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Vort Medlemsblad.
Med dette Nummer begynder vi igen 

Udsendelsen af Foreningens Medlems
blad, og forhaabentlig er vi nu for be
standig færdig med Stansninger; de tal
rige Forespørgsler og delvise Bebrej
delser, vi har modtaget fra Forenin
gens, navnligt yngre, Medlemmer med 
Hensyn til Bladet, borger derfor. 
„Hvad er Meningen“? „Faar vi snart 
et Blad igen?“ var det stadige Omkvæd. 
Det vidner om en glædelig Interesse 
for Bevarelse og Fremgang af vort 
Blad, og det er med skønne Forhaab- 
ninger om Bladets Fremtid, at vi nu 
tager fat igen; vi haaber og venter nem
lig paa. en Vrimmel af Indlæg fra alle 
de interesserede, for vi kan og bør ikke 
tro andet efter de talrige Vidnesbyrd, 
vi har modtaget i Sommerens Løb. end 
at alle disse mange ikke blot interesse
rer sig for at faa et fyldt Blad serveret 
en (dang om Maaneden uden selv at 
skulle yde andet Arbejde end at Læse 
det igennem; det maa utvivlsomt være 
alle disse manges Mening selv at ville 
arbejde med paa at fylde Bladet — og 
notabene fylde det med interessant og 
læseværdigt Stof.

Men det er jo netop ogsaa. Bladets 
Hensigt og Opgave at skulle give Plads 
for Medlemmernes Meninger og Øn
sker. Ros og Dadel, og derved være 
Mellemleddet mellem Medlemmer og 
Bestyrelse og mellem Medlemmerne 
indbyrdes, og da navnlig mellem os her 
i Byen, der er saa lykkelige at kunne 
samles et Par (tange eller mere om 
Maaneden. og alle de mange, der findes 
spredt rundt om i Provinsen eller i Ud

landet. Og navnlig for disse sidstes 
Skyld bør vi bestræbe os for at gøre 
Bladet saa indholdsrigt og omfattende 
som muligt; ingen af dem har Lejlighed 
til paa nært Hold at følge med i For
eningens Liv eller til paa Møder og Ge
neralforsamlinger at drøfte Forenin
gens indre Spørgsmaal; de kan derfor 
med en vis Ret fordre, at alt af Inter
esse meddeles og drøftes i Bladet, saa 
at de derigennem kan faa Lejlighed til 
at give deres Meninger til Kende.

Medlemsantallet forøges, Alders
grænserne rykkes stadig længere fra 
hinanden, Afstanden mellem os for
længes — men samtidig bliver Kravet 
om Medlemsbladets Bevarelse stær
kere; det vil blive en uundværlig Fak
tor indenfor Foreningen.

Lad os derfor være enige om, hver 
især at gøre vort bedste til. at Bladet 
til Stadighed, paa en værdig og fyldest
gørende Maade, kan løse sin Opgave 
som et betydningsfuldt Bindeled mel
lem Foreningens Medlemmer.

S.

6te Klasses Skovtur.
Det har i mange Aar været Skik ved 

Skolen, at Eleverne i øverste Klasse 
holder deres egen private Skovtur. 

J Lige saa snart de er rykket op i 6te 
Klasse, begynder de at betale et ugent
ligt Kontingent til en Skovturskasse, 
der ogsaa med Glæde modtager Bidrag 
fra Lærerne.

1 1903 fandt to yngre Lærere, som 
skulde lede Turen, at Kassen var saa 
velforsynet, at man kunde arrangere 
en Tur paa to Dage; og efter den Tid 
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liar man næsten hvert Aar holdt en To- 
dagestur. Saaledes ogsaa i Aar.

Den 17. Maj tog et lille Selskab, be- 
staaende af 10 Elever og 3 Lærere, af 
Sted til Hillerød, hvor Slottet blev be
set.

Derefter gik de løs paa Gribskoven, 
hvor der var Lejlighed til at gøre 
mange interessante Iagttagelser. Det 
vil saaledes altid staa for mig som en 
Gaade, hvorfor det altid er de mindste 
Elever, der ryger de største Cigarer, 
hvorfor et ellers fortræffeligt Kompas 
i Gribskoven aldrig kunde vise, hvor 
Nord var, og hvorfor Lærere, der med 
Virtuositet kunde undervise i Geografi, 
ikke kunde finde ud af Kortet over 
Gribskov. Kort sagt, det blev Aften, 
inden vi naaede Esrom, og næsten Nat, 
inden vi naaede Hulerod. hvor Hotel
lets bløde Senge indbød os til en vel 
fortjent Hvile.

Den næste Dag gik Vejen langs j 
Stranden til Hornbæk, hvor der blev 
spist og badet, over Aalsgaarde til Hel
lebæk, hvor der blev drukket Afskeds
bæger og holdt Taler; — og dernæst 
førte Jernbanen de trætte, men over 
Turen begejstrede til København.

En Deltager.

Grundlovsturen.
—o—

Et Stød i Dampfløjten, et lille Ryk — 
og afsted ruller Toget, bort fra Byens 
Larm, ud paa Landet, hvor Blomsterne 
dufter og Fuglene kvidrende hæver sig 
op i den blaa Luft. Og en halv Time 
efter staar man paa Sletten. Se. hist 
ovre, hvor det røde Tag rager op over 
Hegnet og Dannebrog smelder i den 
friske Brise fra Sundet, dér snurrer 
Kaffemaskinen, længselsfuldt ventende 
paa de glade Københavnere. De nær
mer sig. Den blaalige Røg stiger som 
et Trylleslør op fra Skorstenen og for
svinder sitrende mellem Trætoppene. 
Og Lugten fra Brændebaalet møder de 
indtrængende. Men Medlemmerne har 
ikke Tid til at være lyriske. Hvem 
modstaar en stor Bakke med Wiener
brød og en Kop duftende Kaffe. Som 
en Flok Lammegribbe hugger i et Aad- 
sel vælter Masserne sig over Wiener
brødet, og Overflod til Trods maa de 

elskværdige Damer snart melde tomt 
Bord. Og Bestyrelsen har endogsaa 
en Overraskelse at byde paa, den har 
glemt Cognac’en hjemme, og Afholden
heden har saaledes fejret en ny Triumf 
i Foreningen. Bort med Sprutten og 
lad os faa Bollemælk i Stedet.------

Man samles paa Sletten og Fotogra
fen, Hr. Aleth Thomsen, vil tage Sel
skabet . Det lykkes, om end med Be
svær, at faa Ro i Andegaarden, og sær
lig et af Medlemmerne kunne nok 
trænge til lidt Strips. — Galleriet er 
blevet et Billede rigere.----------

— Paa den øverste Terrasse paa 
Skodsborg Tepavillon staar Aftensbor
det dækket. Pragtfuldt bugner det un
der Retternes Mangfoldighed midt i det 
grønne Løv. pragtfuld er Udsigten over 
Søen. Aftenluftningen spænder- de 
hvide Sejl, og en enkelt sort Damper 
langt borte sejler Kulrøgen agterud. 
Men de sidste violette Skyer er snart 
udvidskede af Tusmørket, Blinkfyret 
sender sin blændende Straale ud over 
Havet, som krydses af røde og grønne 
Lanterner. Maageflokkcn, denne skri
gende Røverbande — de er forsvundne, 
de smukke Fugle.

— — Wauxhalle, Punch — hvilke 
Ord..hvilken Klang! De kulørte Lam
per rødmer de glade Ansigter, og der 
øses flittigt af den store Bolle med Is
bjerget i Midten.------ Tys! En hvis- 
lende Lyd! En Raket stiger til Vejrs 
i den mørke Luft — og forsvinder med 
et Knald. Og flere og flere suser de af
sted. fulgt af Jubelen dernede fra det 
fcstlvste Bord. Hvorfor slaar ikke én 
af alle disse glade paa. sit Glas og hol
der en Tale for Kvinden, for Vinen, fol
den vidunderlige, den hemmeligheds
fulde danske Sommernat. Vaagn op, I 
slumrende Poeter, stem Lyren og lad 
den klinge ved Bordet. .------

— Toget venter, det sidste Tog — vi 
vandrer gennem den sorte Skov, hver 
med sin Lygte i Haanden, med sin 
Skønne under Armen. Sommerens ene
ste Fest var endt.------

Den fik ikke fortjent Tilslutning.
K.
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Vor egen Have.
Ude paa. Strandvejen, lidt før Helle

rup. derude hvor Land og By kæmper 
med hinanden, ligger Foreningens 
Have. Smukt og hyggeligt strækker 
den store, gande Have sig ned til Sun
det. Har man en Sommeraften stoppet 
sin Pibe og taget Kæppen i Haand, 
fortryder man ikke Marchturen, naar 
man vel ankommen kaster sig i en 
Flugtstol dernede ved Stensætningen 
ud til Søen — kan man blive træt af at 
stirre ud over dette Vand, hvis Over
flade ved Aftenstide kruses let af Bri
sen; kan man blive træt af. naar Mør
ket falder paa. at se Lynene knitre 
langt borte paa den mørke Himmel. — 
En stor Græsplæne er forbeholdt den 
kroquetspillende Ungdom, og her stø
des der til Kuglerne saa længe som det 
er muligt at se. Naar saa. Mørket er 
faldet paa. kommer de ud ved Søen til 
os andre, de tager Plads paa Bolvær
ket. og Haven genlyder af deres Sange. 
Hvor det dog lyder vidunderligt i den 
dejlige Sommeraften. Hver Fredag Af
ten mødtes den samme Snes derude; de, 
som blev borte, ved ikke hvad de gik 
Glip af, de. som var mødt første Aften 
hang trofast ved til den sidste. A pro
pos. den sidste: i Vildnisset kulørte 
Lamper og Blus, Stjerneregn, lykkelige 
Mennesker, i Luften et Væld af Raket
ter. Og saa de gamle Perler af Sange. 
Folk var henrykte, alt improviseret, in
tet Program. Fanden i Vold med alt 
Programuvæsen.

Saaledes sluttede Havesammenkom
sterne. den mere vellykkede og mindre 
bekostelige Erstatning for de foregaa- 
ende Aars Skovture.

Gid de maa leve længe. ’
A.

Idrætsklubben
genoptager Undervisningen i Gymna
stik og Fægtning til 1ste Oktober, og 
den foregaar som i tidligere Aar i Sko
lens Gymnastiksal (Aabenraa 29) paa 
de sædvanlige Betingelser. Det er nu 
— heldigvis — efterhaanden gaaet op 
for de .fleste Mennesker, at en syste
matisk gennemført Udøvelse af al 

Slags Sport og Legemsøvelse er den 
bedste Betingelse for at skaffe sig „en 
sund Sjæl i et sundt Legeme“, og det 
maa haabes, at denne Kendsgerning 
ogsaa er banket saa godt ind i Bevidst
heden hos Foreningens Medlemmer — 
og da navnlig de unge —, at de kan 
indse, at det at være Deltager i Tdræts
klubbens Undervisning ikke blot er en 
Støtte for „den gode Sag“, men i Virke
ligheden er den bedste Maade, hvorpaa 
de støtter og gavner sig selv.

— Indmeldelser modtages og al nær
mere Underretning med Hensyn til 
Pris og Øvélsestider meddeles af Klub
bens Leder. Hr. Albert Jensen. Ha- 
raldsgade 2.. 4. Sal, L.-

FORSKELLIGT.

Jubilæumsgaven.
Med Ilensvn fil de i den senere Tid frem

komne Forespørgsler om Jubilæmnsgavens 
Skæbne, ser vi os i Stand lil at meddele, 
al on l'iddshæmlig Iledogørelse for Jubilæ- 
umsgavens Anvendelse tilligemed en Over
sigt over hegnskabet vil komme i næste 
Xr. af Bladel.

Poul Weldelboe Hersom, 
der i December Manned i Fjor afrejste til 
Kairo, har "Iler sikkert Forlydende fornylig 
starlet sin egen Forretning i Alexandria.

Bladets Ekspedition.
Da der fra en Del Medlemmers Side er 

blevel klaget over en mangelfuld og uregel
mæssig Levering af Medlemsbladet, er Post
væsenets og Foreningens Adresselister i 
disse Dage blevet ekstraordinært reviderede 
og brugf i nøje Overensstemmelse med hin
anden: skulde der alligevel stadig være 
Grund lil Klage over Leveringen, bede vi 
Medlemmerne om straks at meddele delle 
lil del lokale Postkontor eller til Bestyrelsen, 
der i saa Fald lader Klagen gaa videre; sam
tidig maa vi imidlertid bede Medlemmerne 
om altid s I. r a k s a ( m e 1 d e F 1 y I ri i n g, 
da i modsat Fald jo ellers den slørsle Paa- 
passelighed fra Posl væsenel s Side er abso- 
hil forgæves.

Tivolibilletter å 35 Øre fans lil Stadighed 
hos alle Bestyrelsens Medlemmer.

Foreningsmeddelelser lindes paa Bagsiden.
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Foreningsmeddelelser.

Onsdag den 14. September 
afholder Foreningen

Udflugt for Medlemmer 
med Damer 

til
Charlottenlunds 

Palmehave 
(ved Charlottenlund Banegaard).

Mødetid: Kl. c. S'/a
Tog afgaar fra Kobenhavns Banegaard 

(Vesterbro) Kl. 820.

Fællesspisning og pans.
Pris pr. Deltager Kr. 1,35 (excl. Befordr.) I

Sange bedes sendt til Knud Andersen, !
Raadhuspladsen 733, senest Lørdag den
10. September.

Talrig Tilslutning forventes.
Bestyrelsen.

C. G. panlsens Sftflg.,
' JJxeh Johansen,

i Juveler* Guldsmed
Største Udvalg i

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET: 

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Kronprinsesses. 36
anbefales.

Særlig fremhæves:
A. C. MenkowCognac *** Kr. 1,50 pr.Fl. 
Otard Dupuy Cognac a „ 1,25 „ ., 
Fin gi. brun Rom „ 1,00

Gammel Og Ung 
drikker

Dalsgaards Kaffe.
Telefoner:

........I j
Daniel Dalsgaard,

Højbroplads 4.

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

(1 Aar): 10 Kroner.

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

cand. pharm. A. S c. h æ f f e r.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. September.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


