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MEDLEMSBLAD

NR. 3. 1. FEBRUAR 1906. 1. AARG.

Skolens Aarsfestden 7de Januar oveiværedcs ikke al' ret mange, gamle Elever, vistnok l'ærre end-sædvanligt. Skønt man maa anerkende det kønne i den Tan kegang, der Aar efter Aar bringer gamle Elever til i stedse sligende Tal at overvære Skolens Julefest, saa synes jeg ikke, man kan undlade at ønske, at de hellere vilde indfinde sig ved Aarsfesten end ved Juletræet. Sandt nok, al Skolens Juletræ rummer nogle af de bedste Minder, vi ejer fra vor Skoletid, og fra Skoledagene er omgivet af en halvt a.’ven- lyrlig Glans, og at vi paa. den anden Side som Drenge ikke just satte nogen overdreven Pris paa Aarsrosten. Hvis Skolen derfor disponerede over større Lokaler, var der jo kun al god G rund til at være glad over, at Deltagelsen var saa stor som mulig, men naar man som i Aar har set, al der noget nær ikke var Plads til, al Drengene kunde marschcre rundt om Juletræet, saa synes jeg næsten, al man hellere bør resignere paa denne Glade, navnlig da man i Foreningens ef

terfølgende Sammenkomst, har den allerbedste Lejlighed til al træffe, gamle Lærere og Kammerater, og i Aarsfesten Søndagen eller en Lejlighed til al faa el udmær- ket Indblik i Skolens nuværende Liv og Virksomhed. Paa sin Vis synes jeg nu ogsaa, al Aarsfesten vækker nok saa kønne Minder og Tanker som Julefesten. Naar man ser de mange Forældre komme med deres Drenge, som nu skal begynde deres Skolegang i Velgørenheden, mindes man uvilkaarligt den første Gang, man selv var til Aarsfest. Selv om man den Gang ikke havde noget overordentligt dybt Indtryk af denne Fest, saa er jog dog sikker paa, at de Heste havde en imesleml Følelse af, al det var noget vigtigt for dem selv og noget, der af Far og Mor blev betragtet som en stor Lykke. Saadan en Begivenhed or jo en stor Mærkepæl i cl Hjems Historie. Jeg véd mange, der af deres Forældre har hørt, at den Dag. da de førsle Gang gik til Aars- fesl nred deres Dreng, var el al' de lykkeligsle. Øjeblikke i deres Liv, og noget saadant skal man nok mindes.Man hører undertiden Folk, der 



- 10 —nærer stor Interesse for Skolen, udtale en Trygl, for, al der nu synes al herske en vis 'hilbøjelighed til ut optage Drenge af niere velhavende Forældre end tidligere. Naar man imidlertid betragter de Korældre, der giver Møde ved Aarsfesten og hører Fortegnelsen over dem, der har faaet deres Børn optaget i Skolen, saa tror jeg nok, jeg tør sige, at denne Frygt er ubegrundet. Del er Folk i samme Stillinger, smaa llaandværkere, Arbejdere, Enker og mindre Beslillings- mænd, som del var for Aar tilbage. Men herpaa beror jo netop ogsaa det bedste ved Skolen, at deus Gave falder i saadanne Hjem, hvor fri Undervisning ikke betyder, at nu bliver der Baad til en Thcatei'billeL mere om Maaneden, men hvor den belyder en stor Lykke baade for Børn og Forældre, betyder, al man herved har naaet noget, man ikke vilde have kunnet op- naa ved egne Kræfter.Hovedtalen holdtes i Aai al Fastor Bruun, der navnlig fremhævede, at det, som Undervisningen i en Skole burde gaa mi paa, var ikke al lægge Vægt paa enkelte Fag eller uddanne Barnet paa specielle Omraader, men at danne det saaledes, at det hk Vilje og Evne til at leve et lykkeligt Liv som et hæderligt og flittigt Menneske. Skolens Inspektør allagde derefter den sædvanlige Beretning om SkolensVirk- somhed, hvoraf del bl. a. fremgik, al man under den Uvished, der for Øjeblikket hersker, om hvorledes den nye Ordning af Skolevæsenet vil forme sig, endnu ikke har bestemt sig for, med hvilken Eksamen Undervisningen om to Aar, naar den gamle'Præliminæreksamen bortfalder, skal afsluttes. I sin Henvendelse til de unge, der nu skal op til Eksamen, udtalte lir. Lund, at naar de nu skulde vælge en Livsstilling, og det maaske for-,mangel af dem kneb med et faaRede paa, hvad de mest havde Lyst til, saa var der derfor ingen Grund til at se sort paa Tingene, thi naar blot man arbejdede med Flid og Energi i den Slilling, hvori man var kommen, saa kom ogsaa nok Lysten, og saa blev man ogsaa nok til noget. Hr. Lund 

sluttede med den gamle Opfordring I il de unge, om at gøre deres gamle Skole .Ere, naar de kom ud i Livet, en Opfordring, som ogsaa alle vi gamle Elever kan have godi al' at mindes, for det er jo noget nær den eneste Maade, hvorpaa vi kan vise vor Taknemlighed mod den Skole, der har gjort saa meget for os.

—o—I Fortsættelse af Skolens Juletræ indbød Elevforeningen til Sold i Søpavillonen. Der var i Dagens Anledning mødt en talrig Mængde Mennesker, medbringende et udmærket Humør, der var saa straalende, al det voldle Formanden de største Anstrcm gelsér al skaffe Talerne Ørenlyd, og var Gemytterne endelig en Smule beroligede, saa begyndte Søpavillonens fortrinlige Orkester med et ikke altid lige godt passende Akkompagnement, og saa — ja, saa straalede Humøret over hele Linien.Indbydelsen bød paa smukt dekorerede Lokaler og forskellige Overraskelser; hvad Udsmykningen angik, da havde den det sædvanlige julefest- lige Tilsnit, men Overraskelserne mærkede- man, jeg var lige ved at sige som sædvanlig, ikke noget til. Hvad Forlystelserne angik, da var Kantaten den gode gamle, Punschen gjorde Værten al mulig /Ere, Talernes Kække var forholdsvis lang, men Sangenes Antal — o Ve! der var kun én eneste Sang. Hvad gaar der af vore Digtere? Har de redet deres Pegasus træt? Eller holdt de Juleferie? Formanden gruede for Fremtiden og foreslog som en sidste Udvej følgende Avertissement i vort Organ:
IEn Digter søges til billigste Pris.Ærbødigst Riis.Første Taler var Hr. Marinus Kjeld- gaard, som udbragte en Skaal for den 



— 11 —familiære Tone i Skolen, efter al have afleveret en længere Tale, livis Indhold ikke gjorde del behageligste Indtryk paa Forsamlingen. Derefter holdt lir. Michelsen, under vild Jubel fra Tilhørernes Side, en Sørgetale;-han græd over, at vor store Digter, Münster, ikke havde ladet høre fra sig i umindelige Tider, og udtalle til Slut, llaa- bet om, at. vi snart maalte faa en lille Prolog.Derefter udbragte Hr. Schæffer under stor Tilslutning en Skaal for lir. Inspektør Lund, hvorefter Hr. Poul Hersom føjede et nyt Blad ind i den skønne Krans af Taler, der i Tidens Løb er holdt for Foreningen.Endnu havde en Del Talere Ordet, og vi nævner i Flæng et Par Stykker: Frk. Barfred, der talte for Herrerne, Hr. Paboritz, der talte for Damerne og Formanden, der holdt en køn og dybtfølt Tale for Skolen. Endnu en god Stund fortsattes Punschesoldet, hvorefter en stor Del af Forsamlingen vilde danse, hvilket Ønske desværre ikke kunde opfyldes; saa vidt, vi mindes, fik Hr. Niels Hansen sigen lille Erstatning for Ballet i en Sagtevals med Kakkelovnen. Tillige bør fremhæves, at vor højt skallede Sanger, Hr. Aage E. Petersen, i Aftenens Løb diverterede Selskabet med en Hække Sange. Efter at man, fordelt i smaa Selskaber, havde drukket den uundværlige Kaffe, gik man hjem med Minderne om en god og fornøjelig Nytaarsfesl i vor Forening.II a a k o n.

Festen den 4. Marts, 

for Foreningen, men den bør ogsaa have en stærk Tilslutning fra Med- Icmiii.ernes Side; thi kun denne ene (lang i Aurels Løb har Foreningen Lejlighed lil overfor Offentlig- li e d c ii al fastslaa sin Forbindelse med Skolen og lil, om end i al Beskedenhed. at kunne udrette noget til Gavn for Skolen. Feslen kræver meget store Omkostninger, og en stærk Deltagelse er derfor en Nødvendighed, hvis der skal blive Overskud. Bestyrelsen stoler imidlertid paa, at ethvert Medlem gør, hvad han kan for al sælge Billetter, og at vi alle bel ragler det som en Æressag, den Aften al faa fyldt Wiltmacks store Sal til sidste Plads.Programmet er denne Gang særligt udsøgt. Foruden en lille Prolog: „Han og Ihm“ vil der blive opført et moderne engelsk Lystspil „Bunberry“, der er oversat specielt, for Elevforeningen, og hvoraf man venter sig megetNærmere Meddelelse om denne Fest vil tilgaa hvert enkelt Medlem, og Billetter udleveres allerede ved Fasle lavnsfest en
Paa Grund af landesorgen 

maa Fastelavnsfesleu udmætteM 
til Onsdag den 7de Februar.

Ila der allerede ei- truttet, me
get store Forberedelser, anmodes 
Medlemmerne indtrængende om 
al mode talrigt, trods den skete 
1'dsa‘Uelse.

Søndag den 4de Marts afholder Foreningen sin aarlige Fest med Komedie og Bal til Fordel for Skolen. Denne Fest, har som Regel en stærk Tilslutning fra Folk, der slaar uden Ari'Mm „Foreningen“ tr paa Grund 
af Pladsmangel udgauet af narv. Nr.



Foreningsmeddelelser. Mandag den 12. Febr. Kl. 8^2
Medlemsmøde.

Onsdag den 7. Februar Kl. 9 
i SøpavillonenJastelavnsfest
for Medlemmer med Damer.

Fra Kl. D'/a—11 danses der i den 
festligt dekorerede Riddersal.

Kl. 11 vil der for dem, der maatte 
ønske det, blive serveret Smørrebrød, 
01 og Kaffe for 1 Kr. pro persona.

Kl. 12 opføres et i Anledning af 
Festen skrevet dramatisk Arbejde: 

„Haakon Karl“, 
Tragedie i en Masse Akter.

Efter Tragedien danses der atter.
Kl. 1 stor Fastølavns-Kotillon.
Der forberedes forskellige andre 

Arrangements, som vi endnu ikke 
tør røbe.

Der kan endnu modtages nogle 
Sange. De bedes sendt til Herman 
Petersen, Jakob Danefærdsvej 14, St.

Annoncer til Bladet modtages til rimelig 
Betaling efter nærmere Forhandling med Bla
dets Leder.

AMØICBB,

—I De forenede Bryggeriers L 
I Reform Maltextrakt

De forenede Bryggeriers

Central MaltølAdgangen til Festen betales med 
25 Øre.

Ifølge Overenskomst med Værten er 
Brug af Konfetti strængt for
budt.

anbefales

Toh.. FavLlsen,
Juveler & Gruldsmed, 
S, Sværtegade 8. - ■ -------

Stort Udvalg
SPECIALITET: i

Prima forsølvede

e Forlovelsesringe. ® Skeer 8 Galler.
Brudegaver. Anbefales ved AI le Slags

' Reparationer
„ „ Äxel Johansen. udføres
Guld- & Selvarbejde, solidt & billigt.

Stort Udvalg 
i 

.Jubilæums-,

Udgivet af: D. F. V. S. S. E. F. — Bladets Leder: H. C. Ri i s, Baggesensg. 6, 3.
Universal-Trykkeriet (Skou S Madsen), Gi. Mønt 13, København K.


