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Næste
Vinter sammenkomst 

for Medlemmer med Damer 
afholdes

Onsdag den 13. November 1912 
i Set. Andreas Ordenens Lokaler 

Frederiksberg Allé 11 
Kl. 8 ’/a.

Digter-Aften.
Oplæsning af 

vor Kammerat Tage, Crone 
og 

Flemming Algreen- Ussing. 
Derefter (for dem, der maatte ønske 

det) Fællesspisning à Kr. 1,35. 
— DANS —

Næste Sammenkomst.—o—Del er denne'Gang lykkedes Bestyrelsen al skalle en al' vore egne Medlemmer, vor Kammerat Tage Crone, i Forbindelse med Forfatteren Flemming Algreen-Ussing, som næste Aftens Underholdning.Del maa bemærkes, at det glæder Bestyrelsen overordentligt, al der findes Folk indenfor vore egne Mure, der er saa elskværdige at sørge for vor Underholdning. I det hele anser Bestyrelsen det som et smukt Mani, om man kunde fremskaffe en Vintersæson. hvis Underholdninger blev baaret af vore egne Medlemmer. Aftnerne vil sikkert blive hyggeligere, og vor Kasse bedre staa for de økonomiske Vanskeligheder, den i Forvejen er belastet med.

Derfor bør Tage Crone og Flemming Algreen-Ussing paaskønnes, hvilket bedst kan ske ved, at Medlemmerne møder talrigt op den 13de. B c s t y r e 1 s e n.
Vor Viseaften.Elevforeningen <«r en løjerlig Graaspurv —! Xu havde Bestyrelsen gjort sig al mulig Umage for at arrangere en morsom Aften for Foreningens Medlemmer, og saa møder -kim 30, og det oven i Købet den anden i Maaneden. — Ja, Elevforeningen kan være lunefuld.Med Elevforeningens traditionelle Ligegyldighed overfor Begreber som Tid og Præcision var der kun kommet 5—C Medlemmer, da. Klokken var el Kvarter i 9. Efter den Tid kom der nu og da én vrimlende, saa det onesle ankomne Bestyrelsesmedlem raabte et stille, indvendig og diskret Hurra, hver Gang én væltede ind ad Døren, og da Klokken vair 9t), og Hr. og Fru Gerner forlængst var ankomne, forsøgte man at sprede sig over Salens Stole, — hvilket kim tilnærmelsesvis lykkedes.Man maa forbavses over, at Elevforeningen med dens sma.a Midler kan skaffe en saa god, en saa billig og saa behagelig Underholdning som Ifr. og Fru Gerners. Man kan daarlig lænke sig noget passende bedre ind i Elevforeningens Rammer.. Tir. Genier indledede med al singe nogle smaa Romancer og el lille ( ipcraudtog, hvorefter hans, smukke Frue sang nogle skælmske Smaa- sange, der gjorde megen Lykke. Særlig maa endelig nævnes en lille dramatisk Situation af E. Ren inert, som Hr. og Fru Gerner i Forening oplæste, hvor Fruen fik Lejlighed lil al vise el ulasteligt Svensk. — Oh! Gud ja, der var endnu meget mere. Drachmanns- viser, Københavnerviser, Johannes Damniere o. s. V. — i del líele var Underholdningen saa afvekslende og morsom, al der absolut var noget for enhver Smag.Efter Underholdningen begav man sig nedenunder, hvor den sædvanlige Souper à 1,35- Kr. (for dem, der maatte ønske del) var servere!. Formanden bød hjerteligt velkommen, idel han dog begik, den Genistreg at borttage adskilliges Appetit ved af minde om den fore- slaaeude Mobilisering. Pan denne Maade fik 
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de Ire sidste Aargange, tilligemed de kasserede, el ma’gligt Forspring, der var umuligt al indhente for de eventuell Indkaldte. Stemningen ved Bordet var — soin altid — udmærket. Valdemar Nielsen udbragte en Skaal for den ny Bestyrelse (med Valgsproget: Vi vil more os), og én af O. C.s ypperlige Sange blev sunget — hvorefter man alter begav sig ovenpau, hvor Kaffebordet stod dækket — og Kaffedrikningen, Musiken og Dansen tog sin Begyndelse.Det er egentlig en Gande, hvordan der kan holdes Bal, naar der kun er en G—7 dansende Damer; men i Elevforeningen gaar det udmærket; man dansede af Hjertens Lyst, og man morede sig, man følle sig netop som den store Familie, Elevforeningen er, — ja, selv Henriksen, vor gæve Spillemand, følte sig som et anset Lem af Familien. I alle Tilfælde familia'r! — .1 eg bliver snart Dus med 1 lenriksen.Ved 1-Tidcn, da alle de ny Valse havde passeret Klaveret adskillige Gange, begav man sig hjemefter — det var miaanelysl — men Maanen havde gemt sit ene poliske Øje. - ■ — Vi havde molet os! — (0.)
Medlemsmøde.Medlemsmode afholdtes den ¿3. Oktbr., og der var godt en Snes Mennesker til Stede.Bestyrelsen havde gjort sig ganske exceptionelle Anstrengelser for at faa samlet saa mange som muligt til denne Aften, idet den havde udsendt en Del Kort, specielt til de ældre Medlemmer. Det syntes dog ikke i nogen nævneværdig Grad al have frugtel.Aftenen var hyggelig og morsom. Man var flyttet ovenpaa, hvor Lokalerne er pænere, og undgik paa denne Maade den kedelige Kælder med Sand paa Gulvet og Indgang direkte Ira. Gaden — men desværre! — der var nogle, der savnede Keglebanen! —d.
Lidt om Kritik.- o— 
Et Svar til Bestyrelsen.Det var dog eine grausame Salbe, den ærede Bestyrelse i sidste Medlemsblad affyrer mod mit syndige Hoved; aldrig havde jeg tænkt mig, at saa ringe en Aarsag — min lille Opsats — skulde faa saa frygtelig en Virkning, saa havde jeg nok betænkt mig mindst 3 Gange, inden jeg havde afsendt Referatet. Hvor' fristende del end kan være, agter jeg imidlertid dog ikke al fordybe mig i Enkeltheder med Hensyn til de.n famøse Artikel med tilhørende forunderlige Svar — dels fordi jeg ikke er Specialist i Mavesyg- domme, og derfor mangler Betingelser for med tilstrækkelig Sagkundskab at kunne imødegaa de 3 Fjerdedele af Bestyrelsens Svar, og dels fordi der vistnok ikke længere er nogle af Foreningens Medlemmer, der interesserer sig en Døjt for Gnmdlovsturen; lad den nu hvile i Fred hos sine Forgængere.

Alen der er et enkelt Funkl i Bestyrelsens Svar, der trænger til at ses efter i Sømmene, nemlig det „gode Raad“: .... „kom ikke for al skumle i Krogene og kritisere“ . . . . Mod Hensyn til Skumleriet er jeg fuldtud enig med Bestyrelsen; dot er noget væmmeligt noget. Men hvorfor randes jeg til at lade være med det; er det da al. skumle i Krogene, naar man giver sin Utilfredshed Lull a. åbenlyst i Bladet? Det mail vel nærmest høre under Kritikken; og her er jeg ikke enig med Bestyrelsen; hvorfor maa der ikke kritiseres? Er Bestyrelsen bange for Kritik? Man fristes lil at iro det. — [1er stilles Bestyrelsen overfor en Referent, der for en Gangs Skyld fillader sig al have en anden Mening; straks mobiliseres over hele Linjen, og Bestyrelsen slaar væbnet lit Tænderne, hvis den elendige skulde form' sil Angreb; Kritik (aales ikke-----------fra den Kant1?? (jl'r. en lille Bemærkning om „visse afgaaede Bestyrelsesmedlemmers Evner med Heusvn til Kritik før og efter).Kritikken undgaar I aldrig, det maa 1 va>re lorbercdl. paa: men 1 maa være glade, naar d.en —- som denne Gang — kommer aabenlvst trem i Stedet for at blive slikkende i Krogene; saa vil den berettigede Kritik gøre sin uomtvistelige Nytte og den uberettigede kan kvæles i Fødslen.Min ringe Utilfredshed — der takket virre, at Bestyrelsen liar set Spøgelser ved højlys Dag, er blevet til en frygtelig Kritik — var mauske uberettiget; never mind, saa er den i sig selv dødsdømt; — men stilles jeg eu anden Gang overfor det samme Tilfælde, en virkelig eller indbildt Utilfredshed, saa vil jeg have Lov lil at gøre Vrøvl; om 1 saa vil sælte Kritikken i Bladet eller nøjes med at læse den højt paa el af do „lukkede“ Bestyrelsesmøder1 — det overlader jeg lil jert egel Forgodtbefindende.A a g e S c h æ f f e r.*■ * *Du skuffer, Schæffer — Du skuffer dybt — trods din ærlige Aabenhod. — At Du først og fremmest, som gammel Bladmand, kan misforslaa Begreberne Referat og Kritik stut fuldslændigl, al "Du, hvor vi beder Dig om al referere en Tur — selvfølgelig til Uhder- relning for de Medlemmer, der ikke var til Siede — serverer en Skrivelse licit igennem præget af Ulilfredshed — rimeligvis dikloret af et I il fældigl ondt Lune — ja, dot forbavser’! —At Du i samme Aandodrag. som Du indrømmer, at din Kritik var uberettiget, med Fat,hos udbryder: „Her stilles Bestyrelsen overfor on Rotere,ni. der for en Gangs Skyld tillader sig al have on anden Mening,“------  det. forbavser!At Du i samme Øjeblik, som Du for Alvor vil efterse et enkelt Punkt i vort Svar, kom- mer mod ot saa naivt Spørgsmaal, som at vi ligefrem or bange for Kritik — — det forbavser! — skønt, kan man til sidst for- bavses over noget------ fra den Kant?Du skriver saa smukt, al Du vil have Lov til stadigvæk „at gøre Vrøvl“, naar del p.-ær ser Dig. selv om din Utilfredshed er ind



Aarg. Sr. i I>. F I". >S. >S', E. F. Aledleiitsblail.bildt. ! ! ! — Naar man son» Du i næsten overklædelig Beskedenhed forstaar at værdsætte sit egel. Vrøvl saa meget, saa det er fuldtud ligegyldigt, hvad Modtagelse det faar, og hvorinde« del i det, hele taget bliver behandlet. — nm det kommer i Bladet eder ej — saa længe skal man have Lov; men saa man man lil (lengæld ogsaa love ikke oftere at vilde bilde Folk saada.n noget ind, som f. Eks. al uberetliget Kritik er dødsdømt i sig selv. Nej Du! — den er dum — den er grumme dum: men dødsdømt, — tværtimod! — De.n kan, na ar den da ikke sæl les altfor kejtet op, gøre — hvad der jo i mange Tilfælde ogsaa maa være tilsigtet — umaade- lig Skade, forudsat den da ikke bliver imøde- gaaot. Det er del, vi har tillad! os al gøre, og uden denne Imødegaaen vilde man jo ogsaa have faael el baade mærkelig! og ganske vildledende Indtryk af Grundlovs- turen.Ilvor vidt en altfor streng og smaalig Kritik i det hele laget er ganske forenelig med den kammeratlige Aand, der burde være — om ikke eneraadende — saa dog fremherskende i vor Forening — ja, derom kunde der sikker! skrives meterlange Spalter, uden at man derfor kommer et Skridt videre. Hvis Kritikken derimod er grundet, paa virkelig Interesse for Foreningen og derfor former sig som el godt Raad — on hjælpende 1 laand — et Vink, der vil kunne forbedre vore Sammenkomster og i del hele vor b ore.ning, ja, saa har den Værdi — og vær da evig forvisset om, al den ikke vil blive modlagel med slørro Glæde og Taknommolighed end nf den nuværende Bestyrelse.
.1 o h s. B. .1 o il s o o.

Indsendt.—o—
Nogle Forslag.Elevforeningen har del ikke som Bjørnen, ■der ligger i Dvale om Vinteren. Tværtimod, vor Forening lever op, naar Oktober holder sit Indtog. Allerede i September mærker vi det og begynder at glæde os. Til hvad? — Jo, til to maanedlige Møder — et, hvor vi maa tage Damer med — og et, livor vi skal være dem foruden. Hvilket morer’ os nu mest? Sikkert del med Damerne, Øg hvorfor? Fordi alle Bestyrelsens Kræfter lægges i det. Man fremskaffer Foredragsholdere, arrangerer Æbleskive- eller Kaffebord og byder op til Dans. Men kunde nu det ande! Møde ikke ogsaa faa lidt af vor Bestyrelses ærede Bevaagenhed. Sidste1 Vinter — under den gamle Bestyrelse — fandt man 1il Underholdning: Spillekort, Tavleborde, Keglebane, og knude nyde Skuet af den samlede Bestyrelse. Det var lidt bart. Ganske vist var der i Bladet en Enquête med en hel Del Indsendere: Skulde vi have Diskussionsafte- ner eller ikke? Men man hørte intet om det Resultat, Bestyrelsen kom til ved at veje Indsendernes Forslag. Naa, den kom maa- ske ikke til noget. Jeg vil imidlertid ikke sparke til don afgaaede Bestyrelse. Jeg henvender mig til den ny.

Vær ikke fattig paa. initiativer. For det skyldes Idé fa I ligdom. naar man slaar sig til Ro ved Keglespil, — skal vi være enige om det?Jeg vil beskedent fremføre nogle Forslag; duer de ikke, er der vel de, der har dem mere brugbare: (selvfølgelig skal Bestyrelsen først træde lil, naar alle vi andre er ud- lømle). Her er mine:Den ,,lille" Aften falder bort. I Siedel for la.ar vi en Allen med Foredrag eller anden Underholdning og en Dans bagefter'. (Folden ,,store” Allen forbeholdes vel Dans alene for Fremtiden). Hvis Foreningen ikke har Rand fil to saadanne Aftener i een Manned, loreslaar jeg tre Aftener paa to Maaneder.Mit llaab om dette Forslags Virkeliggørelse er dog ringe. Men jeg har flere Ideer. Hvis det lille Møde beholdes, kunde del jo oplages af et Foredrag eller en Oplæsning. Her vilde jo hl ive rigi Fell for vore Medlemmer, der har Talenter i disse Retninger. Brisler ogsaa delle Haab, beder jeg Skæbnen om dette ene: Lad ogsaa de smaa Aftener laa el fælles Kaffebord. Det vilde dog hygge lidt — for Hygge var der sørgelig Mangel paa ved Spillcaffenerne. Terje.Beslyrelsen har med stor Glæde gonnem- læs! ovenstaaendo Indlæg —, der viser en Interesse for Foreningens Virksomhed, der burde besjæle alle. Medlemmerne, men som kim yders! sjældent spores. Lad denne Indsender være Forløber for en Række Artikler om Medlemmernes Syn paa Elevforeningen og dens A'irksomhod.Indsenderens Forslag er yderst lillokkon- do for alle, undtagen Elevforeningens Kasse. Det vilde blive den en lung Byrde, hvis der skulde arrangeres lo store Åløder (hvoraf del ene var Dans alene) om Maanedo.n. 1 del hele kan man efter vor Mening ikke arrangere Sammenkomster med Dans alene more end ém højst to Gange om Anret, saa do store Sammenkomster vil beholde deres gamle Form og Dræg.Derimod er det, en skøn Opgave at gøre de smaa. Aftener hyggeligere — en Opgave, som lamge har foresvævet den nuværende Bestyrelse. Del Resultat, der foreligger, er følgende; Vi vil afholde tre Sammenkomster paa. to Maaneder, saaledes at do to Sammenkomster bliver for Medlemmer med Damer med don gamle Ordning (Underholdning og Dans), og det tredje for Medlemmer alene. Derved kan vi gøre denne tredje Aften saa. meget hyggeligere — idel vi faar Raad til a.t leje Lokalerne paa 1ste Sul og saaledes kommer bori fra den mindre hyggelige Kælder, og sandidig huir vi Lejlighed“lil al skaffe eii lille Underholdning til disse Mødeaftener. — Herved haaber vi,’ af Aftenen vil blive saa. meget hyggeligere, at en af disse let kan opveje lo af de forrige. Bestyrelse n.
Har I hørt —?at Siegfred Poulsen sender- Hilsen til alte gamle Bekendte i Elevforeningen med Ønsket om en god Vintersæson?



O. F. F. S. ,S. E. F. Metllemsblatl.Har I horl, at Bestyrelsen ønsker dot samme?— at der er nogle af Foreningens vittigste Hoveder, der har slaaet sig ned i Hule- rød, for at udarbejde en Bevy lil vort Nyl- aarsgilde?— og al de allerede har samlet alle de danrlige Brandere, der skal afbrrendes nævnte Aften?— og har I hørt, al Incassobanken er 

gaael ind — men at Kontingentet desuagtet sindig vil blive opkrævet?— men har I da hørt, at Balkankrisen hur sal sil Spor i vor lille Forening, idel Grund- fondsobligationeii er gaael holydeligt nod? —
Flytninger:Vakl. Adsersen, Blanco Lunos Allé 7, 3. S.Tage Larsen, Fredericigaade 12, I. S. o. G.

C. G. paubens Cftflg.,
Æeæl Johansen,

Juveler^ Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
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