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Skolens Aarsfest
afholdløs Sondag den 9. Januar; til Stede ved 
Feslen ver mange id' Elevernes Forældre og , 
Paarørende, en Hel Lnæcre, saml en Snes i 
Stykker af Skolens 1 idligere Elever: der er 
liere Gange for lier i Bladel rellel Opfordrin
ger lil Foreningens Medlemmer om i større ! 
Aldal end hidtil al møde ved Skolens Aars- i 
fesi; jeg vil ikke undlade igen ved denne Lej
lighed at slaa lil Lyd for denne Sag: for de 
gamle Elever, der har Lysi lil al følge Sko
len og deøs Virksomhed, og dem er der vel 
nok more end on Snes Stykker af, er her en I 
udmærket Lejlighed lil del, ligesom man og- 
saa her har Lejlighed lil al hilse paa de Læ- । 
rere og gamle Kammerater, som man ikke 
lil daglig render paa i Elevforeningen.

Fesllalen holdtes i Aar af Ur. phil. Hæder, i 
som i sin Talø navnlig dvælede ved del ud
mærkede Ka.mmeralskah og Sammenhold, 
der var mellem Velgørenhedsskolens Lærere ' 
og Elever og mellem Eleverne indbyrdes, no
get hvortil man vanskeligt fandl et Side
stykke andetsteds; Dr. Ra'der omtalte bl. a. 
Elevforeningen som del Sled, hvor Kamme- ’ 
ratskahel fra Skoletiden paa bedste Maade 
blev fortsat, og sluttede med Ønsket om, at 
Skoten altid maalle vane i Stand til al kunne 
lære sine Elever Betydningen af del gode . 
Kammeratskab.

Derefter allagde Hr. Inspektør Lund Be
retning for det forløbne Skoleaar, og om
talte deri bl. a. Skolens 75-Aars Jubilaumi og 
de Heri il knyttede Fester, dels paa Skoten og ; 
dels Skolens og de gamle Elevers fælles Ju
bilæumsfest i Myginds Lokaler, Hr. Ludvig 
Triers 50-Aars Jubilæum og den paa hans 
.1 ubilæumsdag udsendte Mindebog saml næv
nede de gamle Elevers Jubilæumsgave til 
Skolen. Hr. Lund fremluevede dernæst, al 
der ved Aarots Slutning kun udgik af Sko
len do 9 Elever, der var indstillet til Forbc- 
rodelsosoksamen, af de yngre Klasser ud- I 
gik slet ingen: el vistnok enestaaende Til
fælde i de sidsle 3(1 Aar. Til Slut meddelte 
Hr. Lund al Skolens Bestyrelse havde ved
taget. indtil videre al fort sæl I e Skolens Un
dervisning øller den gamle Skolelov.

S.

Jubilæumsgaven.
—o—

Det nedsatte Udvalg til Fremskaffelse 
af en Jubilæumsgave kan nu snart se 
sit Arbejde fuldendt, idet som bekendt 
de tegnede Bidrag skal være indbetalt 
inden Slutningen af Marts Maaned.

Vi tillader os derfor at henvende os 
til de Medlemmer, som enten grundet 
paa Bortrejse eller anden Aarsag endnu 
ikke har indbetalt det tegnede Beløb, 
om snarest at tilsende dette til Elevfor
eningens Kasserer. Hr. Rasmus Peder
sen, Marstrandsgade 2 D.

Efter den foreløbige Opgørelse ser 
det ud til, at Nettobeløbet vil andrage 
ca. 1700 Kroner, om hvis videre Be
stemmelse Medunderskriverne paa det i 
sin Bid udsendte Opraab i Samraad med 
Skolen vil træffe nærmere Afgørelse 
paa et Møde, der vil blive afholdt i Be
gyndelsen af April Maaned.

P. U. V.:
Valdemar Nielsen.

Det vikle jo hu ve været glædeligt, om mim 
kunde hove naact de 2000 Kroner, hvorfor 
jeg tillader mig at henvende mig lil de mere 
velslaaende blandt gamle Elever med Opfor
dring om evenluelt a( forhøje deres Bidrag.

Med Hilsen!
V alde m a r Niels e u.

Aabent Brev in 
den danseJystne Ungdom. —o—

■løg er iddeles overvældel af al den Staa- 
hej min lille Bemærkning i Referalel fra Nn- 
vembermødel har vakl blandt den danse- 
lystne Ungdom og vil for at berolige de op
skræmte Gemytter ile med al forklare, hvor
for jeg skrev, som jeg gjorde. Jeg er abso
lut ingen Fjende af Terpsichores skønne 
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Kunst, hverken i Elevforeningen eller andre 
Steder; og lil Beroligelse for don „ene“ danse
lystne skal jeg benin*rke, af jeg selv holder 
meget af al danse og Irur at danse ret godi 
(maa derfor afshm dot elskværdige Tilbud 
um Dansonndervisning); det der var min Hen
sigt var Idol af advare — i Tide — mod Over
drivelser; vi har i denne Sæson faaet Møde
aftnerne forlamgol hver eneste Gang — hvem 
der helalor or mig i denne Sammenhæng 
komplot ligegyldigt — saaledes at ingen af 
Møderne, iberegnet don saa almindelige Af- 
skedskaffe med tilhørende Drøftelse af Arte
nens Begivenheder, or shdlel førend vod 
3-Tideu, og dot or ofler min Mening for 
sent; did kan vært* god Skik vod Nytaarsgil- 
dol, Marlsfcslen og lignende „store“ Sam- 
menkomsler, men ved de almindelige mindre 
Møder er dei absolut ikke nødvendigt.

Men vil I mi absolut danse lidt, mere end 
3 „llartmannske Valso“ og 1 Lanciers, skal 
jog give Eder Anvisning paa on Metode, fil af 
opnaa det samme tiosulfat som vod Ekstra
timer: indfør i Elevforeningen den saa meget 
omtalte, men desværre meget lidt aglede 
Præcision: hjælp Bestyrelsen til at kunne be
gynde Kl. S.f paa Aftenunderholdningen (i 
Siedel for som nu Kl. !)—ved allesammen 
al møde paa del fasisat le Klokkeslet, og gør 
hvad 1 kan for al indskrænke den traditio
nelle Souper med filhorende „lange“ Kaffe 
fil den mindst mulige Tid, saa tror jeg nok 
vi har indvundet ..Ekstratimen“ paa en for 
alle Parter behagelig Maado.

Saa kan 1 faa Tid lil mindst G Valse og 2 
T.anders og vi gamle, stivbenede, mod Nat
hue forsynede Medlemmer, kan faa Tid til 
at drøfte endnu mere af „Dagens Nyt“ og 
endda naa hjem med sidste Sporvogn. Kan 
1 faa indført Præcisionen, og derved alle 
disse Fordele for haade unge og gamle, vil 
1 blive lakket ikke mindst af Eders hengivne 

g a m 1 e I ) r e n g.

Hytaarsfesten.
—o—

Saa opraudt da endelig Aarets første og 
fornemste Sammenkomst, del længselsfuldt 
venlede Nytaarsgilde. hvorom der jo altid 
har siaael en egen festlig Glans, og det var 
ikke faa. som havde fundet Vej til Linnés- 
gade for al ønske Elevforeningen et glæde
ligt Nytaar.

Man begs i id f e ved S^-Tiden at samles i 
Stueetagens hyggelige Værelser, som lidt 
efter lidi fuldstændig fyldfes af glade „Lem
mer" mod deres Damer. Og medens Da
merne straks sikrede sig Plads foran de 
lange Pillespejlc for al rette paa Kjolen eller 
paa Frisuren, og derefter snuse fil den ko
kelte lille Bukel paa Brystet, anbragte Her
rerne sig i de magelige Sofaer og Stole, hvor 
man fordrev Veideliden med al passiare om 
Dit og Dal; og gennem Cigartaagen skim
tedes hisl ovre i del ene Hjørne en Del yngre 
Medlemmer — Foreningens trofaste. Garde — 
i Færd mod af servere de .nyeste Vitser.

Imidlertid havde en Stab af Dekoratører 
været travlt beskudt igel med al gøre alt i 

Orden, og omsider aabnodes Fløjdørene for 
de undrende Blikke. Der stilledes op, i del. 
samme faldt 1 Mands Orkestret (Direktion 
Hartmann) i med en pompøs Festmarsch — 
og man marscherede ind i Salen og log Plads 
omkring det „U" formede Bord, der var de
koreret som ingensinde før. Med [lassende 
Mellemrum var opstillet smaa Juletræer, 
inersaaede med Englehaar og Lys, medens 
on halv Snes Silkeflag, anbragte hist og lier, 
lod Splitterne smelde i Slraalerno fra Hun
droder af Julelys, hvormed Bordets hvide 
Flade var oversaael, og lil Slut alle de fyldte 
Glas, af hvilke alene Synet, som de siod der 
og funklede i Lysskæret, var nok til at l'aa. 
Øjnene til al løbe i Vand.- Men man mantle 
pænt vente lidi, thi nu omdelles Kantaten, 
som blev afsungol. dels af hele Korel, dels 
Solo. Ind lraa.dk' del gamle Aar i Hr. Mi- 
chelsens Skikkelse og forkyndte, at nu var 
Anret rundet ud. og bad om, at del maalte 
blive værnel i Kærlighed. Dot nye Aar (Hr. 
Folmer- Bonnén) bad del gamle gaa hjem at 
lægge sig, 'dels Tid var mi omme. Dof blev 
derpaa budt Velkommen af del gamle Aar. og 
del nye malede nu med kraftige. Farver Haa- 
bet om el godt 1910. Derefter deklamerede 
Formanden med megen Følelse, hvad Med
lemmerne kan vente sig i det nye Aar — og 
Koret sluttede den stemningsfulde Højtide
lighed. Og nu greb man Glassene, som 
havde slnael saa længe og blinkel drilsk, 
man klinkede og drak, og del saa længe, lil 
kun Isbjerget var tilbage i Bollerne. Tö gan
ske glimrende Sange blev omdelte og af- 
sungne, og derpaa fulgte tre Taler af d'Hrr. 
Fr. Petersen, Osvald Larsen og Sofus Rich
ler, henholdsvis for Foreningen, Damerne og 
Skolen; den sidste udlalle, al man nu havde 
lall saa. megel om Drengen, men man maalte 
ikke glemme hans 76-aarige Fader henne i 
Aabenraa — og saa lod man ogsaa Faderen 
leve. Men Styrelsen var endnu ikke færdig 
med Overraskelserne: det var „D. F. V. S. 
S. E. F.s Sprude“, der blev omdelt. Den for
mede sig som et Udkast til. hvordan vort 
„løgnagtige og kedelige Medlemsblad.“ i 
Fremtiden bør tage sig ud. Værket, der 
struttede af godt Humør og ypperlige Teg- 
iiiiiger, endte med en Sang om Adam og 
skøn Eva. og i sidste Vers rettedes en Op- 
Fordring til at raabe et Hurra for Foreningens 
mange smukke Piger, Foreningens Pryd. 
Man hylede som besatte, den sidste Draabc 
blev drukket, og straks derpaa hævede man 
Bordet, som blev baaret ud af Salen: thi nu 
skulde der danses. Og danset blev der da 
ogsaa efter alle Kunstens Regler. I Pausen 
moddelle Formanden, at der vilde blive dan
sel lil Kl. 2; man havde lovet mange Over
raskelser, og man havde holdt del, — det tør 
vel nok siges al være don største Overra
skelse. Galant som sædvanlig slukkede Kellf 
tieren alle Lysene i Salen under Pausen, ng 
de forlovede eller halvforlovede Medlemmer 
blev derfor tvungne til al tilbringe et Kvar
ters Tid i el hyggeligt Mørke, i hvilket en øm 
Hvisken hørtes hist og her. Men nede fra 
Porten lod det højt og stemningsfuldt: 
„Tænk', uaar engang den Taage er forsvun- 
deii". Del var Medlemmer, der trængte li! 
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frisk Luft. -- Sun sled man trolig! i del igen 
lil Bornholmeren bonne ved Deron sing sine 
lu Slag og de sidste Toner ni' Lilinbyes udø
delige Galop var forsvundne. Salon blev 
torn, men ovre paa don anden Side Trappen, 
der slog Lærken sine klare Triller endnu et 
Stykke Tid. og da man endelig skiltes, lovede 
bver især sig selv al komme ogsaa næste 
Gang — og lage flere med — „Naar linden 
or god. er ailing gurit", siger ot gammelt Ord, 
lad os haahe, at dof samme maa kunne siges 
lier om Begyndelsen.

S j a s s o s o n.

Et Nodebibliotek.

Foreningens nysliflode Orkester har bedt 
os om vod Bladels Hjælp al skalTo det nogle 
Noder, uden hvilke del selvfølgelig holler 
ikke or let al spillo.

Vi skynder os med al opfyldt' deimc be
skedne Bøn. idet vi herved opfordrer Med
lemmerne. lil paa. denne nemme og billige 
Maade at stolle Grkeslret. Der lindes rimdi 
om i Hjemmene sikkert megen god Musik, 
der nu aldrig bliver spillet eller smiget, men 
som maaske ved on eller anden Lejlighed 
kande blive Elevföreningens Orkester lil stor 
Nytte.

Senil del lil Orkestret: all, dof være sig 
(inverturer, Danse, Sange o. s. v., o. s. v., 
vil blive modtaget mod Glæde. (Noderne be
lles sendt lil Næsi formanden, Aage Sehæffer, 
Klarebodcrne ID.

Rod.

FORSKELLIGT.
—o—

Til Februar-Mødet er de Elever, der ved 
Aurels Slutning udgik af Skolen, indbudte.

Martsfesten.
Efter Opfordring fra. alle Sider har Besty

relsen paalagel sig del. store Arbejde og An
svar, <lor følger med Arrangementet af den 
.„store" Martslest. med tilhørende Komedie. 
Bestyrelsen haaber og I ror paa en stor Suc
ces ined del villige Lystspil „Kærlighed og 
Karneval"; men for at ogsaa den pekuniære 
Side af Feston kan blive en Succes, regner 
den med al alle Foreningens Medlemmer 
kappes om al. overbyde hinanden med at 
sælge Billetler, som allerede nu kan faas 
hos alle Bestyrelsens Medlemmer.

Begynd i Tide, saa Salget kan blive saa 
stort som muligt.

Husk al benytte Foreningens Rubalkupons 
lil Casino og i'olkelealret.

I
KARNEVALSDRAGTER.

Hvis nogle af Foreningens Medlemmer 
skulde være i Besiddelse af en eller anden 
Karnevalsdragt bedes de venligst omgaaende 
lade os vide, om vi eventuelt kan disponere 
over Dragten til Festen den 20. Marts, og i 
saa Tilfælde af hvad Art Dragten er. Be
sked modtages af Formanden, Livjægerallé 
16, Mezz.

j Sceneinstruktørerne.

i
! Medlemslisten.

—o—
Nye Medlemmer:

Nørregamd. Erik, eand. mag., Holmens Ka
nal 22.

Nielsen, A'. E., Ass. u. Mag., Dbm., Nørre 
Farimagsgade 44, 2. Sal.

Petersen, George, Postassistent, Ahornsgade
17, 4. Sal.

Rasmussen, ()laf, Styrmand, S/S „Zainpa“, 
Aarhus.

Forcningsmeddcklser.
Sammenkomst

for
Medlemmer med Damer 

afholdes
Onsdag den 9. Februar Kl. 8 Vs præcis

i
Kn ucl P agh s Lo kaie r.

Linnésgade '25.

Fored ra g 
af

Assistent ved Nationalmusæet 
cand. mag. Rans Kjær 

om
„Hvad er ,den romerske Jernalder1 og 

hvilken er den særlige Betydning 
af de nyeste store Fund?“

SW Af Hensyn til Foredragsholderen vil der 
blive begyndt meget præcist.

For dem, der maatte ønske, det, serveres 
den sædvanlige Souper a Kr. 1,35.

Dans til Kl. 1.

Medlemsmøde
afholdes

Fredag den 25. Februar Kl. 8’2
(samme Sted).

Spilleaften.
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Kronprinsesseg. 36
anbefales.

Særlig fremhæves:
A.C. MeukowCognac *** Kr. 1,50 pr.FI.
Otard Dupuy Cognac s „ 1,25 „ ,,
Fin gi. brun Kom „ 1,00 „ ,,

JByginds 
Selskabslokaler, 

Linnésgade 25, 
passende til 

alle større og mindre 

Selskaber og Baller.
Teil’. II 1230.

cK-riitS c?agA.

Gammel Og Ung
drikker

Dalsgaards Kaffe.
Daniel Dalsgaard,

Højbroplads 4.
Telefoner:

„ . , i 7911.Central ’ 7j>13

C. G. Panlsens Sftflg.,
JI.\-e/ Johansen,

Juveler« Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Annoncepriser:
Pr. Felt: 1 Kr. For 12 Indrykninger 

(1 Aar): 10 Kroner.

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

cand. pli arm. A. Schæffer.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 2. Februar.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forbnede Velgørenheds Selskabs Skot es Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


