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Aage Werner.
—o—

I I c 'd lei ii s I >111 tli' I for Marls 19119 omtaltes 
del, <il. rand. Iheol. Ange Werner nylig var 
død. Han blev In Aar gammel, lin Del al' 
Foreningens Medlemmer kendte ham fra den 
Tid, da han underviste i Heligion ved Sko
len. .leg liar haf| den Lykke senere nt lære 
Irmi personlig al kende. Drier at lian i vor 
førsle Samtale havde meddel! mig af sine line 
og originale Tanker, var jeg mig bevidst, al 
min Vurdering af mange Fænomener var < 
forandret. •

Werner var en Mand, i hvem godi' og 
sjældne Kræfter var forenede. Hans Ideali- 
lel var af en saa lidenskabelig Siyrke, at 
ili'n formede hele hans Liv, som lian levede 
i Overensstemmelse med sin egen sirenge 
Klik. Skønt l'ormiie salle ham i Siand lil at 
opnaa materielle Goder i Mængde, log lian 
knn, hvad der var nødvendig! for den fulde 
Idvikling af hans Aand; him tik derved 
Iland lil Godgørenhed i slor Stil.

Hans 'videnskabelige Grundighed var saa. 
slor, al han ikke skyede noget Arbejde og 
ikke standsede, for han havde fundet den . 
sande Løsning af de Opgaver, han syslede 
mol. Han var virkelig en Sandhedssøger. 
Denne lians fænomenale Grimdighed havde j 
ikke vist sig al fremme hans Eksamenslæs
ning, men den gjorde ham lil en paalidelig 
Videnskabsmand og en forstaaende og (aal- 
modig Lærer. I adskillige Aar før sin sid- 
sle langvarige Sygdom gav Werner hvor 
Dag flere Hold Elever gratis tinder-vis
ning i Engelsk; i disse Timer kunde han 
præslere. en l’ndervisning, der var mønster
gyldig i Klarhed, Grimdighed og Earl.

Den engelske Læsebog, han udgav sam
men med Hr. rund, mag. A. Brahde, er ikke 
blol den bedste Begynderbog, der lindes, 
men ogsa.a el sprogvidenskabeligt Arbejde 
af høj Bang.

Del er et Spørgsmaal. om Werners ejen- ' 
dommelige Filosofi eller hans Tanker pua 
Undervisningens og Filologiens Omrunde vil , 
føre hans Navn videst om. Men de, som gør , 
sig bekend! med hans Destillater, maa er
kende, at han var en ejendommelig og saure j 
bel\delig Mand. Og hans Venner vil med 
Sorg læn,ke paa, af de ikke skal møde ham . 

mere og glæde sig over hans indlagende Væ
sen, hans line Lune, hans geniale Hoved, 
hans kærlige Hjerte.

Hermann Vinter b e r g.

Sidste Vintersammenkomst 
med Damer.

—o—
Sualedes skillede altsaa Vinlersæsoneli, og 

del ma.a siges, al det var en overmande virk
ningsfuld Afslutning, idel del sikker! var den 
interesse niest c Aften Elevforeningen har 
hafl i denne Sæson.

Xnur Besøgel var saa ringe, skyldes det 
vel nok førsl og fremmesi, al Mødel var sat. 
til Lørdag og ovenikøbel Paaskelørdag. Det 
synes al have Jorhindrel mange i at møde. 
I hvert Hald var Besøge! mindre end dof 
plejer al være. Ialt var vel mød! ca. 10 Da
mer øg Herrer. Allenen indlededes med at 
Hr. Magisler Viggo Petersen oplæste sin ud
mærkede Oversæl leise af Paul Heyses flotte 
Novelle; ’Bryllupsreisen (il Walehensee“. 
Oplæsningen af dette lille Mesterværk paa- 
hørles selvfølgelig under aandelos Tavshed 
af Tilhørerne, som med spændt Opmærk
somhed fulgle Brudeparret og den slemme 
Fæller paa Turen. Den Opmærksomhed, 
som oplæsningen vakte, var ogsaa velfor
tjen!; del er virkelig el udmærket Arbejde 
Hr. Petersen her har præsteret. Heyses 
A’ers, fra hvilke der udslraaler en luigdom 
og Friskhed, har i Oversæt(clsen ikke labt 
deres særegne Ynde, og Mugisler Petersen 
skal have Tak for den udsøgte Elskværdighed 
han har udvist, ved paa denne Allen at slide 
sig og sil Arbejde lil Disposition for Elev
foreningen.

Efter Oplæsningen fulgle den sædvanlige 
Fællesspisning ved del fesllig dækkede Bord, 
der var smykket med nydelige smaa Puaske- 
lam. En god Idé var det al servere Papske- 
æg, men Ideen ødelagdes desværre for en 
Del ved, al mange af Æggene var saa tem
melig haardkogte; ved Bordel hlev afsunget 
2 Sange, hvoraf især den ene var udmærket 
— heldigvis — thi den var paa ikke mindre 
end 10 Vers.

Efter Spisningen indloges Kaffen som sæd- 
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vanlig ved SuiHabordc, og derpaa dansedes i 
et Par Timer til Klokken blev ca. 1. Forre
sten skal Bestyrelsen for en Gangs Skyld 
komplimenteres' for den Musiker, som spil
lede til Dansen, idet lian -spillede med el Liv 
og en Færdighed, som vi sjældent har truf
fet hos Foreningens Spillemænd. Maaske 
var det paa Grund heraf al Dansen gik saa 
lystigt og overgivent, dog kan dette ogsaa 
ligge i al alle dem, der var mødte, var unge 
Mennesker, blandt hvilke, der saavidt vides. | 
ikke fandtes en eneste Ægtemand.

O s c a r.

Medlemsmødet
den 2f. April blev en megel inleressaid og 
fornøjelig Aften. lakkel være Dr. phil. A'hLL | 
Nordmanns udmærkede Foredrag om Jord- ; 
skælv og Vulkaner. Foredragsholderen for- , 
sfod paa. on fortrinlig Maade, vod el klart og ; 
koncist Foredrag, al faa sine 10 Tilhørere in- 
loressorode for sif Finne, hvortil da ogsaa i 
høj Grad bidrog de talrige, gode Lysbilleder 
han fremviste. Fristelsen til en udforlig 1 
Omtale af Foredraget er stor, men Pladsen i < 
Bladel er desværre kun ringe. i

Del har vist sig, at den forløbne Sæsons ' 
Diskussions- og Forodragsafloner har for- ; 
maaef al samle et stort Antal af Foren ingens 
Medlemmer, og det maa oprigtig haabes, al 
disse gode Mødeaftener maa blive yderlig for- j 
ogi'd e i don næste Vintersæson.

E n T i 1 h ø r e r. ;

Friluftsøymnastik — Svømning.
Foreningens Medlemmer kan ved Henven

delse til undertegnede erholde Adgang til Fri- 
hiflsgymnasiel og Søbade paa Badeanstalten 
■'Helgoland",' Strandvej, paa folgende Betin
gelser:

D a. g 1 i g A d gang til I d r h* I s p 1 a d s 
og Sø bade for Sæsonen 15. M a j— 
I 5. Sepie m b e r 1 9 09 for i a 1 t (i K r. 
p r. Delt a g e r. Betalingen erlægges forud 
for hele Sæsonen.

Da den ordinære Pris er 10 Kr. for et Sæ
sonkort, opfordres Foreningens Medlemmer 
til i stort Antal at gøre Brug af denne Begun
stigelse (mindst 15 Deltagere skal være sik- 
ret).

Dffrr. Gymnaster og Fæglere og do af 
Foreningens Medlemmer, som vil dellage i 
Undervisningen i Gymnastik og Fægtning, 
gøres opmærksomme paa at Undervisningen 
fortsæltes uforandret paa nævnle Idræts
plads Tirsdag og Fredag Aflen Kl. 6A— 
hvorefter dør foretages Badning. Helalmgeii 
for denne Undervisning er Kr. 1,50 maaned- 
lig pr. Delinger.

Paa Idrætspladsen forefindes alle Slags 
gymnastiske Redskaber, Tennisplads m. m. 
samt forefindes Omklædningsrum fo?- Med
lemmerne.’ Paaklædningen paa Idrætsplad

sen er livide Knæbenklæder og Gymnastik
sko.

Svømmeundervisning kap finde Sled efter 
nærmere Aftale. '

Indmeldelse modtages af undertegnede og 
maa være indsendt inden 12 te Maj.

A Iber I J cu s e n,
SI. Kongensgade 15, 2. Sal.

Gymnastik.
—o—

Gymnastik vil mange sige, det er ikke no
get, der ligger for mig; det gider jeg ikke, 
jeg har ingen Lys! og ingen Tid; men disse 
Mennesker overvejer meget, sjældenl, hvil
ken gavnlig Indflydelse Gymnastikken har 
paa hele den legemlige Opdragelse. Det gæl
der blot om at overvinde sig selv og denne 
Ulyst til al ofre sin Tid for en god Sag, og 
lykkes dette, vil man indse, al man ikke har 
handlet forgæves.

Gymnastikkens gode og forædlende Egen
skaber-er forudsat bekendt al’ alle, men til
lige har Gymnastikken, dyrket af liere i Fæl
lesskab, endnu en Tiltrækning, nemlig den, 
al den fremmer og styrker Kammeratskabet, 
og mangl et godt og varigt Venskab sluttes 
gennem det daglige Samvær. En saadan 
Egenskab synes kun al være et stort Gode 
for en Forening og saaledes ogsaa for vor 
Elevforening. Yderligere fremkalder Gym
nastikken en Kappelyst mellem dens Ud
øvere og giver derved mange Lej lighed til at 
lægge Evner lur Dagen, som Vedkommende 
maaske selv tvivlede om al besidde. Netop 
derfor skal ingen holde sig tilbage og tænke, 
at det ikke nyt (er noget; man skal blot travle 
ind i Rækkerne, og et godt Resultat vil hur
tig naas. Al dette er rigtigt vil enhver have 
km mol overbevise sig om ved at overvære en 
af vore ugentlige Gymnastiktimer i Aaben
raa: man vilde da have sef, med hvilket Liv 
og Lysi en Time i Gymnastik forløber, og 
man vilde have anet Velværet ved del der- 
paa følgende forfriskende Bad.

Mange har da ogsaa fulgt den fipfordring, 
der ligger i Ordet Gymnastik, nemlig al, 
holde sit Eegerne rankt og smidigt, meti 
endnu flere burde have fulgt den. Man maa 
ikke lade for lang Tid gaa med Overvejelse 
men følge mod straks, og Interessen og Ly
sten for Gymnastikken vil ikke udeblive.

, I Forbindelse med ovenstaaende og mod 
: Henvisning til den gode Tilslutning, Gynuia- 

stikkon har liafl blandt Foreningens Med
lemmer, og med llaabel om, al det altid maa 

- lykkes al samle lige saa. mange Deltagere 
omkring "Vidars Fane“, tillader jeg mig paa. 
nuværende Elevforeningens Gymnasters og 
egne Yegno paa den forestaaendc General
forsamling al indbringe Forslag om Oprét- 
lelsen af

"D. F. V. S. S. E. F.s idrætsklub1’.
Hensigten med dette Forslag er at kunne 

give Udøvelsen af Gymnastik og anden Idræt 
indenfor Foreningen en fastere Form og 
mere bestemt afstukne Grænser.

Derfor opfordrer jeg samtlige Elcvforenin-
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Regnskabsoversigt
‘/i 1908 - S1H 1909.

Kassebeholdning- den 1908 . . Kr. 47,97
Kontingent.................................. „ 531,27
Ekstra Kontingent til Gmndfondet ,, 26,50
Annoncer.................................. „ 90,00
Overskud ved Fester...................... . 1,00

Underskud

Tilskud til Møder......................... Kr. 255,59
Bladet for Marts 1908 .................... „ 16.00

„ Vr 1908 — »V« 1909 .... „ 205,50
Bladets Jubilæumsnummer ... „ 48,00
Porto af Bladet............................... „ 9,00
Porto.............................................. „ 40,44
Papir og Tryksager.................... / 28,85
Telegrammer og Kranse .... „ 7,17
Jneassationsgebyr........................ „ 54,00
Boggaven til Skolen........................ 12,00
Overført til Grundfondet:

Ekstra Kontingent. . Kr. 26,50
15 VoafFestersDver.sk. ,. 0,15
5% af Aarskonting. . „ 26,56 „ 53,21

Kr/^OJO

Grund fondet.
Vs 1908 - 31/s 1909.

Kassebeholdning' den Vr 1908. . Kr. 1107,08 Grundfondets Midler er
Ekstra Kontingent . . Kr. 26,50 anbragt paa følgende.
15 % af Festers Oversk. „ 0,15 Maade.:
5% af Aarskonting. . „ 26,56 53,21 Kr. 1000,— 4 % Øst. Kreditf.

Gaver....................................... „ 1:3,82 Obl. 10 S. L. B. Nr. 6880 . . Kr. 935,21
Fødselsdags-Kontingent .... „ 2,00 paa Sparekassebog . . . . . . ,. 277,38
Renter....................................... „ 36,48

Kr. 1212,59 Kr. 1212,59
Kobenhavn, den 31/s 1909.

Rasmus Pedersen.
Ovenstaaende Regnskab er revideret og befundet rigtigt.

Emil Poulsen. Fr. Pedersen.
'København, den 23. April 1909.

.gens Medlemmer lil at møde paa Generalfor
samlingen og give delte Forslag Tilslutning, 
saaledes at den kommende Sommer- og Vin
tersæson kan bringe en vægtig Tilgang til 
Antallet af Gymnaster.

A 1 b e r t .1 e n sen.

Den ordinære Generalforsamlingo
afholdes Tirsdag d. 11. Maj Kl. 81 pr. i 

Myginds Lokaler (Stueetagen).
DAGSOBDEN:

■ Punkt 1: Formanden allægger Beretning 
for det forløbne Aar.

Punkt 2: Kassereren fremlægger det revi
derede Hegnskab.

Punkt 3: Formanden aflægger Beretning 
om Grundlondel.

Punkt k Forslag tit Lovændring:
S 8 ændres til:

Gr u n d f o n d c t.
S S. Af det aarlige Kontingent, henlægges 

5 pCt. og af Overskuddet af de i Aarets Løb 
afholdte Fesler 15 pCL. til Foreningens 
Grundfond. Delle Fond anvendes og besty
res som angivet i de paa den ekstraordinære 
Generalforsamling d. 20. Januar 1908 ved
tagne Statutter.

S 9 ophæves (se Dagsordenens Punkt 5 B.).
Punkt 5 A.: Forslag om Inddragelse af 

Medlemsblade! for "D. F. V. S. S. E. F.“ 
(Indsendt af Hr. Inspektør Vald. Nielsen).

Punkt 5 B.: Forslag lil Lovamdring:
M e d 1 e m s b 1 a d e t.

S 9. Saavidl Foreningens Midler tillader 
det udgiver Bestyrelsen et Medlemsblad, der 
udkommer 1 Gang om Maaneden; Bladel 
bringer Meddelelse om Foreningens Møder 
o. lign., Heferafer fra. Foreningens Sammen- 
komsler, samt Meddelelser om alt andet ved
rørende Foreningen og den nærstaaende In
stil a I ioner. Bladel redigeres af Foreningens 
Bestyrelse ved ét af dens Medlemmer.

Udgifterne ved Udgivelsen af Bladet søges 
delvis dækkede ved Annoncer.

Punkt 6: Forslag om Oprettelse af 
”1). F. AL S. S. E. F.“s Idrætsklub, (Ind
sendt af lir. Gymnastiklærer Albert Jensen).

Punkt 7: Valg af Bestyrelse og Ilevisoroiu
Punkt 8: Valg af el Medlem lil Gniiidfd?i4 

dels Beslyrel.se i Siedet for Hr. .Ternbanea^^ 
slent Mandnip-Poulsen, der afgaar efter Tnr.

Punkt 9: Eventuelt. ■ ; j 1
B c st yreis é n>-

Tivolibilletter..
1 Lighed med iljor kan Foreningens M,ed- 

lemmer ogsaa i Aar faa Tivolibilletter a 35 
Øre fra Tivoli sæsonens Begyndelse.

Bestyrelse u.

VoafFestersDver.sk
Beslyrel.se
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i Æsker ä. 15 & 25 0. Faas overalt.

C. R. Evers & Co.s Ægte 
MaltextrakVBolscher. 
Faas ogsaa med Menthol. 

Cacao m. in. 
(ütronbolscher. Frugtbolcher. 

Bvers Sodapastiller 
(store og smaa) 

i Kuller og Æsker a 10 og 25 0.

Portrætatifc „Pli o s",
Max Iben fel di, 

Emilievej Nr. 12, 
anbefaler sine 

ekstrafine Forstørrelser 
til særlig billige Priser 

samt 

Udefotografering.
Etabi. 1892. TU. Øbro 1733.

Paul Paula.
Cyklefabrik

Og' 
mekanisk Værksted 

Ostersøgade DS.
Tlf. Øbro 1733. Etabi. 1892.

tar Wer 
Vinhandel.

♦ ♦
W«: ♦ bør findes paa Etiketten af ♦

158c. det Dobbeltøl, De drikker. ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For t2
Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.

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

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H 1095. , __

Dette Blad er leveret paa Posthuset 29. April.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


