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Første 
Vinter sammenkomst for

Medlemmer med Damer finder Sted
Onsdag den II. Oktober 1011 Kl. 8 ‘4 

i St. Andreas Ordenens Lokaler 
(Frederiksberg Allé 11).

Aftenunderholdning.
Musik & Sang

med Assistance af Frk. Røssel.Efter Aftenunderholdningen serveres for dem, der maatte ønske det, den sædvanlige Sonper ä Kr. 1,35.Aftenen slutter med
Dans til Kl. 1.

Sange bedes sendt til Emil Paulsen, 
Bustrupsgade 12 4.

Onsdag den 25. Oktoberafholdes
Medlemsmøde

(Spillemøde).

Keglebane forefindes og staar til gratis Afbenyttelse for Foreningens Medlemmer.

Til Vintersæsonen.Naar Foreningen nu ullon lægger ml, vil man af foranslaaende Meddelelse se, at vi har skillet Lokaler, forhaabentlig fil Gavn og Gln’de for alle.I'drikliiigen har jo fort med sig. at der j de sonore Aar paa Regnskabet er kojoimd en Post, ,,l.eje af Lokaler**, som tidligere var ukondi, men nu desvaerre er en sørgelig Nødvendighed. Det har da vfvrel Bestyrelsens Opgave, for et saa lille Beløb som mulig, al skaffe de i Størrelse mest passende og hyggeligsle Lokaler. Vi (ror at turde sige, at dot er lykkedes lur os, og haabo af Medlemmerne, ved talrig Deltagelse i Sammenkomsterne vil vise, al vi har Ret.For samtidig af imødogaa en Indvending, som fjernere boende Medlemmer muligvis vil fremkomme med om Lokalernes tilsyneladende afsides Beliggenhed, skal anføres, al Sporvognsforbindelsen ikke kan lænkes bedre, da baado Linie I. 2 og 3 saml Frederiksberg Sporvogn har Stoppesteder i umiddelbar Nærhed af Lokalerne, og alle fortsætte Kørslen til ca. Kl. I Nat. løvrigt or der kun 20 Min. Gang lil Raadhnspladsen. ca. i Time lil Kongens Nytorv. Saa dot or vel ingen særlig lang Tur for de yngre iblandt os.I Hovedtrækkene vil Foreningens Program for Sammenkomsterne være en let og kortvarig lhiderholdning. god Sang og Musik, et enkelt underholdende Foredrag. Nyf- aarsgilde og. Martsbal, eventuelt et Gaaso- gilde el. lign, til Afveksling fra alt del niogot Smørrebrød.Til Slut on Bøn lil .Medlemmerne om at støtte vore Bestræbelser for af kunne begynde saa. præcis som muligt. Dels er del meget pinligt for de Assistorondo at skulle vente i Timevis, og dels bliver Danson ganske illusorisk, naar man, som for or skol, først kommer fra Bordet Kl. ca. 12 og skal holde op Kl. 1. Kan der begyndes præcis vil AHenunderholdning og Spisning kunne være forbi senest Kl. lOj/saa der kan blive Tid lil af danse.T Haabol om lalrigf Mødo byder vi hermed Foreningens Medlemmer ni hjerteligt Velkommen i de nyo Lokaler.Bestyrelsen.
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Paa Skovtur. i—o—Lørdag den 18. Juni afholdt D. F. V. S. S. : E. F. sin af Guderne og Foreningens Med- , lemmer begunstigede første Sommerudflugt.Skønt „Grundlovsturen“ ellers synes af ; være Foreningens Yndlingsskovlur, kan man ikke sige, at den iaar vandt nogen , ovenud Tilslutning. Antagelig maa Aar- sagen søges i Vejrets absolut ikke lovende Optræden, naa, det o r jo morsommere at j tage i Skoven i Solskin end i Regnvejr. iEfter en meget fodfugtig og heller ikke helt overhør Spadseretur over Eremitage- slMlen, naaede do faa Udvalgte, som havde haft Mod fil af trodse Himlens Ugunst, Bestemmelsesstedet, Hjorlekær Skovløberhus. hvor Kaffen ventede os, — (nej, dot gjorde don forresten ikke, takket være Traditionell blev den selvfølgelig tilberedt og serveret af Foreningens stakkels halvlva-ido Damer). Hor holdt man et højst behageligt Hvil i H Par Timer, hvor Deltager holdt dof aabon- bait for on .Eressag af drikke Kaffe og spise Kager for on 3—4 andro Medlemmer, som ikke kom. for Herregud, — man kunde jo ikke forlange, at den stakkels Bestyrelse skulde bære det hjem igen.Da de narsle Tog ikke bragte nogen säulig Forøgelse i Deltagerantallet. — nemlig ingen, — begav man sig oflor Programmet videre paa Vej til Raadvad llulel. Iler slødfo heldigvis et Par Deltagere lil Selskabet, og da man, efter at have promeneret lidt i Orri- egnnn og beset Lokalit et orne, gik til Bords, falle man imponeret sine Bordfæller, der var j ca. 20 — naa, man or jo i den sidste Tid ikke bleven forvænt i don Retning i Elevforeningen.Aflensbordet var mnaadelig vellykket, villige Taler og kvikke Sange afløste hinanden, de ondmi lidt fugtige Fødder blev fuldstændig glemte, og forøvrigt efter Bordet fuldstændig tørrede i en lille rask Svingom: i Elevforeningen kan man da heldigvis aldrig blive fri for at danse.Denne lille Dans blev imidlertid afbrudt af et Punchesold, som, last not least, kronede Skovturen, og saa var der ikke andel at gøre, end at lystre den ækle Togplan, og begive sig paa Vej til Springforbi Station.Hvor sørgeligt at Referentens Bestilling slutter her, der kunde ellers være en Del at fortælle om, hvorledes man paa Hjemvejen i Toget ved Hjælp af Rødlys nær havde opskræmt Banepersonalet, hvorledes man da for at kvæle Lyset nær samtidig havde kvalt alle sine Medpassagerer, bande i egen og nærmest paafølgende Kupéer, hvorledes Resterne af Kagerne kom til Anvendelse o. m. a.Kun Skade, at Deltagerne var saa faa, lad os haabe at Vejret i næste Tilfælde bliver bedre; skulde dette imidlertid være absolut ubøjeligt for vore Bønner, tilraader vi Medlemmerne at komme alligevel, at dømme efter denne Tur vil de saamænd ikke fortryde det, og man kan jo nøjes med at fagø sit næstbedste Tøj paa. N i k o 1 a j.

Sommerfest paa „Constantia“.Hvor def glædede mig alter af høre Livstegn fra Foreningen. Sommerhave — ak! den visnede kun saa hurtigt. Man lagde Skylden paa Kvinden. Nok om det — det gamle Stampublikum nede paa Stenkajen, dem med de uartige Viser og Mundharpen, de blev hjemme, og man har saaledes faaet Bekræftelse paa, at lukkes først Kvinden ind i Edens Have, skal den hurtigt blive lagt øde. Anderledes med de store maanedligo Sammenkomster: og da jeg i det dejlige Maaneskin spadserede ud ad Strandvejen, saa jeg allerede i Aanden, hvor den skønne Dame sad, som vilde møde mig med Smil paa Læhen og Kys paa Fingeren. Men Gud Fader bevare’«! Da jeg i Embeds Medfør mod Blyanten bag Grel og on Stilebog mider Armen med værdig Holdning traadfe ind under Constantias fulde Ranker, var alf øde og mørkt og stille, jog var næsten til Mode som Jonas under Opholdet i Hvalfiskens Bug. 1 dot samme drev el Par sorte Skyer bort, og dot fulde Maanelys faldt over Tin- ven med dens Gange og Bænke. Jog placerede- mig paa con af dom- og — faldf i Søvn mider Frøernes Kvækken. For mig lød den som Nattergalens Sang i lyse Nætter vod den skønne Emilios Kilde. Skønne Tid! Snarl vil Stormen----------Jog farer op med ol Hyl. El Par Kna'gto morer sig mod at stoppe Græs i Ørerne paa mig. De forsvinder skyndsomt bag Buskene. En sagte Musik lyder i def fjerne, og skønne unge Damer vandrer om i Gangene, belyste af den blege Manne. Jeg tror al væro i Elysium. men i det samme taber jog Stilebogen og kommer i Tanker om del jordisko Hverv, jog har faaet. I en Fart faar jeg Blyanten pillet ned fra Ørel — jeg noterer. Jog no- lorer siraks, at Sekretæren mangler, saa meget kan jeg da tænke mig fil. Men se der! To skønne Hvide — ubekendte. Herregud, man kan da heller ikke kende alle. Men se, der kommer en bian, en yndefuld Kornblomst — ogsaa ubekendt; men Kavalieren, det or jo — — nej, det er egentlig overflødigt at nævne Navne, der var kort sagl hole den lille Elevforening med Slægt og Venner. Det er mig egentlig ganske ufor- staaeligl. at mange har saa meget mod den lille Elevforening. Det slaar mig ganske klart, at havde vi ikke den, kunde hele Butikken godt lukkes med det samme.■-------Og nu gaar man fil Bords. „Hof“- musikor Henriksen intonerer en herlig Festmarsch, alf medens Processionen skrider frem. Mon ved Synet af Sulefadeno hører al Orden og ret Regimente op, og i Løbet af fænomenal kort Tid sidder hver med en stor Tomat i Munden. Og saa sagde nogle, at Maden var før: Skam faa de, do Knægte, det var kun et Paaskud for at faa more Snaps — jeg klager ikke over de sylten Stykker, jog fik med Tomat, bløde og saftige. Stemningen. var selvfølgelig storslaaof. Blom- stemrrangementet bestod af Asters i dø nationale Farver, og under Fortæringen spillede Hr. Henriksen nationale Melodier, 



6'. Amy. Nr. < I). F. K i', ti. E. F. Medlemsblad. 31hvoraf særlig ,.Knold og Tol“ ug „Au, Au, Augusta“ tolkedes med Smag og lin Furstaa- else. Man burde formaa Hr. Henriksen til næste Hang at synge til sil Spil; jeg kan se paa Hr. Henriksen, al lian maa synge dejligt. Ell or al have forvisset sig om, at Spisningen var tilendebragt, rejste Formanden sig, og bød i en lille, men fin og yderst velformet Tale „Velkommen“, samtidig med af han ønskede „Velbekomme“. Denne lille og fornuftige Forandring i Ceremoniellet vil efter Sigende fremtidig blive bibeholdt af praktiske Hensyn, og den vandt da ogsaa straks samtlige tilstedeværendes ndelte Bifald. -------— Kaffen serveredes i et tilstødende Lokale, hvorefter Dansen tog sin Begyndelse. Man morede sig paa en kammeratlig og tvangfri Maade indtil Tiden nærmede sig, hvor sid sie Tog ruller mod Byen. Men hvor mange kørte vel hjem. Nej. fo og to forsvand! de ud i Skoven, hvor Maanen smilende viste Vej, ud i Skoven for at sige Farvel til den hendøende Sommer og fil den lille fjedrede Sanger, der snarf flyver bort — langt, langt bort!
S V. Sp.

Et Blad af Rejsebogen.—o—Foran mig Kattegat, det vidtudstrakte Kai legal med sine hvide Skumslriber og saa de skrigende Fugle. Bagved Sand og den stride Marehalm, maaske en enkelt Fiskerhyl le med fire fattige Vægge og to Pinde med et Garn lil Tørre. Uendelig ensformigt — og dog har jeg nu ligget paa samme Plet den hele Dag. brunet i Solen fru den steg i øst. og nu forsvinder den straks igen der bagved Havet. Sejlere, stolle er de gledne forbi; Fiskerhaade, med dybrøde Sejl, og saa de sorte Dampere med en Kulrøg, som staar paa Himlen endnu længe efter at de er forsvundne i Kimmingen. — — Nu ligger Søen spejlblank og stille, og Solen farver Skyerne, der guldbræmmede antager d" særeste Former. Lad se den Maler, som finder disse Farver i sin Kasse. Der er jo de, der forsøger derpaa. Jeg har truffet flere heropne, men i Gaar tog den sidste bort, ham den langhaarede med Fløjelshatten og do beviklede Ben. Idag har jeg været alene med min Ensomhed. — Men det skulde blive vel køhgt og overnatte lier. Alt lyser Lanternerne derude; røde, hvide, grønne, svinder de, og giver Plads for andre. Kun Blinkfyret hist ovre er det samme og det samme.----------Det er mørkt paa den sidste Del af Sandvejen, der en Mils Vej lang fører til den lille Plantage med den gule Kro ved Landevejen. SI iernehimlen flimrer foroven paa blaa Bund, og forude skinner Lyset i Krostuen. Thi herfra kan den øjnes mellom de dystre Graner og ot Par skælvende Birke. En sagte Susen, og ellers kun Lyden af egne Fodtrin. Saa træder jeg ind i Stuen. Udenfor byder „Trofast“ velkommen hjem og rasler mod sin Lænke, og jeg Iriser god Aften. Det ør henvend! lil on fremmed Bursche, 

som har taget Sæde paa Bænken ved Døren. Paa en Krog hænger Sækken, den solide Stok, og Hatten — en gammel Filthat, der har smagt baade Solskin og Vaadt. Madammen bringer noget stegt, Værten banker Piben ud paa Kakkelovnen og taler om Udsigten til lidt Torden til Nat. Der børes kun Lyden af Kniv og Gaffel — men kan dog hænde sig, at der bli’r „seks og treds“ paa Kroen i Aften. Kn. A.
Gymnastik.-- G--Opmærksomheden henledes paa Idrætsklubbens Gymnastik- og Fægtekursus, som nu skal tage sin Begyndelse under Albert Jensens kyndige Ledelse.Gymnastik- ug Fægteundervisningon vil linde Sled Mandag og Torsdag Kl. 7^—ga Morgen (særlig beregnet paa Motionsgymnastik) samt Mandag og Torsdag Kl. 9—10 Aften eller Tirsdag og Fredag Kl. 9—10 Aften.For at kunne lage Bestemmelse om. hvilke Aftener af de her nævnte, der er mest Stemning for, anmodes Medlemmerne, som ønske at deltage i de nævnte Hold, om at give Møde paa Skolens Gymnastiksal, Aabenraa 29, Fredag den G. Oktbr. Kl. 8J pr., og Undervisningen vil da begynde Mandag den fid" eller Tirsdag don 10de. Indmeldelser mod- Ingøs ligeledes pn.i Skolen i de nævnte Øve), seslimor eller pr. Brevkurt lil Albert Jenson. Peder Skramsgade 10, 4. Sal.Tiden staar jo i Sportens og „Systemernes“ Tegn. Og don bedste Spor! er vol nolon rationelt dreven Gymnaslik. Hor tilbv- dos Undervisningen for en billig Pris 2 Gang" pr. Ugo. Men selvfølgelig svækkes baad" T.ærers og Elevers Interesse, naar der kun møder en enkelt Deltager. Derfor: Mod baade Tndlegningsaftenen og Under- saa at der kan komme

H.

talrigt, visningsiddeneriæ. Gang i Tingene.
Dødsfald.Alter er Foreningen blevet berøvet et af sine ældre Medlemmer, idet Prokurist Iben- feldt den IL September er afgaaet ved Duden.Wilhelm Johan Storkor Ibenfeldl fødtes den 9. November 1858 i København som Søn af Gnldsmedemester Ibenfeldl; var Elev af Velgøronhedsskolen fra Marts I8G8 til 1873: kom efter endt Skoletid i Købmandslære, og var senere i en Aarrække etableret som Manufakturhandler; efter at have opgivet Forretningen blev Ibenfeldl Bogholder. de senere Aar Prokurist.Den Afdøde vedblev gennem Aarene at nære en stor Interesse for Skolen og dens Forhold, ligesom han i en Del Aar har været Medlem af Elevforeningen. En Søn af den Afdøde, Skuespiller Max Ibenfeldt, har ligeledes været Elev i A'elgørenhedsskolen.*
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Tivoli-Billetter.1 de nærmest foregaaende 3 Somre har Elevforeningen som bekendt — foruden ma nge andre Goder — I illige skaffet sine Medlemmer Tivolibilleller 111 nedsat Pris, og del viste sig, al ialluld en Del af Medlemmerne paaskønnede det, idet Salget af Bil- lelter gennemsnitlig var i—5 Hundrede i liver Sæson: den nuværende Bestyrelse be- slultede derfor at forisætte igen ’i Aar — trods den 5 Øres Forhøjelse „Tivoli" havde indført. Resultatet var imidlertid mindre heldigt — med et mildt Udtryk, da Foreningen kommer til at lido el 'pekuniært Tab paa omtrent en halv Snes Kroner; „Tivoli“ forlanger nemlig af de Foreninger, der fører Tivolibillefler. af de skal aflage mindst 200 Billetter, af hvilke ingen kan returneres; Elevforeningen har imidlertid i Aar — sine 200 Medlemmer til Trods — ikke kunnet sælge 200 Billeiler; og af de solgte er del endda kun ca. en Fjerdedel, der er benyttet af Foreningens egne Medlemmer; Resten er solgl udenfor Foreningen!Del gik galt i Fjor Vinter med Rahatbil- lelterne lil Casino og Folketeatret; nu er del ogsaa gaaet galt med Tivolibillclferne; vi henstiller derfor, at fremtidige Bestyrelser lager dot under meget alvorlig Overvejelse, inden de indlader sig paa at skaffe Foreningens Medlemmer Begunstigelser i den Retning. ' S.
Forskelligt.

Foreningens Have paa Strandvejen, der i Lighed med itjor, stod til Medlemmernes Disposition hver Fredag Aften i Juli og August Manned, har_ beklageligt nok ikke udøvet nogen stor Tiltrækning i Aar, og saa godt som hver eneste Mødeaften var- dog begunstiget af det dejligste Sommervejr. En enkelt Allen var der en Snes Mennesker derude, men de øvrige maatte nøjes med Besøg af 5—G Irofaste blandt de yngre Medlemmer; Sodavandet fandt ingen rivende Afsætning, og Kroket spillet hvilte i Fred i sin Kasse — nej, om Forladelse, det blev brugt een Gang; det egentlige Resultat af Haveinødenie var, al Bestyrelsens Medlemmer med Damer fik sig en Række fornøjelige Aftener, — men det var vel egenllig ikke dot, „Idéens Fader“ havde tænkt sig. da han i sin Tid skaffede Foreningen on Sommerhave. S.
Chr. Jensen, Assistent i „Østasiatisk Kompagni", afrejste i Juli lil Bangkok, hvor han nu har Ansættelse i „0. K."s Tjeneste.
Prokurist Ibenfeldt blev, under stor Deltagelse. begravet den 19. September paa Vestre Kirkegaard: Foreningen sendte on signere! Krans til hans Baare.

Næstformanden, cand. pharm. Aage Schæffer, er den 1. September flyttet til Kvæst In isgade Nr. 5, i-. Sal. (K.)i En kondi og skattet Gæst i Foren ingen, Ur. Poslekspedient Erik Sahlertz, har Ibrny- lig holdt Bryllup. Foren ingen sendte enI Lykønskning.; Valdemar Nordmann er aller hjemkommen fra sin Grønlandstur.For al se om der er Stemning før et eventuelt Gaasegikle for Foreningens Medlemmer med Damer Onsdag den Sdo November, bedes dom, der kunne have Lysi at deltage, Iegne sig hos Bestyrelsen senest den 20. Oktober. Prisen vil blive 2,00 ä 2,25 pr. Del- lager. Der serveres Gaasostog, 0] og Snaps, - Smør og Øst.
Ludvig Triers Hinde.For at bevare .Mindet om don nylig afdøde Pædagogs uegennyttige Gerning — den han gennem de faa vilde sprede som en god og frugtbringende Sæd ud blandt de mange, den, der i dybeste Forslund var samfunds- opbyggende — er vi undertegnede Iraadte sammen. A’i vil forsøge — tildels ad denne Vej — af kalde paa abe dem, hvem Ludvig Triers stærke Aand og rono, idealistiske Livssyn or bleven et Eksempel til Efterfølgelse, og som føler sig i on ubetalelig Taknemlighedsgæld til h a m, der stræbte af løflo deres Ungdomssind op over Døgnets Smaalighed. Til alle disse — ældre og yngre bande Ira S k o I e og K ursus — vender vi øs i Fortrøstning lil. af de vil gøre Bevarelsen af lians Minde lil en fælles Hjertesag.Paa dot Kursus, der nu ved hans Død or opløst, førle han — bl. andro — sirio bedste Skoleelever videre from mod doros Livsmaal. Vi har derfor lænkl — om fornoden Kapital indgaar — af oprette el Logat fil Videreuddannelse af on begavet og energisk, men absolul ubemidlet Elev fra den Skole, som Ludvig Trier igennem 50 Aar helligede sif stærke, maalbevidste Arbejde.I Løbet af Sommeren vil Bidrag kunne indsendes til Overrun sk in mest er paa Carlsberg Bryggerierne M a g n u s N i o I s e n. Ny Carlsborgvej Nr. It2, 1. Sal, og Regnskabet vil lil sin Tid blive offent liggjort i Bladene, samtidig med ou nærmere Udvikling af Planen og dens Virkeliggørelse.Som Svar lil adskillige Ikke-Triorianore, der har henvendt sig til os, tjener, al vi selvfølgelig mod Glæde modtager do Bidrag, som doros Sympati for Sagen og Anerkendelse af Ludvig Triers Gerning tilskynder dom af give. (Underskrifter).

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

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


