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

Selskabets Bestyrelse:
Oberst I. P. F. I). 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.

D F. V. S. S. Elevforening
[stiftet den 10. April 1895]
har til Form aal 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.
Dekorationsmaler Sophus Richter, Næstfmd.
Bankassistent Knud Steen, Kasserer.
Apotheksmedhj. Hans Rosenkjær, Sekretær.
Stud. med. Chr. Rahbek-Østergaard, 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.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be
gyndelsen af hver Maaned 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 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.

Stort Medlemsmøde
afholdes

Onsdag den Ilte December 1912,
Kl. 9.
Foredrag- af

Vald. Adsersen:
„Lidt om de smitsomme Sygdommes
Aarsager og Bekæmpelse“.

Efter Foredraget arrangeres — for dem der
maatte ønske det —

et fælles Kaffebord
(Kaffe og Brød) à Kr. 0,50 pro persona.
Spillekortene

vil være fremlagte efter Foredraget.
Bestyrelsen.

Et af de nye Medlemsmøder.
—o—
Vi hk ved sidste Medlemsmøde desva-rre
ikke det. store og ventede Resultat af vore
udsendte Specielindbydelser; men ihukom
mende Anvisninger i det af os alle kendte
Vers: „Try again!“ — fortsætter vi.
Da. vi er fuldt og fast overbeviste om, at
vore Damer i December Maaned har altfor
travlt med at forarbejde det rige Væld af
broderede og kniplede Herligheder, hvormed
vi skal overraskes Juleaften, og derfor helst
vil blive hjemme, har vi altsaa besluttet at
more os for os selv. Alene Adsersens in
teressante og aktuelle Foredrag om disse
væmmelige Bakterier, deres Kamp for Til
værelsen og vor Kamp for at komme dem
til Livs, turde jo va:re nok til at samle os
alle. Men naar saa dertil kommer en Kop
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duftende Mocca (stadig for dem, der maatte
ønske deíj og Spillebordenes Tillokkelser,
haaber vi al have fruffet noget for enhver
Smag.
Nu mau Spillerne ikke holde sig tilbage,
der vil blive rigelig Tid til at dyrke bande
Bridge, L’hombre, Whist og Skak, og der
bliver saaledes Lejlighed til at tilbringe en
baade interessant og hyggelig Allen i Elev
foreningen.
Paa Gensyn den Ille.
Bestyrelse n.

Lyn-Interview.

—o—
\'ed el, Stoppested Under vi en af Revyfor
fatterne ventende paa en Sporvogn. At han
er Revyforfatter, dokumenterer hans mor
somme,” lille, runde Hoved og hans dito Hat.
— Han staar tryg og ser vittig ud af Øjne
ne ------ medens vi paa Taa lister os henimod ham — netop som han skal bestige sin
Sporvogn. — Vi (agér hami kraftigt1 i Ar
men, træker ham ned------ og han er i vor
Magi! —
Han ser bønligt paa os, der ubarmhjertigt
og bestemt beder ham ledsage os hen ad
Gaden.
— Naa. hvordan gaar det med Revyen?
— Jo, Tak!
Vi forsøger at gøre ham forstaaeligt, at
det er ham, der skal snakke, og os, der
skal holde Mund; men han synes meget!
uvillig.
-- Er Du aldrig blevel interviewet før?
-- Nej! Gudskelov------— Naa, hvordan har 1 tænkt Jer Revyen?
— Ja, vi har jo nærmest kun lænkl os
den som et lille Led i den Aften, Besty
relsen har arrangeret. Den vil kun vare
godi e.n halv Time; men i den halve Time
tør jeg nok garantere for, trl Folk vil more
sig. — Revyen vil jo væsentligst bestaa af
Sange — omhandlende aktuelle Forhold
baade inden- og udenfor Elevforeningen.
— Er del et større Arrangement?
— Nej, det bliver ganske improviseret og
enkelt.
— Hvordan er Aftenen i dens Helhed ar
rangeret?
—’ Ja, del er jo nærmest et Spørgsmaal lil
Bestyrelsen — men saa vidt jeg ved, vil man
begynde med Punchebordet, der indledes
med en Kantate eller Opsang — og ligeledes
synges de indkomne Sange vod Punchebordet. Ved 10—10-1 Tiden begynder Revyen,
og ved 11| Tiden begynder Dansen.
— Hvor vil 1 arrangere alt det?
- 1 Prins Wilhelms Palæ — vi maa jo
have en Scene lil Revyen. — Elter alle Sole
mærker al dømme bliver Aftenen morsom —
ja, jeg tør garantere---------- men nu m a a
jeg af Sled, min Middagsmad bliver saa ræd
som kold. — —
Og han ser saa bønlig og saa sullen ud,
at vi lader ham løbe------S n a p.—s h o t.

Aar//, Nr. S

13-11-1912.

—o—
Skulde Styrelsens Hjertesuk over Medlem
mernes manglende Præcision allerede have
virket? I hvert Fald var der fuldt Hus i
„Set. dreas“, da den første af de unge Dig
tere, Tage (jrone, lidt over 0 besteg Podiet
og præsenterede os for et Par af sine egne
Produkter.
Det første var en morsom Skildring af,
hvordan en sveden Provinssagfører gik i
Vandet paa en mildest Ialt unfair Forret
ning, om en stakkels Røgters livsforsik
ring. Røgteren vandt, fordi han tabte —
Livel.
I „et Møde“ røbede T. C. utvivlsomt Ta
lent; der var en sort Stemning over denne
Regnvejrsskitse. Synet af den unge Hustru
med sin før satt statelige Mand, der nu var
en stakkels Krøbling.
Velfortjent Bifald hilste Oplæsningen.
Hr. Algreen-Ussing gav med udmærket
Pointe sin villige lil^p Fortælling „Legatet“.
Der blev lél hjerteligt af Hr. Assistent i
Ministeriet, cand. jur., Kammerjunker Dit
lev von Hilsings Forlovelse og Bryllup.
For Hr. 1). v. 11., der havde noget at re
præsentere — han vidsle ikke selv hvad —,
var den største erotiske Udskejelse at sidde
med venstre Haand om Livet, paa sin For
lovede, medens han med den højre passede
sin fine Havannacigar, og Æglestanden teg
nede sig for ham som on comfortabel C Væ
relsers Lejlighed med 2 Sovekamre.
Det rædsomme ved det or, a l Hr. D. v. H.
jo er en virkelig Type.
I „Edilh" fortalte Hr. A.-U. om den gan
ske unge Mands Lampefeber inden Souperen
i chambre separé med Varieféstjernen Edith,
i hvilken Anledning han havde tømt. sit Klæ
deskab, Souperens sørgelige Afslutning ved
„Frøkenens Mand“, Sorgens Kvadning i
Whisky med Soda, og den usikre Hjemfart,
der endte paa Gadedørens Stentrin.
Stærkt Bifald.
Hele Oplæsningen log næppe tre Kvarter,
netop e.n lille, fiks Indledning til Hr. Ørsholms gode Smørrebrød og Kaffe, Forman
dens smukt drejede Tak lil de assisterende
og den, efter en forbløffende hastig Ryd
ning, paafølgende Dans.
Selv salte jeg mig stille hen i en Krog, Ihi
jeg danser ikke, mere, har endnu ikke lært
al spille Kort og er N. 1. O. G. T.
Mon -Ungdbipmen virkelig er blaseret? Her
gik dog Dansen, med'Liv og Lyst,- ikke alene
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de mange unge og nydelige Damer havde
Danseskoene paa, nej selve Skabningens
Herre sled Gulvet fil Terpsichores Pris, de
var ikke Kammerjunkere v. Hilsing; og kun
de en af Henriksens Pauser røbe, at en
Gentleman i det bageste Værelse skulde til
at melde Solokulør, saa var det sikkert den
berømte Undtagelse, der bekræfter Reglen;
selv blev jeg elegisk og tænkte paa mine
egne smukke Dage:

Hvor tit fik ej lo Øjne blaa
mon coeur fil marche allarm at slaa,
min Stump Forstand til at forgaa,
og jeg faldt af cadeneen.
Men min Besøgstid ej jeg saa,
end tridser ene om jeg graa
og tænker som Hr. Flovmand paa
jeg sku’ ha’ prøvet Chancen.
Den gamle Mand.

Indsendt.

—o—
Kære Redaktør!
Har det aldrig irriteret Dig, at den Festivi
tas, der jo gerne skulde være over et Hurra,
som oftest er udeblevet i vor Forening, de
Gange vi har udbragt vor Hyldest ad denne
Vej? Mon det ikke skulde ligge i den uens
artede Maade, hyorpaa det bliver raabt, idet
nogle nøjes med et Hurra, andre to, og kun
de færreste tager Del i det tredje, ligesom
ogsaa det „lange“ for det. meste begynder
ind et — skal vi sige — Brøl for saa at ende
langt ude forbi det højeste C. Mon vi ikke
kan blive enige om et fælles E 1 e v f o re n i n g s h u r r a, der jo f. Eks. kunde be
stå a. af enten et kort og et langt — eller —
for at blive fri for det rædsomme „lange“ —
tre taktfaste korte. Skulde nogle af Med
lemmerne have en særlig fiks Idé i den Ret
ning, kan han jo tage den med f. Eks. til
førstkommende Medlemsmøde, hvor der jo
sikkert vil blive Lejlighed til af stille den
paa Prøve.
Med Tak l'or Optagelsen og paa forhaabentlig snarlig Gensyn.
Din heng.
,,R aabe r“.
Kære „Raaber“!
Redaktionen har med Glæde gennemlæst
dit Brev — og hvis der ad denne Vej kan
fremskaffes et fiks! Elevforeningshurra, skal
det glæde os.
Altsaa, vi er lutter Øre.
Din heng.
R e d a k t ø r.

Grundfondet.

—o—
Renterne af Grnndfondets Kapital, der i
Følge Statutterne anvendes til Understøttel
se til Medlemmer af „D. F. V. S. S. E. F.“ og
„Det forenede Velgørenheds Selskabs Dren
geskole“, uddeles i Løbet af Januar 1913.
Ansøgere, der ønsker at komme i Betragt
ning, maa inden den 1. Januar 1913 have
indsendt Ansøgning derom, ledsaget, af de
fornødne Oplysninger, til Foreningens For
mand, c an d . phar m. .1 o h s. B. J ensen, Ve s te r b rogade 3 7, 4. Sal, K øb e n h a v n B.
Bestyrelsen.

Sætternissen.
Vor Sætternisse har været uheldig, idet
han i sidste Nr., Side 31, Linie 3 fra oven,
venstre Spalte, har undladt at sætte Ordet
Vrøvl i Gaaseøjne------ det skulde jo nem
lig henvise til det af den ærede Indsender
selv brugte Udtryk. Den brødefulde har —
i Overværelse af Formanden og Redaktøren
faaet tildeil sine velfortjente Smæk.

Har I hørt —?
at Osvald Larsen er blevet forlovet med
Frk. Ingeborg Biem?
at Nytla.arsfesten først afholdes den 11.
Januar —?
men at den saa ogsaa bliver saa meget
des bedre —?
har I hørt, at den IL er en Lørdag, saa
vi kan sove længe den 12te —?
og endelig, at Sange til Nytaarsfesten be
des sendte til Johs. B. Jensen inden 1ste Jan.
næste Aar?

Medlemslisten.
Flytninger:
Damgaard, Andreas; Peder Hvitieldtstræde
Nr. 4, 4. Sal.
Damgaard, Johannes; Peder Hvitfeldtstræde
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Petersen, Axel; Casilla Coreo 3 Y. M. C. A.
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