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MEDLEMSBLAD

NR. 12.

1. NOVEMBER 1906.

1. AARG.

loi- D. F. V. S. S. E. F.’s Nr. for Ok
tober snaresi maalle omdeles for at
Medlemsbladets Distribuering.
kunne være Medlemmerne betids i
—o—
Bestyrelsen undlader ikke herved al I lamde, inden Fredagsmødet, undlader
gøre de ærede Medlemmer opmærk jeg ikke herved al lade Dem vide, at
som paa. at sidste Medlemsblad, all- den Skrivelse, der alscndles herfra lil
saa Nummer 11, blev indleveret paa Nørrebros Postkontor maa va'rc bort
Avispostkontoret Lørdag d. 29. Seplbr. kommen undervejs, idel Bladene Dags
Kl. ea. 12 Middag; da Bestyrelsen Dalo ere indgaaedo relour.
Ærbødigst
imidlertid intet Blad havde modlagel
lil Mandag Alten, hen vendte vi os paa
E. S a h I e r I z.
Avispostkontoret og erfarede da, al
Vi beklager i høj Grad del skele og1
Grunden laa i, at der skulde have vie
giver
vore Nørrebro Medlemmer vor
ret indleveret, en Medlemsfortegnelse
bedste
Cndskyldning.
d. 1. Oktbr. Delle blev straks ordiml
Da del ved forskellige andre Lejlig
ug 'Bladet lovel alle Medlemmerne i
Ikende Tirsdag d. 2. okl. eller senes! heder har vist sig, al Distribueringen
Onsdag d. 3. Okt. med førsle l’osl. --- af Medlemsbladet ikke foregaar saa
Imidlertid fik Bestyrelsens Sekrelaæ præcist, som ønskeligt, beder vi Med
Fredag Allen d. o. Oki. veil 7-Tiden lemmerne venligst underrette Besty
relsen, naar de mener, der er nogenfølgende Skrivelse:
Kjobenhurns Orerimstmrvtfrcn-j/ieile. somhelst Grund lil Klage. Bladel skal
va>re omdelt lil alle senest 24 Timer
Avispostkontoret, den 5. Oktbr. 190G.
1 Anledning af, al De forleden med eller Indleveringen, delle Nummer ær
delle mig mundtlig, at Medlemsblad imileverel Tirsd. d. 3<». <>kl. Kl. 1 Mid-

— 4(5 —
dag, og saairoiiit def. skolde komme
Dem i Hænde senere end Onsdag Allen
d. 31. Okt., bedes De venligst tilstille
Bestyrelsen Underretning herom.
Best y r e I s e n.

Trylleforestillingen.
—o—

Som del vil ses al' omslaaende Fureningsmeddelelse, er Bestyrelsen ikke
gaael. al Vejen l'or en saa betydelig Ud
gift som til Engagering al' den bekend
te Tryllekunstner Hr. Valdemar Peter
sen, der ved sine Seancer saavel i vore
store herværende Foreninger som ogsaa adskillige Gange ved Ilollcl, har
erhvervet sig el stort Hy. Naar dertil
kommer, al der bliver ydet god Musik
og evil. Sang af Koncertsangerinde
Frk. Emmy Mogensen, kan vi love
Medlemmerne en fornøjelig Aften og
forventer stort Besøg, ligesom vi an
moder enhver om al gøre sit lil al del
agtiggøre Familie, Venner og Bekend
te i denne Adspredelse og derved gav
ne Grmidfondel. Hvortil hele Indla’ghm henkægges.
Til Arteniinderhohlningen. der er
gralis l'or Medlemmerne, sælges ind
til 5lc November 190(1 Billeder lil Be
rgende a 50 Øre pr. Slk. ved Hen
vendelse lil Hermann .Omsen, Sorledamsgade 17.
B e, s I y reis e n.

i Skolens ny, vel indrel lede Gymnastik
sal under Ledelse al' vor gamle Skole
kammerat, Hr. Gymnastiklærer Albert
Jensen,
Som Medlemmerne vil erindre, le
dede samme en Afl.cn i Foraarel i Elev
foreningen en ganske fortrinlig Opvis
ning al' Gymnaslikkererne i Fægtning.
Hugning; og Boksning, og lagde paa
den mest eklatante Maade sine Evner
lil al lede et saadanl Gymnastikhold
for Dagen.
Der havde derfor været mere end
god Grund til at vente en talrig Til
slutning fra vor Side til delle Projekt.
Men Besultalel af Tegningen er 1' or e I ø b i g i mere end sørgeligt.
Af Foreningens over 100 Medlemmer
meldie sig kun el Antal al' 10 Delta
gere, og al' disse har igen kun fem
givel Møde som ak I i ve Deltagere de
lo lørsle øvelsesaftener.
Jeg spørger nu Medlemmerne: K a u
vi være delle bekendt? Skal vi lade
delle sidde, paa os?

Svarel Ira hvor enkelt inaa absolut
blive:
Vi kan ikke være det bekendt.
Er vi da, med Undlagelsc af fem
af os, alle bievne l'or gamle lil al
udvikle vort. Legeme?
Del kan jeg ikke tro.
Del v i 1 jeg ikke tro.
Siri u s.

Gymnastik.
Paa Opfordring af nogle Medlemmer
indbød Foreningens Bestyrelse for
Artikler etc., der ønskes oplaget i
kori. Tid siden (il Tegning af el Gym Bladel, bedes tilstillet et af Bestyrel
sens Medlemmer senest d. 15. i iMaanastikhold, der skulde afholde Øvelser neden.
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Foreningsmeddelelser.

Til Jndtægt for Grundfondet
gives

Tix s ö. et g'

O_

GTottTox.

ZZ1- G114

i Myginds Lokale, Linnés^ado,

Aftenunderholdning
for Medlemmer med Besøgende:

AÆusik.

Trylleforestiliing af Hr. Valdemar Petersen.
(Det nærmere Program faas ved Indgangen.)

Adgangen er gratis for Foreningens Medlemmer. For Besøgende be
tales 50 Øre pro persona.
Billetter faas ved Henvendelse til Hermann Jensen, Sortedamsgade
17, 2. Sal, indtil Mandag den 5. Novbr. om Aftenen.

Efter Aftonunderholdningen afholdes Medlemsmøde med Damer,
ligesom den sædvanlige Krones-Soupér finder Sted.

Vintersæsonen aabnes.
—o—

Tirsdag d. 20. Novbr.
Kl. 8'A

Almindeligt Medlemsmøde
(Spil leafier).

Det, der først .fangede Interessen
veil Mødet den 0. Oktober, var de! nye
Lokale, vi havde faael. og som vel nok
kan staa Maal med de lidligere, hvis
det da ikke kan kaldes bedre. Der var
rigelig! med Plads, idel der desvamre
kun var mødi ea. 40 Damer og Her
rer, men selv om Antallet ved senere
Sammenkomster forøges betydeligt,
hvad del forhaabentlig bliver, vil der
være Plads nok i de 3 hyggelige Væ
relser, og del er jo en ganske overordenllig Behagelighed. Selve Salen
log sig først godt ud ved Spisningen,
hvor den gode Belysning i Forbindelse
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moil de mange Spejle og med de glade
og livlige Deltagere gjorde et overman
de festligt Indtryk. Naar jeg hævder,
al Salen først kom til sin Kel saa sent
paa Af I enen og ikke allerede ved Fore
draget, er det. fordi jeg mener, del
egentlig var Synd for den pæne Sal.
og at dot skyldles et uheldigt Arrange
ment; da Lysbillederne nemlig førsl
skulde vises samlede som el Slags Til
lag' til Koredraget, havde der jo intet
været til Hinder l'or, al der havde væ
ret fuld Belysning under Foredraget,
og det havde givet el langt bedre Ind
tryk end nu, da den halve Sal laa i
dybt Mørke. Jeg henstiller derfor I il
Bestyrelsen, at den i Fremtiden sør
ger for et mere praktisk Arrangement.
Forholdsvist præcist aabnede For
manden Mødet med al byde Velkom
men og gav deretter Ordet lit lir.cand.
mag. Bøggild, som i en god halv Ti
mes Thi gav den interesserede For
samling en indgaaende Forklaring om
de forskellige Forhold paa vore vest
indiske Øer. Foredragsholderen, som
personlig havde i agil age l all, hvad
han meddelte, gav mange interessante
Oplysninger om de for kori Tid siden
saa aktuelle Øer, som man i Alminde
lighed kender saare lidt. til. Eller Fo
redraget fidgle saa en Række fortrin
lige Lysbilleder, som Iland. Bøggild
selv havde laget under sil Ophold i
Vestindien.
Eller den sædvanlige Spisning, som
heldigvis var fulgt med lit vorl nye
Lokale, sluttede Altenen med en lille
Dans, hvortil Musiken dog ikke var
saa god, som man kunde ønske.
All ialt var Aftenen, trods de enkelle
Mangler, som ovenfor er fremhævel.
og navnlig L'heldel med Meddelelsen
om Mødel, en lovende Begyndelse paa
Vintersæsonen.
•
E t M e d 1 e m.

Annoncer til Bladet modtages til rimelig
Betaling efter nærmere Forhandling med For
eningens Bestgrelse.

ANNONCER.
—o—

Joh. H. Paulsen,
Juveler & G-uldsmed,
8, Sværtegade 8.

Stort Udvalg i Jubilæums-,
Fest- og Brudegaver.
Alt tiiild- og Sølvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsølvede Skeer og Gafler,
Alle Slags Reparationer udføres
solidt Sj billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Anbefales ved AXEL JOHANSEN.

Vinhandel,
St. Kongensgade 106,
Telefon H. 3 7,

anbefales.
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