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7. Aargang Februar 1912 Summer 2

Sammenkomst
for

Foreningens Medlemmer 
med Damer 

afholdes

Torsdag den 8. Februar
Kl. 8 Vs præcis 

i
St. Andreas Ordenens Selskabslokaler

■ (Frederiksberg Allé 11). '

Foredrag
- ledsaget af Lysbilleder — 

af
• Dr. phil. Vald. X'ordirMiai 

om
En Rejse i Grönland Sommeren 1911.

Efter Foredraget serveres for dem, 
dér maatte ønske det, den sædvan- . 

lige Souper à Kr. 1,35.

S !
Aftenen sluttes med i
Dans til KL 1. ।

Medlemsmøde |
(samme Sted) i

afholdes
Onsdag den 28. Februar

Kl. 8!M

Februar-Mødet
lur .Medlemmer med Damer limier, sum 
aiidelsled- i Bladel meddelt, Sted Turs- 
dag den s. Februar, ug miar Hensyn 
tages lil den fortrinlige Assistance, som 
del er lykkedes Bestyrelsen al erhverve. 
Jute Sulen den Allen vivre stuvende ful«!: 
l'or de mange, der ved tidligere l.ejlige 
heder har hort Dr. Xurdmanns Foredrag, 
er en yderligere Anbefaling overHodim og 
de. der ikke, er saa lykkelige, vil vi pu a 
viel kralligste opfordre- til al møde pua 
Torsdag; vi kan love dem en meget im 
tercssanl og fornøjelig Afleo.

I’d delle Møde er indbud! alle de imge. 
der mi ved Skoleaarels Skilning forhid 
Skolen, og det er en (¡rund lil fm: For
eningens Medlemmer al møde lidrigi 
frem; saa mange som muligt bør komme 
med og byde disse vore nye Medlemmet’ 
Velkommen i Elevforeningen.’

Model paa Torsdag bør blive en af Sie-" 
smums ..slore" .Aftener.

God Stilling.
(rennem vor gamle Kammerul. hispek- 

Im- Fred. Eriksen har Bestyrelsen mod- 
lagel følgende Tilbud;

En Hink. vu. IS-aarig Mand kan fan e n 
god. stilling hos el større køben
havnsk llundelslirma; vedkommende muu 
viere horlig og (link til Regning og have, 
en god Ilaandski ift; Løn efter Kvaliltku- 
Iioner; Till ræde Le -Braks eller sonore. 
Normere Dp!y>ningcr faas ved Henven
delse (il Formanden. Ingeniør ’I’. Larsen, 

■ Fredericiagade IB. •?. Sal. senest den L 
, Februar. zTræifo-. sikrest Lørdag- Aften 
ß -8 saml. Søndag indi il Kl. :>),

Vi henleder Oimimrlesomhedenpua den 
korte- TiHMrisp Pladsen skulde besættes 
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■ naresl, men da Bestyrelsen i. øjvbJikkt'l 
■ d<e kendte, nogen, der kunde Benkes at 

■.?lle reflektere paa Pladsen, lykkedes det 
\Ad særlig Velvilje fra Firmaets Side al 
Ina Afgørelsen udsat nogle Dage, for at 
■i ilbudet gennem Bladel kunde komme til 
■amtlige Medlemmers Kundskab.

--- ■ — Der er tiere Gango tidligere. 
< -d given Dejlighed, bl. a. ogsaa. her i. 
Bladel, slaaet til Lyd for, al der her laa 
en Opgave; som i saa høj Grad ¡som mu- 
Iigl burde vinde Medlemmernes Interesse; 
der lindes i Elevforeningen cflerliaanden 
en tiel Del ældre Medlemmer i gode, ind
flydelsesrige Stillinger, og det vilde være 
ønskeligt, om disse, hver Gang de er i 
Stand dertil, vilde ¡sonde xMeddelelse des- 
angaaende til Bestyrelsen, som med 
Glæde vil. foretage del videre fornødne.

Vi benytter Lejligheden til at bringt' 
vor bedste 'rak til Hr. Fred. Eriksen, der 
atter her har vist sin store Interesse for 
Foreningen, B o s I yro Isen.

Enqueten.
Et udførligt tívar paa del opstillede 

Spørgsmaui vilde kræve saa megen Plads, 
ai jeg her maa. imi.-kra nke mig til ganske 
kort at sige mm Mening ang. Spørgsmaa- 
tel: Keglespil kontra Disku.-sionsaiiener.

Begge Dele har efter mm Mening deres 
Berettigelse. Jog har selv i min I id. med 
stor Fornøjelse spillet Kegler i Forenin
gen og ikke halt Indtrykkel af, at delle 
Spil i særlig Grad øvede IndIIydelse paa 
’I oni'ii i Foreningen.

Da. jeg syntes, at Diskmsioiisafleiier og- 
saa burde være et Led i Foreningens Virk
somhed, tilbød jeg de daværende Besty
relser a.l indlede veil saudaune Altener, 
hvad vi havde megen Glæde al. Jeg raa- 
der de diskussions-ivrige Medlemmer lil 
nu al gøre del. samme: 'tilbyd Bestyrelsen 
at indlede 'Diskussioner over selvvalgte 
Emner; den vil selvfølgelig med Glæde 
modtage el saadanl Tilbud, og I vil sik
ker! erfare, ligesom jeg gjorde det. al de, 
der mødte ivrigsi ved Keglespillet, ogsaa 
mødte lil Diskussionsuflcnernc og gav de
res Bidrag til Underholdningen. Del. er 
kori sagt min Mening, at del gode Kam
meratskab og interesse for Skolen og 
Foreningen bøj være Nummer et og Au- 
langemenlcl af Underholdningen Num
mer to. H a n s U h r. B i i s. '

I
Skolens Aarsfest 

alhoidles Søndag den 7. Januar i Kpfe- 
maiidsskolons f estsal eller do ganilo, tTux. 
alt remelle Former.

Festtalen holdtes i Aar al lir. cunó 
phii. litige Gaarn: Der gøres i vore 
Dage mnaaiæligt meget — vistnok tor 
meget - for Børnone, og l ugdommeii. 
og i aloren nævnede i. don Forbindelse dç 
talrige Ungdomsforeninger og „Bevægel
ser", som hver mod. sino specielle. For- 
muai lagde Beslag paa Ungdommen, saa 
den aldrig tik Tid lil al lænke og arbejd, 
selvstændigt; der ligger heri ren 1‘are for 
Saml tindet, fordi, der olie derved skabes 
on for ensidig Udvikling af de enkelte la 
divider; - - ganske vist krævede Tiden og 
¡len ¡sindig haardero Kamp for Tilva-rel- 
son, al man saa meget som muligt søgi c. 
at specialisere sig, mon. man. maatfe ikke 
glemme, at man samtidig havde Forplig
telser mod sine Medmennesker og dwré 
Arbejde; det gjaldt om al kunne tinde- 
ordne sig „Fællesfølelsens Disciplin". 
Gaud. Guaní »lullede med. at ønske, at dr 
unge, iler nu forlod Skolen, samtidig med 
at de søgte at dygtiggøre, sig hvor i sd- 

; Fag. ikke maalto glemme de Fm pligtoL 
¡ ser. de havde udadtil, Ihi kun derved, kun

de de blive rette, dygtige Samfundsbw- 
g e i e. ,

Derefter aflagde lir. hi-pekio. L u n d 
Beretning om Skolens Virksomhed i del. 
forlobne Aar: ved Skolcaarets Begyndelse 
var der i Skolen 95’Elevor og ved .karets 
Slutning udgik {fi Elever, hvoraf de 13 or 
indstillet lil ..Almindelig Forberedelses- 
Eksamen": om de ledige Skolepladser vær 
indkommet 92 Ansøgninger; efter, endt 
Ihuve 'vær optaget 18 nye Elever, saa wL 
det nye Skolcuur begynder med 97 Ele,ver,. 
Inspektør Lund gav dorpaa én Ovdrsigî 
over Privatskolernes fremtidige Stilling 
mod Hensyn til den nye Skoleordning, cg 
mindedes til Slutning L u d v i g T r i e r. 
hvis Død jo indtraf i det afsluttede Skotf- 
uar den IL Juni.

; Aarsfeslen ovorværedes af t>u hilriy 
i Forsamling af Elevernes Forældre,og Pam 

roreude. ligesom ogsaa en Del ældre Ek- 
Aver var lilsto.de: af disse sidste kunde der. 
i dog uden Skade have været en Del flere.

i . ■

lilsto.de
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rorskelligt.
Grundmodels Bestyrelse holdt Modn i Ja

nuar .Manned; der var indkommet een An
søgning ''ni den disponible Som; Anaøgnin- 
g-n bevilgede«. ■

Dødsfald. En al Skolens lidligere Elever, 
E r.i k K r u m h a r d t, er den 26. Januar 
afgaaet ved Døden. Han fødtes den 2. Marts 
1KÍM» som Søn aï Overkanoner A. Krumhardt, 
og blev Elev aï Velgørenhedsskolen fra Ja- 
an lar 1SÜ9, indtil han i Januar 1905 log Aim. 
IA irbemdelseseksamen.

Foruden ham bar 2 ældre Brødre, Aage og 
Axel Krumhardt været Elever aï Skolen.

Medlemsmødet den. ¿L Januar havde sam
let en god Snes, overvejende yngre Medlem
mer; s'iuvel Keglebanen som Kortene blev 
Hiitigt benyttet af de tilstedeværende.

• Stiftelsesfesten afholdes, søm tidligere med- 
j dell, Søndag den 3. Marls i Witlmacks l.o- 
¡ kuler. Sange bedes sendt til Næstforman

den. Kvæsthnsgado 5. i. Sal, inden den A'.
'b: uår.

: Ivan Königsberg (Counsellor at Law, ? 
Hector Street, New York) „ønsker Elevfor
eningen et glædeligt Xytaar med Ønsket, mir- 
stor Fremgang og Fremskridt i 1912. inri! 
Hilse): til gamle Klassekammerater".

Sigfred Poulsen (p. T. Loudon; 'sender Hil
sen til gumle Bekendte i Elevforeningen.

Nyt Medlem. Direktør, caiuL mag. I. V. 
Jessen, Vesferbrogade 19. (B.) Direktør JosT' 
sen var Lærer ved Skolen fra 1884 til 1H8K

Henry Hoffmann er i disse hage blevrk' 
rund. polyl. 'Elektroingeniør;, Tit Lykke!

C. G. panlscns SHIlg., 
Xxe! Johansen, 

Juvelen 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.

Ved Mødet Fredag den 8. Februar
faas

Programmer og Billetter
til Martsfesten.

Bladets Redaktion: 
Kvæsthusgade 5, 4. Sal. 

eand. pharm. J. Schæffer,

Bladets Ekspedition; 
Fredericiagade 13, 2. Sal. 

Ingmiim’ Tage Larsen.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. Februar.
Udgiveri Bestyrelsen for Of.ï forenede Velobüesheds Selskab Skoles Elev Fobekisc.

Trvlct ho? Skou & Madsen, GL MøLt 13.
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Nytaarsfesten.
—0—

Al udsende et Medlemsblad, hvor ikke 
te ;il Spalterne er anvendt Hl et lydligt 
Relæa.l al, hvordan man spiste, hvordan 
.man drak og hvordan man dansede ved 
sidste Sammenkomst - del synes lige 
saa umuligt som al trykke del uden 
Sxærle. Det er i det hele taget en imerke- 
lig Tingest, dette Medlemsblad. Man ved 
paa Forhaand, hvorledes det vil lage sig 
■ud: — paa Forsiden Hovedet, Navnene 
paa X'vlgørenhedsselskabels, Skolens og 
Foreningens Bestyrelser, saml Program
mel for kommende Festligheder; inde i 
Bladr! : IH venstre Referid af de lykkeligt 
«werslaaedH dito, med rig Anvendelse af 
de traditionelle Vendinger, medens hejre 
iside or forbeholdt Skarnkassen med 
Afedlemmcrnes Rappetitligheder og Brev- 
kassen mod Bestyrelsens Ubclydelighe- 
4er; paa Bagsiden, der næsten turde være 
den interessanteste,. skuer man. foroven 
wi Bunke ledige Annoncepladser, fm- 
nedou en nøjagtig Angivelse af, baado 
hvor Sprøjten. redigeres, ekspederes og 
l-rykkcs. — Man Render det hele i For
vejen. og- dog la nges man, dog staur 
man paa Hovedet i sin Brevkasse de. før- 
glo otte Dage, af Maanoden.-------------  
Alen lad. det dog- endelig .ikke være mig. 
der bryder Traditionen; tillad mig eiter ; 
Anmodning at fortælle, om Nytårsfesten 
ug i del følgende gøre Redi? for, hvad mim 
tog sig til i de (o Timer, der tilbragtes 
i don festligt smykkede Sal, hvor Guir
lander. tunge og duftende, løb .langs 
Væggene og forenedes i Baggrunden, der 
var omskaht til et Gadeparti i Aabenraa. 
T disse Omgivelser, der skabte den rette 
Nytaarsstcmning, tømtes talrige Punschc- 
boller. modens Bestyrelsen kom frem 
med sine Overraskelser. Festen indlede
des' med Afsyngelsen af forrige Aars 
Kantak?, som var genoptrykt og derefter 
fulgte Tater og Sange Slag i Slag. For- 
mimden, Fred. Petersen og Bennan (llati- 
sen talte for Foreningen, Skolen og Kam
meratskabet. modens Axel -Petersen, as
sisteret af Riis in. ft., holdt en dejlig Talo 
for Damerne, Heller ikke manglede det 
paa. Sange; man saa sig omsider i Besid
delse af 4 store Ark, hede Digtsamlinger, 
hvori de forskelligo Lyrikere besang Vi
nen og vore skønne Kvinder. Det var 
/mig en særlig Glæde at se Oscar Chri- 
Mopberseus aldrles glimivm’lc Sang til

i Bacchus; de unge, som jo dog rummer 
en Del Poeter, plejer ellers ikke al slide

. paa Lyren. 1 et større Opus af „Nad" 
Gases bagfra) gjorde sidste Vers saa stor
mende Lykke, at del maalle gentages, 'lo 
Sange, som var trykte, bar intet, Mærke.; 
del var forsaavidt også a overllødigt, Dig
terens „Facon“ er velkendt, og hans td- 
11 ydende Vers modtages altid med Glædm 
del fremgik tilstrækkeligt al' Bifaldet, som 
dog ikke formaaede Poeten til at give sig 
til Kende. Af ekstraordinære Overraskel
ser maa nævnes Tilsynekomsten af vor 
gamle Ven Ferdinand Piper.- Hans mor
somme Fagter og Mimik vakte isaadan 
Begejstring, at 'Hlskuerne næppe lagde 
Ma-rke til den rædselsfulde Tekst. - - ■ 
i »g saa. kom tilsidst „Ka‘ den ta’ det?“ ei
ter D. F. V. S. .S. E. F.s Blæksprutte, 
isom lik Medlemmerne til at juble vildt, 
hver Gang en god Bekendt fik sit, FedL 
Baade Tekst og Tegninger var ofte sær
deles morsomme, og tilsidst gav man sig 
til al oplæse .hver sit Stykke af Værkel, 
medens el Par Vers blev afsunget af For
samlingen. ---- - —■

Og saa gik Dansen lys og let, til Klok
ken den slog to.

Saahmde sluttede en sæixleles foinøjm
- lig og vellykket Aften. Tot.

Professor F. Dahl.
—O—

Dm lo. Februar Lider Professor Fre
derik Dahl OP Aar. Í ca. 14 Aar varelog 
Professoren med (ver og Lyst, sin (mi 
ning som Lærer ved vor gamle Skole, og 
vi gamle Elever husker med Glæde linie- 
altid elskværdige og udmærkede llnder- 
vi.ming; først for i Aar siden opgav Pro
fessoren denne Gerning til Skolens store 
Beklagelse; og endnu ser vi daglig Pro
fessoren færdes. trods sin høje Alder, 
rask og .rørig blandt os. .Med en varm 
og oprigtig Tak for alt, hyad Professor 
Dahl har været for vor gamle Skole og 
for os gamle Elever, føjer-Elevforeningen 
sin Lykønskning fil de mangel gode øn 
sker, der utvivlsomt fra alle Sider vh 
blive sendt Professoren paa denne Høj
tidsdag. Tage Larsen.


