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Sammenkomst
for

Foreningens Medlemmer
med Besøgende
afholdes

Torsdag d. 8. December KL 82 pr.
i

Paghs Selskabslokaler
(Nørrevoldgade 23 o. G.)

Hr. Folketingsmand, Toldinspektor

Ivar Berendsen
vil holde Foredrag om

„pen franske Resolution“.
Efter
Kr. 1,35

Foredraget
pro

persona

Fællesspisning

for

å

Foreningens

(de, der maatte
ønske at deltage i denne, bedes tegne
sig paa den fremlagte Liste inden
Foredragets Begyndelse).
Medlemmer med Damer

Aftenen slutter med
Dans til Kl. 1.
Hertilrébsen.

Et Ord forinden.
—o—
Der er lo Ting, sum del desværre endnu
ikke er lykkedes at faa I ilsirækkeligl ind
podet i Medlemmernes 1 levidslhed: for det
forslo, at der er nogel, der hedder Modepligt,
og for del andet, al der er noget, der hedder
Præcision.
Beslyrelsen haaber imidlertid, al del staar
Foreningens Medlemmer klarl, at. naar en
Personliglied som Hr. Folketingsmand, Toldinspektør Ivar Berendsen, der fra alle Sider
hele Aa ret igennem bliver overhængt, med
Anmodninger om Foredrag, vil otro en Aften
paa Elevforeningens Medlemmer, er det de
res Pligt al mode fuldtalligt; Elevforeningen
kan vod en sandan Lejlighed selvfølgelig
ikke byde en Forsamling paa en Snes Men
nesker; Salen skal va>re fyldf!
For yderligere at sikre sig dette, har Be
styrelsen besluttet at foretage dot. ekstraordi
nære Skrid! al give Medlemmernes Slægt
og Venner Lej lighed til at overvære selve
Foredragel; og del er Bestyrelsens llaab, al
Medlemmerne i rigt Maal vil benytte sig af
dette; de er derved i Stand til, ganske gra
tis, al kunne borede deres nærmeste en me
get interessant Aften
Vi gaar da ud fra, al Foreningens Medlem
mer i at Fald denne Gang har Forstenelsen
uf deres Mødepligt, og vi haaber at kunne
gaa ud fra, at de tillige har Forstenelsen af,
at det er deres Pligt al møde præcist, paa
Torsdag Alien, og vonler derfor paa det fast

D. F. K S S. F. F.

satte Tidspunkt al kunne byde Foreningens
Gæst en Sal fyldt af en interesseret Tilhører
skare.
B o s t y r o 1 sen.

Gr Lindf ondet.

—o—
Dette Aars Denter at Grimdfondskapilaleii,
der i Følge Slatulferne anvendes til Under
støttelse til Medlemmer af „D. F.V. S. S.
Elevforening“. ,,Det forenede VelgørenhedsSelskabs Drengeskole“ og lignende Elevfor
eningen nærslaaende velgørende Institutio
ner. uddeles den 28. Januar 1911
Ansøgere, der ønske at komme i Betragt
ning. maa inden 1ste Januar 1911 have indsendt Ansøgning derom, ledsaget af de for
nødne Oplysninger, til Bestyrelsens For
mand, Ur. Bogholder Orla Larsen. Livjægerallé 10, Mezz.

Sam m e n ko m ste n
den 9. November.

Det -rørsle medlemsmøde i november
manned afholdtes som bekendt onsdag d. 9.
Dot var et i det hele taget daarligt besøgt
møde, endskønt det var en glimrende un
derholdning der blev budt de faa, der- havde
indfundet sig: grunden til at kun saa l'aa
havde givet møde, skyldes sikkert den alt
for sene modtagelse af vort medlemsblad.
Ilvor kan bestyrelsen vente med at ud
sende medlemsbladet lil don 7. november,
miar sammenkomsten er fastsat til den 9.
november? Bladet kommer saa. medlem
merne i hænde i heldigste tilfælde den 7.
om aIIenen eller snarere den 8. om morge
nen, og saa har vi medlemmer kun een dag
at forberede os i, og der er dog mange af
os, der ikke, naar vi faar saa kort varsel
som denne gang, kan komme.
Underholdningen lød paa oplæsning af
Hr. mag. arl. Viggo Petersen, som jo er en
meget velkommen gæst i „Elevforeningen“,
thi vi ved jo alle, at naar Hr. Petersen læser
op for os, faar vi en meget morsom og en
meget interessant aften.
Hr. Petersen begyndte med al oplæse
nogle af den bekendte tyske digter Fritz
Reuters humoristiske digie, hvoraf særlig
huskes digtet om skomageren og hans
kone, der bagte pandekager paa naboko
nens stegepande, og bagefter blev uenige
over, hvem af dem, der skulde bringe stege
panden tilbage Oplæsningen sluttede med
et par humoristiske historier af den stock
holmske redaktør Bergmann; af disse vakte
særlig historien om pebersvenden, der drøm
mer, at. han er blevet gift, stormende jubel.
Hr. Petersen skal rot have tak for denne
behagelige allen, som lier blev beredt os.

AledlrniMad.

Aarg. Nr. '.)

Under fællesspisningen herskede der den
livligste og fornøjeligste stemning, og vi lod
Ur. Paghs dejlige smørrebrød vederfares al
ret.
Dansen gik lysligen til kl. 1, og saa skil-’tes vi alle med den overbevisning, at det'
havde været en dejlig aften, blot skulde der’
have været mindst hre gange saa mangt«
medlemmer: men del kommer der sikkert
næste gang „Elevforeningen“ kalder.
H. E. I.
Med Hensyn lil den sene Udsendelse al'.
Medlemsblade! for Novbr. Manned, hvorover
don ærede Indsender saa stærkt beklager
sig. skal vi komme med følgende Bemærk
ninger: der var i de nærmest foregaaende
Uger ved Foreningens Formand relief Hen
vendelser lil ikke mindre end 16 forskellige
Foredragsholdere og Oplæsere mod Anmod
ning om al. underholde Foreningens Med
lemmer ved Mødet don 9. November; kun
een, nemlig Hr. Magister Viggo Petersen,
saa sig i Stand lil — ovenikobet kim vod at
bringe personlige Ofre — at komme be
meldte Aften; af de øvrige lovede, som alle
rede omtalt, Hr. Toldinspektør Ivar Berendson at holde Foredrag i December, og Hr.
Generalmajor Gerstenberg at læse op i Fe
bruar Manned. Aflalen med Hr. Magister
Pelorsen fandt imidlertid først Stod Søndag
den G. November, Mandag den. 7de om Mor
genen modlog Trykkeriel Meddelelsen og
Mandag Middag gik Bladel paa Poslliiiset;
hurtigere kunde del ikke lade sig gøre.Bestyrelse n.

Medlemsmødet
i November var besøgt af en god Snes Men
nesker; saa mange havde formaaet at løse
den Rebus, som Bestyrelsen havde serveret
for os i Medlemsbladet: at „Fredag den 22.
November“ var en Tirsdag, .leg vil dog
gerne have Lov til at henstille til Bestyrel
sen om for Fremtiden at lade Foreningsmeddclelseme affatte i e.n lettere tilgængelig'!
Form: for det er jo ikke ahid, at man er op
lagt til af. „gælle Gaader“ — og det er jo
heller ikke alle, der kan; og disse sidste
ulykkelige er da fuldstændig! udelukket fra
at kunne komme I ilslede; og det er da be
klageligt; og ikke mindst maa det beklages
for dette Mødes Vedkommende, hvor Besty
relsen havde formaaet en fremmed Fore
dragsholder til at komme tilstede, og saaledes bød paa en Medlemsaften med adskil
ligt mere Indhold end en s.ædvanlig „Spilleaflen“.
Hr. Konstruktør de Fontenay holdl et ud
mærket, vel I ilretlelagt, men blot, lovligt
kort Foredrag om Flyvemaskinerne, og da
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Medlemsblad.

navnlig om den historiske Udvikling af disse for normale Maver er der i Reglen nok, sær
luftige Væsner: Foredraget var meget popu lig hvis man er lidt praktisk. — Jeg har oglært anlagt uden Spor af'videnskabelige Be saa hørt, de Unge sige: „Dot er meget mor
regninger eller lign., der kunde trænge til sommere at sidde herude, saa. luir vi det
nærmere Fortolkning for at kunne absorte- saa rart ugenert.“ Ja, men k.æro Venner!
res al' de tilstedeværendes Hjerner; der blev Synes I egentlig, at man plejer af genere sig
derfor ikke noget af don „Spørgetime“, som i Elevforeningen. Jeg synes dot. i hvert Fald
Formianden foreslog arrangeret; om nogen I ikke. Jog kan af Erfaring sige, at ved Elev
egeid lig Diskussion om Foredragsemnet foreningens Bord hersker den rotte muntre
kunde der jo daarlig være Tale, da Forenin Stemning, „Velgørenhedens“ kammeratlige
gens Medlemmer ve] ikke kan siges at være Tone. Vi er, hvad der er sagt før. een si or
specielle Fagmænd pan „Flyyeriets“ Om- Familie, og om Familiebordet bør alle være
„en".
raade; men der var som sagt ingen, der samlede.
havde noget at spørge om — i al Fald ikke
nogel vi andre maalte høre; for bagefter —
privat, — men Gud bevare min Mimd .......
Læs Bagsiden!
Efter Foredraget gik den løs som sædvan
lig med Solo og Nolo, Piber og Trommer,
III et langt Stykke ud paa Aftenen.
„F 1 y v e r“.

Med Hensyn til den i ovenslaaende Ind
læg nævnte „Hehns“ maa vi hermed oplyse,
at den ikke skal opfattes som en Præmieopgave eller lign.: det er en ren og skær
Skrivefejl, der var Skyld i det meningsløse
Udtryk, og vi maa herved gøre Foreningens.Medlemmer en Undskyldning for det pas
serede: desværre blev vi først gjort opmærk
som paa. Fej Hagel sen don samme Dag, som
Mødel skulde tinde Sled, i modsat Fald vilde
en ekslra Meddelelse Hl Foreningens Med
lemmer være blevet udsendt for at gøre
Fejlen god igen.
R e d.

Om at soupere.
Del er i dim senere Tid blevel Mode i vor
Forening ikke at soupere. Moden har be
grænset sig til en Del af de yngre Medlem
mer, men den har- vist afgjort Tilbøjelighed
lil al brede sig, og da Grenen skal bøjes,
mens den or ung fremkommer delle lille
Indlæg nu.
-- .leg hører selv lil de Unge og har saalodes rig Dejlighed lil at høro deres Argumcnler. De anfører først og fremmest, al
del er billigere al sidde ved Siden af i et
lille Hummer og drikke Kaffe. .Tøg erken
der i høj Grad især i vor Alder Pengespørgsmaalels enorme Betydning: men er delle nye
I Tislag af Sparsommelighed i Virkeligheden
ikke vildledte økonomiske Tilbøjeligheder?
Jeg mener jo! De unge Mennesker faar nem
lig il<ke Kaffe m. m. under 50 Øre, men
skulde det nu endydermere hænde, hvad
ret hyppigt skor, at de blev overfaldet af en
ulidelig Tørst, — utænkeligt er det i hvert
Fald langtfra, — hvad saa? Ja, saa er vi
unge Mennesker jo saa moderne og for
finede, al vi ikke indskrænker os til en
Bajer, men maa have Whisky og Soda osv.,
og saa er vi naaet over Kronen. Altsaa
kan det aldeles ikke betale sig at undlade
al soupere. — Man siger fremdeles, at man
ikke faar nok at. spise. — Ja, det er jo mu
ligt, af der findes de unge Mennesker, for
hvem Mæthodsfølelsen ikke eksisterer, men

FORSKELLIGT.
—o—

Idrætsklubben.
1 sidste Medlemsblad blev Foreningens
idradsinteresserede Medlemmer anmodet, om
at komme til Stede ved et Mode for, da Del
tagelsen i Øvelserne hidtil havde været
meget ringe, at faa fastsat nogle Aftener,
der bedre passede Klubbens Medlemmer.
Resultatet af dette Møde blev, at øvelsesaftenerne fastsattes til M a n d a. g og T o r sdag Aften Kl. 9—10. som sædvanlig i
Skolens Gymnastiksal. •
Denne Forandring har vel bedret noget
paa Deltagelsen, men del or ikke nok;
mange liere af Foreningens, navnligt yngre
og yngste, Medlemmer bør deltage i Idrintsklubbens Øvelser. Kontingentet er 1,50 Kr.
pr. Manned, dog er Medlemmer af Elevfor
eningen i de 2 første Aar efter Udtrædelsen
af Skolen, kontingentfri.
Nytaarsfesten
linder Sled Torsdag den 5. Januar 1911. Vi
anmoder Foreningens Medlemmer om alle
al holde deø Aften i Beredskab; Nytaars
festen vil denne Gang blive usædvanlig
storslaaet arrangeret; der lales saaledes i
indviede Kredse bl. a. om Opførelsen af en
slor, original Nytaarskomcdic, skrevet af et
Par af Foreningens Medlemmer.

Medlemslisten .
Bestyrelsen paatænker i næste Medlems
blad at udsende en ny Fortegnelse over For
eningens Medlemmer, da den i Fjor ud
sendte i Aa rets Løb er undergaaet saa
mangl- .Fodringer, at de.u nu nærmest er
ubrugelig; for at Medlemslisten kan blive
saa fuldkommen som muligt opfordrer vi
Medlemmer fil inden den 15. December at
sende os en Meddelelse om de Ændringer og
Tilføjelser, der kunde ønskes forelaget
m. H. t. Bopæl, Stilling o. lign. (Adr.: Aage
Schæffer, Klnrebnder.no 14.)

Husk, at møde talrigt og præcist ved
Foredragsaftenen Torsdag den 8. December.

I). F. F. S. & E. F.

C. G. panbetis Cftflg.,

5. Aarg. Fr. .9

Medlemsblad.
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