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MEDLEMSBLAD

NR. 4. 1. MARTS 1906. 1. AARG.

Foreningen.—o—
(Fortsat fra Nr. 2.)Den i sidste Artikel omhandlede Fordel, som vor Forening byder fremfor andre Foreninger af lignende Art ved del fortrolige og ligefremme Forhold, der binder ældre og yngre lit hinanden, skyldes vel-ganske simpelt del Faktum, som de allerfleste vil have erfaret i deres eget Liv, at de Venskaber, der sluttes senere hen i Livet, aldrig i Ærlighed og Fortrolighed kan staa Maal med del Kammeratskab, der grundes i Barndomsalderen. Og, underligt nok, det er som om det, alman blot har gaaet i samme Skole, selv om der er en meget stor Forskel i Alderen, bevirker, al man meget let slutter sig til hinanden. At Forholdet virkelig er saaledes, har paa den lydeligste Maade vist sig ved de Fodlure-, som Foreningen har arrangeret de to sidste Aar. Mellem Deltagerne i disse har der nemlig været en stor Del af Foreningens aller yngste. Medlemmer, og selv om disse ved Turens Begyndelse stod ganske 

fremmede overfor de ældre Deltagere, saa var man, naar den endte, saa gode Venner og saa fortrolige overfor hinanden, som om man havde kendt hinanden i lang Tid.Dette fortrolige Forhold mellem ældre og yngre faar en saa meget større Betydning, naar man lægger Mærke til den Maade, hvorpaa man bedømmer Folk i Foreningen, og som jeg mener al kunne lede tilbage til den Opdragelse, vi har faael i Skolen og til del sunde, kammeratlige Forhold mellem dens Elever. En „Selskabs- Blære“, om jeg tør udtrykke ,mig saaledes, vil altid føle Jorden brænde under sine Fødder i Foreningen og vil aldrig kunne gøre sig gældende der. Del, man allid i Samtalen Mand og Mand imeljem om gamle Kammerater spørger om og del, hvoraf Agtelsen for ham betinges, er dette: „hvad er han bieven, og hvorledes har han udviklet sig“.Og den, om hvem man ved, al han er bleven en dygtig Arbejder i sit Fag, en god Kammerat og et hæderligt Menneske, vil altid være sikker paa. al nyde den slørsle Agtelse blandt sine gamle Kammerater, ganske uaf- 



- 14 —hauigig ul’ den sociale. Position, lian har naael, og de mere eller mindre værdiløse selskabelige Evner, han nniallo varne i Besiddelse al'. Den, der skriver delle, har ved sin Deltagelse i Foreningslivet og ved Samtaler med Kammerater faacl sin Bedømmelse af gamle. Elever, som han kun llygligl var kommen i Berøring med, ganske betydelig! ændret ved denne Betragl- ningsmaade. (Fortsættes).
Før—o—Til Festen den 4. Marls knylier der sig jo i Aar den særlige Interesse, al vi denne (lang opfører id Lystspil, der endnu ikke har van-el spillet herhjemme. Bestyrelsen har ment, al del vilde vane hcldigl en Gang al komme bort fra den sa'dvanlige Skik al Di>røie el Stykke, som de Ilesle kendte i Forvejen, og derimod byde paa en virkelig Premiere. — Saa me- gel lør man vel nok røbe, al Prøverne i høj Grad har beslyrkel vort Haah om. al delte villige og morsomme Slykke vil gøre stor Lykke, og saa- ledcs med Glans holde sil Indlog paa den danske Skueplads; hvem ved! Ad Aare genser vi del maaske paa del Kongelige! —Ogsaa paa anden Maade knytter der sig en vis Interesse lit denne Forestilling. idel Ire unge Damer, der aldrig lør har værel ,,paa Brædderne“ i Foreningen. med stor Elskværdighed har stillet sig til Disposition, og en gammel Krafl som Hermann Sørensen, der i lang Tid har levet i del skjulle. i Aar vil spille en Hoved-Rolle.Bestyrelsen har saaledes gjort, hvad den kunde, for al gøre denne Fest saa vellykket som mulig, nu si aar dot 

I il Medlemmerne al gøre deres bedste. ved al sælge saa mange Billcller som muligt. Der er ganske vist allerede udteverel en Mængde Billettei, mon vi skulde jo rigtignok ogsaa gerne i Aar kunne møde op med el pænl Overskud, idet dette jo de sidste Par Aar ikke- har været saa. stort, som ønskes kunde.1 denne Forbindelse, roller vi en lille Henstilling lit .ilem. der har faael udleveret Bil let Ler, om saa v i d l m u- I i g l inden Fredag Alten at sende Hermann Jensen, Sorledamsgadc 17, skriftlig Meddelelse om, hvor mange Billcller. de indtil da har solgt.Til Slid endnu en lille Oplysning. Ender Balle! vil der blive opført en fiks og original KoliUon.Allsaa: Vel mødt den Ide og lad os alle hver isa’r gøre vort bedste, for at Festen kan blive saa vellykket som mulig til Glæde tor os selv og til Gavn for Skolen.
^astelavnsfesten—o—Hvilket Virvar — hvilket Væld af Farver!Aldeles forlumlet slaar jeg og stirrer mod de blaanende Bjerge, medens kaade Masker i broget Mangfoldighed svinger sig rundt om mig i lystig Dans.11 vor i Alverden er jeg henne? Er jeg i Mr. Barnums Vidunderkabincl? ■la. sandelig jeg tror det; der er jo alle disse ..greatest attractions öl' the world“. Se, der kommer Manden med den dresserede Gris, de siamesiske Tvillinger, den kæmpemæssige Hane og del beskæggede Pattebarn.Men hvad var del! Del gav et Sæl i mig. Det var Carmen, der tilkastede mig el forførende Blik. Skønne Car- 



15inen, kum her — men him var borte, da him sau clcn strenge Pater nærme sig. Jeg forstuar det: hendes Synderegister er vist langt, bog, der var Trøst ul linde hos en skøn Bayadere — og der henne kommer en Jente fra del linje Nord.„Skønne Joule, ræk mig bin I laand! Tak, at bu kom hid til vor sydlandske Fest." Og den Jente, hun dansede, og hun sprang — og saa løb hun bort. Men ak! desværre ■— hun løb med en Stump af mit Hjærle.ba lød der en Lyd, som om noget gik itu. Jeg vendte mig om; der sad en ukoslumeret ung 'Mand og saa ulykkelig ud. Jeg sagde til ham: ..Hvad var del, der brast, unge Herre?" — ,,bet var min Kæbe, der gik al' Led — fordi jeg gabede. Her er saa rædsomt kedeligt." Jeg blev oprørt: her maalte holdes en Straffeprædiken. ,,Du unge Mand! Hvi møder Du her med Cmavonhed i Dit Hjærle, Bynker paa Din Pande og i en Dragt, som. højsi er god nok til al slide op paa el Kontor. Var Du mødt helmed Festglæde i Dit Sind, med ungdommelig Higen eller Jubel og Dans og i broget Kariievalsdragl, sandelig, da vilde Du have moret Dig som en Gud. Nu har Du kedel Dig som bare Fanden!“Nah, Du skønne Jente. giv mig mil Hjerte igen. H a r I e k i n. 

vellykkede Sange, den ene bedre end den andrik Der var gode. Taler: Formandens Tale til de unge vakle stor Opsigt; ingen havdo troet, al Formanden kunde holde en saa kort Tale. Derimod var der mærkelig nok ingen, der tænkte paa at flette, el nyt Blad ind i den Krans af Taler, som før er hokll for Bestyrelsen; sker del ikke snart, glemmer Folk rent, al der er en Bestyrelse. Senere paa Aftenen blev der spillet en Komedie, der havde mange Fortrin og mange Fejl,. Men medens Fortrinene ikke var nemme al opdage., var Fejlene meget, iøjnefaldende. Komediens værste Fejl var — dens Publikum, der ved al sidde og sige en Mængde mere end daar- lige Villigheder ganske hindrede, at man hørte de mange mere end gode Vil I igheder i Stykket. Skuespillerne var for Hesten heller ikke første Klasses: de kunde ikke deres Roller og lalle saa sagte, at man næsten ikke kunde høre et Ord. En hæderlig Und- lagelse. dannede, dog Suffløren; ham kunde man ganske tydelig! høre.Eller denne vellykkede Komedie blev der danset til KL 3; saa var Formanden ubarmhjertig nok til al afbryde Festen. Mange blev siddende og lalle en god Skind. Først KL 4 skilles man.Og saa fulgte man hjem,K a s s a n d e r.
Ærede Hr. Redaktør!De! er min Pligt at meddele Dem, al min kære Ven, Harlekin, paa delle Tidspunkt havde kigget saa dybt i Vinglassene- og de brune Pigeøjne, al han var helt fra Sans og Samling. Danske vist, hans Bus svandt nogel. da Maskerne faldt, men han var dog for l'orlumel lil at varelage del Hverv, De havde givel ham: al varne officiel Anmelder af Festen.Allsaa lager jeg fat. Man samledes Kl. 9, der mødte mange, de allerfleste i Dragt. Kl. Il gik man til Bords. Der herskede en livlig Stemning; blot, burde der have været lidt mere Mad og lidt mindre Rullepølse. Der var

Udlaklcl af Præliminæreksamen blev for Skolens Vedkommende, at en Elev fik 71 Pointe, en 74, en 85», en 88R to 961 en 99R en 100R en J02|, en 109i, on HOR« * *Glem ikke Medlemsmødet den 16.Marts.Lederen af Bladet opfordrer ind- trængende' Medlemmerne, til at indsende Bidrag til dette.



— 16 —Da der indløber enkelle Klager over mangell’uld Forsendelse al' Bladet, anmoder vi alle, der ikke modtager dette, om ufortøvet at henvende sig med Klage til vedkommende Postkontor og tillige, samtidigt underretle Bladets Leder om Fejlen; denne vil da straks blive rettet.

Fredag den 16. Marts Kl. 8’,2;
Medlemsmøde.

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

Foreningsmeddelelser.
—o—

Søndag den 4. Marts 1906 Kl. 
7*/4 afholder Foreningen i WITT- 
MACKS LOKALER sin aarlige

Stiftelsesfest
med Komedie og Bal 

til Indtægt fox- Skolen.
PROGRAM:

Han og* Hun, 
Proverbe i 1 Akt af E. Elling.

Bunbury, 
Lystspil i 4 Akter.

Billetpriser: Kr. 0,75 og 1,00.
Kl. ca. 11 ‘/s Fællesspisning 

i Glassalen.
Bal til Kl. 4.

Fællesspisning ... Kr. 2,00.
Bal............................ „ 0,75.

Billetter faas paa Skolen samt hos
Hans Riis, Baggesensgade 6, 3. Sal. 

Schram-Nielsen, Reverdilsgade 10, 2. Sal. 
Hermann Jensen, Sortedamsgade 17, 3. Sal. 

Herman Petersen, Jak. Danefærdsv. 14, St.

—J De forenede Bryggeriers L

Reform Majtextrakt

De forenede Bryggeriers

Central Maltøl
anbefales

Juveler & 01 ildsined.
-== 8, 

Stort Udvalg
S vær "te gade

SPECIALITET:

8. -------
Stort Udvalg 

i
Prima forsølvede

"wT"’ ® Forlovelsesringe.® Skeer & Gafler.
Brudegaver. Anbefales „ed A Ue Slags

Reparationer
R Äxel Johansen. udføres
Guld' & Selvarbejde, solidt & billigt.
Udgivet af: D. F. V. S. S. E. F. — Bladets Leder: H. C. Riis, Baggesensg. 6, 3.

Universal-Trykkeriet (Skou Sj Madsen), GI. Mønt 13, København K.


