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Medlemsmøde
Fredag den 24. Februar 1911 Kl. 9
i
Paghs Selskabslokaler
(Nørrevold 23 o. G.).

Søndag d. 5. Marts 1911 Kl. 7 'A
.afholder Foreningen
i Wittmacks Lokaler

sin aarlige

® Stiftelsesfest ®
med

Komedie og Bal
til Jndtægt for
foreningens Grundfond.
PROGRAM:

Erik Ejegods Pilgrimsfærd,
Farce i 4 Akter.
Bearbejdet efter Schünthans
„Dei- Raub der Sabienennnen“
af Olaf Poulsen.

Musiken udføres af
Hr. Victor Petersens Orkester (12 Musici).
Jlinetpriwr: Kr. 0,75 og 1,00.

Derefter Bal til Kl. 4.
Kl. ca. 11’/a: Fællesspisning i Glassalen.
Fællesspisning' . . . Kr. 2,25.
Bal............................... „ 0,75.

Billetter faas hos Bestyrelsens Medlemmer:

.

Nummer 2

Februar—Marts 1911

6. Aargang

Bogholder Orla L a r s e n,
Livjæger Allé 16, Mezz.
Cand, pharm. A a g' e S c h æ f f e r,
Klareboderne 14, 3. Sal.
Assistent A 1 e t h Thoms e n,
Ole Snhrsgade 21, 2. Sal.
I 'and. theol. K. F r e d e r i k sen,
Nørrevoldgade 22, 4. Sal.
Kontorist K u u d And e r s e n,
Raadhuspladsen 73, 3. Sal.

Før —.

—o—
Vi sidder ved vori Skrivebord — tanke
fuld — med den ene Ilaand under Kind, og
i den anden en al' de noksom bekendte
„grønne Sedler“; Øjnene stirre vildt paa. all
det sorte Tryk paa don grønne Bund, Tan
kerne fare forvildede rundt i Hovedet ... vi
slam’ nemlig overfor don imeglige Opgave at
skulle skrive noget om don grønne Seddels
Indhold. Vort Blads mange ivrige og inloresserede Læsere og Læserinder venter i
spændt Forventning — kommer Bladet i det
hele faget — og hvis dei kommer, staar der
saa en Løsning paa de store Gaader, som de
grønne Sedler saa hensynsløst har slynget
i Ansiglol paa. de inlet ondt anende Medlem
mer. ..Der skal skrives noget rigtigt pænt",
sagde Formanden til os; selvfølgelig, svarede
vi i vort Hjertes Uskyldighed, der bliver ogsaa skrevet noget meget pænt.
Og nu sidder vi her — Papiret ligger rent
og smukt — Pennen er dyppet — mon ak,
Hjernen er tom. Da — pludselig — fødes
en genial Idé: hvorfor dog sidde her og „hitte
paa.“ — nej, lad dem tale, der ved Besked.
Og vi griber vor Hat — den grønne — og
styrter op paa. Skolen, hvor der netop er
Prøve. Vi er heldig, kommer netop i Thopansen, og benyltor da øjeblikket til et
Interview med Sceneinstruktøren.
„Vore Læsere længes efter at høre lidt
nærmere om Stykket, fortæl os lidt om det,
Hr. Instruktør!“ — og nu flyder Ordene i on
rivende Sirøm fra den begejstrede Instruk
tørs Læber ... Som De har set af den grønne
Seddel, er „Erik Ejegods Pilgrimsfærd“ on
lysk Farce i 4 Akter, der i sin Tid — i Søerne
— er oversat og bearbejdet for danske For
hold af kgl. Skuespiller Olaf Poulsen: hvor
det. dengang er blevet opført, eller om Olaf
Poulsen selv har medvirket i Stykket, kan
jeg ikke sige Dem noget om. for det vod jeg
ikke; derimod ved jeg, al det for et Par Aar
siden blev spillet under Fjelsirups Gæstespil
paa Folketeatret.; det bliver en meget mor
som Aften — og med den fortrinlige Skuespillerstab, som det er lykkedes mig at
samle, vil Udførelsen blive ganske fortræffe
lig; der arbejdes med en Lyst og Energi —
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desværre er dor i Aar levnet os en meget begramset Tid ....... mon, Ih! Gud forbarme sig!
Klokken er mange! De undskylder-------- —
Allons, M esda nies et Messieurs! 3. Akt, Iste
Scene, Professoren sidder ved Skrivebordet
....... Vi griber vor Hat og lister ud af Døren.
Pan Trappen løber vi lige i Armene paa For
manden, og benytter selvfølgelig Lejligheden
fil et
Lyn-Interview med Formanden.

,,Hvorledes gaar det med Billetsalget",
spørger vi. „Del gaar forhaabentlig for
træffeligt", siger- Formanden; „Billetsalget
Ail i Aar blive drevet med en usædvanlig
Kraft og Energi; Salen skal selvfølgelig fyl
des; husk, del or jo til Fordel for vort Grundfond. Bestyrelsen foler sig overbevist om,
al alle Foreningens Medlemmer i Aar vil agi
tere med særlig stor Interesse; vi nærer de
lyseste Forhaabninger; naar nu Idol ikke —
nej, i Aar er der ingen, der svigter." — Far
vel, Hr. Formand! og vi ud af Døren, linder
en gammel Omstigiiingsbillet i Frakkelom
men, og suser ud i den vide A'erden fil
et Interview med Kapelmesteren.

,,.la, det. or jo ikke meget, jeg kan fortælle
Dem paa. delle Tidspunkt, siger Kapelmeste
ren; „del bliver det samme Orkester, som
De hørte ved Koncerlen i Elevforeningen i
Oktober Manned; maaske en Smule forstær
ket; jeg lænker 12 Mand i alt. — Hvad vi vil
spille? Ja, del er navnlig det, der i Øjeblik
ket ikke er ganske afgjort; jeg tænker, vi
indleder mod Ouverturen til „Orfevs i Un
derverdenen", og som Mellemaktsmusik vil
vi antagelig spille noget Operettemusik eller
.,lettere" Opera-Udtog; hvad mener De. om
„Den skønne Helene'1 eller „Regimentets
Datter"; og sna en smægtende Vals, hvis
indsmigrende Rylmer skal faa den danselystne Ungdoms Fødder til at trippe utaalmodigt paa. Parketgulvet." — „Ih, Gud for
barme sig, Hr. Kapelmester; det bliver jo
ganske ovenud." — „Ja, jeg garanterer Dem
lur, at Publikum skal ikke faa Dejlighed fil
al kode sig over Musiken.“
Og vi iler hjem, beriget mod en Mamgde
Viden, som vi hermed skyndsomt, har ser
veret vor ulaalmodige Læserkreds.
R c p o i- f e r.

Skolens Aarsfest
afholdtes Søndag den 5. Januar i Købmandsskolens Festsal. Pastor Bruun lalle smukt
og indtrængende til de unge, som nu havde
forladt Skolen og skulle til at skabe sig en
stilling i Livel, hvorefter Skolens Inspektør
aflagde Beretning om det afsluttede Skoleaar. Efter Afsyngelsen af Slutningssangen
opløstes Forsamlingen, hvoriblandt bemær-des en Del af Skolens forhenværende
Elever.

Medlemsblad.
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Under Banneret.
—o—

Der var Revy. 1 sidste Medlemsblad havde ■
Signalet lydi, og nu havde Tropperne samlet
sig under Banneret. Jeg kunne nævne
Navne — nej, det vilde føre for vidt, der var
saa al sige hele den reviderede Medlemsliste
med Damer. En Buket af Damer, som Elev
foreningen maaske aldrig før har set. Man
bænker sig, der oses af Bollerne, og Kanla.ten omdeles. Musikken falder ind, og nu
Ioner del ud i Rummet: Vi hilser Dig, du
nye Aar, det gamles Minde hædre. Den nye
Kanlale, med indlagt Recitativ af Fornumden. Tale for Skolen af Riis og Tale for Da
merne af Formanden, er et Værk i 11 Afde
linger, baade Kor- og Solosang, en storslaæd
Velkomst lil det nye Aar.-----Salen henligger i Mørke, kun Rampelysene
slraaler, og Tæppet gaar op for Revyen, der
er imødeset med største Spænding. Hvem
skal agere? Hvem skal nu have tjæret. Tu
den? ------ Orkestret har spillet Sleppemelodien lil Ende, og man ser Amor med Vinger
paa Ryggen spadsere om i Raadhushaven.
Del er Midnat: Raadlmsklokkernes tplv Slag,
eflnrl’idgl af Væglervorscl, har nylig tonet
gennem Salen, og den fulde Maane sender
sil Skær over Seenen. Del er Forspil le!, der
l'oregaar her i Haven. Ud af Raadhusel
kommer Bacehus, der har været (il Kon
gresmiddag, og mellem disse udspinder sig
en Samtale, der or isprængt de frygteligste
Brandere. Af stor Virkning er det, naar til
Slut disse to Karte finder Formanden snor
kende bag én af Havens Bænke; de rejser
ham op, og da. Manden beder pænt om al
blive fulgt hjem, haler do tværtimod af med
ham for al Anse ham Byen med de skønne
Taarne ved Nal. Desværre, skjuler Tæppet,
hvad der videre gik for sig.
Førsle Akt foregå nr paa Foreningens Konlor, hvor Formanden residerer. Her faar
han Besøg ,-if forskellige Notabiliteter. Først
Sekrelæren, der kommer for at spørge til
Elevforeningen; han lægger den allerstørste
fnlores.se for Dagen. Han efterfølges af den
nylig hjemvendte Direktør „Nicodemus An
thon" fra. Potsdam, af en Damekomité, der
overrækker et Banner, en lille Knægt, der
skal indmeldes i Elevforeningen, og endelig
af Formanden for Idrætsklubben, der med
Boxchandsker og iført Drejlstrøje med røde
Snore paa det frygteligste mishandlede den
ulykkelige Formand. Endelig fik hans Li
delser En.de, og i anden Akt flyttes Tilsku
erne ud til Foreningens Have 'paa Strand
vejen.
Morsomt virkede Middelgrundens
Blinkfyr i Baggrunden, saml den storslaaede Illumination, tre kulørte Lamper i en
Busk. Af de optrædende i Haven genkendte
man med Glæde Elevforeningens store Lyriker. iført Digterkappen, samt den fra Lon
don hjemvendte Student, der holdt en alde
les vidunderlig Tale for „our ladies“.
Hele Revyen virkede ganske frisk og for
nøjelig, de mange Sange var rigtig kvikke,
og Sparkene, hvoraf der ikke var saa gan
ske faa, baade morsomme og dog ikke sær
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lig ondskabsfulde; men som del desværre
altid gaar mod en Revy, fandt ikke allo Hen
tydningerne Forstenelse hos den hele Tilhø
rerkreds; det er jo desværre ikke alle, der
deltager i Foreningens daglige Liv.
Da vi forlod Salen, var Dansen i fold Gang,
og Formanden vidste at fortælle, at man
havde bevilget Ekstratime til Kl. 3.
F a. m n 1 u s.

Medlemsmødet den 26. Januar.
Det var med ret store Forventninger, at
jeg den 20. Januar gik til Elevforeningen for
al høre Hr. Pastor Rothe holde sil Foredrag
om „Videnskaben og de første Blade af Bi
belen“.
Jeg havde tænkt mig al se slore Skarer
af Foreningens Medlemmer møde from for
al overvære de heftige Kampe, som vor For
enings Repræsentanter for Teologi og Na
turvidenskab vilde udkæmpe.
Jeg kom — jeg saa — og forbavsedes. Da
Ordet Kl. 9{- blev givet til Hr. Pastor Rothe,
var der mødt ca. 20 af Foreningens yngre
og yngste Medlemmer.
Det tjener til Bestyrelsens Ros, at den sta
dig kan holde Humøret oppe, naar dens An
strengelser lønnes mod saa. ringe Tilslut
ning til vore Møder. Hvorfor ser man ikke
vod en T.ej 1 ighed som denne de Medlemmer,
der med lidt Indsigt kan tale med om det
foreliggende, meget interessante og tillige
ak I nolle Emne: vi kunde da have fa net en
livlig og mindeværdig Aften. Nu blev det
ikke I il ret meget udover Hr. Rothes Fore
drag, der iøvrigt var værd at høre.
Hr. Rolbe omtalte Skabelsen, Syndefaldet,
dat første Brodermord m. m. lian mente
ikke, at man maatte tage disse Beretninger
bogstaveligt, men som billedlige Fremstil
linger, der indeholdt dybe Sandheder. Hvad
specielt Skabelsesberetningen angaar, mente
Hr. Rothe, at man maatte huske paa, at
disse Beretninger var skrevne for Menne
sker, der troede, at Jorden var flad, Solen
bevægede sig m. m. Pasloren var i det hele
meget liberal, og hævdede, al man udmær
ket godt kunde tro paa Darwins Udviklingslame og alligevel være et kristent Menneske.
Efter Foredraget besvarede Foredragshol
deren et Par Spørgsmaal.
Senere paa Aftenen trakteredes de „tro
faste“ med Kaffe og The.
V. A.

Ungdomsmøde.
—o—

Foreningens Medlemmer havde Sammen
komst med Damer Torsdag den 9. Februar.
Tro mod Traditionen havde Bestyrelsen
indbudt det Hold Elever, som forlod Skolen
ved Aareis Slutning. De var meget vel
komne; og de gav Mødet dets Særpræg. Der
blev raabt Hurra for dem; og til dem hen

Medlemsblad.

vendte Hr. Oberst B. Boeck sit veltalende
Foredrag om Fædrelandskærlighed og Natio
nalitetsfølelse. Hvor Ungdommen er, der er
Fremtiden, mente Obersten. Og det er Ung
dommens Pligt af skabe Danmark en god
Fremlid. Hvis enhver ung Mand opdrager
sig i Redelighed, Uegennytte og Fordragelig
hed, da vil disse Egenskaber ogsaa præge
vort offentlige Liv; Folket vil blive sig selv
og sif Fadleseje bevidst; den vage Fædre
landskærlighed vil lutres til Nationalitets
følelse. Først naar Folket er blevet en Na
tion, kan vi haabe af Danmarks Lod bliver
.Ere og gode Kaar.
Efter Foredraget spiste man til Aften sam
men. Da man derfor gik op for at danse,
kom ingen af Damerne til at sidde over. For
der var en hel Snes unge Herrer til hver af
dem.
Mienen efterlod et levende Indtryk af Ung
dommens Siyrke og Haab. — Hvor don paa
virker stærkt; i sin Iver for at ligne den,
hk Bestyrelsen selv al den sejsfenaariges
elskværdige Ubehjælpsomhed. — Hvor den
er fuld af Haab: don skal bære Fremtiden og
saa for vor gamle Forening, som i nogen
Grad ligner el gammelt Æbletræ, som vis
ner i Toppen.
H. V.

Triers Boglegat. Den 3. December 1910
uddelle Hr. Trier af T.ega.fefs Midler Bøger
m. m. til et Rolob af 80 Kr. 45 Øre fil 4 af de
Elever, der i delle Aars Januar Manned var
oppe til „Almindelig Forberedelseseksamen“.
Regnskabet or revideret af Hr. Inspektør
Lund og Kassebeholdning og Regnskab be
fundet rigtigt. Legatet bestaar af 2000 Kro
ner i 4 pCt. Østifternes Kreditforenings Obliga I ioner, der opbevares i Nationalbanken i
lukket Depositum.

Grundfondet. Den 28. Januar 1911 uddelte
Bestyrelsen for Grund fondet de i Aar fil Raadighed slaaemle Renter af Grundfondskapitalen. Der var indkommet flere Ansøgnin
ger fra Medlemmer af Foreningen; desværre
var det disponible Beløb saa lille, at kun den
ene Ansøgning kunde bevilges; de øvrige
maatte afslaas. Dette Faktum viser bedre
end mange Ord, at Grundfondets Eksistens
berettigelse er uomtvistelig; og det vil forhaabenllig virke ansporende paa Forenin
gens Medlemmer, saa at de med forøget In
teresse og Energi vil arbejde med paa at faa
Grundfondels Kapital til at vokse ordentligt
i Vejret, saa at de Midler, der staar til Randighed for Grundfondets Bestyrelse, kan
blive saa rigelige, al ingen af Foreningens
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Medlemmer i Frem! iden skal ansøge for
gæves.
Lad os begynde med de! samme; der er
jo nu ved Festen den 5. Marts netop givet
Medlemmerne Lejlighed dertil.
Sørg for, at Oversku del ved Willmackf os ton kan blive saa stort, at Grundfondet
derved ka.n opnaa en anselig Forøgelse.

Kontorist Kogorl. Fjeldborg: Bluagaardsgade 31 A., i. Sal (N.)
Assistent Ejner Iversen: Niels Ebbesonsvej 18. 2, Sal (V.)
Trafikassislenl Mondrup Poulsen: Eughaveplads 6, 4. Sal (V.)
Bankassistent Knud Sleem II. C. Lum
by esgade 29, I. Sal (Sir.) saml hos
Skolebetjent Jul. Jensen: Aabenraa 29. 3.
Sal (K.)

FORSKELLIGT.

Chrislensen. Frantz, Bredgade 58.
Andersen, Alfred. Ranfzmisgade 18. 2. Sol.
Andersen, Hugo. Orosimdshospitalets Funk
tionærbolig.
Christensen, Michael. Lyongado 18. 3. Sul.
Christensen. Niels, Saxogade 5G, 4. Sal.
Eriksen, Alfred, SI. Annagade 59 A., 1. Sal.
Hansen, Adolf, St. Hansgade 24, Stuen.
Hansen, Axel. Eughavoplads 17 A., 1. Sal.
Møller, Max, Nv Knngonsgade 21, Sidob.,
4. Sal.
Petersen, Louis, Ahornsgade 17. I. Sal.
Pibl, Harald. Aarlmsgado 14, 3. Sal.
Rosenkjær, Carl, Jagtvej 12.
Thygesen, Niels, Bjelkes Allé 2 A.. 1. Sal.

Nye Medlemmer:

—o—
Husk Stiftelsesfesten Søndag den 5. Marts
i Wittmaeks Lokaler; Overskudd filfalder
Foreningens Grundfond.
Hr. Dr. phil. H. Hæder er for Tiden i Ita

lien paa Studierejse.

Hr. mag. scient. Jens Rosenkjær rejser don
1. Marls til Askov, hvor han skal virke dels
som Kemiker vod la Cours Forsøgsanstalt
og dels som Lærer i Kemi ved Højskolen.

Foreningens Sekretær, Hr. cand, theol.
Knud Frederiksen, er den 9. Februar ud

nævnt til præsteviet Kateket ved Vor Frue
Kirke i København.
Sange til Martsfesten bedes sendi senest
den 1. Marls Hl Næstformanden, Aage Schæffcr, Klareboderne 14, 3. Sal.
Dette Medlemsblad er, som del vil sos paa

Forsiden, gældende for Februar og Marts.

Om Medlemsmødet i Slutningen af Marts

vil sonore blive udsendt en Meddelelse.

For af Medlem
merne leliere kan faa fat i Billetter til Fe
slen den 5. Marts, har Bestyrelsen ved for
skellige velvillige Medlemmers Hjælp faaet
oprettet nogle ,, Billetbureauer“ i forskellige
af Byens Distrikter, saaledes at Billetter for
uden hos Bestyrelsen (se Forsiden) faas hos:
Kontorist Johannes Eriksen: SI. Annagade 59 A., 2. Sal (C.)
Billetter til Martsfesten.

Elevforeningen tæller nu 205 Medlemmer.

C. G. panbens

tflg.,

JLxel Johansen,

Juveler* Guldsmed
Største Udvalg i
alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:
Forlovelsesringe.
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Dette Blad er leveret paa Posthuset 21. Februar.
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Elev Forening.

