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5. Aargang April 1910 Nummer 4

Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles 
Elevforening

1895 — 1(1. April — 1910.

Det er Skik, naar en Institution eller 
Personlighed fylder Aar, der ender 
paa 5 eller 0. at fejre denne Begiven
hed paa festligste Vis; mange søger 
dog paa en eller anden Maade at und
drage sig derfor. Selv om Forenin
gen paa sin Femtenaarsdag, vel nær
mest under Trykket af økonomiske 
Sorger, slutter sig til disse, og vælger 
at lade Aarsskiftet ske i dybeste Stil
hed. vil det vel dog være paa sin Plads, 
om vi her i Bladet et Øjeblik samlede 
Tankerne om den Tid, der svandt, for 
om vi derigennem kunde faa et omend 
svagt Skøn over Foreningens Fremtid.

Det var under alt andet end lyse og 
lykkevarslende Forhold vor Forening 
for 15 Aar siden blev dannet; Min
derne om tidligt afdøde Forgængere, 
direkte Modstand fra nogle, medlidende 
Smil og Skuldertræk fra de Heste an
dre spaaede ikke nogen lang Levetid 
for Elevforeningen. Men den lille 
Kreds, der holdt Foreningen over Daa
ben. ejede den frejdigste Tro paa en 
god Fremtid og havde taget den faste 
Beslutning, at Maalet: en stærk og 
levedygtig Elevforening, der kunde 
virke til Gavn og Glæde for Velgøren
hedsskolens Elever og Lærere, skulde 
naas. trods Modstand og Skuffelser og 
de til enhver Tid kun smaa Midler, der 
stod til Raadighed. Og Tiden gjorde 
ikke deres Tro til Skamme; alt som Aa
rene gik sluttede sig stadig flere og 
flere gamle Elever og Lærere, til den 

lille Kreds, og nu ved 15 Aars Fødsels
dagen staar Elevforeningen som en 
van-dig og betydende Repræsentant fol
de mange, der i Aarenes Løb har væ
ret knyttede til Velgørenheds-Skolen.

Ved denne Lejlighed bor vi derfor 
bringe en særlig Tak til de Mænd. der 
i de første vanskelige Aar ved et ihær
digt og taalmodigt Arbejde, med aldrig 
svigtende Interesse for deres Opgave, 
forte Elevforeningen frelst over de før
ste og største Vanskeligheder; mange 
af dem er nu sjældne Gæster iblandt 
os, men deres Navne staar skrevet med 
lysende Skrift i Foreningens Historie, 
og deres Gerninger mindes vi med Tak- 
ncmlighed; det bør være en hellig Pligt 

; for os unge med Iver og Interesse at 
bygge videre paa, den Bygning, hvortil 
de lagde Grunden.

Foreningen har i de forløbne 15 Aar 
skænket os mange glade og fornøjelige 
Timer i Kammeraternes Kreds; utal
lige er Minderne om festlige Sammen
komster, hvor en munter og tillidsfuld 
Ungdom med et lyst og frejdigt Blik 
paa Livet førte an, stærkt sammen
knyttet ved et godt Kammeratskab, alle 
besjælede af Tanken om hver- især at 

! ville give sit Bidrag til at gøre Mø
derne saa. indholdsrige og fornøjelige 
som vel muligt. Men ogsaa andre og 

, nok saa skønne Minder rumnier Elev
foreningens Fortid; gik det paa en el
ler anden Maade en gammel Kamme
rat daarligt i Livet, altid kunde han 
være sikker paa. i Foreningen at finde 
deltagende Venner med en aldrig svig
tende A’ilie til at ville hjælpe saa godt 
de smaa Evner og Midler tillod.

Men Foreningens Fortid gemmer og- 
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saa paa Minder om Skuffelser og 
Ærgrelser for de ledende Kræfter, fejl
slagne Forhaabninger og en næsten 
uafbrudt Kam]) for at klare de nødven
digste Udgifter, og den minder om Pe
rioder, hvor indbyrdes Strid og Uenig
hed hærgede vor lille Forening, vel al
drig Strid om det endelige Maal: den 
store og livskraftige Forening, men 
Strid om Vejen og Midlerne til at naa 
dette Maal.

Skulde vi paa 15 Aarsdagen give 
vore Ønsker for Foreningens Fremtid 
Udtryk, maatte de vel nærmest forme 
sig som Ønsket om, at Elevforeningen 
aldrig maa savne Medlemmer, der med 
Iver og Interesse vil ofre Tid og Ar
bejde paa at føre den videre frem gen
nem Livet, og vi vil ønske, at alle For
eningens Medlemmer, baade gamle og 
unge, vil hjælpe med til at indbyrdes 
Uenighed i videst Omfang kan holdes 
borte fra vor Forening: kun derved 
kan vi sikre Elevforeningen en jævn 
og rolig Udvikling og Fremgang, det 
der vel er det egentlige Maal for al det 
Arbejde, der hidtil er gjort, og i Frem
tiden vil blive udrettet for „D. F. V. S. 
S. Elevforening“.

Aage Schæffer.

Til Komedie.
Den aarligt tilbagevendende Marlsfesl har 

altid været omgivet af en fesllig Glorie. thi 
xlel er jo Fødselsdagen, hvor ikke alene alle 
Medlemmerne tropper op for at gratulere, 
men hvor ogsua Slægt og Vemier lages 
med; lier er jo en Lejlighed, hvor de kan 
Jaa Indblik i dot Liv, som leves i den For
ening, de ellers knn kender af Omtale, og 
hvis mange Forbogstaver mnasko kun de 
færreste formaar al lyde. Som bekendt for
søgle Bestyrelsen, sidsi c Aar — formodent
lig for al slippe for del ikke ringe Arbejde, 
som uvægerligt er forbundet med en Ko
medie — at arrangere en Aftemmderhohl- 
ning med Sang og Musik, el Forsøg, der 
dkke ubetinget vandi Medlemmernes Bifald. 
— Det er der ikke noget at sige til. Besty
relsen gjorde sikkert Bel i alter al vende 
tilbage til den gamle Komedie — saa meget 
mere som vi jo nu har faael vort eget Or
kester, og saaledes saa al sige til Hver
dagsbrug kan .nyde godt af Meslcrværkerne 
i Tonekunstens Vidmiderrige.

Det var baade unge og gamle, der fest
klædte omtrent fyldte den slore Sal, hvor 
man i Skinnet fra en Overdaadighed af elek
trisk Lys straks gik i Lag med Program

merne, hvis sinnende Lighed med en Be-' 
gravelsessang tilsyneladende ikke, gjorde no- 
gel dybere hidf ryk. Der var heller ikke 
Tid til al henfalde i sørgmodige Betragtnin
ger, for nu kom ,,vores egen Musik“, og l'aa 
Minutter efter svang den populære Dirigent- 
Taktstokken for Ouverturen, hvis indsmig
rende Toner uanede selv do fjerneste Kroge. 
Betagne lyttede man og maatte uvilkaarlig 
l'orbavsos ovor den glimrende L’dførelse, ja 
man kunde vanskelig Iro, af delle Orkester 
kun er af saa ny en Dato. Da . Dirigenten 
lagde Taktstokken fra sig, bragede Bifaldet 
løs som Kvittering for denne Præstation, der 
gjorde Orkestret megen .Ere. Midt under 
Orkanen formørkedes Himlen og Tæppet 
gik op for Salonen hos den rige Parvenu, 
fhv. Slagler Bagsværd, et Arrangement, 
som man kun linder del i de store Møbel- 
magasiners rdslillingslokaler. I Glansen 
fra den imponerende Lysekrone i Loftet gik 
den vævre Dorthe og gjorde flittig Brug af 
sin Støvekost, og en Dekoratør havde an
vendt al sin Snille pan af ophænge pragt
fulde Draperier for Vinduerne og lykke Por
tierer over Dørene. Paa det bédaarende 
Bordlæppø laa (’.lir. Winthers Digte i Pragt- 
bind, overskygge! af en Palme, og Søenens 
skraa Brædder var dækkede af et henri- 
vende Smxrnalæppe, hvori de Agerendes 
Fodder fnidshrndig forsvandl. Kort sagt: 
en Salon, der fuldt ud •var Logmanden vær
dig. Beundringel i, der var almindelig, øge
des stærkl el I erhaai idel i som Stykket skred 
frem og Aklræernc viste sig, Hørte pragt
fulde Toiletter. Selve Papa Bagsværd 
gjorde slor Lykke, da han — lige opsiaaol 
— præsenterede sig i SJobrok med lo slore 
dinglende Kvaster. — Men jeg vil overlade 
lil Bladels lealerkyndige. Medarbejder at 
forlæile om selve Stykke!, hvor Løjerne kul
minerede i i. Akf: kunstnerkarneval I et. El. 
mægtigt Bifald brød løs, da Tæppet gik op 
for de muntre Karnevalsgæster, der lil < )r- 
keslrels Toner dansede en all andel end 
s|ille A’als. Der var et. Mylder af Zigøjnere, 
fromme Munke, en Græker, Pjerrot, der 
Irak af med en vældig Bjørn, Dominoer, en 
Politibetjent, Toreadorer, Neapolitanere, 
Gud ved hvor mange Kolmnbiner og — ja 
jeg maa. vist hellere sloppe for ikke ganske 
al berøve min Kollega al Pladsen; men Bi- 
hildel sieg lil .lubel, da man udenfor Vin
husel opdagede Bakkus, ridende paa en 
Tønde, splitternøgen, kun iført Panlerskind, 
Vinløv og rød Næse. Alle rødmede dybt, af 
Grin, og selv den sirenge Politimand fandt 
sig ikke foranlediget lil at skride ind.

Da Slykkel var forbi og Orkestret faldt 
ind. bragede Klapsalverne løs, og først efter 
flere Fremkaldelser lømtes Salen ganske 
langsomt.

Nu hk Stolene Ben al gaa paa, for Ballet 
skulde jo hurtigst muligt begynde; og faa 
Miniiller efter saas ogsaa. det førsle Par pan 
Gulvel. Til Akkompagnement af Tromme 
og Biekkener dansedes den ridderlige Ma
zurka for siraks efter at afløses af en smel
tende Vals. Og saaledes gik en Times Tid 
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indtil den hebudodo, hanrdJ 1 i 11 im )gl i' Fisk 
vinkede i del fjerne. Man ilede til Spisesa
len ng log med frisk Mod fed pan de herlige 
Sager Da den vaersle Snit var slillel, lød 
Klaverols ’limer og en oindell Sung blev 
«H’simgol. Den blev hurligl eflerfulgl al’ en 
anden, og de gjorde begge velfortjent Dykke; 
del synes luvslen soni om vore Poeter aller 
er koinmel I il I.ive. Taler manglede selv- 
følgelig heller ikke. Formanden bød Vel
kommen og holdt Talen l’m' Skolen, hvor- 
ol’ler Instruktøren, lir. Si-hram-Nielsen, 
holdl Talon for Fødselsdagsbarnet, der, som 
Taleren sagde, jo im ogsaa var blevet kon- 
firmerot og dermed var Iraadf ind i de Voks
nes thekker. eller lykkelig! at have over- 
staaef sine forskellige Børnesygdomme. Et 
Love for Konfirmanden besvaredes med 
dundrende 1111 rra 'er, hvorefter Formanden 
lakkede alle de assisterende og bød Velbe
komme.

Nu log Dansen aller sin Begyndelse og va
rede lige lil Kl. i: ingen kunde blive træt, 
selv ikke Skuespillerne, som gik og førte 
den sidsle Best Sminke af de sveddrivende 
Ansigter.

Da Dansen rur forbi, og da man endelig 
skilles, var del i Bevidstheden om al have 
lilbragl en Aften, hvoraf der ikke gaar saa 
forfærdelig mange- paa el Menneskeliv.

/Erbød igsl
F o g L

„Kærlighed og Karneval“.
—

Del er satire vanskelige Tider for en stak
kels Toa I orkrilikus at leve i; havde vi ej 
nyssens en Fejde saa grufuld af seh’ .,(tre
vens do.“ nåla blegne ved Sammenligning; 
maalte vi arme Kritici ej i samfulde 14 
Dage undvære vor enesle Fornøjelse: at gaa 
i Teater, blot fordi d’llrr. Direktører, kraf- 
ligl stødet af de «ærede Aklorer og -trioer, 
\ar gale i Hovedet, fordi vi ikke roste dem 
I il sf rækkolig! — efter deres Mening.

Nej. du maa jeg love for „Elevforeningens 
Teater“; der risikerer man da heldigvis ikke 
saa meget ved at skælde ud. for inden ntesie 
Forestilling har man jo forlængst faaet en 
anden T.evevei. Men nn kommer det mest 
ærgerlige ved det hele; her hvor der intet 
er at risikere, er der selvfølgelig heller ikke 
nogel al skælde ud over; vi maa i Ovcrens- 
slemmolse mod vor aldrig svigtende Retfær
dighed være luller Smil og Bos.

Del for Tilhørerne ganske ukendte, Ira 
det lyske henlede 5 Akts lystspil „Kærlig
hed og Karneval“ beredte Publikum en me- 
gel interessant og fornøjelig Aften, takket 
vu'ro el livligt og villigt Replikskifte, on 
Vrimmel af pudsige Episoder, sikre seeniske 
Træffere, en udmærket Udførelse og ikke 
mindst en til Tider ronl ud overdaadig Ud
styrelse. „Direktionen" saml Oversætteren 
■og Instruktøren, Hr. Schram-Nielsen, havde 
megen /Ere al' Aftenen.

I Stykkets Hovedrolle, don f'hv. Slagler, 

nn don stormægtige, indbildsk,' Panænu- 
Bigmaiid, var Sofus Biohier on dygtig og 
solid Anfører, og (hid, hvor Ernst Petersen 
var yndig som Halberg; l^rkii. Aalborg og 
Sigrid Laursen var vidunderlig som Else 
og Polly — ja, Polly havde da mindst for
tjent en Greve, saa godf som hun spillede; 
Max Ibenfeldt morede Folk rent ovenud i 
ikke mindre end 3 forskellige Skikkelser: 
som Brandmand, Fogedassisteid og — Bar- 
elms. Tante Eva «dias Frk. Hess var en 
bedaareude ung Enke, ikke mindst paa Kar- 
nevalel i Kolmnbines Lignelse, og hendes 
„Harlekin“: lir. sindig Lhid blev spillet sik
kert og stilfuldt af I.udvig Peterson. Og der 
var „.Ionas" som en elegant og beleven Ba
ron. der var som henlet ligo fra „den ade
lige Klub“, <>g der var Roger! Rasmussen, 
som spillede Professor Strandgaard med on 
Rutine, som om h;m havde .I ilbragt hele sil 
Liv paa de skraa Brædder, og i mindre Rol
ler genkendt,' man med Glæde Frk. Horsom. 
Knud Sleon og Knud Andersen — og ende
lig nævner vi forsi nu Tjenestepigen „Dor- 
Ihe“, fordi man som bekendt gemmer dot 
bodsle lil sidsi; del var Stykkets Todst an
lagte og sikresi gomioml’ørle Rohe.

-- „Elevforeningens Orkester" besørgede 
don musikalske Del af Ariemmderholdnin- 
gen; det var mod udelt Gåede, ut man at ler 
hørle del; Programmet var smagfuldt sam
mensat og gennemførtes flinkt og nydeligt, 
dog maaske med en Smule (’sikkerhed i Ou
verturen for Strygernes Vedkommende: mon 
alt i filt maa del siges, al Orkestret velfor
tjent tik sin, og del var en ikke ringe. Part 
af Aftenens Bifald.

K r i I i < ■ n s.

FORSKELLIGT.
—o—

Foreningens Kasserer, Rasmus Pedersen, 
af rejser don 11. ds. lil Amerika for i New 
York al tiltræde en Plads hos Firmaet „Met- 
chior, Armstrong A Dessau". Samtidig med 
al. vi udtaler de bodsle Ønsker om Held og 
Lykke i don nye Sidling, bringer vi Rasmus 
Pedersen Foreningens Tak for det store og 
uegen nyttige Arbejde han paa saa. mange 
Omraador har udført lil Gain og Glæde for 
Foreningens Medlemmer i de forløbne Aar.

I Henhold til Lovenes S 9 har Bestyrelsen 
suppleret sig med Ass. i Mag. Aleth Thom
sen.

Max Ibenfeldt or. eller aflagt Prøve, enga
geret til „Del nye Teater“ Ira n.æstc Sæson.

Ved Martsfesten blev der lagel on Del Bil
leder- af Komedien, navnlig Karnevalsaklen. 
Disso kan bias til Købs ved Henvendelse lil 
Max Ibenfeldt, Emilievej Nr. 12.

Nyt Medlem. eand. Iheol. Frederiksen, 
Stampesgade i, i. Sal.

i Foreningsmeddelelser findes paa Bag- 
I siden.
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Foreningsmeddelelser.
Sidste Vintersammenkomst

for
Medlemmer med Damer

rinder Sted
Onsdag d. 13. April Kl. 8'4 præcis

i
Myginds Lokaler, Linnésgade 

(Stueetagen).
flftemderholdmiig

O Musik og Sang —
med Assistance bl. a. af

Violoncellisten Holger Prelin.
Af Programmet fremhæves: 

Tehaikoirshy: Rococo-Variationer. 
Sehmnann: Andante.
Popper: Alfedans.
Peorg Prehn.: Impromptu.

Akkompagnement: Hr. Emil Prehn.
Flygel: Honning & Møller.

Efter Aften underholdningen Fmiles
spisning å Kr. 1.35.

Sange bedes sendt til Sekretæren, 
Rogert Rasmussen, Blaagaardsga.de 31 A. 
4. Sal.

Aftenen slutter med
Bans til Kl. 1.

Medlemsmøde
i

Myginds Lokaler (Stuen)
Onsdag d. 27. April Kl. 9.

Spillene ore fremlagte.

Den ordinære 
Generalforsamling 

afholdes
Tirsdag den 10. Maj Kl. 9

i
Myginds Lokaler.

Dagsorden:
1. Formanden aflægger Beretning for 

det l'orlobne Aar.
2. Det reviderede Regnskab fremlæg

ges.
3. Formanden aflægger Beretning om 

Grundfondet.
4. Valg af Bestyrelse og Revisorer.
5. Valg af et Medlem til Grundfon- 

dets Bestyrelse.
6. Eventuelt.

Kronprinsessen 36
anbefales.

Særlig frem hæres :
A. C. MenkowCognac *** Kr. 1,50 pr.Fl
Otard Dupuy Cognac a ., 1,35 „ „
Fin gi. brun Bom 1,00 ,, ,,

C G. Paabens Sfttlg.,
Jlseh 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): Kl Kroner.

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

cand, pharm. A. Sch æf fer.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 6. April.
Udgiver: Bestyrelsen for Der forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13

Blaagaardsga.de

