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7. Aargang Oktober 1912 Nummer 6

Første
Vintersammenkomst 

for Medlemmer med Damer 
afholdes

Onsdag den 2. Oktober 1912 
i St. Andreas Ordenens Lokaler, 

Frederiksberg Allé 11, 
Kl. 8 Va.

Viseaften
ved

Hi. og Fra G[erneit 
Derefter (for dem, der maatte ønske det) 

Fællesspisning à 1,35 Kr.
»ANS

Medlemsmøde
for Medlemmer

afholdes i St. Andreas Ordenens Lokaler, 
Frederiksberg Allé 11, 

den 23. Oktober 1912 Kl. 8 7«.

Det, der kommer —!

Saa. staar vi altsaa atter overfor Vin
tersæsonen — og den 2. Oktober luk
ker ri op Lokalerne, vore rare, hygge
lige Lokaler fra. i Fjor, der netop dan
ner en saa fortræffelig Ramme om vor 
lille Forening, er fiksede op — og alt 
er rede til at modtage os ------- og med 
Deltagernes Antal fra Sommermøderne 
i glad Erindring ser vi Sæsonen i Møde 
med stor Fortrøstning.

De almindelige Mødeaftener vil vi 
forsøge at udvide en Smule, idet vi ved 
Hjælp af Særindbydelser ril søge at 
samle (selvfølgelig foruden den faste 
Stab) Medlemmerne, omend ikke klas
seris, sa,a dog nogenlunde efter Alder, 
saaledes, at navnlig de ældre ikke risi
kerer altfor ofte at komme uden at 
træffe en eneste jævnaldrende.

Ved vore „Mødeaftener med Damer“ 
(husk nu at tage Damerne med!) vil 
ri gøre Aftenunderholdningen saa af
vekslende og underholdende som mu
ligt, og dog sørge for, at der bliver saa 
megen Tid tilovers, at de danselystne 
kan faa bragt et rigeligt Offer paa 
Terpsichores Alter.

Og saa endelig lidt god Forstaaelse 
fra Medlemmernes Side, det er jo, naar 
alt kommer til alt. Hovedsagen!

Begyndelsen tegner — med Hensyn 
til Aftenunderholdningen — overmaa.de 
lovende. Det er lykkedes os at faa. en 
gammel Bekendt af Elevforeningen, 
Hr. Johan Gerner, til — akkompagne
ret af hans elskværdige Frue —■ at 
foredrage kendte Viser, ligesom Fruen 
har lovet at synge nogle Sange for os. 
De. der fra en tidligere Lejlighed min
des Hr. Gerner, der den Gang under
holdt os sammen med sin Broder, vil 
huske ham som en fortræffelig Visesan
ger med et fikst og elegant Foredrag — 
et livligt og moderne Repertoire.

Vi kan trygt love vore Medlemmer 
en fornøjelig og underholdende Aften 
og haaber at se en Masse af dem ■— 
gamle som unge —, ingen vil fortryde 
at stifte Bekendtskab med det elskvær
dige Kunstnerpar.

Derfor paa Gensyn den 2. Oktober.
Bestyrelsen.

overmaa.de
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Efter hvad? — Efter Systemskiftet, 
kære Ven! For vi har nemlig haft Sy
stemskifte i Elevforeningen; alt det 
gamle, forbenede og kedelige er sat paa. 
Porten; Ungdommen og Livsglæden 
har besat Tronen og plantet Morska
bens Banner paa Elevforeningens gam
le Skanse; „vi vil more os“, lyder Felt- 
raabet. — Herregud, Børn, som om vi 
ikke havde moret os før i Elevforenin-

Det blev Grundlovsturen, der dan
nede Indledningen til den nye Æra.

Det var med spændt Forventning, at 
vi soppede over Eremitagesletten; det 
øsregnede som sædvanligt paa Grund
lovsturen; hvordan skulde det dog gaa 
med Morskaben, for vaade Ben og op- 
slaaede Paraplyer inspirerer nu en
gang ikke til Grinagtigheder; — kom 
der i det hele taget nogle? — Det var 
en overskuelig Skare, der samledes til 
Kaffen i Rødebro Skovløberhus, og dog 
kneb det med at finde tørre Pletter til 
dem alle; naa, bænket blev vi i o om
sider. og Kaffen var god. og Flaske
foderet i Orden — det hjalp, baade paa 
Humøret og Vejret. — Solen skinnede, 
Fuglene saner, og Børnene legede i det 
vaade Græs. Eja, hvor morsom en 
Tur! ...

Et Par Timer senere sad ca. 30 pæne 
Mennesker, gamle og unge, placerede i 
Salen paa Raavad Hotel om et lukullisk 
Aftensbord; Deltagerne tog fat med Liv 
og Lyst, den friske Skovluft gav aaben- 
bart Appetit. Formanden bød Velkom
men, en smuk(!) Sang blev afsunget, 
alt medens „halfvan“ og „helan“ tro
ligt afløste hinanden; alt var saa gam
meldags hyggeligt, saa væmmeligt tra
ditionelt; man mærkede slet ikke, det 
var „efter —“.

Da. Bordets Glæder var til Ende, tog 
man fat paa Dansens med en Energi, 
der var en bedre Sag værdig, og den 
danselystne og morskabstørstende Ung
dom hoppede saa Ruderne klirrede, og 
Pianisten hamrede „Tinsoldaternes 
Vagtparade“, saa det trangbrystede 
Klaver gispede efter Vejret,

Men dermed var Festen ej til Ende; 
ak nej, der ventede os endnu et saakaldt 
Punchesold, ved hvilket der serveredes 

et Fluidum, hvis Mage jeg aldrig før 
har haft og forhaabentlig aldrig senere 
faar Lejlighed til at møde; dei- blev 
raabt nogle Hurraer (for hvad husker 
jeg ikke) og sunget en Sang, da den 
omsider var fundet (et æret Bestyrel
sesmedlem var nemlig gaaet i Skoven 
med — Sangen!).

Naa. ogsaa dette Offer paa Bacchi 
Alter blev tilendebragt, og vi traskede 
hjemefter. Hundekoldt var det, Da
merne frøs, Herrerne lod, som de ikke 
gjorde det, og Mosekonen bryggede, saa 
det kneb med at finde Sti over Sletten, — 
men højt oppe, hævet over al Jordelivets 
Trængsel, sad Maanen og blinkede po
lisk med det ene Øje — den kunde se, 
at vi havde moret os.

En gi. Dreng.

Vi har ikke villet nægte vore Læsere 
den Fornøje1 se, der sikkert hos dem 
alle vil være forbunden med Gennem
læsningen af ovenstaaende Udgydelser.

Vi beklager selvfølgelig, at en gam
mel Dreng ikke har moret sig nær saa 
godt paa omtalte Tur som de øvrige 
Deltagere — og har længe søgt efter 
Grunden. Skulde den ligge i et — og 
lad os i saa. Tilfælde haabe akut — 
Mavetilfælde, eller skulde man søge 
Grunden i den hos visse afgaaede Be
styrelsesmedlemmer mageløse Evne til 
fuldstændig at hengemme Ordet Kritik, 
indtil de selv har forladt Embedet? — 
Lad os haabe det første, dels paa Grund 
af dets akute Karakter, dels fordi det 
tilgiver Manden en Del. Men har Til
fældet været akut, saa har det til Gen
gæld været voldsomt, og drevet ham 
ind i de mærkværdigste Feberfantasier.

Han taler om „Systemskifte“, „ny 
Æra“, „Morskabens højt plantede Ban
ner“ etc., og altsammen kun fordi den 
gamle Bestyrelse ikke havde Lyst til at 
optræde længere, og derfor selvfølgelig 
blev afløst af en anden (eller en ny) — 
for det kan da umuligt være den lille 
Opsats „Vi vil more os!“ der spøger for 
ham som noget nyt? (Vi burde maa- 
ske have skrevet: „vi vil more os som 
sædvanligt“; men vi er jo Mennesker 
og har en Samvittighed!“).

Et særlig ondartet Mavekneb har 
sikkert overfaldet ham, da han fandt 
sig selv soppende spændt over Eremita
gesletten, spørgende: kommer her i det 
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hele taget nogle Grinagtigheder? — med 
blot en lille Smule Selvkritik kunde han 
have besvaret Spørgsmaalet selv: én 
kom der i alt Fald; godt, at han fandt 
Maden — baade kvalitativ og kvantita
tiv tilfredsstillende — og Snapsen upaa- 
klagelig; (men ak, desværre gammel
dags!! ■— Vi har paa et lukket Besty
relsesmøde drøftet, hvorvidt vi skal ind
føre Hobro i Stedet for Aalborg).

At han har følt sig irriteret over, at 
Dansen øjensynlig morede den øvrige 
Del af Selskabet, og at han i denne 
Sindstilstand ikke har kunnet „taale“ 
Punchen viser tilfulde, at han trænger 
til lidt Hjælp; i dette Tilfælde et godt 
Raad: Næste Gang Du møder i Elev
foreningen, saa kom ikke fpr at skumle 
i Krogene og kritisere; men kom med 
det Forsæt, at Du vil more Dig •— lidt 
god Vilje i saa Henseende vil sikkert 
give et godt Resultat. — Og saa til Slut, 
kære, gamle Dreng, nu en rigtig god og 
snarlig Bedring! Bestyrelsen.

Sommerdans.Midi i de velsignede Ferier — i Sommerens Hjerte — gik der Dans pan „Helgoland". Bestyrelsen havde indbudt paa neget saa forjættende sum „Summerdans"; men desværre — lii Trods fur Klangen i delle Ord — havde Elevforeningens Damer dug ikke i overvældende Grad ladet sig lokkel Til Gengæld svang Medlemmerne med dub- bell iver de forholdsvis faa trofaste.Der var dog alligevel mødt over 30 Mennesker up; Ihi — „naar Foreningen kalder, møder vi alle", undtagen lige netop de Medlemmer, der tilfældigvis ferierer paa Bornholm, Fanø eller hvilke andre mondæne »Steder, Medlemmerne nu end ferierer.Det maa bemærkes, at ligesom „Vaar- festen" i sin Tid prægedes af de usædvanlig mange Damer, var der paa „Helgoland" mødt glædeligt mange ny, helt unge Medlemmer op, der forliaabentlig hurtigt vil føle sig hjemme i Foreningen. — Som noget nyt maa nævnes Kaffebordet, som slog an, ug soin jo ogsaa passede fortrinligt til Aftenens hele Karakter: — let, fordringsløs, improviseret, sommerlig.Aftenen formede sig som en kærkommen Afbrydelse i Agurketidens Øde, og det ge- raader Bestyrelsen til Ære, at den dokumenterede sin Tilstedeværelse og ikke helt overlod os Medlemmer til vor egen Skæbne den lange Sommer igennem. C al o r i u s.
Høstbal.Med utallige kulørte Lamper og et Væld af Asters, med Dans, Sang og Musik, med Pmiseh og Æbleskiver, holdt Foreningen sil Indtog i de gamle Vinterlokaler paa Frede

riksberg, de Lokaler, der har været Bamnæn om saa mange muntre Fester. Der herskede øjensynlig stor Glæde over atter at samles i de hyggelige Stuer, og medens Ungdommen dansede af Hjertens Lyst, fik vi ældre, der forlængst har slidt vore Dansesko, en lun Passiar i Krogene. For en Gangs Skyld var Salen for lille, der maalte ligefrem danses i Hold, og naar Henriksen gav „Min Mand han er udø al slaa Hø" og „Du Vindpust saa kmt —", kunde det ofte knibe med at komme rund I, i Trængslen.imidlertid havde man i Køkkenet fabrikeret et Bjerg af /Ebleskiver, og du omsider de første Fade bares ind, toges de med Storm. Om Anretning var der ikke Tale; man slog sig ned ved det første, det bedsle Bord, lik en Skive paa Gaffelen, og medens Damerne sloges om Syltetøjet, tømte vi andre mange dejlige Pokaler af den herlige Saft. Et Par Poeter havde begaaet nogle Sange, trykte i det Mandrupske Etablissement og prydede med dansende Jeamietler og Træer, der begyndte at guiñes. Men der kan nødvendigvis ikke komme saa meget ud af Sang, naar Folk er fordelte i tre—lire forskellige Stuer, og en stor Del af dem er beskæftigede med at erobre Skiver fra de andre Borde. Hvorfor kan man ikke lige saa godt spise Æbleskiver ved et langt Bord, som man kan spise Tomatmad og Snaps. Jeg har altid været en varm Tilhænger af Familiebordet, og selv om Klikevæsnet maa- ske trives ganske godt i Foreningen, er vi jo dog kun een Forening, som nok maa-kunne sidde ved samme Bord en halv Times Tid. Det andet førte nærmest Tankerne tilbage til vor Barndoms Skivekældere i Lille Kongensgade. Man maa modarbejde enhver Splittelse indenfor Foreningen------ men del or sikkert ikke nødvendigt at tage højtideligt paa Tingene; vi st aar forliaabentlig kim overfor en enkelt Afvigelse fra gammel Tradition, og en saadan kan maaske have sin Berettigelse.Efter Maallidet, der i Parenlhes bemærket var ganske velsmagende, genoptoges Dansen, der gik med det sædvanlige slraalende Humør til langt over Midnattens Time.Forhaabenllig varer det ikke saa længe,' før vi atter kan samles ved en af disse bu-: dringsløse Fester, der, som det synes,- stadig formaar at fylde Huset, og saadan holder vi sikkert ogsaa mest af Elevforeningen.A.
Har I hørt —?at Maskiningeniør Tage Larsen blev indkaldt den 4. ds.; men at han ikke desto mim, dre sendte Foreningen en venlig Hilsen samme Aften.at vor gamle Kammerat Viggo Lund er hjemme paa Feriebesøg for Tiden, fra Siam, og al han gæstede os paa Helgoland.;og at Købmand Hersom ligeledes er hjemme paa Besøg fra Kairo —og har I hørt, at vore Æbleskiver til Høsl- ballet var saa vellykkede, al Tjeneren for én enkelts Vedkommende kunde notere 12 (tolv) .Ebleskiver?
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Nye Medlemmer.Kontorist Georg Tranberg, Toldhødgadc li, 2. Sal.mag. scienl. Jens Rosenkjær, Askov.
En god Stilling.Vi har gennem en at' vore gamle' Kammerater, Fr. Eriksen, modtaget Tilbud om en god Stilling ved et større Firma.., Pladsen er for et 15—l(i-aarig ungt Menneske. Det er paa et udmærket godt Firma, der gerne beholder og lønner et flinkt, ungt Menneske — og som selv oplærer denne. —“Hvis nogen kunde ønske at ansøge om Pladsen, henvender man sig hosH r. D i r e k t ø r O p p e n h e i m e r,Løvstræde N r. 5.

Bognyhed.Paa. det schønbergske Forlag or nylig udkommet el 1 lette, indeholdende to al' Macaulay's bekendte Essays, o: Oliver Cmkl- smilh og Samuel Johnson. De er udgivet af li. Vinferberg sammen med .T. Momberg — 

og har deres særlige Interesse, idet de er forsynede med Ludv. Triers egne fortrinlige Koler. —Prisen for Heftel er 1.50 Kr.
Bladets Redaktion og Ekspedition: 

Jernbanegade 5, 3. Sal, B.Slud. med. C h r. R a h b c k-0 s t e r g a a r d
~ ■-C. G. paulsens (ftfig.,

Johansen,

Juvelér & Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Vesterbrogade Nr. 50.Telefon 5373.

Bogbinderi.
Thorvald Valerius, 
Brolæggen træde ^r. 2 

(grundlagt WO).

Telefon Byen 158?.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 27. September.
Cdgivert Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


