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Foreningen.—o—
(Fortsat.)

gørenheden og med dei Maal for Øje,
hvis det i en forhaabenllig fjern Frem
tid skulde knibe l idt for vor garn le
Skole i en eller anden Reining, da i
slid let Trop al kunne va*re dens selv
skrevne, Irol'asle Støtte.
Hermed afslutter vi diste faa, mdledondi' Belraglningcr. I nogle fol
gende. større Artikler, skrevne af
Folk, der har deltaget i Foreningslivet
fra dels Begyndelse, vil vi forsøge al
skildre delle Liv, saaledes som del har
formel sig igennem de elleve Aar. For
eningen nu har været til.
R.

Et andel Forhold, der kan være al’
stor Betydning for de yngro Medlem
mer, er del, al Foreningen slaar aaben
for Lærere. En Låner, der har Inter
esse for sine. Eever, vil vod al følge
dem med Interesse og slaa dem bi
mied Raad og Daad i de vanskeligste
og belydningsl'uldesle Aar af et Men
neskes Udvikling, de Aar, da han fra
Skolen Iræder ud i Livel og selv skal
bryde sig en Bane og Blegne sig en
Livsanskuelse, ved sin Autoritet ag
ved den Indflydelse, han fra Skoleda
gene besidder over sine Elever, imnne
lede disse i den rigtige Reining o^, i
— o—
ikke ringe Grad være bestemmende
for deres Udvikling.
„Han og Hun“, Proverbe i 1 Akt af E.
Foreningen byder saaledes sine
Elling.
Medlemmer mange Fordele fremfor „Bunbury“, Lystspil i 4 Akter af Oscar
Wilde.
andre Foreninger al’ lignende.Arf. Ilel
slaar derefter til Skolens gamle Elever
Iiel blev baade en fornøjelig og in
selv at henylle sig af disse Fordele,
teressant
Aften. Don indlededes med
for 1 en munter og kammeratlig Sel
skabelighed at pleje Minderne om ..lian og Hun'1, -el morsomt lille
vore helles, herlige Skoledage j Vel Stykke, der blev Hinkt spillet af Iben-

Efter

— IS

fehlt og- dtMi lille. Frøken ..Minna“.
I’ørslnævnle log dog maaske nok lidi
lur liaar<lha*n<lcl og sidslna-vnte for
iiøjliilelig paa .Sagerne, men Hel paa
sine Sleder gode Sammenspil og de
kvikke Melodier bragle dog Sejren
hjem, og del lille ..Proverbe" naaedc
sin Hensigt, nemlig at sadle Publikum
i rlen rolle Stemning 111 al modlage
Aftenens Hovedbegivenhed, del engel
ske' Lystspil.
..Bunbury", hvis TiIblivelse skyldes
den meget omstridte Skribent Wilde,
var imødeset mod megen Interesse,
dels af Hensyn til Forl’allereii. og dels
fordi del- for en slør Del var nye og
uprøvede Kræfter, der skulde optræde.
Eksperimentel var dristigt, men del
lykkedes over al Forventning. Selve
Stykket- var iler ikke meget ved. fuld
stændig blottet som del var baade for
Idf’ og Handling, men del var forlra'ffelig oversat af ßrhiuni-Nielsen, og det
rummede el munlerl Beplikskil'le og
ikke saa faa pudsige Sil ual ioner.
Sehram førte uduuerkel an i Hoved
rollen — den var som skreven for ham
— og baade de mere scenevante som
ogsaa Debutanterne fulgte godi efter.
Til de førstmvviTle hørle Poul l'asmussen. Herman Sørensen og Frøken Har
riet. Hver for sig ydede de forslandigl Spil; Poul var hell god og Ilarriel
saa bedaarende ud. men Herman vi
slo trods nllo glimrende Enkelt
heder nogen l sikkerhed i Opfattelsen
al' sin Bolle.
De. debuterende. (»rla Karsen. Halland, ja selv ilen lille Ernst Svendsen
og sidsi. men ikke mindst, de Ire nyengageredeGralier, Frk.lless og l'røknern'et Valborg og Gudrun Laursen
klarede .sig alle mod Bravour. De hav
de alle del rolle. Greb paa Bollerne, og
del er al haabe for Foreningen, al del.
maa lykkes Bestyrelsen al l'aa navnlig

de ..fominine" til al indgaa paa l'asl
Engagement. En saa smuk og over
legen Beplikbehandling. som den lille
Gudrun præsterede. tradier man ikke
paa hver Dag- blandt Dilettanter.
Tempoet, hvori der spilledes. var
<log lidi for sladiende; man spillede.
,,moderato"; man burde have spillet
..allegro".
Men ,,never mind"! Bestyrelsen
havde lovet os en interessant Aften,
ogden holdt — som altid — sil Løfte.
.,Pol I eT

------- Eller Aflenunderholdningen
fandi Kl. Il-f del IradiIionelle FiWmaallid Sled i Glassalen, hvor der
var da'kkel I il — Sti!
Formanden bød Velkommen, som
ilel sig hør og bør — og Taler for hen
holdsvis Skole, Forening og Damer
blev præsteret af d'Herrer Biis. Mandrup-PouIsen og' Ibenfeldl.
'fil Feslen var skrevet tre Sange,
hvis kvikke Melodier bidrog lil at
frembringe den behagelige Slemning,
der altid karakteriserer Sammenkom
sterne i Elevforeningen.
— Eiler al Bordel var lurvet og Kulfen indlaget, l'o ri sa 11 es Ballel med
tver'og Munterhed til Kl. i.
Sum bekendt var iler bebudet en
tiks og original Kolillon, der ogsaa i
.Xallens Løb fandi Sled, og ikke uden
Grund vakle OpmaTksoimhe.d, ■— thi
.,original" var den i Sandhed og —
fiks. — ja del var den ogsaa •— eller
nøgles Mening.
For saa vidt var all, som fiel skul
de og burde være og vi kalder med
god SamviHighed Fesion den L Marts,
for en vellykket Fest, —
og dog — skal vi i denne Sammenhamg ikke undlade al gøre opmærk
som paa el Forhold, der med Belle
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vakle Forundring Iios adskillige, nem
lig: al der, paa. en enkell Undtagelse
nær, ikke var en eneste Repræsentant
for Skolen nauværende, — hverken
ved Allemmderholdn'mgen eller sene
re veil FeslnlaaIIidel.
Ilvad Grunden hertil kan have væ
ret, er det vanskeligt al. have nogen
Mening om — om del skyldes tilfæl
dige sammenstødende Omstændighe
der — eller ej, — véd ingen af For
eningens Medlemmer blandt de gam
le Elever, men al del berørte adskil
lige paa en ubehagelig Maade er sik
kert.
*
Del er gentagne Gange og med
stor Siyrke Ideven betonet, al Elcvforeningens’hele Trivsel og Velfærd i før
ste Ra'kke afhang af del Forhold,
hvori Skole og Forening stod til hin
anden. og delle gentages paa ny. —
Skolens Stilling til Foreningen beslemmer denne sidstes Eksistens; ■—■
del har derfor gennem de 11 Aar, For
eningen liar beslaaet. været en Glæ
de for denne stadigt al se saa mange
af Skolens Lærere blandt sine Med
lemmer. og selv om de ikke altid mød
te talrigt op ved Sammenkomsterne,
saa kunde man dog altid gøre Reg
ning paa dem som sikre Ga'ster ved
Foreningens aarlige Stiftelsesfest, hvor
deres Nærvanælse til Gengæld betød
saa meget mere, idel. Foreningen ved
denne Lejlighed har saa mange Udenlorslaaende som Giesler hos sig og
saaledes u da d I i I Liar Lejlighed til
at vise, hvorledes Skole og Forening er
sammenknyttet.
Som sagt, delte Forhold var foran
dret ved Festen i Aar, men lorhaabenllig skyldtes det kun et Tilfælde.
Pa I o h.

Idler at den endelige Afslutning af
Regnskabet for Feslen den 'ide Marts
mi er skel, viser del sig, at Overskud
det bliver 88 Kr. LI Øre. Der var iall
solgt 370 Billetter til Forestillingen
og i Ballet deltog 126 Damer og Her
rer. — Til Sammenligning anføres, al
Overskuddet i Fjor var 67 Kr. 88 Øre,
medens der var solgt 400 Billeder og
løst LI i Baltegn. Overskuddet er aJL
saa noget større' i A ar end i Fjor, og
for delle ro l gunstige Resultat bringer
Bestyrelsen alle de medvirkende og
alle, der have gjort sig Umage for at
sadge Billetter, sin bedsle Tak.
* * *

Medlemsmødet den 16de Marls hav
de samlel ca. 30 Medlemmer, der til
bragte en meget fornøjelig Aften dels
ved Samtale- og dels ved smaa hygge
lige Spillepartier. — Glem ikke næste
Medlemsmøde, d. 19. April.
* * #
Opmærksomheden henledes paa, al
Forslag, der ønskes behandlede paa
Generalforsamlingen i Maj. skal ind
leveres til Bestyrelsen inden 3lle
Marls.

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

AXNONCER.

—o—

BOGBINDER

Torsdag den 5. April Kl. 8 V«
i Søpavillonon, Gyldonløvesgade,

Sammenkomst
for Medlemmer med Damer.

—o—

CHR. VALERIUS’ ENKE
(VED THORVALD VALERIUS)
KØBENHAVN K GRUNDLAGT 1810 BROLÆGGERSTRÆDE 2
TELEFON 17,587 y.

Opvisning i
Vaabenøvelser
af et Hold af Hærens Gymna
stiklærere under Ledelse af Hr.
Albert Jensen.

Efter Opvisningen vil der for dem,
der maatte -ønske det, blive serveret
Smørrebrød, 01 og Kaffe for 1 Kr.
pro persona.

__| li Inde Sijgniiti L

ReformMaltextrakt

Derefter danses der.
Opmærksomheden henledes paa, at Op
visningen foregaar i den runde Sal i Stuen,
medens Spisning og Dans som sædvanligt
er paa tste Sal, hvor mm ogsaa samles.

Torsdag den 19. April Kl. 8’/s

De forenede Bryggeriers

Central Hvidtøl
"i

anbefales,

r

i Søpavillonen

Medlemsmøde.

.7 uvel er & Givldsmed,
Stort Udvalg
i
Jubilæums-,

lest- &
Bru d eg a ver.
Alt

Guld- & Sølvarbejde.

8, Sværtega-de

SPECIALITET:

8.

Stort Udvalg
i

Prima forsølvede

8 Galler.
® Forlovelsesringe. ® AIleStarSlags
Anbefales ved

Äxel Johansen.

Reparationer
udføres

solidt & billigt.
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