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5. Aargang November 1910 Nummer 8

Sammenkomst 
for 

Medlemmer med Damer 
Onsdag d. 9. November Kl. 81i2 pr. 

i 
Knud Paghs Selskabslokaler, 

Nørrevoldgade 23. o, G.
Oplæsning 

af 
lir. mag. art. 'Kggo Petersen.

Derefter eventuelt Sangforedrag.

Fællesspisning å Kr. 1,35 
pro persona 

(se under „Forskelligt“).

Aftenen slutter med Dans til Kl. 1.

Sange bedes sendt til Hr. Knud Andersen, 
Raadhusp ladsen 73, 3. Sal.

Medlemsmøde
Fredag d. 22. November Kl. 8‘/g 

(samme Sted).
„Flyvemaskiner“.

Foredrag af
1 Ir. Maskinkonstruktør

0. Ph. le Sage de Fontenay.
Efter Foredraget er Spillene fremlagte.

Fremtidsplaner.
Vor Forening er ifølge sin Natur og 

sine Love en ret eksklusiv Forening, 
og den har derfor altid ført en ret til
bagetrukken, -upaaagtet Tilværelse.

Det har imidlertid lamge været et af 
Bestyrelsens lønligste Ønsker at kunne 
føre den frem fra denne sin indad
vendte Tilværelse ligesom til lidt mere 
Offentlighed, fa man kunde sige som 

' fra Mørket frem til lidt mere Lys.
Skridtet gjordes paa en Maade alle

rede, da vor Forening for kort Tid si- 
, den havde den Fornøjelse at huse to 
saa udmærkede Gæster som en Præst 
ved en af Hovedstadens Kirker og en 
debuterende Forfatter.

Bestyrelsen har fremdeles haft Held 
med sig til at knytte et Par fremra
gende Foredragsholdere til vor For
ening. Saaledes vil Hr. Folketings
mand, Toldinspektør Ivar Berendsen i 
December fortælle os om „Den franske 
Revolution“, og Hr. Generalmajor Ger- 

■ stenberg vil i Februar give os et Tnd- 
■ blik i den russiske Litteratur.

Det vil imidlertid være os om at gøre 
■ at kunne byde disse vore fremmede 

Gæster velkommen i vor Forening paa 
en saa festlig Maade som mulig. Vi 

I beder derfor vore Medlemmer om at 
; komme os til Hjælp i disse vore Be
stræbelser ved at give Møde de paagæl- 

i dende Aftener saa præcist som muligt 
; og i saa stort Antal som muligt.

Bestyrelsen.
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Et Portrætalbum.
—0—Som et Led i Sammenknytniiigsarbejclet inelleni Foreningens Medlemmer er der en Tanke, der tit har spøget i min Hjerne: „Hvad om Foreningen havde et Portræt- album.“Af hvilken Betydning Tilstedeværelsen af et saadanl Album vilde være for Foreningens Medlemmer, er indlysende.Jeg sætter, at en af os rejste langvejs bort, det vilde da være, af stor Interesse for os, at have hans Billede, del vikle ligesom bidrage I il, al vi bedre huskede ham.Eller jeg sætter, al den samme bortrejste engang vendte tilbage efter mange Aars Forløb, jeg er da vis paa. at et af hans første Skridt vilde være at gaa op paa Foreningens daværende Kontor, for igennem Foreningens Album at genkende alle sine gamle Skolekammerater.Jeg er sikker paa, at enhver af os vilde I virre glad ved at indsende sit Billede til cl sæulaid Album, og selv om. man ikke stillede del som en absolut Fordring for at være Medlem af Foreningen, at denne modtog et Billede, knude man dog fremsætte det som el Ønske.Saal'reml Bestyrelsen vilde tage sig af Sagen. og lade min Tanke gaa videre til Medlemmerne, er jeg forvisset om, at den vil blive vel modtaget, og det skulde glæde mig, og jeg tror at kunne sige mange med mig, om den blev realiseret. iCastor.Bestyrelsen har med Tak accepteret den smukke Tanke, og lader den hermed gaa videre lil Medlemmernes Bevaagenhed. Et foreløbig! Album or anskaffet, indtil en særlig Velynder af Sagen forærer os et nyt og større.Billeder vil med Tak blive modtagne af Bestyrelsens Medlemmer, men for at Samlingen kan blive saa ensartet som muligt, bedes man indsende sit Billede i Visitkortformal forsynet med Navn, Fødselsaar og I )ato. Bestyrelsen.

Sæsonen aabnes.

Saa fik vi da begyndt vor ny Sæson, 1 
og det maa siges, paa en for Forenin
gen lykkevarslende Maade. Om det var 
den i sidste Medlemsblad værende 
kraftige Opfordring eller det var andre 
Aarsager, der havde virket, skal jeg 
lade være usagt, men Besøget var, sær
lig i Modsætning til de sidste Sammen
komster. ligefrem talrigt. Særligt var 
de. ældre fyldigt repræsenterede, men 
heller ikke faa af de yngre var mødt 

frem. Dog maa jeg atter udtrykke min 
Forundring over de unge Medlemmers 
øjensynlige Mangel paa kvindelig 
Slægt, der har Lyst til at danse, men 
forhaabentlig bedres dette Forhold 
med Tiden.

Hvad selve Sammenkomsten angaar 
var den selvfølgelig vellykket. Den lo- 
vede Trio og Kvartet viste sig at være 
et helt Orkester paa 9 Mand, der under 
Hr. Victor Petersens udmærkede Di
rektion med Smag og Liv spillede et 
Repertoire, som Tivolis Koncertsal 
ikke har bedre. For det Arbejde, der 
her var nedlagt, saavel fra Dirigentens 
som Musikernes Side, kan vi ikke være 
taknemlige nok, og maa ønske, oftere 
i Vinterens Løb at høre dem. Forre
sten var der endnu et Lighedspunkt 
mellem vort Orkester og Koncertsa
lens. Hist har de nemlig Rutchbanen 
og Karusellens Lirekasse, her havde, vi 
Danseøvelse ovenpaa. og det var gan
ske illuderende. Loftet bølgede, Lam
perne klirrede. Stolene rystede, og To
nerne af det nyeste af „Callemands“ 
Produkter blandede sig pikant med 
Orkestrets fineste pianissimo.

Endvidere bød Foreningen paa Solo
sang af Hr. Pastor Blume, der med 
velskolet og velklingende Røst under 
stort og fortjent Bifald foredrog en 
Række smukke Sange, dog hvorfor saa 
mange tyske — samt paa Oplæsning af 
Forfatteren. Hr. Niels Jeppesen, der 
oplæste et Kapitel af sin sidste Bog 
„Under Byrden“, og i hvem Medlem
merne lærte et ejendommeligt og ori
ginalt Talent at kende. AH maa være 
d’Hrr.. der saaledes velvilligt yder Bi
drag til vor Underholdning, oprigtig 
taknemlige for deres Anstrengelser og 
Ulejlighed.----------

Til Aftensbordet var der saa stor Til
slutning. at det hidtil uhørte skete. — 
der manglede baade Mad og Plads. 
Men priseligt hurtigt raadedes Bod paa 
begge Mangler, og da Faren for Hun
gersnød var dreven over cik Resten af 
Tiden under Spøg og Munterhed som 
sædvanligt. Dog manglede Sangene; 
hvor bliver d’Hrr. Digtere af, en Sang 
er jo altid velkommen.

Aftenen sluttede som sig hør og bør 
med en livlig Dans, og Bestyrelsen gav 
i Dagens Anledning en Time ekstra, 
saa vi dansede med Liv og Lyst til 
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Klokken slog 2. trods en mer end tro
pisk Hede og nogle til Tider ret gene
rende! Piller. Kun alt for hurtigt blev 
Tiden forbi, og vi skiltes, atter et mun
tert Minde rigere og med Haabet om, 
at Salen næste Gang vil være helt fuld 
af dansende Par, baade ældre og 
vngre.

T. L.

Sidste Medlemsmøde.Sum bebudet i forrige Nummer af Bladet havde man formaaet Hr. Pastor Blume lil al indlede paa del første af den Række Diskussionsmøder. som Bestyrelsen — krafligl opmunlrel paa sidste Generalforsamling — agter at iværksætte i Vintersæsonen, og som skulle forvandle de hidtil ret kedelige Medlemsmøder lil inleressante og belærende Aftener. Skønt. Emnet ukendt, havde en ikke ringe Del af Medlemmerne givet Møde, og til Deres store Forundring og Skuffelse erfarede de vod Ankomsten, at Pastor Blume havde meldt Forfald, og det med saa kori Varsel, at Henvendelse til en .Stedfortræder mantle anses for ganske frugtesløs. Misfornøjelsen var kun altfor tydelig, og da d’Hrr. Aleth Thomsen og Viggo Olsen — som el Plaster paa Snaret. — koncerterede en halv Times Tid, blev deres ypperlige Spil næppe fulgt med den Interesse, som disse Elevforeningens altid beredvillige Musikere kunne gøre Fordring paa. — Efter Musikken tæskede Elevforeningens yngste Medlemmer i Kortene, og ved Tolvtiden gik hver (il sil.Dette uheldige Forløb af en Aflen, hvortil der var si illet store Forventninger, maa selvfølgelig — i Betragtning af del yderlig korte Varsel — undskyldes, men man maa alvorlig haabe, at en Gentagelse ikke altfor hørligt maa indfinde sig.
A.

Idrætsklubben.Da Deltagelsen i Klubbens Øvelser i Aar har være! megel ringe, hvilket formentlig skyldes Tiden paa hvilken Øvelserne afholdes. skal jeg for at. undgaa al indstille Gym- niislikundervisningen foreslaa Øvelsesafie- nerne forandret tilenlen Mandag og Torsdag Aften Kl. 9—10 eller Onsdag og Lørdag Aften Kl. 9—10, og anmoder jeg derfor Foreningens Medlem

mer, som ønsker at deltage, om at give Møde p-ia Skolen i Gymnastiksalen Torsdag den Id. November Kl. 81- Aften, hvor Forhandling da finder Sted, inden Øvelsesaftenerne endelig fastsættes: samtidig modtages Indmeldelser til Kursus i Fægtning og Boksning.Kontingente! er 1,50 Kr. pr. Manned; de 2 første Aar efter Udtrædelsen af Skolen betaler Foreningens Medlemmer dog intet Kontingent. Albert Jensen.
FORSKELLIGT.

Fællesspisning.Da der ved Fællesspisningen ved Sammenkomsten den 12. Oktober, grundet paa det usædvanlig store Antal Deltagere, desværre viste sig at være en Del Mangler baade ved Serveringen og del serverede, har Bestyrelsen konfereret med vor Vært, Hr. Kammer- raad Pagh, desnngaaendc. For at undgaa lignende Kalamiteter i Fremliden vil der derfor ved Mødels Begyndelse være fremlagt en Liste, hvorpaa de, der ønsker at deltage i Fællesspisningen, bedes tegne sig. Vi beder Medlemmerne om al vn-re Værten og Bestyrelsen behjælpelig med Indførelsen af denne lille, praktiske Reform.
Bryllupfejredes den 5. November af Hr. ('.hr. Mollerup og Frk. Erika Wi lsberg. Foreningen gratulerede.

Medlemslisten.Nye Adresser:Hoffmann, Henry, Herluf Trollesgade 22 (K.) Jonsen, Albert, Peder Skramsgade 10, 4. Sal(K.)Mollerup, Christian, Amalievej 21, 2. Sal.Nielsen, Alfred, H. C. Lumbyesgade 10, 1.S;il (Str.)Pedersen, T.udvig, Sankelmarksgade 13, 4.Sal (V.)
Udsendelsen af Medlemsbladet for denne Manned er blevet forsinket nogle Dage fordi Bestyrelsen, grundet paa at flere Foredragsholdere sendte Afbud, i sidste Øjeblik maatle skaffe et andet Program.

Decembermødetfor Medlemmer med Damer finder Sted Onsdag den 7de.Husk al melde Flytning til Bestyrelsen.
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C. G. paubcns Sftflg.,
JJxeh Johansen, ■ |

Juveler & Guldsmed
Største Udvalg i ' 

alt Guld- og Sølvarbejde. 1
SPECIALITET: |

Forlovelsesringe. I
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Kronprinsessen. 36
anbefales.

Særlig fremhæves :
A. C. Meukow Cognac *** Kr.l,5Opr.Fl.
Otard Dupuy Cognac ;f „ 1,25
Fin gi. brun Rom „ 1,00 „

De forenede Bryggeriers
Export Dobbelt 01.

Gul Etiket

Maltstærkt

Ro<lt Segl

Skattefrit

Gammel Og Ung
drikker

Dalsgaards Kaffe.
Telefoner:

Central { 4öl3.
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. Sch æ f f e r.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 7. November.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


