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5. Aargang

Januar 1910

J Hinledning aUHarsskiftel ud
taler oi Ønsket om el godt og
glædeligt JVytaar for alle Por
eningens 'Medlemmer med oor
bedste Pak for al Hjælp og <Stølte
i det gamle JJar.
Bestyrelsen.

Nummer 1

sonlige Agitation blandl jævnaldrende er
navnlig el Fell, hvor alle Foreningens Medlemmcr kan yde os en stor og værd if 11 Id
Bisland.
B e s I y reis o m.

Koncertaften.

—o—
Den 8. December 1909.
Mun fiasledes lil at Iro, al Styrelsens hdløse Opfordringer lil ærede Medlemmer om
at mode pnveis ved vore Sammenkomster
for en Gangs Skyld havde haaret Frugt.
Nye Medlemmer.
Faktum er nemlig, al man oveimævnle Al
len allerede kun eet Kvarter — eet Kvarter
- efter faslsut Klokkeslel knude begynde.
Sum ilærmere omlall i 011 længere Arlikcl Koncerten for et forholdsvis lalrigl mødi
i Bladel for Augiisl—September 1909 var del Bublik nm.
Vort egel Orkester indledede sin Debut
Beslyrelsens Hensigt i Løbet af Vinteren af med
Kuhlaus ligosaa kendte som pompøse
fortsadle med en kraflig Agil a (ioi i for en 1 Ouverture lil „Elverhøj“, der fik en hell flink
Forøgelse af Foreningens Medleinsanlal.
l'dførolso; dei noget ensartet kraftige Spil
Del førsle Skridl er nn gjort, idel vi i Be- kan saglens midskyldes, da Orkestret efter
kun saa kort Tids Bestaaen ganske, natur
gyndelsen af December Manned udsendte el lig!
ikke kan made over noget overlegent
Opraab med Anmodning om Indmeldelse i Sammenspil og som Følge deraf ikke tør
Elevforeningen lil alle do af Skolens forhen lægge nogen særlig Vtægl paa Foredraget.
værende Elever, hvis Adresser vi var i Be- Godard’s ..Berceuse de Jocelyn“ og Haydn's,
Serenade spillodes nydeligt (den
siddelse al', iall <-a. 200; hvori Opraab var elskelige
sidste vel nok i lemmelig hurl igT Tempo), og
ledsaget af et Svarkort; dot er os en sær var Orkeslrel lil al .Ere ligesom Høeborgs
lig (1 hede al kunne h > r I ae 11 o, at Opraabet var Gladiatorernes Marsch af „El Bryllup i Ka
anbefalet af d’lIrr. (flir. Heering, M. l.und takomberne“, der blev spillet kvikt og rytmelast.
og [.udvig Trier.
Som Solist udførte den ganske unge Violi
De første Svar i Form uf Indmeldelser er ' nist Hr. Johan Nielsson 1. Sals af Vieuxkommel, men del er langtfra tilsirækkeligl: ; lenips Koncert i E (Op. 10). Delte, Nummer,
der er endnu altfor mange af Skolens tid der rummer uhyre lekniske Vanskeligheder,
blev al' Hr. Nielsson spillet med en forbav
ligere Elever, som mangler i vor Forening; sende
sikker Teknik og en sjælden køn og
Bestyrelsen opfordrer derfor elbvert af For stor Tone. Sainl-Saens „Inlrodiiclion &
eningens Medlemmer lil overalt, hvor del Hondo caprissicioso“ og Joh.Svendsens kendte
kan lade sig gøre, at være os behjælpelig Bomance i G. spillede Solisten vidunderlig!:
Hr. Nielsson, der er en meget slør Violinmod al forøge Medlemsantallet; særlig beder begavelse,
havde sin Fart i . Ereii for Konvi Medlemmerne arbejde for Sagen blandt cerlens gode L'dfald. Hvad Orkeslrels De
(I æ^s egne Klassekammerater: denne per but. angaar, maa den absolut betegnes som
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lovende, og del vil sikkert blive os til megen
Førnøjoise i Fremtiden.
Saavel Solist som orkester lønnedes af
Tilhørerne (der begribeligvis var vokset
talrigere siden Koncertens Begyndelse!) med
krallige Klapsalver. Trods ait svides dog
hverken Orkester eller Solist al føle sig for
pligtet I il „Ekstra"; men Koncerten var forøvrigl i sig selv tilstrækkelig fyldig.
Umiddelbart efter Koncerten gik man i
I.ag med den kendte Souper, under hvilken
Stemningen som altid var kammeratlig og
fornøjelig. Eller at Kaffen var indlaget, be
gyndte Dansen, der traadtcs livligt til lir.
Hartmann's stræbsomme Klaverspil, og na
turligvis hk de dansende arrangeret den tra
ditionelle Ekstratime.
Hermed sluttede ..Elevforeningens Orkester"s f ø rste Koneerlaflen, der for de del
tagende sikkert vil komme til at staa som el
af de indholdsrigeste og gladeste Vinlermøder.
11 e a r a r.

Indsendt.
—o—
„At gavne og fornøje —
Man har mange smaa Glæder her i denne
Livets Jammerdal, f. Eks. Medlemsbladet.
Men hvad er det for en gamme] Dreng, der
boltrer sig i dets Spatler sidste Gang? lian
niaii være en meget gammel Dreng, Fy!!!
Har man nogensinde set en Referent ende
sil Værk med at advare Bestyrelsen mod
Medlemmernes ,, snarl overhaul id ta gen do
Dansoiver". Heri kan vel kun de færreste
være enige med den gamle Dreng, særlig
ikke den dansende Ungdom. — Det tyder
næsten paa, at don gamle Dreng ikke viser
sig saa ofte i Elevforeningen som han burde,
og han lever vel derfor i lykkelig Uviden
hed om. at Dansen først tager sin Begyn
delse Kl. en. T1L „Derefler Dans Hl Kl. 1",
skiller ■ Indbydelsen i Medlemsbladet altid
med. og hvis man holdt op præcis, kunde
Tiden lige passe med 3 af Hr. Hartmanns
Valse a 25 Minutter, afbrudt af on Lanciers
paa et Kvarter. Del vilde dog være for lat
terligt! At de dansende føler Lyst lit at for
længe del korte Tidsrum med en Timo, kan
næppe kaldes „overhaandtagende Danseiver". Dertil kommer, al Salen i Tiden efter
Kl. 1 (mod en enkelt Undtagelse) befales af
de dansende og man saaledes siges at være
Elevforeningen uvedkommende. De, som øn
sker al gaa hjem Kl. I og trække den strik
kede Na lime ned over Ørerne, vil næppe
blive forhindrede deri, næn lad Dansen i

MedlenMal.
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Ered, lad den blomslro og drage Forenin
gens unge Medlemmer og dens skønne Dam"i- lil Huse.
—s e o.

Aabent Brev til „Den gamle Dreng“.
Kbhvn., d. I G. Decbr. I9GØ.
Kære „Gamle Dreng“!
Vær du glad for, al jog ikke vod, hvilket
Navn, der skjules under delle Pseudonym,
for saa kunde dot megel godi hænde, at jeg
lik vor gode, kære A'en Albert Jensens op
mærksomhed henlede! paa dig, saa at han
k.imdo give dig en ordenlig Bokse.- og Stoppolur (han benyller sig samtidig af Lejlighe
den. og tegner dig til sil Gymnasfikkursnsl,
som du længe kan have godi af. og som du
nælig og redelig har fortjent. Ved du hvor
for? Naa ikke? Ja, saa skal jog fortælle
dig del.
Tillad mig iinidierlid allerførst el Spørgsmaal. Hvorfor har du saa meget imod, at.
Elevforeningens danselyslne l'ngdom morer
sig? Tror du virkelig, al det or morsomt on
hel Aflon igennem at sidde i Hr. Pagh’s in
dre Gemakker, naar don sædvanlige Aflonmiderholdning og den traditionelle Souper
er „nydt", og disputere med hinanden ind
byrdes, naar der or saa mange smukke unge
Damer Hl Siede? Eller mener du maaske,
al de unge Damer skulde inlercsserc sig for,
hvad saadan „en gammel Dreng“ som du
kan finde paa al sidde og tale om med andre
„gamle Drenge“? Jeg mener nej!
Se, del kunde endda være, at. du har imod,
at 1'ngdommen i Elevforeningen danser;
men du burde ikke, som du har gjorl i sid
ste Medlemsillad, henlede Styrelsens Op
mærksomhed paa, al vi unge danser for
megel, for dot gør vi ikke.
Muligvis har du on Grund, maaske endog
en stor Grund lil af skrive saadan, som du
har gjort.
Dn kan maaske ikke danse, og or af den
Grund misundelig paa. os andre „unge“. Jeg
kan da. anbefale dig en glimrende Danseundervisning, hvor du kan lære af danse,
hvis du da ikke allerede er alt for gammel
og stivbenet.
Jeg vikle være dig megel forbunden, hvis
du venligst i næste Medlemsblad vilde an
give mig Grunden HI dit. Mishag til don dan
sende Ungdom i Elevforeningen. Del skulde
imidlertid glæde mig megel om du, ifald du
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ikke kan danso. log dig et Kursus i Dans,
saa al hele Foreningens l'ngdom kimde
have Fornøjelsen al se dig danse som en af
de ivrigste. near Styrelsen i Foreningen by
der paa Dans.
Jeg tror saa nok, at du vil henlede ..Sfyrelseirs (Jpmsrrksombcd paa. at vi a I) s oI li I ikke danser for meget eller for længe,
snarere l'or lidt og for kort.
I laa bei ide, du angrer, hvad du har skrevet,
sender jeg dig min bedste Hilsen og legner
jeg mig som
..En“ blandt den dauselyslne
Fiigdom.

Idrætsklubben.

MedleniMaA

FORS KELLIGT.
—o—
Skolens Aarsfest
linder Sled Søndag don 9. Januar Kl. li i
Købmandsskolons Festsal, Nørrevoldgade.
Skolens Juletræ
er don i. Januar; Komedien omfatter i Aar
Moll Wengels: ..Kærlighed paa Taget“ og
Erik Bøghs: „Tro før Een“.
Cand. jur. Aage Thomsen
har fra I. Januar 1910 nedsat sig som Over
retssagfører i København.
Poul Wendelboe Hersom
er den 27. December 1909 afrejst lil Kairo.
Sigfred Poulsen
har fra Barbados sendt Foreningen en Jule
hilsen med ønsket om, al det 1G. Aar maa
bringe Medlemsantallet godt i Vejret.
Mødeaftner.
Efter Opfordring meddeler vi hermed, at
Foreningens Mødeaftenen i Februar Maaned
bliver Onsdag d. 9. og Fredag d. 25. (begge
i Myginds Fokaler).
Søndag den 20. Marts afholdes Forenin
gens store aarlige Stiftelsesfest mod Komedie
og Bal i Wil I marks Lokaler.
Rabatkupons
til Casino og Folketeatret faas (il Stadighed
hos alle Beslyrelsens Medlemmer.

—o—
Idffi^r Juleferien genoptages Gyiimaslikundervisningen Fredag den 7. januar 19t 0
Kl. 9 Aflen og forlsælles hver Tirsdag og
Fredag Aften Kl. 9—10.
Fægl.ei undervisningen pan begyndes Søndag
den 9. Januar KJ. 9 Formiddag og forlsæl tes
hver Søndag Formiddag Kl. 9—10.
Endvidere forlsælles de! opretlede Kursus
i Boksning, hvori Medlemmerne opfordres til
al dellage. Indmeldelserne lil delte Kursus
modtages paa Gymnaslikaflenerne.
Mel. Klubben ønsker Foreningens Med'emmer et godi Ny laar. udtaler den samlidig
Haabel om, af endnu Hero og da særlig For
eningens unge Medlemmer vil indmelde sig
i Idi'ælsklribben. og derved bidrage lil, al den
—e—
vod el stadig stigende Medlemsantal kan
styrke og fæstne sin Eksistens -- ikke ,
esten
mindst i økonomisk Henseende. '
A 1 b er f I e u s e n. i for Foreningens Medlemmer med Damer

ForeningsmeMelelser.

_______________ afholdes
Onsdag den 12. Januar Kl. 872
i

Medlemslisten.

—o—
Nye Medlemmer:
Boas. Sofus L. V., Bræst, Skjoldelov pr.
Hinnerup.
Evald, Vilh., Jn sl i I sraa d, Hovedkasserer.
N. Frihavnsgade 5, 2. Sal.
Fagerslrøm, C., Assistent v. zool. Musnmm,
O. Farimagsgade 35.
Hansen, Theodor, Typograf, N. Vohlgado 25.
Heiehelmann, Vald., Maskinmester, Hel
singør.
Rasch. Hans Chr., Fabrikant, Nørrobrogade 15.
Sorensen. Th., Redaktør, Helsingør.
Verdirb. S. II. A., Forret 11 il igfører, Admiralgade 22.
Flytning:
Krarup, cand. mag., til Nyborg.

Myginds Lokaler, Linnesgade 25

(Stueetagen).

Stort Pimdiesold med Dans.
Da der i Aar er forberedt forskellige
større Arrangements og Overraskelser,
anmoder vi Medlemmerne om at give
Møde i stort Tal: mod ogsaa præcis.
Pris pr. Deltager 1 Kr.
Sange bedes sendt til Sekretæren, Hr. Rogert
Rasmussen, Blaagaardsgade 31 A. 4, Sal

Medlemsmøde
afholdes
Fredag den 28. Januar Kl. ß'/a

(Myginds Lokaler).
Spillene ere fremlagte.

D. F V. S. S. F. F.
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MallemslM.

(Ledig Annonceplads.)

C.

Paulsens Eftfl
Største Udvalg i
alt Guld- og Sølvarbejde.

fe-

Vesterbrogade 50.
Telefon <>373.

Jlfeginds
Selskabslokaler,
Linnésgade 25,
passende til

alle større og mindre

SebHaber og Baller.
Toll. H 1230.

JtnuS eSa^A.

Agitér for Annoncer til Bladet I
Annoncepriser:

Bladets Redaktion og Ekspedition:

Pr. Felt: 1 Kr. For 12 Indrykninger
i l Aar): 10 Kroner.

Klareboderne Nr. 14, 3. Sal,
rand, pharm. A. Schæffer.
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