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8. Aargang Januar 1913 Nummer 1

Slædeligt nytaari

Stor Nytaarsfest
afholdes

i Prins AVilhelms Palæ’s Stuelokaler 
Lørdagen den Ute Januar 1913, 

Kl. 9 præcis.

Punch Revy Dans
(med mange Sange og en ny Kantate), (med mange Overraskelser). (med god Musik).

PROGRAM:

„Er der noget ondt i det?
Nytaarsfilm i to næsten lige store Stykker, med indbagte Sange og samvittig

hedsløse ungarske Rapserier fra andre ældre og bedre Films.

Bagsværd, en ædel Mæcen.
Adelgunde, hans Datter.
Hansen, fattig, men ærlig.

PERSONER:
En Mand af en ældre Aargang.
En Mand af en yngre Aargang.
En vis Mand.

Foreningens Aand.

Handlingen foregaar i og- udenfor en kendt Forening.
1ste Akt: Hos Hansen. 2den Akt: I Foreningen.

Stor Dueør udloves til den,
Hermed være det prisgivet Medlemmerne.

Bestyrelsen.
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Vi haaber at se Dig som munter Gæst 
ved vor just forestaaende Nytaarsfest. 

Vi byder.paa Punch i bianke Pokaler, 
paa muntre Sange og aandfulde Taler; 
vi laver Revy og en ny Kantate, 
det maa dog være, som Du vil ha’ de’. 
Prisen, for Dig og for din Kone, 
er for hver en Krone, 
og hvis din „Kone“ kun er din Flamme, 
er Prisen for hende dog den samme! 
Efter Revyen er der en Tjans 
til en lille Dans-------  
Har Du Humøret — sørger vi for Resten — 
— altsaa vi ses ved Nytaarsfesten.

Glædeligt Nytaar!—o—Skønt vi allerede er kommen nogle Dage ind i del nye Aar, benyller vi dog Lejligheden I il al bringe alle Elevforeningens Med- limmer vore bedste Ønsker, for det kommende Aar, og haaber, at det nye Aar maa bringe endnu flere af de hyggelige Aftener, vi har I ilbragt sammen i Elevforeningen i 1912.Hvad der særlig ligger os paa. Hjerte for det kommende Aar er, at vi maa kunne arrangere saadanne Aftener, der falder i Medlemmernes Smag; men det er jo ikke ubetinget givet, at Medlemmernes Smag fakler fiddl i Overensstemmelse med Bestyrelsens paa. alle Punkter, derfor staar vi altid rede overfor Forslag angaaende Arrangementet af vore Sammenkomster— og vil, saa vidt muligt, føre dem ud i Praksis.Vi staar nu overfor Nytaarsfesten og haaber, at Medlemmerne indvier den nye ■ /Era. og det nye Aar med at møde talrigt frem, idet der er lagt saa meget Arbejde ind i denne Aften fra. Bestyrelsens Side, at den absolut skal staa. som et Minde i 1913.Paa Gensyn! Bestyrelse n.
Sidste Medlemsmøde.—o--Den 13. December afholdt. Elevforeningen Medlemsmøde, hvor vor Kammerat Valdemar Adsersen holdt Foredrag om: „pe. smitsomme Sygdomme, deres Aarsager og Be- kæmpelse".. — Der var mødt, godt en Snes Medlemmer.Det. kunde maaske lur Udenforstaaende synes noget afskrækkende at holde Foredrag 

om el saa specielt Emne i vor Forening; mon man maa sige, at Valdemar Adsersen ikke blot holdt sit Foredrag saa populær! og let fa Iteligt, at alle kunde forstaa det, selvom man aldrig havde hverken hørt eller læst om den Slags, men desuden blev det holdt, saa. interessant og morsomt, at alle n utal te faa Interesse for Emnet. — Og de tilstedeværende gav ogsaa højlvdt deres Bifald til Kende.Valdemar Adsersen begyndte med ganske kort at gennemgaa llovcdmændcnc i den bakteriologiske Videnskab og dvælede ganske kort ved Pasteur og Robert Kocli. Derefter gennemgik han de bakteriologiske L'ji- dersøgelsers Fremskridt gennem sidste Aar- hundrode, idet han omtalte og skelnede imellem to Methoder til Bekæmpelse al' Bata ferierne og deres medfølgende Sygdomme. Den ene, der beroede paa stærkere og sta?r- kero Indpodninger med svækkede Bakterier, saa vedkommende Individ blev uimodtagelig overfor Bakteriernes Indvirkning — og den anden, hvor man indpodede del allerede syge Individ.I Slutningen af sit Foredrag omtalte Valdemar Adsersen den forholdsvis nye Me- thode: Serumbehandlingen, o: Indpodninger af Modgifte mod Bakterierne — og ligeledes paaviste han denne Serumbehandlings Fordele og Plemper.Eller Foredraget, der øjensynligt, interesserede de tilstedeværende stærkt, var der et sluttet Kaffebord, der efterfulgtes af Kortspil ved de forskellige Borde.Aftenen var munter og hvggelig! (0.)
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Kontingentet.—o—For kuri Tid siden modtog Bestyrelsen en Skrivelse fra Incassobanken, der meddelte, nt den mellom Foreningen og Incassobanken besinnende Overenskomst betragtedes som ophævet fra 1 .Januar 1913 at regne, idet Incassobanken fra nævnte Dato standser sin Virksomhed.Til Medlemmernes Beroligelse kan meddeles, at Bestyrelsen har engageret et Bud, der vil opkræve Kontingent et for Foreningen, og som de første Dage i Januar paabegynder sin for Foreningen forhaabentlig indbringende Virksomhed.
Indsendt.Opild.net af Bestyrelsens Svar I il en Indsender i Bladet for November vover jeg at komme frem med et lille Forslag: Lad os bryde en gammel Tradition, lad os tage Damer med til de smaa Møder! Lovene indeholder intet Forbud, saa der mangler maa- ske kun et Opraab fra Bestyrelsen, for at denne daarlige Vane maa bukke under.Jeg tror, Damerne vil live svært op ved disse smaa Møder — og har de ikke ligesaa stor Fornøjelse af Bakterier, som vi Mandfolk — eller ved et Kaffebord — hvor vil de ikke gøre sig de søde smaa Væsener — jo, mit Forslag vil sikkert vinde Tilslutning.Hvad er heller mere forbenet, pebersven- deagtigt, end det, at vi ikke maa have vore udmærkede Halvdele med. Ja, maaske vil det ødelægge en „Sjavs“ for nogle Ægte- mænd og forlovede, men der or vel ingen, der foretrækker Kortens])il for sin Kones behagelige Selskab? Tør nogen opponere?V i k c n.Som ,den endnu ugifte og frie Mand tillader jeg mig at opponere!Jeg tror, den ærede Indsender ser ganske ovenud optimistisk paa Elevforeningen — han har aabenbart endnu ikke set paa Elevforeningen med en Bestyrelses Øjne. Herregud, skal vi nu ogsaa lave vore smaa Medlemsmøder om til store Aftener med Foredrag og Diskussion og eventuelt Dans? Hvor ender vi saa? Vi faar saa tre store Møder paa to Maaneder — hvilket vor Kasse aldeles ikke udholder. — Dette forudsat det bliver Dans. — hvilket vel er den ærede Indsenders Mening? Bliver der ikke Dans, 

tror jeg, det bliver uhyre vanskeligt for de fleste i Elevforeningen at medtage Damer. Tror den ærede Indsender, det vil lykkes ham?Nej, lad os holde „de kære Væsener“ udenfor vore Medlemsmøder — det er saa rart at have noget for sig selv. R e d.
Har I hørt?Har 1 høri, at Niels Hansen har holdt Bryllup den 29. December?og at Foreningen sendte Telegram?Har I hørt,-„at Fred. Eriksen ønsker os et glædeligt Nytaar?Har 1 hørt, at der ikke blev Juletræ paa Skolen i Aar?og, at vi ikke kender Grunden?
Flytninger.—o—Aage II. Pelersen, Rodemesterass., Lykkesholmsallé 39.Kai Lykke, Fredensgade 2. .Jens Skov, Kontorist, Frederikssundsvej 130.Henry Hoffmann, cand, polyt., Ny Adelgade3, 3. Sal. .Carl Lundstoen, Trafikass., Ægirsgade 68, 1. Sal.Niels Hansen, Rejsende, Hoslrupvej 6.

Medlemsmøde
Onsdagen den 29. Januar 1913 

Kl. 9
i Set. Andreas Ordenens Lokaler, 

Frederiksberg- Allé 11.

Spillene vil være fremlagte.

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Begyndelsen af hver Maaned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til Suppleanten, stud. med. Chr. Rahbek-Øster- gaard, Jernbanegade 5, 3. Sal (B.).
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 

iO. 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 cuostkontor.

Opild.net
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C. G. ImÅsw Sftflg.,
Jixe/ 'Johansen,

Juveler* Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Bogbinderi.
Thorvald Valerius,

Brolæggerstræde Nr. 2
(grundlagt 1870).

Telefon: Byen 1587.

Bladets Redaktion og Ekspedition:
--------  —m Jernbanegade 5 3, B. ■■===•

Stud. med. CAr. Rahbék-Østergaard.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 7. Januar.

Udgiver: Bestyrelse» for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


