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D. F. I/. S S. Elevforening 
[stiftet den 10. April 1895]

har til Fonnaal 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. Brnnby Jensen, Formand.
Assistent Ludvig Pedersen, Næstformand.
Korrespondent Viggo Olsen, Kasserer.
Bogholder Sigurd Vendelboe Hersom, Sekretær.
Ass. u. Mag. Aleth Thomsen, Suppleant.

Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, eand. 
pharm. Johs. Brunby Jensen, Vesterbrogade 37, 4-. Sal.

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.
Forlagsboghandler 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.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be- 

gy ndelsen af hver Maaned og leveres gratis 
til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet ved
rorende bedes sendt skriftlig til Boghol
der Sigurd Vendelboe Hersom, Istedgade 38, 
2. 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.

Onsdag den 29. Oktober
Kl. 8‘/2 præcis

Medlemsmøde
i St. Andreasordenens 

Lokaler.
Hr. Arkitekt Viels Bosenkjær vil, 

saafremt han til den Tid er her i Byen, 
holde Foredrag om

„Arkitektur“,
Efter Foredraget arrangeres for dem, 

der maatte ønske det,
Fælles Kaffebord

(Kaffe og Brød) for Kr. 0,50 pro persona.
Spillene vil være fremlagte.

Onsdag d. 19. November
Kl. 8^/4 præcis 

afholdes 

Medlemsmøde med Damer 
i St. Andreasordenens 

Lokaler.

Oplæsning 
af mag. art. Hr. Viggo Petersen. 

Scener af H. V. Schumachers 
Romaner om Lady Hamilton. 

Derefter serveres for dem, der maatte 
ønske det, den sædvanlige 

Souper å Kr. 1,50.
Aftenen slutter med

Dans til Kl. 1.
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1. Vintersammenkomst med Damer.

Medlemsbladet for September bragte 
den Meddelelse, at vor Forening den 1. 
Oktober vilde aabne Vintersæsonen 
1913—14. Absolut en glædelig Medde
lelse, navnlig set paa Baggrund af de 
fornøjelige og udmærkede Aftener, der 
dannede Sæsonen 1912—13; og sidste 
Sæson overgik langt mange foregaaen- 
de. i hvert Fald hvad Tilslutning an- 
gaar. Havde man altsaa ikke de bedste 
Grunde til Forventning om, at dette 
første Møde vilde faa særlig stor Til
slutning? Ingen undtagen Folk med 
godt Kendskab til Elevforeningen og 
dens Mysterier tør benægte det. Den 
konsekvente Fortsættelse vilde have 
været: „ypperlig Tilslutning“.

Men kun paa eet Punkt er Elevfor
eningsmennesker (m. H. t. Elevforenin
gen) konsekvente: de kommer altid og 
altid meget for sent. Og lad det være 
sagt med det samme, at det er grov 
Uhøflighed (Eufemisme) mod de op
trædende. Man burde ikke behøve at 
granske efter Midler til Afhjælpning. 
Naturligvis kunde man lade Koncerten 
begynde til fastsat Klokkeslet og lukke 
Efternølerne ude, indtil — ikke første 
Afdeling, men — det hele, ogsaa Dan
sen, var forbi; men en Smule Enighed 
om Anvendelse af medfødt Taktfølelse 
vilde sikkert være meget mere virk^ 
ningsfuldt. —

Antallet paa Deltagere blev, efter- 
haanden som Aftenen skred, antageligt, 
om det end ikke blev det, man kunde 
vente. For en Forsamling paa omkring 
tredive udførte Koncertsangerinden, 
Fru Helga Krøll et fornøjeligt og pris- 
værdig kort Program. Fruen, der vi
ste sig i Besiddelse af udmærket Stem
memateriale, en mørkfarvet Mezzo- 
Sopran, indledede med Arier af „Trou
badouren“ og „Carmen“. Vor Skole
kammerat, Hr. Helge Bonén, akkom
pagnerede og spillede iøvrigt som Solo
nummer Grieg’s „Brylluppet paa Trold- 
hangen“, som trods det ikke ypperlige 
Klaver blev spillet med Styrke og Tem
perament. Endelig gjorde Fruen stor 
Lykke med to svenske Folkeviser, som 
begge var iørefaldende og saare ind
smigrende. Den udmærkede Under

holdning lønnedes naturligvis med væl
digt Bifald.

Snart efter Koncertens Slutning sad 
„de, der maatte ønske det“, ved den vel
kendte Soupér. Formanden bød vel
kommen og udbragte en Skaal for de 
optrædende Musikkunstnere, og Stem
ningen var netop saa kammeratlig og 
ypperlig som den kan være i Elevfor
eningen; kun eet kunde have forhøjet 
den: et synligt Bevis for Produktivitet 
hos vore unge lyriske Begavelser; nu 
maatte man nøjes med Hendriksens iøv
rigt upaaklagelige Taffelmusik.

Resten af Aftenen var helliget Terpi- 
shore, som uden Tvivl har været til
freds med den Hyldest, der blev hende 
til Del; hvis hun alligevel er gaaet for
tørnet bort, er Skylden Klaveristen 
Hendriksens; det kunde tænkes, at han 
med sine eviglange Valse har trættet 
hende; og hvorfor lægge sig ud med 
den ærværdige Dame af den Grund, 
naar hendes Dyrkere lige saa fyrigt 
danser Boston eller One-step til en 
Rheinlænder. —

Alt i alt en udmærket Aften, som vi 
trods alt betragter som Indledning til 
en Sæson, der med Hensyn til Tilslut
ning og Fornøjelighed overgaar endog 
sidste. Looker.*

Den ærede Indsenders Middel til 
Modarbejdelse af Medlemmernes Til
bøjelighed til at komme for sent fore
kommer os lovlig hvast, navnlig naar 
tages i Betragtning, at det for fleres 
Vedkommende er Aftenskoler o. 1., der 
beslaglægger den første Del af Afte
nen.

Derimod er vi ganske enig med Ind
senderen i, at det er grov Uhøflighed 
mod de assisterende, dersom nogen 
uden gyldig Grund kommer midt under 
eller efter Aftenunderholdningen.

Red.
Husk Medlemsmødet den 39. Oktbr.’

Længe før —
Forbavses ikke — kære Læsere — 

over, at vi allerede i Oktober Maaned 
— paa et, det indrømmes, virkelig lov
lig tidligt Tidspunkt — nævner Ordet 
„Nytaarsfest“ — — — — men Besty- 
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reisen, der allerede i nogen Tid har 
nusset om dette sit Kælebarn — idet 
saavel Stedet som Datoen for Afholdel
sen forlængst er fastsat — Bestyrelsen, 
der vil gøre alt, for at denne Sæsonens 
ene Hovedfest kan komme til at staa 
paa Højde med de forrige Sæsoners — 
Bestyrelsen endelig haaber at finde 
fuld Tilgivelse, naar Læseren faar 
Grunden til denne tidlige Henvendelse 
at erfare.

Det er det lille, blaa Hefte, der i Fjor 
gjorde saa stor Lykke, det gælder. 
Idet vi nemlig finder, at det vilde være 
glædeligt, om saa mange som mulig af 
Medlemmerne havde personlig Andel i 
Heftets Indhold — beder vi alle (og vi 
ved, at det er mange), der har lidt Ta
lent i Retning af Sange, Neu-Ruppine- 
re, Recitativer e. 1., at sende et Bidrag 
— stort eller lille — ------- — og for
yderligere at forøge Produktionslysten, 
udsætter vi Præmier for de bedste Ydel
ser. Bedømmelsen vil blive foretaget 
faa Dage før Festens Afholdelse af 3 
absolut uhildede Medlemmer — uden
for Bestyrelsen —, og Præmierne vil 
blive uddelt selve Festaftenen. • De ene
ste Fordringer, der stilles, er, at Bi
dragene skal være af absolut lokal Ka
rakter — og at de skal være os i Hæn
de i Løbet af Aaret 1913.

Altsaa: Læg Jeres Pander i Blød — 
I gode Hoveder — saaledes at vi kan 
faa et fikst, morsomt og vittigt Nytaars- 
hefte — og send os saa Resultaterne 
anonymt (helst sammen med en lukket 
Kuvert med Navnet).

Bestyrelsen.

Husk Sammenkomsten den 19. November!

Ude og Hjemme!
Som Læserne vil se andet Steds i 

Bladet, rejser vor Kasserer Viggo Ol
sen i næste Maaned til Lissabon, for 
dér at tiltræde en ny Stilling i Kork- og 
Vinfirmaet Carl Wandel, og vi benyt
ter Lejligheden til at ønske ham al 
Held, og Lykke i hans fremtidige Virk
somhed.

Denne Afrejse giver os Anledning til 
at slaa til Lyd for, i højere Grad end 
hidtil, at bevare Forbindelsen mellem 
de af Medlemmerne, der rejser til Ud

landet, og Elevforeningen; thi der er 
ingen Tvivl om, at lykkes dette, er her 
et Omraade, hvor vi med Tiden kan 
være en Del for hverandre.

Vi henstiller derfor til dem, der er i 
og begiver sig til Udlandet, at de til 
Stadighed holder os underrettet om de
res Adresser, saa at vi regelmæssig 
kan sende dem Medlemsbladet, samt at 
de gennem Korrespondancer til Bladet 
giver os Oplysninger om Livsforhold, 
hvilke Krav der stilles m. H. t. Uddan
nelse de paagældende Steder, og iøv- 
rigt alt, hvad der kan være af Inter
esse for dem, der har til Hensigt at 
rejse til Udlandet.

Vi forventer nu, at vor Henstilling 
bærer Frugter, og imødeser med Spæn
ding de første Breve. Red.

Til Arkivet
har vi haft Fornøjelsen at modtage de 
manglende Blade, med Undtagelse af 
Nr. 11 i 1. Aargang, hvilket Nummer vi 
atter tillader os at efterlyse.

Samtidig bringer vi vor bedste Tak 
til dem, der har bidraget til Komplet
teringen. Red.

—1— Husk at melde Flytning! —!—

Ved I af —
At Hymens Lænker har lagt sig om Sofus 

Richter og Frk. Brinch?
At vor Kasserer, Viggo Olsen, gør sig usyn

lig i næste Maaned ?
At Frederik. Petersen den 18. ds. Kl. 7 For

middag har faaet en Arving til Navnet? Tænk 
8 Pd.

At Bestyrelsen har formaaet Knud Andersen 
til at afløse Viggo Olsen ?

At vort Hurra er fastsat til: et kort, et langt 
og et kort? Øv det.

At Mødeaftenerne skal noteres paa Kalende
ren ?

At Folmer Bonnén udstiller paa Charlotten
berg ?

Flytninger.
Anker Behrend, Koldby, Samsø. 
Hermann Jensen, Trianglen 134, IH.
Tage Larsen, St. Kongensgade 17, IL
Charles Præstrud, Rolighedsvej 19, TI.
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C G. Paulsens Sftftif.,
JIxel Johansen,

Juveler* Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET: 

Forlovelsesringe. 
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon '>373.

Thorvald Valerius, 
Brolæggerstræde Nr. 2 

(grundlagt 1870).
Telefon: Byen 1587.

Bladets Redaktion og Ekspedition: Istedgade 38, 2. S., B. 
Bogholder Sigurd Vendelboe Her^om.

Dette Blad er leveret paa. Posthuset 23. Oktober.
Udgiver: Bestyrelsen fur Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.

Trykt hos Skou & Madsen. GI. Mønt 13.


