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8. Aargang

Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]
giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)

Selskabets Bestyrelse:
Oberst I. P. F. D. Dahl, K., DM., Formand.
Konferentsraad A. Knudsen, R.
Pastor D. C. Prior, K., DM.
Professor F. Dahl, R., DM.
Cand, polit. C. Heering, R.
Dr. phil H H. Ræder
Forkigsboghandler E. H. Hagerup, R.
Apotheker K. K. Riise.
Skolekomitéen:
Professor F. Dahl, R., DM.
Dr. phil. H. H. Ræder.
Sognepræst Emil Bruun.
Gymnasielærer C. V. A. Michelsen, samt
Skolens Inspektør Marius Lund.

Sidste Vintersainnienkoinst
for

Medlemmer med Damer
afholdes

i Set. Andreas Ordenens Lokaler,
Frederiksberg Allé 11,

Mandag d. 14. April 1913 KL S1».

Dans!!

Fællesspisning ii Kr. 1,35 for dem,
der maatte ønske det.

Bestyrelsen.

Sidste Vintersainineiikonist.

D. F. V. S.

5. 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.: Vesterbrogade 37, 4. S.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Foreningens Medlemsantal: 209.
Elevforeningens Bestyrelse:

Cand, pharm. Johs. Brunby Jensen, Formand.
Dekorationsmaler Sophus Richter, Næstfmd.
Bankassistent Knud Steen, Kasserer.
Apotheksmedhj. Hans Rosenkjær, Sekretær.
Stud. med. Chr. Rahbek-Østergaard, Sup
pleant.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, cand.
pharm. Johs. Brunby Jensen, Vesterbrogade 37, 4. Sal.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be
gyndelsen 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
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.

—o—
Saa gik der atter et Aar, og vi tør sige et
vellykket Aar. — Vi følei' Trang til at takke
vor Forenings Medlemmer for deres trofaste
Støtte ved saa. ofte og saa talrigt at møde frem
ved vore Sammenkomster. — Uden den Støtte
staar Bestyrelsen jo saa uendelig magtesløs.
Vi føler ogsaa Trang til specielt at takke de
Medlemmer, der i Løbet af Sæsonen har været
os elskværdigt behjælpelige “med dette og hint
— og vi udtaler Ønsket om, at Elevforeningen
stadig maa gaa fremad, og at Medlemmernes
Interesse for den aldrig maa svækkes. — —
Elevforeningen er dog sikkert Ens Interesse
van-d!
Ved vor sidste Sammenkomst i denne Vinter
byder vi paa Dans; — men for at danse, er det
jo nødvendigt, at der kommer mange Damer,
saa alle Elevforeningens Medlemmer kan faa
rørt Benene — derfor opfordrer vi kraftig alle
Medlemmerne til at medtage deres Damer, saa
Aftenen kan faa et saa fornøjeligt Præg som
muligt — og i mest mulig Samklang med vort
program : — Vi vil more os 11
Bestyrelsen.
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M artsfesten.
For sidste Cang —.

Søndag den 2. Marts fejrede Elevforeningen
for femtende — og sidste — Gang sin aarlige
Stiftelsesfest i Wittmacks Lokaler. Det var
„med Vemodens Taare i det ene Øje“, som
Formanden saa kønt udtrykte sig ved Bordet,
at vi samledes i de gamle, kendte Haller med
den triste Kendsgerning for Øje, at det var
uigenkaldelig sidste Forestilling paa Elevfor
eningens Teater, vi dér skulde bivaane.
Medens Hendriksens Orkester stemmer In
strumenterne, læner vi os velbehageligt tilbage
i den bløde Sofa, lukker Øjnene — og mindes.
Frem for Erindringen vandrer den lange Række
stolte og fornøjelige Aftener, vi har tilbragt i
denne Sal — — „Soldaterløjer“ — „Eventyr
paa Fodrejsen“ med Carl Madsens glimrende
Skriverhans og Stripps morsomme Birkedommer
- Haases Opera „Alde“ — Mandruns Pjerrot
i Pantomimen „Kærlighed og Generalbas“ —
den „lille Datter“ — den store Karnevalsakt i
„Kærlighed og Karneval“ — Richters storslaaede Piper i „Erik Ejegods Pilgrimsfærd“ —
frem myldrer de — en lang Række fornøjelige
og livfulde Billeder. — Men, hvad er nu det?
Aa! — Mendelsohns udødelige Bryllupsmarch
river os ud af Mindernes Verden og tilbage til
Knots nøgterne Virkelighed.

Da de sidste Toner er hendøet, hæver Tæp
pet sig for Peter Nansens lille, fine og morsom
me — men ak, saa fordringsfulde — Enakter
„En Bryllupsaften“. Det var med ikke ringe
Forventning, vi imødesaa, hvad der nu skulde
komme; Rygtet var jo ilet forud og havde forialt, at det var tre af Foreningens „gamle“
Skuespillerstab, der havde paataget sig denne
Opgave. Og foi- at sige det straks — de kla
rede den; det stærke Bifald, der lød ved Tæp
pets Fald var velfortjent. Ja, men, siger de
kritiske, der var baade det — og det; det er
rigtig nok; hist og her glippede det rnaaske
lidt; den unge, uerfarne Brud var rnaaske til
Tider lidt for erfaren og „overlegen“, men saa
var Brudgommen til Gengæld lidt for „under
legen“ (og lidt for nervøs); men Marie-Stine
var virkelig fortræffelig. Trekløveret, Fruerne
Clausen og Gudrun Pedersen, samt Hr. Johs.
.Jensen havde Ære af Spillet, men de maa dele
den med Hr. Stripp, Stykkets dygtige og forstaaende Instruktør.
Efter denne lille klassiske Indledning kom
Aftenens Hovednummer „Værelser til Leje“.
Dette 3 Akts Lystspil var hentet hos vor syd

Medlemsblad.
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Fr. 1

lige Nabo og oversat af Hr. Schram Nielsen,
der selv havde instrueret Stykket, og for at
vise os sit Talents mange Sider tillige spillede
en af Hovedrollerne. Stykket indeholdt mange
morsomme Scener og bød paa et muntert og
vittigt Replikskifte — undertiden saa vittigt,
at det mindede En om dets Oversætters fortræf
felige Virksomhed som Revyforfatter — men
„er der noget ondt i det ?“ .
Om Stykkets Udførelse er der gennemgaaende kun godt at sige. Sophus Richter forøgede
Rækken af sine snart talrige morsomme Figu
rer med en meget fornøjelig forsoren Gavtyve
tjener, der fik Salen til at ryste af Latter, hver
Gang han viste sig paa Scenen. Hr. Schram
Nielsen spillede den i sit Hjem saa dydige, men
udenfor meget levelystne, men ak, uheldige,
Provinsrentier Faaborg med et ypperligt vir
kende diskret Lune og en god Maske, og ved
hans Side stod Fru Faaborg, alias Frk. Harriet
Brinck, udmærket illuderende som en skinsyg,
kommanderende Ægteviv. Knud Steen var en
værdig Pater familias, men kunde vist — med
Lans fortrinlige Brasset i „Charleys Tante“ in
mente — have ydet noget mere karakterfuldt,
og Ludvig Pedersen spillede den unge, letsin
dige Nevø og Første-Elsker velgørende natur
ligt og friskt. I de mindre Roller gensaa man
med Glæde Frknr. Gerda og Minna Petersen og
Chr. Østergaard — der desværre endnu ikke
har lært at staa stille paa Benene — samt stif
tede et fordelagtigt Bekendtskal) med Damerne
Rosenkjær, Bonnén og Christoffersen samt
Emil Jacobsen og Tygesen.------- Forestillingen
led desværre lidt af den samme Fejl, der har
præget de senere Aars Opførelser: Farten var
for langsom, og Sammenspillet glippede til Ti
der ; man har vist været lidt for sent paa
Færde med Prøverne. — Naa, alt i alt var det
en fornøjelig og underholdende Aften, og Schram
Nielsen har med Rette fortjent den Hyldest,
der blev ydet ham ved Bordet.
Men hvorfor fik Hr. Stripp ikke sin Hyldest;
han havde sandelig ogsaa fortjent den. Hr.
Stripps Navn og Arbejde har gennem de mange
Aar været saa fast knyttet til Elevforeningens
Komedier, og hans Part i det ærefulde Resul
tat saa stor, at. han fortjener en særlig Tak
derfor.------Der var desværre ogsaa i Aar en Del tomme
Pladser i Salen; med lidt god Vilje og en Smule
Energi hos alle Foreningens Medlemmer behø
vede det ikke at ske; det er trist, at det store
Arbejde, der er udført af Bestyrelsen og de
Assisterende, hvert Aar skal lønnes med Un
derskud i Kassen.

8. Aarg. Nr. I

D. F.

I’. Ä 6’.

Ved Fællesspisningen bød Formanden Vel
kommen „med Vemodens Taare i det ene Øje“
af ovenfor omtalte Grund, medens „Glædens
Taare funklede i det andet Øje“ ved Synet af
de mange kendte, glade Ansigter. Hr. Herman
Clausen talte kønt og hjerteligt for vor gamle
Skole og dens Barn, Elevforeningen, og Hr.
Vakl. Nielsen bragte Formanden en varm Tak
for hans store, interesserede Arbejde i Forenin
gen, hvorfor denne takkede med ovennævnte
Skaal for Hr. Schram Nielsen; et Par gode
Sange, hl. a. en af vor utrættelige Digter Os
car Christoffersen, bidrog til at forhøje den i
Forvejen livlige Stemning ved Bordet. Før og
efter Spisningen gik Dansen, som sædvanligt,
med Liv og Lyst i den store Sal til Klokken
slog 4 og „Solvertraadene“ for sidste Gang
slyngedes ud over Salen.
Den 18-aarige Stiftelsesfest blev et smukt
Punktum for Elevforeningens Wittmackfester.
. S.

Sidste Medlemsmøde.
—o—
Hvis en af Elevforeningens gode Aander, om
hvilke der siges, at de sjældent forsømmer no
gen Lejlighed til at svæve over Vandene ved
vore Sammenkomster — hvis en saadan luftig
Gentleman — og det burde helst være en rig
tig god, gammeldags Aand, var traadt ind ad
Døren ved vort Medlemsmøde, vikle han ret
af Hjertet have glædet sig over det Syn, der
mødte ham.
Først Situationen: nogle og tredive Medlem
mer i tætte, fortrolige Klynger tilfældigt grup
perede omkring Hr. Schram Nielsen, der min
dede om en pater- familias, saaledes som han
sad i den brede Stol midt i Klumpen.
Det vilde ogsaa have glædet Aanden at hilse
paa Ansigter — kendte fra svundne Dage, saavel som paa de mange unge og ny.
Efter et Par orienterende Bemærkninger læ
ste Hr. Schram-Nielsen tre Smaating, der
spillede paa højst forskellige Strenge. Først
en lille, morsom Almuehistorie, læst paa en
morsom Blanding af udpræget jysk Dialekt og
Kancelli. — Dernæst en fiks, lille Bagatel fra
Paris, og endelig som det interessanteste Bi
drag en lille Fortælling af den for Øjeblikket
aktuelle Henry Kistemaeckers. Om dette Bi
drag skal blot siges, at Medlemmerne efter Op
læsningen geraadede i en heftig Diskussion om,
hvorvidt Fortællingen burde kaldes ustyrlig
grinagtig eller — dyb tragisk — et overordent
lig vanskeligt Problem.
Efter disse veltilbragte 20 Minutter styrtede

E. F.
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de spillelidenskabelige Medlemmer — blandt
hvilke adskillige kun ved intens Resignation og
hartad utrolig Karakterstyrke havde holdt de
20 Minutter ud — sig ind i en Malstrøm af Li
denskab, der vidnede om, at det gennem Afte
nens Løb lykkedes alle Medlemmerne at komme
til at befinde sig vel, og dermed var alt io og
saa opnaaet, og den Aften kan drage bort til
sine talrige Forgængere som en af de mest vel
lykkede.
Kalorius.

Jubilæum.
Xylograf Fr. Hendriksen, der som bekendt er
gammel Elev af Velgørenhedsskolen, og som i
Aarenes Løb paa saa mange Maader har vist
sin Interesse for Skolen og Elevforeningen, var
i sin Egenskab af Stifter og Formand for „For
eningen for Boghaandværk“ Genstand for me
gen Hyldest ved dennes. 25 Aars Jubilæum i
Februar Maaned. Bl. a. indfandt sig en Depu
tation fra nævnte Forening med Anmodning om
at maatte lade Hr. Hendriksen s Portræt male
til Frederiksborgmusæet.

Har I hørt —?
at vor Skolekammerat, Lau-er ved Grested
Skole, Johan Hildebrandt Hansen, nu kalder
sig Hartby ?
— og at Ernst Svendsen er blevet forlovet
med Frk. Carla Lassen — Datter af Hr. Gros
serer Lassen, Hellerup ?

Den ordinære
Generalforsamling
afholdes

Onsdag d. 30. April Kl 9
i

St. Andreas Ordenens Lokaler,
Frederiksberg Allé 11.
DAGSORDEN:
1) Formanden aflægger Beretning for det for
løbne Aar.
2) Kassereren fremlægger det reviderede Regn
skab.
3) Formanden aflægger Beretning om Grund
fondets Virksomhed i det forløbne Aar.
4) Valg af Bestyrelse og Revisorer.
5) Valg af et Medlem til Grundfondets Besty
relse.
6) Eventuelt.
NB. Bestyrelsen
Genvalg!

ønsker ikke

at

modtage

Bestyrelsen.
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D. F. V. S. S. E, F.
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C. G. panIsens Eftflu.,
^xeh Johansen,

Juveler* Guldsmed
Største Udvalg i
alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:
Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.

Bogbinderi.
Thorvald Valerius,
Brolæggerstræde Nr. 2
(grundlagt 1870).
Telefon: Byen 1587.

Telefon 5373.

Bladets Redaktion og Ekspedition:

i Jernbanegade 5 3, B.

m

Stud. med. Chr. Rahbék-Østergaard.
Dette Blad er leveret paa Posthuset 8. April.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.
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