uf Gruiidl'omlskapi- 
lalen. der i Følge Slalullernc anvendes 
til Undersløl leise lil Medleinnier af 
I). F. V. S. S. Elevforening-. Det forenede 
Velgørenheds-Selskabs Drengeskole- og 
lignende Elevföreningen nærstaaende vel
gørende Inslilidioner, uddeles den 28. 
Januar 1910.

Ansøgere, der ønske al komme i Bo- 
I ragl 11 ing, maa inden Isle Januar 1910 
have indsendt Ansøgning, ledsagel af de 
fornødne Oplysninger, lil Beslyrclscns 
Formand, Hr. Bogholder Orla Larsen, 
Livja'gerallé l(>. Mezz.. O.

„At gavne og fornøje —
—o—

Al dømme eller dot vældige Fremmøde af 
Dcllagore paa Foreningens Mødeaften d. 10. 
November maa vore Medlemmer mod Da
mer være stærkt naturvidenskabeligt in
teresserede — eller ogsaa holder de meget 
al' at se paa Lysbilleder, for saa mange Men
nesker paa. én Gang er der ikke set paa For
eningens Møder, siden 1 tr. Fritz Johansen i 
Februar Manned holdt sil Foredrag om Dan- 
marksekspedit ionen. — Størstedelen af disse 
mange — eflor Sigende ca. GO — Deltagere 
mødte ovenikøbet forholdsvis meget præcist, 
saa del var en ret talrig Skare, der var sam- 
|e|, da Dr. Nordmann lidt før Kl. 9 begymllc 
sil Foredrag.

Dr. Nordmmm gav i sit livlige, halvanden 
Times Foredrag sine Tilhørere et klart Over
blik over vorl Fædrelands Tilblivelse og 
geologiske l'dvikling lige fra det Tidspunkt, 
da Landel. takkel være den store Islids Af
lejringer og Morænedannelser, rejste sig af 
Havet, og indtil del gennem stadig Omform
ning paa Grund af senere Jordperioders Af
lejringer og Sænkninger har antaget sin nu
værende Skikkelse. Foredragel var ledsaget 
af en lang Bække glimrende Lysbilleder, der 
rorestillede Parlier fra det. ganske Land samt 
fra Grønland og do schweiziske Alper, og 
som fortræffeligt anskuoliggjorde det iøvrigt 
meget populært anlagte Foredrag; foruden de 
rent geologiske Forhold omtalte Foredrags
holderen tillige ganske kort Danmarks Dyre- 
og Planteverden i do forhistoriske Tider, og 
fremviste nogle hertil knyttede Lysbilleder.

Efter Foredraget, dør lønnedes med Tit
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horernes Bifald, samledes Slørsfedelen til 
den Iradilioiælle Souper, hvorefter Oaiisen 
Ing'sin llegyndel.se: Foreningens uabenbart 
meget danselystne Ungdom havde — som 
•sidsl — ikke tilstrækkeligt af den dertil fast
sal le Tid, men krævede — og fik — en Eks
tratime. Bestyrelsen bor vist lage under al
vorlig Overvejelse al linde el Aliddel, der 
kan kurere Medlemmerne for deres snart 
merliaaudtagende Danseiver.

Modet den 10. November var en ganske 
overorden I lig fornøjelig og interessant Sam
menkomst, navnlig takket den store Tilslut
ning. Gid det maa varsle en ny Æra for 
Elevföreningens Mødea Hi ær!

En gammel I) ren g.

Fransk Aften.

morsom, al alle Tilhorerne snart laa paa 
Hyggen benåd Stolene og snart lau pan Ma
ven henad Bordene af I,atter. Hr. Sehram- 
Nielsen Hk ogsua efter sin Oplæsning en bra
gende Klapsalve lil Tak for hans Elskværdig
hed; en Tak han til fuklc havde, fortjent.

Eller oplæsningen samledes vi alle om de 
forskellige Spilleborde, hvor vi forlystede os 
dels med al spille og dels med at sortere 
Foreningens righoldige Kortsamling, som al 
lid viser sig al væro i den skønneste Uor
den. .lo, vi morede os rigtignok, og da vi 
i en sen NaHoiime kun nødtvungen! skilles 
Ira hinanden med Tak for den behagelige Af
løn. var del med el "Paa Gensyn næste 
Gang".

Ja, kære Læsere, det samme vil jeg slutte 
mød. Mød hilrigl og præcist næsle Gang, 
Elevforeinmieu kalder. Den har sandelig for- 
Ijenl del. Aælre

M o n s i e o r D u p o n I.
—o—

Den 24. Sovbr. 100U.
K æ r e Læse r! '

Vi savnede Dem og mange andre af Med- ■ 
lemmerne i Afles: del var Synd, thi det var
en meget numler og inleressant Aften, For- . 
eningen bød paa.

Del lader mesten Hl, at vor kære Styrelse 
snart igen maa begynde med de nam, saa 
gud! kendte ”Hip": Naar Foreningen kalder 
6. s. v., for del var ikke mange Medlemmer, 
der var samlet lil Seliram-Nielsehs Oplæs
ning i Aftes.

Klokken var 9, da undertegnede indfandt 
sig hos Mygind, ganske forpustet: saaledes 
havde jeg skyndt mig for at komme i rette 
Tid: jeg ved jo, al Elevforeningen næsten 
allid begynder sine Møder meget præcist 
(del slaar der i al Fald altid i Medlemsbla
dets, jeg blev heldigvis meget skuffel i derme 
Henseende.

.leg kom som sagt Kl. 9, og saa da til min 
slore Bædsel at kun 20 — lyve — Medlem
mer var samlet; vor kære Formand gik nor- 
vusl op og ned ad Gulvet, stadig spejdende 
hen mod Døren, om ikke nogle flere skulde 
vise sig. Da han saa mig komme, ilede eller 
rellerc toer han hen imod mig, greb mig i 
Kraven og sagde mod IJanlonstemme: ”Du 
kommer forsent, Usling!" .leg saa paa ham 
men sagde intet; Manden havde jo IX.

Da Klokken var 9| (i Bladel siod rigtig
nok 81, sandsynligvis en Trykfejl, Hm!), 
meide Styrelsen, at man nok kunde forsvare 
at begynde. Formanden greb bleg men fal
le! Furmandsklokken, og bød i faa men — 
som altid — velvalgte Ord Forsamlingen vel
kommen, og gav dernu’sl Ordet lil Hr. 
Sehram-Nielsen, som i elegante AMndinger 
salte os ind i den franske Komedie: N’avez- 
vous rien å declarer?" eller paa almindeligt 
Dansk: ”Har De intet, der skal forfoldes“?, 
som Hr. Sehram-Nielsen vilde læse op for
os. A'i blev nu i en Times Tid paa del bed
sle underholdt, med Opla'siiingen af denne 
forlradTelige Komedie, som HI Tider var saa

FORS KELLIGT.
—o—

D. F. V. S. S. E. F. I. K.
Gymnastikundervisningen er som forhen 

Tirsdag og Fredag Aften Kl. 9—10. Fægt
ningen Søndag Formiddag Kl. 9—10. Begge 
i Skolens Gymnastiksal, Aabenraa 29. Ind
meldelser modlages fremdeles.

A 1 b e r I .1 ensen.

Rabatkupons
HI Casino og Folkeleutret faas lil Stadighed 
hos alle Bestyrelsens Medlemmer, bande i 
deres Hjem og paa Foreningens Mødeaftc- 
ner.

Medlemslisten.
—o—

Ejnar Halland — er den 26. Oktober afrejsl 
Hl Buffalo. U. S. A.

Lauritz Larsen — Randersgade 16; ikke som 
i sidste Medlemsblad fejlagtigt opgivet: 
Aa i'h i isga.de 16.

Charles Præslrud — Hvilet lil Holger Dan- 
skesvej 69, I. Sal. t. h.

Læs Bagsiden!

llegyndel.se
isga.de
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Køb Deres Vin til Julen
hosBerner & Welander

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H 1095.

C. «. Paulsens Eftfl i»

Største Udvalg i 
alt Guld- og Sølvarbejde.

iüElegante og billige Julegaver.Hi
i Vesterbrogade 50. |

Telefon «37:».

JU^ginds 
Selskabslokaler, 

Linnésgade 25, 
passende til 

alle større og mindre 
Selskaber og Baller. 

Telt'. H 1230.
cXhh? g ft.

Agitér for Annoncer til Bladet!
Annoncepriser:

Pr. Felt: 1 Kr. For 12 indrykninger 
(1 Aar): 10 Kroner.

Bladets Redaktion og Ekspedition: 
Klareboderne Nr. 14, 3. Sal, 

cand. pharm. A. S c hæfter.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 1. December.

Udgiver: Bestyrelsen for Det forekede Velgørenheds Ssls«abs Skoles Elev Forening. 
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mont 13.


