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3. Aarg. 1. September 1908 Nr. 9

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.Konferentsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R„ DM.Hofboghandler V. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand, polit. C. Heering, R.Dr. phil. H. II. Ræder.

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Dr. phil. H. H. Ræder.Sognepræst Emil Bruun.Lærer C. V. A. Michelsen, samtSkolens Inspektør Marius Lund.
D. F. V. S. S. Elevforening

[stiftet den 10. April 1895]
har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.Foreningens Postadr.: Livjægerallé IG, Mezz.Foreningens Medlemsantal: 143.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:Bogholder Orla Larsen, Formand.Cand. pharm. Aage Schæffer, Næstformand.Assistent Rasmus Pedersen, Kasserer.Kontorist Rogert Rasmussen, Sekretær.Stud. mag. Osvald Larsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Livjægerallé 16, Mezz.

DE FORENEDE BRYGGERIERS 
Sl central hvidtøl > < oo A Z

ALLE HJEM

Lørdag d. 5. Septbr, 
Kl. SVa

SAMMENKOMST
for

Medlemmer med Damer
i

Alsterpavillonen(Indgang- kun fra Vestre Boulevard).
Fællesspisning å Kr. 1,25 

(Smørrebrød, 01, Snaps og Kaffe).
Eventuelt Sangforedrag.

Aftenen slutter med Oans.
Sange bedes sendt til Rasmus Pedersen.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver Manned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til Næstformd., cand, pharm. Aage Schæffer, Klareboderne 14, 3. Sal.
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 

20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Nøddetur
for M e d 1 e m m e r m od Da m e r

Sondag den 20. September.
Afgang fra Holtebanegaarden til 

Lyngby Kl. 1028 Form.
Turen gaar til Skovene ved Fure

søen. — Den medbragte Frokost nydes 
i Frederiksdals Kro.
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Vinteren.
—o—

Den korte danske Sommer er ved at 
rinde ud — Efteraar og Vinter staar for 
Døren.

Tilbage har vi kun Minderne om en 
lys og herlig Tid, Minderne om solrige 
Dage og lyse Nætter, om Friluftsliv og 
Sommerglæde — Minder som skal kun
ne lysne op i den mørke, kolde Vinter, 
cm bære os frem mod et nyt Foraar.

Vor Forening har i Sommerens Løb 
kunnet glæde sig ved et Par vellykkede 
Aftener.

Man har ligesom kunnet mærke, at 
det har været os alle om at gøre at give 
Møde, saasnart Medlemsbladet invitere
de til et eller andet i det Fri.

Snart gaar vi ind til Vinteren med 
Sammenkomsterne inden Døre. For at 
vi ved disse skal kunne være i Stand til 
at mønstre et ligesaa stort, helst endnu 
langt større, Antal end ved Sommer
møderne, beder vi Medlemmerne beva
re Interessen for vore Aftener usvæk
ket, og møde frem i stort Tal.

Desuden beder vi de Medlemmer, som 
kunde tænke sig at være os til nogen 
Nytte og Glæde ved de tilstundende 
Vinteraftener, om at stille sig velvillige 
overfor os, hvis vi skulde henvende os 
til dem om Hjælp og Bistand. Vi skal 
da kunne opnaa nogle glade og fornøje
lige Møder.

Hermed siger vi Medlemmerne en 
Tak for i Sommer og et paa Gensyn til 
Vinter.

Bestyrelsen.

Fru Hylleborø Poulsen.Død cl. 13. August 1908.Den 13. August mistede Mandrup og Emil Poulsen deres Mor. Til den Hæder, der alt er vist, hendes Minde, tør jeg maaske føje en Tak for, hvad Fru Poulsen har været for Elevforeningen. Det er vist, kun faa af den General ion, der tilhører Elevforeningens første ti Aar, der ikke har været Gæst i Hjemmet paa Nørregade. Nogle kom der ofte, andre mere sjældent, men selv disse sidste — hvortil den, der skriver dette, hører — kunde ikke undgaa at medbringe det stærkeste Indtryk af, at her var et Hjem, der i en sjælden Grad besad alle de Egenskaber, der gør Hjemmet til det bedsje af alt her i Verden. Jeg skal ikke sige mere 

herom. Der er Forhold og Ting her i Livet, der er saa hellige, at ingen i'remmed har Lov I il at berøre dem. Dertil hører Livet i et Hjem, som det, hvori Fru Poulsen var den sivrende, den ledende, den, der satte Kursen. Alle de mange, der var Gæst i dette Hjem, vil imidlertid ogsaa forslaa mig, uden at jeg behøver at sige mere herom.Alen Fru Poulsen havde en Egenskab, der gav dette Hjem Betydning fremfor saa mange andre Hjem. Delle Hjem kunde rumme mange Mennesker og Mennesker af de mest forskellige Typer og Karaklerer indenfor sine Va’gge, uden al dette Forhold blot i ringeste Grad berøvede del noget af det intime og ejendommelige, der altid er over et godi Hjem, og gør det til den lille Verden for sig, som det er. Det er en meget sjælden Egenskab at kunne gøre dette, men denne Egenskab besad Fru Poulsen i rigeste Maal, og dette kom Elevforeningen til Gode.I mange Aar var dette Hjem Samlingssted for dem, der i Elevforeningen saa noget mere end en blot og bar Morskabsklub, og som gjorde et stort og besværligt Arbejde for den. Men ogsaa mange unge, der stod fremmede og ukendte i Foreningen, fandt her el Sled, hvor de vandt Venner blandt de ældre. Og hvis en eller anden af vore Kammerater, der har slaaet sig ned i fremmede Lande, kom hjem, saa fandt ogsaa de Vej til Nørregade, hvor Forbindelsen med gamle Venner hurtigt blev bragt til Veje. En storartet Gæstfrihed udfoldede sig her under forholdsvis smaa og tarvelige Vilkaar, og det, som sagt, uden af Hjemmets fortrolige Ejendommelighed blot, i ringeste Grad led derunder. Intel andet Hjem indenfor Foreningen har hverken før eller siden formaaet at udrette det, der her blev udrettet saa lef, som om det var den naturligste Ting af Verden. —For al den Hjælp og Støtte, som dette Hjem ydede Foreningen, og for al den Gæstfrihed, som vistes os, bringer vi nu Fru Poulsen vor sidste Tak og bevarer hendes Minde. Hans C h r. R i i s.
Jægersborg-Turen.Det er egentlig ikke svært at skulle referere Mødet paa Jægersborg Hotel; man kan nøjes med at sige, at vi allesammen morede os storartet. Det er jo en gammel Sandhed i Foreningen, at hvor vi kommer sammen, der bliver Liv og Munterhed, og af vore muntre Fester staar Jægersborg-Turen højt, og Humøret svigtede sandelig ikke i Aar; hvem af Deltagerne — og der var mange — kan f. Eks. uden at smile tænke paa det "højtidelige“ Øjeblik, da Selskabet blev' foreviget til Opbevaring for Tid og Evighed i ”Arkivet“. — løvrigt f oregik Turen efter Programmet; vi spiste og drak og dansede og alt gik som det skulde; ja, vi begyndte oyen i Købet præcist paa del fastsatte "Klokkeslet, og der var næsten ingen, der kom for sent.Jægersborg-Turen er en god Tur med Tra-



3. Aarg. Nr. 9 1). F. V. S. S. F. F. Medlemsblad.dition paa; den vil vi beholde — saa kan Bestyrelsen iøvrigt gøre for mig, hvad den vil, véd ”den store Skovtur.“ P. P. I
Sommerbetragtninger.—0—Hvor man egentlig bliver letsindig i Ferien! Hvilke Dumheder begaar man dog ikke! Den sidste og største begik jeg endda her i København etter at være vendt tilbage fra det kære Jylland, da jeg med en altfor overstrømmende Elskværdighed lovede den højtærede Redaktør at levere et Bidrag til Bladet. Ja, man var letsindig; nu sidder man her og fortryder og river sig i Haaret og ved ikke sine levende Raad. Jeg begriber ikke, hvad jeg i min fjollede Elskværdighed har tænkt mig at ville skrive. Maa- ske tænkte jeg i det ulyksalige Øjeblik paa at optræde som Bladets udsendte Korrespondent og give en Skildring af det Besøg, som den højtelskede Majestæt aflagde hos de kære Jyder i den kære By, hvor smukke, kære Piger strøede Blomster for den elskede Familie ved Landstigningen. Men det er jo i vore Dage ret voveligt at omtale Kongehuset, og det vilde dog være en Skam, om vort kære Medlemsblad skulde rangere med ”Kristeligt Dagblad“ og jeg faa samme Medfart som Frk .Esche. Jeg forstaar, at mine eventuelle vaagne Læsere er ved at blive utaalmodige og forundrede spørger sig selv om, hvad Kongebesøget i en eller anden- fjern, jysk By vedkommer vort kære Blad, som jeg med den mig egne, majestætiske Veltalenhed siger. Ganske vist kunde man indvende, at Zacharias Topelius, forsynet med Noter osv., heller ikke vedkommer Bladet, men hvad Hr. S. tillader sig, er nu engang ikke tilladt almindelig dødelige.Men nu kommer jeg i Tanker om, hvad det var, jeg volde skrive. Jeg vilde rette en dyb og inderlig Tak til vort kære Medlemsblad for den Glæde, Trøst og Opmuntring, det bragte mig under Journalisternes ufrivillige Arbejdsløshed. Ganske vist, det er usigelig dejligt og herligt og fortryllende at trække frisk Luft og gaa i Vandet osv., men helt kan man alligevel ikke undvære noget Læsestof. Og jeg havde nu gennempløje!, den lokale Nyliedssprøjte, der udgik i halvt Nummer, og' kunde udenad alle Avertissementerne om ægte, jyske Tyre og Korthornstyre og Hingste med Stamtavler til Eftersyn og troende Piger, der kan faa Plads' til November. Men da kom en trist Regnvejrsdag som en Solstraale vort kære, lille Medlemsblad til mig, og jeg greb det med Begærlighed og undersøgte det fra Hoved til Fod. Har De lagt Mærke til, hvilken Forandring Bladet ganske langsomt og sindigt og roligt og stilfærdigt har undergaaet? Alle disse smaa, søde, manende Fyndsprog mellem Artiklerne er væk; det glæder mig umaadeligt. Hvor ofte er jeg dog ikke bleven irriteret af en Floskel som denne: ”Naar Elevforeningen kalder, saa møder vi 

alle!“ Hvilken blodig Ironi! Nu er Bestyrelsen selvfølgelig glad over den heldigt forløbne Sommersæson og noterer med Glæde Tallet paa de mange Deltagere; for i Sammenligning med tidligere Somre har der jo ligefrem været Tilstrømning til vore Møder i Aar; men ser man nærmere til, er det i Virkeligheden ikke saa forfærdelig mange; der har vel været omkring 40 Deltagere ved hver Sammenkomst i Sommer, heraf har omtrent Halvdelen været Damer, saa at der af Foreningens 150 Medlemmer kun møder en god Snes til Møderne. Det er for lidt; Bestyrelsen, der jo siges at sidde inde med megen Energi, og som allerede har faaet fjernet de smukke Formaninger fra Bladet, maa ruske endnu mere op i Medlemmerne og faa dem lil at møde endnu talrigere frem. — Men nu bliver jeg vist nødt til at holde op, for ellers laver jeg vist Pladsmangel ligesom Dromedarius, saa at Bestyrelsen ikke kan faa sine Navne paa Forsiden; og det vilde dog være Synd. For ikke at give Hr. Peter Plus noget efter i ærbødig Beskedenhed, vil jeg ogsaa udtale Haabet om, at min Artikel ikke vandrer i Papirkurven — skønt jeg, ærlig talt, synes, at det vilde være en underlig Behandling, naar jeg er saa elskværdig at sende Bladet et Bidrag.En So m m e r - J y d e.
FORSKELLIGT.

—o—Fru H y 11 e b o r g Poulsen — Mandrup og Emil Poulsens Moder — er den 13. Aug. afgaaet ved Døden.
i

Engelsk.Efter endt Ferie begynder Engelsk-Under- visningen hos Hr. Trier Søndag d. 6. Septbr. Kl. 8.
Fægtning og Gymnastik.Fra 1ste Septbr. er Fægtningen henlagt til Søndag Formiddag fra Kl. 9—11.Fra 1ste Oktbr. paabegyndes et Gymnastikhold. Indmeldelse modtages paa Skolen hver Søndag Kl. 9—11.Amerikafareren, Otto Lundquist, sender Foreningens Medlemmer en Hilsen; han har nu overtaget en god Stilling i South Framingham, Mass.Husk, at Tivolibilletter a 35 Øre til Stadighed faas hos alle Bestyrelsesmedlemmer: Orla Larsen, Livjæger Allé 16, Mezz. Aage Schæffer, Klareboderne 14, 3. Sal. Rasmus Pedersen, Marstrandsg. 2 D., 1. S. Rogert Rasmussen, Blaagaardsg. 31 A., 4. S. Osvald Larsen, Godthaabsvej 19, 4. Sal.
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C. R. Evers & Co.s 
Ægte

Ma It extrakt-B olsc he r.Faas og'saa med Menthol, Cacao ni. in.
Citronbolseher. Fnigüiolscher.

Jvers Sodapastiller(store og sinaa)i Ruller og Æsker ä 10 og 25 0.
C. <>r. Paulsens Eftf.

Johansen,
Juvelér og Guldsmed,

Vesterbrogade Nr. 50.
Stort Udvalg- i

aJt (ju/d- og ^øloarbejde.
Nyeste Facons i

Forlovelsesringe.
Alle Slags Reparationer udfores 

solidt og billigt. "W 
..gaamawa.......................................... BH i| Hi WHI li III I ill III mi j

Gymnastik- og Fægte-Kursus
for Foreningens Medlemmer.

Indmeldelse modtages hver Sondag Kl. 9—11
i Skolens Gymnastiksal, Aabenraa 29.

Albert Jensen,Gymnastik- og Fægtelærer.

frøv 

Raadhus- 
Kaffe

— garanteret ren Java — 

å 98 Ore pr. Pd.
1 liiritzei J Col 

RaadhussWø 5.Grundlagt 1873. Telefon H 1382.

PmiiaMsiisi
Max I ben fe Idt, 

Emilievej Nr. 12, 
anbefaler sine 

eMne forslmlar 
til særlig billige Priser samt 

Udefotografering.

WM*.
Vinhandel.

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H 1095.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 Indrykninger (I helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition: Klareboderne 14, 3. Sal (Cand, pharm. Aage Schæffer).

Bl Medlemmerne bedes om, saaFidt muligt, Fed Køb at ||
[g] støtte de Annoncerende, og bedes Fed Indkøb hos dem 
H om at henFise til Medlemsbladet. p

Dette Blad er leveret paa Posthuset 31. August.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forenjng.

Trykt hos Skou & Madson, GI. Mønt 13.
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Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholderen Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.Konterentsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, R., DM.Hofboghandler V. Prior.Professor F. Dahl, R., DM.Cand, polit. C. Heering, R.Dr. phil. II. H. Ræder.

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Dr. phil. II. H. Ræder.Sognepræst Emil Bruun.Lærer C. V. A. Michelsen, samtSkolens Inspektør Marius Lund.
D. F. V. S. S. Elevforening

[stiftet den 10. April 1895]
har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skulen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fo' t^at 
Samvær og gensidig Stette.Foreningens Postadr.: Livjægerallé 16, Mezz.Foreningens Medlemsantal: 143.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:Bogholder Orla Larsen, Formand.Oand. pharm. Aage Schæffer, Næstformand.Assistent Rasmus Pedersen, Kasserer.Kontorist Rogert Rasmussen, Sekretær.Stud. mag. Osvald Larsen.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Bog
holder Orla Larsen, Livjægerallé 16, Mezz.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar den 1. i hver M. a- ned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til Næstformd., cand, pharm. Aage Schæffer, Klareboderne 14, 3. Sal.
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 

20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret, 
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

DE FORENEDE BRYDERIERS

ALLE HJEM

fe CENTRALHVIDTSL.®?
Si CENTRaFsKIBSØL i 
X BØR bRUGESI VBØR bRUGESI

Tirsdag den 11. August 
afholder Foreningen 

UdM lur Medlemier med Damer 
til Jægersborg Hotel.

Kl. 8 Vs præcis spises til Aften (Smørre
brød, 01, Snaps og Kaffe).

Derefter Dans.
Pris pr. Deltager Kr. 1,25 (exclusive 

Befordring). Afrejse fra Holtebanegaar- 
den til Gentofte Kl. (»16.

Tivoli-Billetter A 35 øre faas hos Bestyrelsen.

En Opgave.
—o—

Elevforeningen havde for kort Tid si
den den store Glæde, at en af vore gamle 
Skolekammerater kom til os, for at bede 
os blandt Foreningens Medlemmer skaf
fe sig en Mand til en ledig Stilling, som 
det var blevet ham overdraget at be
sætte.

Da det skulde ske i en Fart, og vi 
ikke i Øjeblikket kunde udpege nogen, 
der enten ingen Plads havde, eller søm 
ved en Forandring kunde ønske at før- 
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bedre sin Stilling (i dette Tilfælde endda 
sikre sin Fremtid), gik vi den eneste ret
færdige Vej, der forøvrigt var at gaa, 
idet vi udsendte en Meddelelse til alle 
Foreningens Medlemmer. Ansøgninger 
indkom, og Pladsen blev besat saa at 
sige øjeblikkelig.

Elevforeningen har, synes det os, alt
for faa Resultater af denne Art at op
vise; i det hele taget kunde vi trænge til 
lidt mere Frimureri indenfor vor For
ening.

Sagen har allerede i nogen Tid været 
under Overvejelse, og vi havde i en Ar
tikel i sidste Medlemsblad tænkt os at 
opfordre til saadan Samvirken. Artik
len maatte imidlertid udgaa af Mangel 
paa Plads, hvorfor vi først i nærværende 
Nummer har kunnet forelægge Medlem
merne Sagen.

Vi opfordre derfor enhver, 
der vil gavne en Kammerat 
paa denne eller lignende M a a- 
d e, til at indsende Meddelel
se derom til os, hvorefter det 
fornødne skal blive foretaget.

Bestyrelsen.

Den store Skovtur.
—o—

En af Foreningens traditionelle Som
merudflugter er den saakaldte ”store 
Skovtur“, som gerne afholdes i Juli, og 
den er ogsaa den eneste Heldagstur, 
som afholdes Sommeren igennem. Den
ne Tur har som omtalt i sidste Nummer 
aldrig vundet rigtig Tilslutning, idet 
der sjælden er mødt ret mange Deltage
re ; ifjor maatte den jo ogsaa aflyses af 
Mangel paa Tilslutning; man kan da 
ikke fortænke Bestyrelsen i, at den un
der disse Omstændigheder betænker sig 
2 Gange paa at indlade sig paa det Eks
periment, som denne Tur aabenbart er; 
thi det er jo ikke morsomt at se sine An
strengelser lønnede med et saadant Re
sultat. Det var efter Sigende da ogsaa 
Bestyrelsens Mening i Aar helt at stryge 
denne Skovtur og nøjes med de smaa 
Aftenskovture, som, selv om Tilslut
ningen ogsaa her skulde blive ringe, ik
ke nær koster det Arbejde og de Penge 
som ”den store Skovtur“ . Grundet paa 
”indtrængende Opfordringer“ fra ”flere 
Sider“ havde Bestyrelsen dog fastsat 
Turen til Søndag d. tg. Juli.

Det er, antager jeg, sket under For
udsætning af at i al Fald de opfordrende 
vilde tegne sig til Turen; og denne For
udsætning, skulde man dog tro, var 
overmaade rimelig; det var den dog 
aabenbart ikke; thi efter Sigende søgte 
man paa Listen over de indtegnede for
gæves efter de opfordrende.

Hvad Meningen hermed er, staar vel 
nok for de fleste som en Gaade; selvføl
gelig kan der indtræffe Begivenheder, 
der kan forhindre Deltagelse i en Ld- 
flugt, som man under almindelige Om
stændigheder vilde have været med til, 
og det maa jo altsaa antages, at saa- 
danne Begivenheder virkelig har forhin
dret den store Skovtur i Aar og sand
synligvis ogsaa i Fremtiden. Jeg haaber 
imidlertid ikke, at den Slags Begivenhe
der indtræffer for tidt, da de ikke just 
bidrager til at samle Medlemmerne ved 
Foreningens Sammenkomster, og 
mindst af alt virker opmuntrende paa 
os, der havde tegnet os som Deltagere.

‘ H.

Til bavefest.
Kære Hr. Redaktør!

For at efterkomme Styrelsens Ønske 
om Medlemmernes Støtte med Hensyn 
til at fylde vort iøvrigt meget interes
sante Blad, vil jeg forsøge, saa godt jeg 
formaar, at fortælle lidt om, hvorledes 
det gik til paa Foreningens ”Havefest“, 
der efter Indbydelsen skulde foregaa i 
Pilealleen Nr. i6.

Efter at jeg med spejdende Øje havde 
vandret op og ned ad Pilealleen i en 
lille Times Tid, faldt det (altsaa Øjet) 
pludselig paa en flagsmykket Port, 
hvorpaa stod malet et kæmpemæssigt 
Nr. i6: Maalet for min Vandring. Med 
bankende Hjerte og spændt paa Enden 
gik jeg ind, og stod da i en fortryllende 
Have, hvor der baade var Vippebrædt, 
Gynge (for Børn) og mange andre Rari
teter; jeg vandrede gennem Haven og 
glædede mig over paa denne idylliske 
Plet at finde lyslevende — i Automobi
lismens og Luftskibenes Tidsalder — 
de gode, gamle Dages hyggelige LMen- 

1 dørs-Familieliv med Madkurve og Vand 
paa Maskine, indtil jeg pludselig befin
der mig midt i en prægtig Vauxhall ef
ter de bedste Carstensenske Mønstre.
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Her i Skæret af de utallige kulørte 
Lamper og straalende Balloner sad 43 
af Elevforeningens kendte Skikkelser af 
begge Køn — ”paa høj nordisk Vis, 
bænkede i lange Rader“ — og drak — 
ikke Mjød (det faar man kun, naar Riis 
er Formand), men Kaffe, og spiste — 
ikke Flæsk, men Wienerbrød (hvilket 
sidste jo nu er i Kurs, selv paa de høj
ere Steder).

Da denne Del af Programmet var vel 
overstaaet, hengav vi os til Nydelsen af 
en himmelsk Nektar, der blev tituleret 
Punch; Mage til Punch har jeg aldrig 
set, for rundt omkring i det flydende 
Element svømmede mindst 1 Pd. Jord
bær fredeligt Side om Side med mæg
tige Isbjerge og svulmende' Citroner. 
Der blev holdt en forfærdelig Masse 
Taler, og vi raabte ”Hurra“ næsten he
le Tiden; men hvem, der talte, og hvad 
vi raabte for, det kan jeg ikke skrive no
get om, for det kan jeg ikke huske; der
imod kan jeg huske, at vi sang en for
færdelig morsom Sang for Bestyrelsen. 
A propos Sange har jeg lagt Mærke til, 
at vi har haft Sang paa ikke mindre end 
2 af vore Sammenkomster i Sommer; er 
vore Poeter virkelig ved at vaagne op 
efter en fleraarig Dvale? Jeg vil haabe, 
at de vil være lysvaagne allesammen, 
naar Vinteren kommer, saa at vi kan faa 
mange Resultater af deres Virksomhed 
til den Tid.

Da vi havde drukket al den dejlige 
Punch,, gik vi hjem; og jeg tror, jeg 
maa have Lov til at sige, at det havde 
været en meget fornøjelig Aften; jeg for 
min Part morede mig saa godt, at jeg 
lovede mig selv højt og helligt, at næ
ste Gang, der er Fest i Elevforeningen, 
saa skal jeg med — og mon ikke de re
sterende 43 gik hjem med lignende 
Tanker? Jeg tror det!

Haabende at disse fordringsløse Lini
er maa findes værdig en bedre Skæbne 
■end en Vandring i Papirkurven, er jeg 
med Hilsen Deres ærbødige

Peter Plus.

Barfod og Topelius.
—o—

Som nævnt i sidste Nummer af Med
lemsbladet er vor biografiske Literatur 
blevet beriget med endnu et Værk, nem
lig en Brevveksling mellem Frederik 

Barfod og den store finske Digter Za
charias Topelius.

Da Barfod den 7. April 1881 fyldte 70 
Aar, blev der af en Deputation med 
Carl Ploug som Ordfører overrakt ham 
en Adresse og en Gave paa 1800 Kr., 
der senere forøgedes til 2200 Kr., for at 
han derfor kunde foretage en Rejse til 
Sverig, Norge og Finland, — en Rejse, 
han i mange Aar havde ønsket at kunne 
foretage. Ledsaget af sin ældste Søn, 
Dr. med. Birkedal Barfod, drog han af 
Sted over Stockholm til Finland, hvor 
han i Helsingfors traf sammen med To
pelius; dette Møde blev Indledningen til 
en Brevveksling, der strakte sig over 7 
Aar, og det er disse Breve, der hermed 
er forelagt 'Offentligheden.

I Brevene, der jo er skrevet i Begyn
delsen af ”80-erne“, disse for vort Folk 
saa betydningsfulde Aar, drøfter de 2 
Mænd med hinanden saa at sige alle 
Tidens brændende Spørgsmaal, saavel 
politiske og sociale, som literære og kir
kelige, og da ikke mindst ”Danmarks 
Livssag“, Forsvarssagen, der jo den
gang, i Estrups store Periode, satte 
Sindene herhjemme i vældig Bevægelse. 
Alt i alt maa det siges at være en meget 
interessant Samling Breve, som enhver, 
der interesserer sig for Fr. Barfod og 
hans Livsgerning, vil have baade Glæde 
og Udbytte af at stifte Bekendtskab 
med.

Bogens Værdi forøges yderligere ved 
et Par Portrætter og nogle biografiske 
Optegnelser om de 2 Brevskrivere, samt 
ved en Række forklarende Noter, med
delte af Udgiveren. S.

FORSKELLIGTEt af Foreningens bedst kendte Medlemmer, Emil Poulsen, blev den 7. Juli gift med Frk. Sara Jensen. Bryllupsrejsen gik til Bøhmen og sachsisk Schweiz.Efter Forlydende er et. af Foreningens yngste Medlemmer, Ove Sørensen, i Løbet af Juli Maaned afrejst til Amerika, for der at skabe sig en Stilling.Naar vi denne Gang gennemlæser Annoncerne — for det gør vi jo allesammen hver Gang — finde vi ikke mindre end 2 nye, og dog gamle, kendte Navne. Vi ser, at A1- b e r t Jensen atter lægger ud med sit eminent billige G y m n a s t i k- og Fægte- k u r s u s, hvori jo de fleste af os skal deltage, og hvad er vel rimeligere, end at der bliver et vældigt run af Foreningens Medlemmer ud til det Ibenfeldtske Portræt a t e 1 i e r.
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C. R. Evers & Co.s ■

MaltextrakMtolscher. I L10VFaas ogsaa med Menthol, [ 'Cacao ni. m. 1
Citronholsclier. Frugtholscher.; W J| JI f| |11| Q

£vers Sodapastiller Al 11 Cl 1111110(store og smaa)i Æsker a 15 & 25 0. Faas overalt, i Ruller og Æsker ä 10 og 25 0.
C. 4« Paulsens Eftf.

JtivelOr og Guldsmed, 
Vesterbrogade Nr. 50

Stort Udvalg i

Nyeste Facons i

Forlovelsesringe
Alle Slags Reparationer udfores

Efter endt Ferie
genoptages mit

Gymnastik- og Fægte-Kursus
for Foreningens Medlemmer.

Indmeldelse modtages Onsdag d. 5. Aug. Kl. 7—9
i Skolens Gymnastiksal, Aabenraa 29.

Albert Jensen,Gymnastik- og Fægtelærer.

Kaffe
! — garanteret ren Java —

ä 98 Øre pr. Pd.

Raadhusstræde 5.Grundlagt 1873. Telefon H 1382.

MrølalnliBi 
„PUBS“,

Max Iben fe Idt, 
Emilievej Nr. 12, 

anbefaler sine 

ekstrafine forstørrelser 
til særlig billige Priser samt 

Udefotografering.

WMÉ1.
Vinhandel.

20, Kompagnistræde 20»
Telefon H 1095.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.
Bladets Ekspedition: Klareboderne 14, 3.Sal (Cand, pharm. Aage Schæffer).

Medlemmerne bedes om, saavidt muligt, ved Køb at 
støtte de Annoncerende, og bedes ved Indkøb hos dem 

g] om at henvise ti! Medlemsbladet.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 1. August.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


