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MEDLEMSBLAD

NR. II. I. OKTOBER 1906. 1. AARG.

Vintermøderne.
—o—

Allerede inden So 111 n i (; rqn er forbi, 
bliver S|>ørustnaulcl om Fort.mingens 
V i n I e ri oka I e brændende. Ilerpaa kun 
vi i n i id I e ri i d siraks give Medkmimerne 
del glædelige Svar, al vi liar va*rel 
saa heldige al l'aa. den Sag løst paa 
en forhaubenllig inegel tilfredsstillen
de Maade. idel vi liar laaeL I rullet Al- 
lale om al holde vore Sammenkom- 
sler i Iieslauralør Myginds hyggelige 
og praktisk indrettede Lokaler, Hjør
net al' Frederiksborggade og l.innes- 
gade.

Selv om det selvfølgelig spiller en 
slor Bolle, at vore Moder holdes, hvor 
der er godt og hyggelig! al vivre, ei
det dog ikke den enesle Betingelse 
for at en Mødeaften kan siges al være 
vellykket, nej. der skal mere til. Forsi 
og fremmest haaber og stoler vi paa, 
at Foreningens Medlemmer vil give 

Møde i talrig Skare og komme med 
godi Humør for al yde deres Bidrag' 
I il ladies Glæde og Adspredelse. og ikke 
for kun at mores. Naar vi saa des
uden kan virre heldige al laa interes
sante Foredrag og Oplæsninger. Musik 
mr anden l nderholdning — og førsle 
Mødealten synes al tegne godi. idid 
en af Skolens Lærere, lir. cand. mag. 
Bøggild, har lovet al fortælle os lidi 
om sin Bejse i Vestindien, el Sled, 
livor del ikke er givel, al rille For
eningens Medlemmer naar at komme, 
men hvorfra der sikkert kan fortælles 
meget af Interesse — saa haaber vi. 
al vor Forening skal gaa en livlig, un
derholdende og fornøjelig Vintersæson 
i Møde, naar blot, som allerede sagt, 
de enkelte Medlemmer vil yde os Støt
te, liver paa sin Vis.

R e s I y r c I s e n.
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En Henstilling. 
—o—

Lige saa velgørende del -er al lægge 
Mærke til den Præcision, der præger 
den slore aarlige SIillelsesfesl, lige saa 
nedslaaende er del al være Vidne lil 
den Mangel paa Præcision, Forenin
gen hegger l’or Dagen veil dens niere 
private Sammenkonisler. Del gaar 
endda nogenlunde om Sommeren, 
hvor Jernbaneslalionen er Mødesledel. 
men nuur delle om Vinteren bliver for- 
lagl til el Selskabslokale, bliver del 
reol galt. Da er del nemlig blevel 
Heglen, al den berammede 1 Tiderhold- 
ning først lager sin Begyndelse en 
Times Tid eller den af Bestyrelsen 
laslsaile Mødelid, hvilket der — naar 
llensui tages 111 den allid velvil
lige Assistance — maaske ikke var 
saa meget al sige lil, hvis Skylden laa 
hos de Optrædende; men naar mi 
„laclum est", al Aarsagen lil Forsin
kelsen maa tilskrives diverse Publi
kummere al' begge Køn. synes jeg, vi 
er inde i el Misforhold, som vi ved 
forenede Kræiler burde se al faa rei
tet.

Siden Elevforeningen blev stillel, 
har jeg ikke forsømt rel mange al 
dens Sammenkomster, og jeg lør nok 
sige, al jeg har lilbragt nogle af mine 
ikke alene furnøjeligsle, men ogsaa 
bedsle Timer i mit Liv indenfor dens 
Hammer. Allid Iral jeg dér — og jeg 
haaber del fremdeles maa blive Til
fældet — Mennesker, jeg kunde for
slaa, Mennesker, med hvem jeg gerne 
vilde være sammen, krydse Klinge 
med, more mig med, allid Ivangfril og 
dog indenfor de retle Grænser. Og 
dog, hver Gang, vi var sammen, ærg
rede jeg mig over Medlemmernes 
(Damernes) Sendimglighed, og sandig 
var delte na I ml igvis Tilfældet i de S 

Aar, jeg havde den .Ere al sidde i Be- 
slyrelscn. Del var langtfra. morsomt 
al slaa og trøste og underholde en 
fremmed Foredragsholder eller Oplæ
ser en halv 'rimes Tid med: „ja. De 
maa undskylde lidt endnu”: „vore. 
Medlemmer kommer jo sent fra For
retningerne”; „del er jo lige i Juleti
den med dens Travlhed”; „Xylaar med 
dels Opgørelser”: „Torsdag med dens 
sene l dskibninger” elc. etc. — alt- 
sammen Sludder. Selvfølgelig Slen
drian og Blaserlhed tilhobe; thi havde 
det været en Thealerforeslilling eller 
en sløire Koncert, hvortil der var løst 
Billet i dyre Domme, skulde man nok 
have været præcise.

A’ej, Pnecision er en herlig Ting i 
alle Forhold, og fik vi den indført i 
Elevforeningen, er jeg sikker paa, vi 
morede os dobbelt saa godt ved vore 
Møder. F. Eks. Mødetid 8|, færdig 
med Spisning og Kaffe ca. 10|; Dam- 
el Par Timer og hjem med sidste Spor
vogn. Færdig. All right.

Summa summarum: Jeg hensti 11 n 
lil Bes ly rel sen punktlig al over
holde Programmel, og lil Medlem
merne al vane paa de dertil indret
tede Pladser præcis lil den af Besty
relsen fastsatte Tid.

Lad os begynde allerede ved den før
sle Vin lersammen körnst.

„Poll e“.

Ari ikler ete., der ønskes oplaget i 
Bladel, heiles tilstillet et af Bestyrel
sens Medlemmer senest d. 15. i Maa- 
neden.
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„Gymnastik“.
—o—

Da der endnu mangler nogle Delta
gere for al Gymnastikholdet kan kom
me i Gang i Skolens Gymnastiksal, er 
Kristen for Tegning forhenget til Xde 
oktober.

Indmeldelser bedas sendt til Char
les Præstrud. Vebersgade 9. 1. Sal.

Saal’reml li Islræk kel ig Tilslutning 
linder Sted, vil første Mødeaften blive 
Torsdag d. 11. Oktober, hvorom nær
mere Meddelelse vil udgaa.

Øvelsesaftenerne er som bekendt 
Mandag og Torsdag Alten Kl. 8|—9-J.

Bestyrelse n.

Grundfondet.
I Tilslutning til Artiklen i forrige 

.kummer om Griindlomlel. henledes 
(tpni.ærksomlieden paa nedenslaaende 
K upon!

# # *

Foreningsmeddelelser.
—o—

Yintersaisonen
aabnes Fredag d. 5. Oktober 
Kl. præcis med et Møde for 
Medlemmer med Damer i Myginds 
Lokaler, Hjørnet af Linnésgade og 
Frederiksborggade.

Foredrag
af Hr. cand. mag. B ø g g i 1 d: 

Dansk- Vestindien»
Naturforhold.

Foredraget ledsages af Lysbilleder.

Den sædvanlige 1 Krone-Soupé 
finder derefter Stod.

Aftenen slutter med en lille Dans.

Lørdag (I. 15. September lejrede al
ter el af Foreningens kendte Xavne. 
,1 e ru ba neassist en l Herrn a n Pe terse 11. 
sil Bryllup med Frøken Marie Jensen.

Onsdag d. 17. Oktbr. Kl. 8^2
Spilleaften

i Myginds Lokaler.

e ønsker at bidrage til Grundfondet:

Kr. Øre, at opkræve en Gang for alle.

Kr. Øre. at opkræve kvartalsvis.

Navn: ................................. ....................

Adresse:
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Annoncer til Bladet modtages til rimelig 
Betaling efter nærmere Forhandling med For
eningens Bestyrelse.

ANNONCER.
—o— 

BOGBINDER 

CHR VALERIUS’ ENKE 
(VED THOBVALD VALEIHUS) 

KØBENHAVNK GRUNDLAGT 1810 BROLÆGGERSTRÆDE 2 
TELEFON 17,587 y.

Juh/ $
Vinhandel,

St. KZoxig-ensg-etcLe lOG,
Telefon H. 317,

anbefales.

Joh. H. Paulsen, 
Juveler & Guldsmed, 

S, Sværtegade S.
Stort Uovalg i Jubilæums-, 

Fest- og Brudegaver.
Alt Gnid- og Solvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsolvedo Skeer og Gafler.
Alle Slags Reparationer udføres 

solidt § billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Anbefales ved AXEL JOHAFSEX.

Udgivet ab Det Forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 
Universal-Trykkeriet iSkou Si Madsen), GI. Mønt 13, København K

Herr

Sortedamsgade 17, 3. Sal,


