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8. Aargang December 1913 Nummer 8

D. F. V. 3. 3. 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: 209.

Elevforeningens Bestyrelse:
Cand. pharm. Johs. Brunby Jensen, Formand. 
Assistent Ludvig Pedersen, Næstformand. 
Korrespondent Knud Andersen, Kasserer.
Bogholder Sigurd Vendelboe Hersom, Sekretær. 
Ass. u. Mag. Aleth Thomsen, Suppleant.

Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, eand. 
pharm. Johs. Brunby Jensen, Vesterbrogade 37, 4. Sal.

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)

Selskabets Bestyrelse:
Oberst I. P. F. D. Dahl, K., DM., Formand.
Konferentsraad A. Knudsen, R.
Pastor D. C. Prior, K., DM.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand, polit. C. Heering, R.
Dr. phil. H. H. Ræder.
Forlagsboghandler E. H. Hagerup, R.
Apotheker K. K. Riise.

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

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be

gyndelsen af hver Maaned og leveres gratis 
til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet ved
rørende bedes sendt skriftlig til Boghol
der Sigurd Vendelboe Hersom, Istedgade 38, 
2. Sal, B.

Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 
40. 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.

Onsdag den 10. December 
Kl. 83/4:

Ueberhretll-Aften.
Kl. 9 vil Hr. mag. art. Viggo Peter

sen fortsætte sit den 19. Oktbr. paabe
gyndte Foredrag om

Lady Hamilton.
Kl. ca. 10: Aabent Kaffebord A Kr. 

0,50 pro persona.
Improviseret Dans til Kl. 1.

Sang A Musik!
Spillene vil være fremlagte i Spille

værelset !

Den 10. December
vil Hr. Viggo Petersen holde det af
sluttende Foredrag om Lady Hamilton.

De, der var til Stede ved forrige Møde, behø
ver sikkert ingen yderligere Opfordring til at
ter at møde op denne Gang. Nysgerrigheden 
efter at erfare den berømte Dames videre Livs
skæbne vil simpelthen ikke lade dem i Ro.

Imidlertid vil ogsaa enhver, der ikke var til 
Stede sidst (og det var ikke saa faa), have 
Udbytte af at paahøre anden Halvdel af Fore
draget.

Hr. Viggo Petersen, der sidst berettede om 
de Trængsler, Heltinden gennemgik, inden hun 
naaede at blive Lady Hamilton, vil nemlig 
denne Gang fortælle om hendes Liv som histo
risk Personlighed samt om den Indflydelse, hun 
fik paa engelsk Politik.

løvrigt er Aftenens Program saa mangeartet, 
at der absolut er noget for enhver Smag. (De 
spillende vil i uforstyrret Ro kunne tilfreds
stille deres Lidenskab i Spilleværelset). Og lad 
os alle være enige om at give det sidste Møde i 
det gamle Aar den Tilslutning, som desværre 
ikke alle de tidligere fik.
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Dr. phil. H. H. Ræder.
I dette Efteraar har Hr. Dr. phil. H. H. 

R æder været knyttet til Velgørenhedssko- 
len i et kvart Aarhundrede.

Hr. Dr. Ræder har i disse mange Aar været 
en af Skolens paalideligste Støtter og har ved 
sin bramfri Optræden og sin store personlige 
Elskværdighed kun vundet sig Venner blandt 
dem, med hvem han er kommet i Berøring.

De, der har haft det Held at faa ham til 
Lærer, vil altid erindre ham som en ligevægtig 
og pligttro Personlighed, der med Interesse og 
Omhu varetog sin Lærergerning, og vi er over
beviste om at være i nøje Overensstemmelse 
med disse hans gamle Elever, naar vi bringer 
Hi'. Dr. Ræder vor varmeste Tak for de svund
ne 25 Aar, og udtaler Haabet om, at Skolen 
endnu i mange Aar maa kunne nyde godt af 
Jubilarens Indsigt og Dygtighed.

Den ny Inspektør.
—o—

Efter hvad vi erfarer, er Hr. cand. phil. J ø r- 
g e n F i n k-J ensen udset til — efter Hr. 
Lund — at overtage Posten som Inspektør ved 
vor gamle Skole.

Hr. Fink-Jensen er for Tiden Realskolelærer 
i Aalborg, men vil allerede fra 1. Januar be
gynde sin Virksomhed ved Skolen, saaledes at 
han, naar Tiltrædelsesdagen kommer, kan være 
fortrolig med sin fremtidige Gerning.

R e d.

Medlemsmødet Onsdag d. 2 7.« 1913.
Ethvert andet Sted vilde en Meddelelse, som 

den Formanden bragte, om, at Foredragsholde
ren var bleven siddende fast et Sted i Jylland 
og saaledes forhindret i at holde sit Foredrag 
for os, have fremkaldt et Oprør, som sikkert 
ikke vilde have lagt sig, før et Surrogat for 
den borteblevne var fremskaffet. Men Elev
foreningens Medlemmer er heldigvis af en gan
ske anden og bedre Støbning end andre For
eningers, de modtager en saadan Meddelelse 
med ophøjet Resignation, og i dette Tilfælde 
varede det da heller ikke længe, før sidste 
Skygge af den øjeblikkelige Skuffelse, der hav
de lagt sig over- diverse Ansigter, var forsvun
det, og alle var placerede i smaa Grupper 
rundt om i Lokalerne.

Hist havde en Skare unge Handelsmænd om
ringet Emil Poul se n, der trakterede dem 
med alle mulige Handelshistorier varierende 
mellem virkeligt og uvirkeligt. Rædselen stod 
malet i Tilhørernes Aasyn, og de syntes slet 
ikke at savne det aflyste Foredrag. Her hav
de Formanden bænket sig sammen med tre 
andre hæderkronede Medlemmer om en fornøje

lig lille L’hombre. Ogsaa i denne lille Kreds 
syntes man helt at have glemt Skuffelsen; 
navnlig Formanden saa helt straalende ud, men 
det var heller ikke, uden Grund; den foran 
ham liggende gyldne Bunke hævede sig højere 
og højere. I de øvrige Grupper, hvor man 
ligeledes dyrkede Spillets Glæder i Form af 
smaa Seks og Tredser og endnu mindre Dam- 
partier, var Stemningen ligeledes udmærket.

Ved halv Tolv-Tiden samledes vi alle — 30 
i Tal — ved det af store Basser og dejlige 
smaa Konditorkager — der var mindst en tre— 
fire Stykker til hver — bugnende Kaffebord, 
hvor Resten af Aftenen nærmest formede sig 
som en Afskedsfest for vor bortdragende Kas
serer.

I det hele taget kan Elevforeningen med 
denne Aften notere endnu en vellykket Sam
menkomst til de mange.

L u t h.

AGITER FOR NYTAARSFESTEN!

Revuen I
—o—

Jeg ifører mig liøj Hat og ren Flip og begiver 
mig, i den Hensigt at erfare lidt om Revuen, 
mod Digterens Rige. Efter en lang og møj
sommelig Opstigning staar jeg ved Døren — - 
og ringer.

Jeg hører Lyden af en Stemme, den kommer 
nærmere og nærmere, og jeg opfatter i en ri
vende Ordstrøm „den lille Havfrue“, „ingen 
Damedag“, „værs’artig, værs’artig“, „Damen 
uden Enderkrop“, og med et „Kom ind med 
det samme!“ rives Døren pludselig op.

Jeg skynder mig at adlyde. Digteren, thi 
ham er det, fortsætter med en Professor La
bri’sk Tungefærdighed uforstyrret sin Monolog 
og synker efter nogle Minutters Forløb aande- 
løs ned naa en Stol.

„Hvad vil Du ?“
I ilf: edsstille min og andres Nysgerrighed! 

Første Akt?“
„Den har Du jo hørt,“ snærrer han.
„Anden ?“
„Herregud, ser Du ikke hist en Hjerne i 

Blød og lier Hjerte, Lever og Nyrer, som jeg 
er i Færd med at ransage ? Altsaa, anden 
ufuldendt!“

Og virkelig, jeg bliver ganske uhyggelig til 
Mode, jeg staar midt i et anatomisk Museum, 
som vilde have gjort en Hartkopf Ære. Jeg 
siger hastig „Farvel“, overbevist om, at mine 
Nerver ikke tillader mig at være

Interviewer.

Husk Sange til Nytaarsfesten!
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Et Ord 
efter Mødet den 19. Novbr.

Uden iøvrigt at komme ind paa et Referat 
af selve Underholdningen den 19. November — 
det vi mener at burde vente med indtil Fore
dragsserien er sluttet — vilde jeg gærne have 
Lov til med et Par Ord at omtale den triste 
Ligegyldighedens Slendrian, der efterhaanden 
mere og mere har sneget sig ind i Medlem
mernes Rækker, og som forhaabentlig naaede 
sit Kulminationspunkt forleden. Det er selv
følgelig den saa ofte omtalte Präzision paa 
Mødeaftnerne, det atter er galt med. At en 
Forening — oven i Købet en Forening, der 
sætter det selskabelige meget højt paa sit Pro
gram — en Forening, der tæller langt over 200 
Medlemmer, til sine maanedlige Sammenkom
ster kun kan hidlokke ca. 25 Medlemsdeltagere 
(+ 10—15 Damer) er i sig selv en sørgelig 
Kendsgerning (navnlig naar man tager i Be
tragtning, at samme Forening, da den for Aar 
tilbage kun var halv saa stor, til Stadighed 
kunde tæle ca. 50) — men en Kendsgerning, 
vi nu i Aarenes Løb er blevet vænnet til, og 
derfor finder os i — men at, som nu f. Eks. 
forleden — Hr. Viggo Petersen maatte vente 
en Time — for at faa Lov at holde sit — for
øvrigt meget interessante — Foredrag for 12 
— tolv — Medlemmer + 10 Damer — — det 
forekommer mig at være ikke saa lidt af en 
Skandale — en Skandale, der meget hurtigt 
burde have en Forandring i hvert Fald af den 
hidtil gældende Udtydning af Lovens § 6 til 
Følge — saaledes at Bestyrelsen for Frem
tiden med ganske anderledes frie Hænder end 
nu kunde arrangere Sammenkomsterne efter 
de for Tiden kommende Medlemmers Ønsker. 
Og Løsenet, Feltraabet for Tiden er sikkert 
..Dans“. Lad det da blive Dans — Dans over 
hele Linien — Dans fra vi kommer til vi gaar. 
Vi saa det jo forleden — først naar Hr. Hen
riksen anslaar sine Dansetoner vaagner Ung
dommen til Daad — dens Bedrifter og Ihær
dighed er saa ganske vist ogsaa al Ære værd. 
Og de — hvis Ofre paa den berømte Gudindes 
Alter er mindre storstilede — faar jo sagtens 
Aftenen til at gaa med den lune Passiar — 
selvfølgelig isprængt det frydefulde Syn af 
Balsalen (det er ved Gud ikke Menuet altsam
men). Og saa har Dansen den virkelig store 
Fordel, at man kommer (og forsvinder og kom
mer igen) — alt eftersom det p'asser hver en
kelt.

Prøv det — I kommende Bestyrelser sæt 
al Jer Kraft og Energi ind paa de store Fester 
i Januar, Februar og Marts — og spild ikke 
for meget Krudt paa Efteraarsmanøvrerne — 
det fænger for daarligt. Skidt er det ialfald, 
som det er nu — Gang paa Gang at benytte 
Aftenunderholdningstimen som Samlingstime 
— og overfor de Assisterende langt mere uar
tigt end vi kan være bekendt.

Til det ærede Medlem, der ved Bordet ud
talte, at den ringe Tilslutning forleden sikkert 
for en stor Del skyldtes den noget tidlige 
(ca. 3 Uger gamle) Advisering, skal jeg blot 
sige, at jeg stadig ikke tror, at denne Und
skyldning — eller maaske snarere Bebrejdelse 

(overfor Bestyrelsen) holder Stik. Vil nogen 
virkelig for Alvor faa mig til at tro, at vor 
Tids egoistiske Mennesker skulde glemme at 
give Møde f. Eks. til en større Middag — saa- 
dan rigtig en af dem med 3 Ugers Indbydelse 
— eller i det hele taget glemme at tage Del 
i noget, han virkelig havde Lyst til eller In
teresse for. — Nej — en passende stor Klat i 
Kalenderen skulde nok bøde paa en muligen 
Defekt i Hukommelsen — — — — og i alt 
Fald kan denne Undskyldning da umuligt gæl
de dem, der forleden først kom Kl. 10.

Ja, undskyld kære Læser, at mit lille Hjær- 
tesuk blev noget længere end ventet — men 
hvad — jeg skal da ogsaa have lidt Fornøjelse 
— og'jeg lover — det skal blive mit sidste 

som
Form a n d.

Husk at indlevere Bidrag til Nytaarshæftet!

Grundfondet.
Grundfondets Renter, der, i Henhold til de 

den 28. November 1902 vedtagne Statutters § 
1, kan tildeles Medlemmerne af D. F. V. S. S. 
E. F. samt „Det forenede Velgørenheds Sel
skabs Drengeskole“, uddeles næste Gang den 
28. Januar 1914.

Ansøgere maa, for at komme i Betragtning, 
inden Udgangen af December Manned indsende 
Ansøgning, ledsaget af fornødne Oplysninger, 
til Grundfondsbestyrelsens Formand, Hr. cand. 
pharm. Johs. Brunbv Jensen, Vesterbrogade 
37 B.

Flytninger.
Sofus Richter, Gunløgsgade 8, 5.
Harald Pilil, Abildgaardsgade 11, 2.
Otto Schmidt, Pilestræde 29, 2., Pens.
Georg Svendsen, Tordenskjoldsgade 29, St.
Søren Verdich, Fiolstræde 1, St.
Edgar Mortensen, Marstalsgade 1.
Ernst Svendsen, C/o. Haar & Møller, GI.

Torv 18, 1., Bagb.

Ved I af —
At Leon Skade har taget pharmaceutisk 

Medhjælpereksamen med 1. Karakter. Til 
Lykke 1

At Nytaarsfesten bliver den 10. Januar i 
Sass’ Lokaler i Linnesgade? Glem det nu ikke!

At en Trykfejl har indsneget sig i sidste 
Blad ? Barnet vejede 8) Pd., hvilket vi, for 
at forsone os med den fortørnede Fader, skynd
somst meddeler. Undskyld!

At Rasmus Pedersen holder Jul i det gamle 
Land, og derefter rejser til Habana til sit 
Firmas Filial der?



C. G. Paulsens Cftflj.,
Jlxel Johansen,

Juvelér * Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.

Bogbinderi.
Thorvald Valerius,

Brolæggerstræde Nr. 2
(grundlagt 1870).

Telefon: Byen 1587.

Bladets Redaktion og Ekspedition: Istedgade 38, 2. S., B.
Bogholder Sigurd Vendelboe Hersom.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 4. December.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forenino.

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


