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8. Aargang Februar 1913 Nummer %

Næste Vintersammenkomst 
for Medlemmer med Damer 

afholdes
Onsdag den 12te Februar 1913, 
Kl. 8% i Set. Andreas Ordenens 
Lokaler, Frederiksberg Allé 11.

Oplæsning 
& Sang

af d’Hrr.:

Forfatteren Hans Ahlmann.
(Oplæsning: Egne Værker, Herman Bang: 

Julegave.)

Vor gamle Kammerat
Folmer Bonnén.

(Sang: Brudstykker af italienske Operaer, 
danske Romancer.)

Derefter (for dem, der maatte ønske det) 

Fællesspisning 
ä Kr. 1,35. 

♦

Næste Sammenkomst.Den 12te Februar afholder vi den Sammenkomst, der for Bestyrelsen maaske er den vanskeligste af alle Aarets Sammenkomster, idet den ligger indeklemt mellem to saa betydelige Fester som Nytaars- og Martsfesten. Naar vi alligevel haaber paa, at Medlemmerne vil møde talrigt frem nævnte Aften, saa er det nærmest fordi, vi har faa et en saa god Underholdning til den Aften, at Medlemmerne umuligt kan lade den gaa uændset hen.Vi synes, vi tør prale en Smule af at kunne fremføre to saadanne Navne som vor gamle Kammerat Folmer Bonnén og Forfatteren Hans Ahlmann. Folmer Bonnén er saa udmærket kendt og skattet i Elevforeningen, at nærmere Omtale er overflødig — hvad Forfatteren Hans Ahlmann angaar, er han sikkert kendt af en betydelig Del af Medlemmerne, idet han i de senere Aar er blevet en kendt og skaltet Oplæser — og særlig som Oplæser af Herman Bang. Naar saa desuden nævnes, at han netop vil oplæse en Novelle af Herman Bang nævnte Aften, maa alt siges at være fuldendt.Til Slut nævner vi blot, at Skolens nu ud- gaaede Gte Klasse vil være indbudt den Aften — saa ogsaa derfor bør vi møde saa mange som muligt —!
Bestyrelsen.

HUSK MARTSFESTEN!

Aarsfesten.
—o—Skolens Aarsfest afholdtes Søndag den 5te Januar i Købmandsskolens Festsal; alt gik i de vante og gamle Folder, som vi alle saa 
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udmærket godi kender fra vor egen Skoletid.Hr. Pastor Bruun holdt i Aar Hovedtalen, hvori han gjorde opmærksom paa den store Betydning, do første Skolekundskaber kunde faä senere hen i Livet — saa man absolut ikke skulde kaste Vrag paa de tilsyneladende intetsigende Fag. Endvidere kom han ind paa Skolens Forhold overfor Hjemmene, og omvendt, og omtalte ved denne Lejlighed særlig ot Forhold, der jo er ejendommeligt og maaske enestaaendc for „Velgørenheds-Skolen“: den delle Skolelid. Pastor Brmin paavisle, hvordan den delte Skoletid efter hans Mening var et Gode, idet den fik Eleven til bedre at lage Tiden i Agt, og saaledes faa. mere ud af sin Dag. Til Slot kom Taleren ind paa hvilke Ting, der — efter hans Mening — paahvilte Skolen at skaffe sine Elever, og nævnte dér, at en Skole borde have som Formaal at skabe dygtige, unge Mennesker, der havde et godt dansk Sindelag, og som var udviklede paa et kristeligt Grundlag — dog saaledes, at disse to Ting hverken skabte Hyklere eller Fanatikere.Efter Hr. Pastor Brmms Tale aflagde Hr. Inspektør L n n d Beretningen for det forløbne Skoleaar. Vi. nævner kun nogle enkelte, Ting: Det gamle Skoleaar begyndte med 97 Elever, og det nye begynder med samme Antal. I Skoleaarets Forløb var der udgåaet nogle l'aa Elever, 13 Elever var indstillede til „Almindelig Forberedelseseksamen". Der havde virket, i:> Lærere ved Skolen.Endelig kom ogsaa Hr. Lund i Tilslutning til Pastor Bruun ind paa den delle Skoletid, og mente, af det absolut var et Gode, idet Eleven blev langt mere arbejdsdygtig og frisk, naar der var cl lille Pusterum i Timeplanen, end naar han skulde læse i soks uafbrudte Timer.Til Slut henvendte Hr. Lund sig til de Elever, der nu skulde forlade Skolen, og ønskede dem al Held og Lykke i Livet og paalagde dem at holde Skolens Navn og Rygte højt i Ære.Hele Festen havde det højtidelige og kønne Præg, som ikke kan beskrives — og som kun kendes af „Volgørcnheds-Skolen“s Venner ------ men vi er jo heldigvis ogsaa mange Æ-------------------- ' (0)
AGITER FOR MARTSFESTEN!

Nytaarsfesten.—o--For de faa trofaste, som er Stamgaester i Set. Andræa, som spiser ved Familiebordet og svinger deres Flammer I il Henriksens op- ildnende Musik, var det morsomt at iagttage det rige Liv, der udfoldede sig ved Nytaars- festen. Dørene gik ustandselig!, Stuerne fyldtes af Medlemmer med smukke Damer og glimrende Humør; og da endelig Formanden salte sig i Spidsen før Processionen, fulgte over Hundrede Men

nesker ham til Musikkens Toner ind til de veniende Herligheder. Man bænkedes om de lange Borde, der østes af tle fyldte Boller, som i Kandelabrenes blaffende Lys skinnede omkap med Ansigterne — og Overraskelsen deltes omkring; det var den nye Kantate, paa. hvis Bind fandtes et. Billede af Skolen og et Vers af Chr. Richardts gamle Sang, medens Mandrups Pipfugl slog sine Triller i del ene Hjørne. — — — — Men lad os se Bogen efter indvendig — thi dot var virkelig en hel Bog. Først Recitativ, noget med Lelhetloden og den gamle Fugl Fønix, som paa det mægtige Baal hensegner i Flammernes glødonde Knitren. Det. var da endelig noget for den ungdomsbegejstrede Osvald, og han skilte sig selvfølgelig ogsaa mesterligt Ira det Hverv, der var ham tildeil. Derefler Solo, en Hyldest til det nye Aar, sunget særdeles flot af vor gamle Kammerat Aage I lenvig. Sluttelig en Sang for „del skønlæsle skønne“, udført af hele del samlede Kor. Blandt Talerne maa nævnes Vakl. Nielsen for vor gamle Skole, Mondrup, der som sædvanlig var uhyre morsom, og Joh. B. Jensen: „Roserne og Løvet“, fm og nydelig, samt en behjertet Mand, der udbragte et Leve for Foreningens lige saa. beskedne som (liflige og talentfulde Digter Oscar Christoffersen. — Dermed maa den mere officielle Del af Festen vel siges at være forbi, og medens Bestyrelsen ifører sig Fuldskæg og gør Scenen rede til Revnen, kan vi andre maaske blade videre i Bogen, hvis sidste Del aabenbart skal være en Slags Blæksprutte, der er overordentlig livlig og næsvis. I’hyrlige Brandere veksler med glimrende Sange, og Medlemmernes Privatliv fremstilles i Tekst og Billeder — kan man vel forlange mere!Musikken er begyndt, Rampelysene tændte — Klokken ringer, Tæppet gaar, og jog overrækker med el Buk min Bivant til Bladets lealorkyndige Medarbejder P u n c h.
I Rampelyset.

—o—Kort lør Revnen skal løbe, af Stabelen, begiver jeg mig med Blyant og Noterbog i Haand ind ad en lille Dør lil højre og op ad tre Trapper til venstre og staar midt, paa Scenen med vor kære Formand i Jakel og Fuldskæg foran mig, omgivet af sin Stab mod røde Ansigter og fo nervøse Øjne lurende drilske ved Tanken om alle Revnens giftige Brandere.— Hør, kære Jonas, — Redaktøren har bedt mig referere Revnen, vil Dn ikke skitsere Handlingen for mig?— Er han gal? — Handling i vores Revn? — Smid ham ud! Lad Tæppet gaa!Jeg kom paa en eller anden skødesløs Maade mellem .Danserindebrønde, Pcngesa'k- ke, Grundrondsuhyrer og Regninger ned ad 
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de tre Trapper til venstre og nd ad den lille Dor til højre — og opdagede mig selv siddende i Parqucltet — mellem vort udsøgte Parqiietpubliknm fra Sd. Andreas — og Revuen gik sin Gang.Den var som den skulde være: der var ingen gode Brandere, men fuldt op af daar- lige. ingen daarlige Sange eller Replikker — og ved Gud — ingen Handling.Richter førte Truppen an mod Bravour, skønt undertiden for lavmælel — Jonas og Andersen klarede en Har J hørt-Vise med sand Virtuositet — Damerne var nydelige og den bengalske Belysning upaaklage.lig — — men. Gudskelov, da Slutsången var sunget, kunde man ikke huske mere af Revnen ond ot duml Refrain. — Er der noget ondt i del? Per V i n d.
MØD ALLE DEN 2. MARTS!

Indsendt.Lad os i Medlemsbladet faa en Rubrik saalydeu.de:Vod Henvendelse lil Formanden (Redak- tøren, Kassereren eller hvem det kan blive) faas nærmere Oplysninger angaaende nedennævnte Pladser (Stillinger elc.), og lad os saa faa opgivet ledige Pladser, som gamle Elever bliver bekendte mod or ledige.F o r o 1 ø b i g søges:En ung Mand i Tyverne, helst milifærfri, siraks eller senesf 1ste Marts, som Kontorisl, Bogholder og, hvis egnet, Rejsende, afvekslende med Chefen. Grosserer C. B o e s o n (Iver Enemarks Ef 1.), V e- s I e r b r o g a d o I G. (Cigarer, Rav, Piber, Galanteri elc). F r e d. E r i k s e n.idéen om stadig al kunne avertere nogle Pladser i Medlemsbladet, som de ældre Aar- gnnge bliver bekendt med, forekommer os yderst tiltalende, idet vi paa denne Maadc faar et Formaal, der ligger udenfor del rent selskabelige. Idéen bor jo efter sin Natur særlig fange de ældre Vorganges Interesse, og vi haaber, at der for Fremtiden maa siaa nogle Pladser averterede ledige i Medlemsbladet. som de ældre kender og anser for gode Pladser, og som* Medlemsbladet saa bedre end andre (f. Eks. Skolen) kan underrette de yngre Vorgänge om. Red.

Billetter til Martsfesten vil kunne faas ved 
Sammenkomsten den 12te Februar.

Bestyrelsen.

Har I hørt? —at Grundfondels Bestyrelse har afholdt Møde i Januar angaaende Uddelingen af Grimdfoi idsren terne — der var i Aar indkommet lo Ansøgninger.Har I hørt, at Marlsfesleu afholdes den 2. Marts i Willmacks Lokaler?og at der vil kunne faas Billetter og Programmer hos Bestyrelsen saml ved Mødet den 12. Februar?at Dan Lund den 17. Januar har laget juridisk Eksamen for ustuderende?Har 1 hørt, at der ved sidste Medlemsmøde den 29. Januar var godi en Snes Mennesker?og al Altenen — som altid! — var munter og hyggelig?
Nye Medlemmer.Henri Petersen, Nybrogade 21, St. (K.).Poul Rasmussen, Elisevej 7, 2. Sal (F.). Karl Andersen, Knabroslræde 5, 4. S. (K.). Georg Iversen, Nyhavn 57, 3. S. (K.).Otto Jørgensen, Nansensgade 14, 4. S. (K.). Svend Klilgaard, Rosengaardsvej 8, Valby. Troels T.arsen, Holfcgade 13, 4. S. (L.). Helge Madsen, Aarhusgade 2, 2. S. (0.). Kristian Nielsen, Flors Allé 1G, Vanløse. Henry Nielsen, Murergade 13, St. (N.). Gerhard Poulsen, Slagelseg. 22, 4, S. (0.). Harald Petersen, Nordre Frihavnsgade 49 (0.).Ingolf Pedersen, Sønder Boulevard 76 (V.). Aage Rosenkjær, Jagtvej 12, 4. S. (I,.).Robert Sørensen, Linnésg. 20, 4. Sal (K.).

Flytninger.
—o—Holger Ruth, Konstruktør, Vulkangade 9,Ernst Svendsen, Repræsenlan!, Vesterbro- gade IS, 2. Sal.Arthur Snndslrup, Frederiksborgg. 23, 5. S.Philip Sandstrøm, Kontorist, Odinsgade S. t. Sal.Olaf Christiansen, Veksellerer, Ved Stranden G, l. S,Frantz Christensen. Bredgade 58,1. S.
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(. G. paulsens Sftflg.,
JIxeJ Johansen,

Juveler* Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Billetter til Martsfesten kan stadig fans lios Bestyrelsens Medlemmer:cand, pharm. Brunby Jensen,Vesterbrogade 37, 4. Sal.Maler Sophus Richter, Ifavegade 29, St.Bankassistent K. Steen, GI. Kongevej 35 B, 4. Sal.stud, pharm. Hans Rosenkjær, Jagtvej 124.stud. med. Chr. Rahbek Østergaard,Jernbanegade 5, 3. Sal.
Bladets Redaktion og Ekspedition:

■ ■■— » Jernbanegade 5 3, B. ■■ —--------
Stud. med. Chr. Rahbek-Østergaard.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. Februar.

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


