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Foreningens 
store aarlige 

Fest med Bal 
finder Sted 

Søndag d. 21. Marts Kl. 71!» pre.
i

Myginds Lokaler (store Sal).

w Aftenunderholdning, -w 
Assistance ydes (med forventet Tilladelse) af

Kgl. Kammersangerinde Frk. Krarup-Hansen, 
Operasanger Carl Madsen 

og
Kgl. Skuespiller Elith Reumert.

Akkompagnement: 
Hr. Edvard Borregaard. 

Flygel: Hornung A Møller.

Efter Aftenunderholdningen Bal 
med Cotillon 

til Kl. 3.
Billetter til Aftenunderholdningen å 1 Kr. 

og Balbaand å 50 Øre pro persona faas hos alle 
Bestyrelsens Medlemmer.

G. Marts 1859 - 6. Marts 1909.Den sjette Marls fejrede vor gamle Lærer Ludvig Trier HåÉvhimdredaarsdageii for Tiltrædelsen af sin Lærergerning vod vor gamle Skole.Ved en Skole som vor, der arbejder med ulønnede Lærerkræfter, er el Jubilæum som del nævnte jo enestaaende. 1 tegelen er jo tor den allerstørste Paris V edkommende den, at en Lærer arbejder ved Skolen el Par Aar eller Ire, men sjælden! derudover; Grunden hertil kan vist for en slor Del søges deri, al de allerfleste af Skolens Lærere er udgau- ede fra Hjem, der økonomisk set er lignende stillede som de Hjem, hvis Elever do underviser, saa at det simpelt hen er dem en ren I mulighed i en længere Aarrække at virke i 
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den Gerning, som de saa gerne vilde vie de- ' res Kræfter, hvis Forholdene blot tillod dem 1 det.Saameget destomere glædeligt er del, naar en Lierer, foruden at have næret en sjælden Kærlighed til sin Gerning, har haft Midler lil al kunne ofre saa at sige et helt Livs Arbeide for den Skole, han havde faaet saa kær.Ludvig Trier staar for os alle som den ' sjældent helstøbte og storstilede Personlig- | hed, der ejede en forunderlig Evne til at fængsle sine Elevers Interesse og til at faa dein lil at sætte lians Fag øverst paa Listen ; over de Fag, som de satte højest.Over et langt Livs trofast, pligtopfyldende | og uegennyttig Virksomhed vil han kunne se titbage, med Stolthed vil han kunne sige al ; have undervist Størstedelen af nulevende Elever fra ”Velgørenheden", mange er do, iler i sig ba>rer el Minde om Ludvig Trier, et Minde, der-sent vil,udviskes,-og alle. vil de forene deres Ønsker i Ønsket om, at han i endnu i en Aarrække maa have Kraft til al : virke ved den Skole, han elskede saa højt.Orla L a r s e n.
Martsfesten.Som del vil ses af Meddelelsen linder Foreningens store uartige. Fest Sted Søndag den 21. Marts. Bestyrelsen er i Aar gaaet noget udenfor de traditionelle Rammer, men det er vort Haab, at Foreningens Medlemmer med I lamer, og vore Venner og Bekendte, vil synes godi om Forandringen.Med store Anstrengelser og store Udgifter or det lykkedes os at formaa nogle af Nationalscenens bærende Kræfter lil at komme til Stede, og for at denne Fest skal blive Sæsonens virkelig store Glanspunkt, behøves nu kun eet: Medlemmernes Interesse og Arbejde paa at kunne sælge saa mange Billetter til Festen, al vi kan faa fyldt Mygind« store Sal.I Betragtning af del. vellykkede Forløb, Foreningens tidligere store Martsfester har haft, nærer Bestyrelsen de bedsle Forhaab- ninger; vi er aldeles sikre paa. at Medlem- nierne vil hjælpe os, og hvem vil kunne mod- staa cl saa flot Program, navnlig naar det bydes ved en Fest i vor Elevforening.Efter Aftenunderholdningen begynder Ballet, og ogsaa del bør vinde stor Tilslutning, ikke mindsk da Bestyrelsen arbejder paa Iværksæt teisen af en meget tiks Cotillon, byggel over en glimrende, original Ide.Naar vi alle arbejder med ved ivrig Agitation blandt Venner og Bekendte, og først og fremmest sætter alt ind paa selv at kunne komme til Stede, er Maalet naaet, og Festen Søndag d. 21. Marts vil blive saa storslaaet og glimrende, som vi kan præstere den i Elevforeningen, og del siger, som bekendt, ikke saa lidt.Billeiler lil Aftcrmnderholdningen og Bal- baand faas hos alle. Bestyrelsens Medlemmer. Bestyrelsen.

Foreningens Arkiv.
—o--Allerede i lang Tid har det været Bestyrelsens Ønske, af kunne samle alt Foreningen vedrørende i et Arkiv, da. det jo let vil kunne indses, hvilken stor Betydning et saa- dant Arkiv vil kunne have som en Slags historisk Oversigt over vor Elevforenings Liv og Virksomhed i den forløbne Aarrække. Desuden vilde det. jo ogsaa være af en vis Interesse at faa samlet Elevforeningens Ejendele paa en Haand, da der derved vilde kunne spares en Del Udgifter til Nyanskaffelser af Ting, som maaske allerede tidligere er erhvervede, men som desværre tindes paa saa mange spredte Hænder. Bestyrelsen beder derfor venligst alle, som mener at ligge inde med Ting, der vedrører eller tilhører Elevforeningen, om, saa snart det kan lade sig gøre, at indsende saadant til et af Bestyrelsens . Medlemmer. Bestyrelse n.

Grundfondet.
—o—Ved et Møde afholdt i Grunfondets Bestyrelse den 27. Februar vedtog denne, at anbringe et Beløb paa 1000 Kroner i rentebærende Papirer (Østifternes Kreditforenings Obligationer) i Overensstemmelse med Grundfondets Love. Til Sekretær for Fondet valgtes Hr. cand. jur. Aage Thomsen.Da ifølge Lovene et Medlem af Grundfon- dets Bestyrelse hvert Aar afgaar efter Tur, enedes man om at lade dette foregaa ved Lodtrækning, ved hvilken Valget traf Hr. Assistent Mandrup Poulsen.Man besluttede endvidere, da ingen Ansøgninger var indkommet til Grundfondsle- gatet, af henlægge dettes Beløb lil Kapitalen.

Generalforsamlingen.
—o—Ifølge Lovenes § 12 og 13 afholdes den ordinære, aarlige Generalforsamling sidsi i April Manned eller i Begyndelsen af Maj, og maa mulige Forslag, der ønskes behandlede paa samme, være tilstillede Bestyrelsen inden 31. Marts. B e styrelse n.

Annoncer.Arbejd stadig paa at skaffe Annoncer til Bladet; tro endelig ikke, at vi — trods den fyldte Bagside —’ ikke har Plads til flere; vi kan bruge lige saa mange Annoncer, som vi i det. hele taget kan faa fat i.
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Hr. Triers Jubilæum.
—o—Paa Jubilæumsdagen var Hr. Trier, som man kan tænke sig, Genstand for megen Opmærksomhed og Hyldest. Blandt Dagens første Gratulanter var Repræsentanterne for Skolens tidligere Elever, d’Hrr. Fr. Hendriksen og Orla Larsen, der overrakte Hr. Trier et overordentlig smukt indbundet Eksemplar af den i Dagens Anledning udgivne Bog I il Minde om Halvtredsaarsdagen; senere paa Dagen overbragte en Deputation fra Skolens Bestyrelse, besinnende af d’Hrr. Professor Dahl og Chr. Heering, Jubilaren Takken fra Skolen. Skolens nuværende Elever mindedes Dagen med en nydelig Blomsterdekoration; desuden indløb en Del Hilsner og Telegrammer fra gamle Elever og Læren».All, i all man del, siges, at Dagen fejredes paa en saa. smuk og stilfærdig Maade, som svarer til den bramfri, beskedne Virksomhed, Hr. Trier har udøvet, mens det dog alligevel fuldt ud lykkedes at faa brag! Hr. Trier den Tak, som han saa gerne vil unddrage 

var bleven ked af al trække Slæder; men der hjalp ingen kære Mor — den fik bare endnu flere Prygl, end naar den trak. Da fandt den paa en genial Plan: den aad begge sine Bagben. Saa slap den — men nu havde den faaet Smag for ,sit eget Kød; et Par Dage efter aad den begge sine Forben og en Uge senere det meste af sin Krop. Da den ikke kunde finde paa, hvorledes den skulde faa ædt sit eget Hoved, døde den til sidst af Sult.At Hr. Johansens Foredrag havde givet Medlemmerne Appetit, fik Hr. Pagh at føle. Sultne og forslugne som grønlandske Hunde styrtede de sig over Aftensmaden.Da Legemets usle Krav var — delvist da — tilfredsstillede, sang man flere omdelte Sange, den ene bedre end den anden (hvori-' der kan ligge, at den anden saa selvfølgelig var daarligere énd den ene).Trods Opfordringer vilde Forfatteren ikke vise sig. Det var kedeligt, thi han vilde ufejlbart være bleven slaaet ihjel, om han var kommen frem.Ak ja, det var en dejlig Aften!Nu har jeg kun Minderne (rædsom Forkølelse og Frost i 4 Tæer) tilbage.S u a, r s u ksiorp o k.
Den 17. Februar.

—o—Ak ja, del var en festlig Aften!Bestyrelsen havde, gjort alt for at sætte Fylk i den rette Stemning.Straks, naar man kom ind i Salen, mødtes man af en Kulde, der kunde sige Sparto til alt, hvad Danrnarksekspeditionen har oplevet af Kulde i Grønland — ellers var Eks- I peditjonen ganske simpelt aldrig kommen hjem igen.Det (meste, der svagt mindede om Varme, var nogle Glødelamper i Loftel. Saa blev og- saa de slukkede — for at minde om den evige Polarnat, som siges at herske i Grønland flere Maaneder i Træk hvert Aar — en gylden Tid for Natbeværtningerne!Man hørte en skvulpende, sydende Lyd; del var et Acetylengasapparat, der var ved at eksplodere; men Eksplosionen frøs fast et Sted inde i Apparatets ædlere Dele, og hverken ved Trusler eller gode Ord var det muligt. at faa lokket den frem, hvilket hermed alvorligt paatales.Paa dette Tidspunkt blev Opmærksomheden imidlertid henledt paa noget, som de fleste vist antog for Aander, der var ved at materialisere sig, medens en mere begavet Minoritet ganske rigtigt forstod, at det var Lysbilleder. De var meget instruktive, navnlig de, der ledsagedes af Forklaring. Hver Gang Hr. Johansen sagde: ”Den sorte Klat dér er mig!“ — kunde' man tydeligt se, at Fotografen ikke havde forskønnet ham.Efter Lysbillederne fortalte Hr. Johansen mange lærerige Historier om de grønlandske i Hunde, der er bekendte for deres Mod, Glubskhed, Klog- og Vildskab m. m.En af disse Hunde, populært kaldet Basse,

FORSKELLIGT
—o—

Jubilæumsgaven.Denne mangler nu kun ca. 150 Kroner i at have naaet 2000 Kroner; forhaabentlig vil forhenværende Elever ogsaa sørge for at dette lille Beløb kommer til inden 25. Marts, til hvilken Tid man agter at afslutte Tegning af Bidrag.
Gymnastikholdetafholdt Søndag Form. 21. Februar sin aarlige Fastelavnsfest i Skolens Gymnastiksal. Samtlige Holdets Gymnaster og Fægtere var mødt — festlig maskerede. Ved Tøndeslagningen Indlagde Svend Aage Nielsen sig uforglemmelig Fortjeneste som Kattekonge; præmierede Masker: Poul Rasmussen og Axel Pedersen.Den lille muntre Fest sluttede med ”Kaffe med Boller“ i et af Klasseværelserne; blandt Talerne var Holdets Leder, Albert Jensen, med et Leve for Gymnastikens Trivsel og Udvikling i Elevforeningen.

En af Skolens tidligere Lærere, Hr. cand. theol. Aage Werner, er d. 27. Februar af- gaaet ved Døden. Vi skal i næste Nr. aL Bladet nærmere omtale ham.
Mindebogen om Triers 50 Aars Jubilæum indbindes i et smukt, stilfuldt Bind hos vor- gamle Kammerat, Bogbindermester Thorvald Valerius, til en Pris af Kr. 1,05 for Elevforen i ngens Medl emmer.
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C. R. Evers & Co.s 
Ægte 

MaltextrakUBolscher. Faas og’saa med Menthol, Cacao m. m. 
Citronbolscher. Frugtbolscher. 

£vers Sodapastiller (store og smaa)i Ruller og Æsker å 10 og 25 0.
C. <h Paulsens Kt’tf.

JLvel Johansen, 
.luvelér og Guldsmed, 

Vesterbrogade Nr. 50.
Stort Udvalg i 

alt ,^uld- og ^ølvarbejde. 
Nyeste Facons i 

Forlovelsesringe.
Alle Slags Reparationer udfores 

sW solidt og billigt.

PortrMlier „Plios', 
Max Ibenfeldt, 

Emilievej Nr. 12, 
anbefaler sine 

ekstrafine Forstørrelser 
til særlig billige Priser 

samt 

Udefotografering.
Etabi. 1892. Tlf. Øbro 1733.

Paul Paulsen.
Cyklefabrik 

Og 
mekaniskVærksted

Ostaøgade 9N.
Tlf. Øbro 1733. Etabi. 1892.

^1

Soqbiitllcli
■ I **

Fin. ®laltriun’
(iirh Onntalii iataiua)

(Srunblagt (870,

Unolirggcvsfiæik' Nv. 2.
(telefon:

Byen 1587.

xKnKratji

anbefales

Reform Maltextrakt

mod Forkølelse.

Berner Mander.
Vinhandel.

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H 1095.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12 
Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.

Bladets Ekspedition: Klareboderne 14, 3. 
Sal (Cand, pharm. Aage Schæffer).

Dette Blad er leveret paa Posthuset 10. Marts.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


