
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


8. Aargang Mars 1913 Nummer 3

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)

Selskabets Bestyrelse:
Oberst 1. P. F. 1). Dahl, K., DM., Formand.
Konferenlsraad A. Knudsen, R.
Pas I or D. C. Prior, K., DM.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand, polit. C. Heering, R.
Dr ph.! H H. Ræder
Forlagsboghandler E. II. Hagerup, R.
Apotheker K. K. Riise.

Skolekomitéen:
Professor F. Dahl, R., DM.
Dr. phil. II. II. Ræder.
•Sognepræst Emil Druun.
Gymnasielærer C. V. A. Michelsen, samt 
Skolens Inspektør Marius Lund.

D F. V. S S. 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.: Vesterbrogade 37, 4. S.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Foreningens Medlemsantal: 198.

Elevforeningens Bestyrelse:
Cand. pharm. Johs. Brunby Jensen, Formand. 
Dekoralionsmaler Sophus Richter, Næslfmd. 
Bankassistent Knud Steen, Kasserer.
Apofheksmedhj. Hans Rosenkjrer, Sekretær.
Slud. med. Chr. Rahbek-Østcrgaard, Sup

pleant.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, cand 
pharm Johs. Brunby Jensen, Vesterbrogade 37, 4. Sal.

Søndag den 2. Marts 
Kl. 7’4 

afholder Elevforeningen 
i Wittmacks Lokaler, 

Holmens Kanal, 

sin aarlige

I Stiftelsesfest 1
med

Komedie og Bal.

PROGRAM:

En Bryllupsaften.
Lystspil i 1 Akt af 
Peter Nan s en.

Værelser til Leje.
Faree i 3 Akter.

«irs

BILLETPRISER: Kr. 0,75 og 1,00.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be

gyndelsen af hver Manned og leveres gratis 
til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet 
vedrørende bedes sendt skriftlig til 
Suppleanten, stud. med. Chr. Rahbek-Øster- 
gaard, Jernbanegade 5, 3. Sal (B.).

Artikler, der «nskes oplagne, bedes indsendt inden den 
20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssighcdei* ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet hedes s l ra k s meddelt del lokale Postkontor.

Derefter Bal til Kl. 4. 
Baltegn Kr. 0,75.

Kl. ca.

Fællesspisning.
Fællesspisningen: Kr. 2,50.
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Martsfesten.
Søndagen den 2. Marts afholder Elevforenin

gen sin Stiftelsesfest mod Komedie og Bal. Det 
er den eneste Gang i Sæsonen, hvor Elevfor
eningen fremtræder for Offentligheden, saa det 
skulde være Aarets Clou. For at det kan 
ske, maa hvert Medlem i vor Forening give 
sit Bidrag — og det maa endog være et væg
tigt Bidrag — saa at Elevforeningen, med de 
faa Medlemmer der faktisk findes, kan over
vinde de store økonomiske Vanskeligheder, vi 
ved den Lejlighed udsætter os for.

Hvad der særlig kan hjælpe os, er selvfølge
lig, at Billetsalget bliver saa stort, som det paa 
nogen tænkelig Maade kan blive. Elevforenin
gens Medlemmer maa alle komme, og ikke nok 
hermed, men ogsaa medtage en stol' Venne
kreds — vi maa have Wittmacks Lokaler fyldte 
til sidste Plads den Aften.

Gør Medlemmerne deres, saa sørger Besty
relsen for Aftenens øvrige Program. — Og lad 
os saa se en Smule paa Aftenens Begivenheder.

Der er i Aar to Stykker paa Programmet; en 
lille Enakter og en større Farce. Enakteren, 
der spilles af nogle af de ældre i Elevforenin
gen, maa af den Grund særlig være en Attrac
tion for en Del ældre Aargange, der kun sjæl
dent viser sig i Foreningen, men som nu ved 
denne Lejlighed vil kunne opfriske de gamle 
Theaterminder fra Elevforeningens tidligere 
berømte Dilettantforestillinger — og hvad Far
cen angaar, saa er den saa morsom og munter, 
at den baade kan gouteres af de ældre som af 
de yngre.

Endelig er der en lille ny Formalitet, hvad 
Aftenunderholdningens Billetter angaar. Ved 
Indgangen beholder hver det halve af sin Bil
let, som saa senere afleveres ved Købet af Bal
sløjfer. — Paa. don Maade haaber vi at kunne 
holde Uvedkommende borte fra Festen.

Dette om Aftenunderholdningen !
Hvad Fællesspisningen angaar, haaber vi og

saa, at der her vil blive stærk Tilslutning, bort
set fra den ekstra 25 Øre, vi desværre har vie
ret nødsagede til at lægge paa. Vi har i Aar 
undladt at trykke Spisebilletter, da vi ansaa 
dem for overflødige, idet vi, som ellers ved vore 
øvrige Sammenkomster, vil lade en Tjener op- 
kræve Pengene ved Pordet.

Hermed tror vi at have givet et udførligt Pro
gram for Festen — og vi haaber nu, at vi maa 
so saa mange baade kendte op; ukendte -Ansig

ter i Elevforeningen den Aften, som vi i det 
hele taget kan faa samlet.------- Og lad os saa 
more os den Aften I —

Bestyrelsen.

Inden —I
—o—

Jeg trak i den berømte Klinke i Aabenraa 
‘29 — som vi vel sagtens alle febrilske har truk
ket i, naar vi om Morgenen var silde paa Fær
de. — Jeg hørte den store Dør smække haardt 
i bag mig, og befandt mig indenfor den gamle 
Skoles Mure — og jeg overvældedes af mange 
gode og kønne Minder.------------ Alen jeg havde
jo et ganske andet og vigtigere Maal.

Oppe paa anden Sal hørte jeg allerede de 
støjende Skuespillere og Skuespillerinder, der 
gav deres Rolle den sidste Affiling.

Jeg tillod mig at se ind gennem Klappen i 
Døren, og der gik, som i gamle Dage, en under
lig Dæmpning over hele Forsamlingen — noget 
i Retning af en Sky hen over en Kornmark.

Det var selve Sceneinstruktøren, der lukkede 
mig ind.

„Naa, hvordan gaar det? Bliver det godt?“
„Selvfølgelig! Naar nu Skuespillerne er arri

verede, kan Du nyde Stykket.“
„Hvor længe varer Farcen?“
„Fem Kvarter — halvanden Time — dér om

kring. — Naa, lad os saa begynde. Første 
Akt, første. Scene.“ Lange gaar febrilsk op 
og ned ad Gulvet. „Værs’go!“

Jeg blev placeret i en Krog og nød i halv
anden Time en Hr. Faaborg, en Fru Faaborg 
— en Regenskarl — en Frøken Lili — og, jo. 
Gud ved hvad! — Og da jeg ganske overvældet 
fulgtes til Dørs af Sceneinstruktørens spør
gende Blikke, maatte jeg indvendig indrømme, 
at det var et stort Arbejde, der blev gjort- her 
— og at det lovede godt!

Interviewe r.

Da vi var 21.
—o—

Det var virkelig en vellykket Aften — til at 
begynde med. Der var mange Mennesker, og 
Bestyrelsen havde flottet sig med fine Program
mer. Ak, men hvad er et Program — noget, 
man ligesom Principper kun har for at bryde. 
Det gjorde de optrædende da ogsaa i højeste 
Grad Brug af ; men Folk morede sig lige godt, 
og vi skylder Hr. Ahlmann og Brødrene Bon- 
nén Tak for den Aften

Derefter skred man til at tilfredsstille Bugens 
urdø Krav. Da Formanden og Næstformanden 
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havde bænket sig, begyndte man at spise udon 
smaalige Hensyn til, at der var 21 Mennesker, 
der ikke kunde faa Plads ved Bordet. Disse 
ulykkelige, forsultne lokkede man ved Løfter 
om, at de straks skulde faa Mad, ind i et Side- 
vrmælse, hvor de efter 45 (fem og fyrre) Mi
nutters Venten endelig fik noget at spise; men 
da var man færdig ved Hovedbordet.

Der er en Mand, som man ved denne Lejlig
hed bør være dybt taknemmelig: — det er 
Foreningens Digter. Thi tænk blot: Sæt, Dig
teren havde begaaet en Sang til Foreningens 
.Hædersgæster, de nys udgaaede Elever fra Sko
len, og sæt, én efter Sangens Slutning havde 
raabt: „Frem med dem, lad os skaale med 
dem!“ Ak vélda havde Selskabet maattet 
ulejlige sig ind i Sideværelset, hvor de alle Sul
tens Kvaler lidende, denne Aften særligt ind
budte Hædersgæster blev foreviste. Men, Gud
skelov : vor Digter havde forudset, at Hæders
gæsterne ikke fik Plads Ved Bordet — saa 
Skandalen blev undgaaet.

Naa, Aftenen endte godt: der var animeret 
Bal. Henriksen overgik sig selv — Jonas over
gik sig selv — han spenderede en ekstra Times 
Dans — der var Jubel og Feststemning. Selv 
de, der var døde af Sult, vaagnede on igen, og 
tilgav. Alen alligevel — Gentagelse frabedes 
energisk.

En af de 2 1.

Hvor har den elskværdige Anmelder Ret i, 
at hvad der prægede Aftenen den 12te var 
Programafvigelser saavel ved Underholdning 
som (ak! desværre!) ved Bordet. Ved Hoved
bordet var dækket 40 Converter. At Anmelde
ren ikke opnaaede at være blandt disse 40 lyk
kelige, er selvfølgelig beklageligt; — men hav
de han formaaet blot gennem sin ene Mundvig 
at udtrykke en lille Smule af do Sultens og 
maaske Tørstens Kvaler, lian aabenbart har 
gennemgaaet, vilde sikkert en barmhjertig og 
kammeratlig Sjæl have ofret sig for ham, og 
derved forhindret hans, ak! altfor snarlige Af
gang, ved Sultedøden. — Hvad i det hele Pro- 
gramafvigelsei’ angaar, maa vi med Glæde til- 
staa, at vi heldigvis føler os saa unge, at vi 
kan goutere dem, naar Grunden til dem ligger 
i en saa stærk Tilslutning som sidst.

Bestyrelsen.

Til de nye Medlemmer!
—o—

De nye AJedlemmer, der forleden glædede 
Foreningen ved at deltage i vor Sammenkomst, 
bedes herved modtage vor Undskyldning for 
det lille Uheld ved Bordarrangementet — men 
det enestaaende store Antal Deltagere overvæl
dede saavel Vært som Bestyrelse. Naa, jeg 
haaber, at I trods alt — baade fik, hvad I kunde 
spise — og iøvrigt befandt Jer godt hos os — 
saa godt, at vi ogsaa i Fremtiden kan gøre 
Regning paa Jer Tilstedeværelse ved vore Fe
ster.

Derfor Tak for sidst
—- og paa snarlig Gensyn.

Formande n.

Har I hørt —?
—o—

Har I hørt, at vi til Alartsfesten skal beholde 
Halvdelen af vor Billet ?

og at vi ikke faar Balsløjfe, hvis vi har smidt 
den væk ? j

Har I hørt, at vi skal have Fiskerand til 
Fællesspisningen ?

og at vi, hvis vi heldig har overstaaet den, 
skal have Dyreryg ?

og endelig_til Slut Flødeis?
Har I hørt, at den Flødeis skal være ræd

som — ?
men at det kun er et enkelt Medlem, der- 

siger det —? saa vi er ganske rolige!

Medlemsmøde
afholdes .

i Set. Andreas Ordenens Lokaler 
— Frederiksberg Alle 11 — 
Onsdag den 26. Marts 1913 

Kl. 9.

Oplæsning.

Spillene
vil være fremlagte efter Oplæsningen.
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C G. panbm (ftfig., 
jJxeJ Johansen, 

Juveler & Guldsmed 
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET: 

Forlovelsesringe. 
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Bogbinden.
Thorvald Valerius,

Brolæggerstræde Nr. 2
(grundlagt 1870).

Telefon: Byen 1587.

Bladets Redaktion og Ekspedition: 
------==m Jernbanegade 5 3, B. i =--------  

Stud. med. Chr. Jiahbék-ØHtergaard.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 26. Februar.

Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


