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Enkelte Blade af Studenter 
Sangforeningens Historie. 

SwdentekSangforeningen havde 
ved Stiftelsen den 5. Juli 1839 
— 33 Medlemmer. J Dsag har den 
350. 

StudenterSangfoteningen gioer 
som oftest felv 2 stoke Koncertek om 

Aar-eh een i hver Semester, samt 
medvirker ved utallige Konterter o. 

l. i velgørende Øjemed. Som Kon- 

certlokale benyttes Raadhushallem 
der kan rumme 4000 Mennesker, og 
Odd Fellow Palæet, der rummer 

1300· 
Den har fuketagct over en Ein-:- 

Ture tit Efandjnaoien i de serv-b- 
ne Aar, og talløse Udflugter tilTans 
matks forjkellige Egne, de her-Imme- 

Iige Pinse-Ture, hvor Ztudenters 

Sangetne har sunget sig Veer til 
det danske Folks Hierte og lagt 
Grunden til den eneftaaende Popui 
laritet, som Foreninger nyder i hele 
Skandinavien. 

Af mere bekendte danske Womit-, 
der for Øjeblikket er aktive Medlem- 
met af SmdenterSangforeningen 
kan nævnes bl. a.: 

Kal. Operasanger Etw. Agerholm. 
Forfattekem Prof. Sophus Bauditz. 
Prof. Ellinger. 
Agl· Skuespiller P. Jetndorff. 
Kemikeren Prof. Chr. Jammij 
Forfatteren, BaronPalMosenkrantz. 
Kal. Qpetasanger Max Muller. 
Komponisten P. E. Lange-Muller. 
Prof» Dr. juris V. Bentzon. 

Ei af Amerika-Roms Medlem- 
met, tand. theol. Kal. Translatør 
Carl Bran er i Gang med at over- 

swtte de danfke Sangtekstek til En- 

gelsf, der vil blive omdelt ved Kon- 
certerne i sætfkilte Tekftbsgec Der 
fktives fra Kobetrhavm at Oversast· 
Deren hat alle Betingelser for at 

kuane pkæftere et smukt. Resultat- 
idet han et baade Translatør San- 

ger og Digtexu 

Proverne drives i København med 
mægtig Jver, meddeles der endris 
den-, Korets endelige Sammensckts 
ning vil blive fastsat en af de førfte 
Dage. Der findes nemlig for »Lie- 
blikket 8 Suppleanter paa hver 
Stemme, som skal træde til, derfom 
en ellek anden er fokhindret i at 

deltage i Tourneen. Suppleanters 
ne nærer alle et fromt Haab om, at 

noget saadan man ske. 

Amerika-Turnus Protest-h 

Monptins Christian, der er fsdt 

fden 26. Sept· 1870, tog 1889 At- 
tium og blev immatkikuleret ved 
swdenbavns Universitet, hat desuden 
faaet en indgaaende militæt Uddans 
nelse. Siden 1889 Medlem of Stu- 
denterfokeningen, og fes jcevnligt 
ved kobenhavnske Studentetfester. 
ShidcntersSangforeningen hat fun- 
net glasde sig ved hans sækegne Jn- 
teresse, og de hat ofte vætet Gasster 
paa Sorgenfri Scot. 

U 

Etudcuterfangkrnes Routr. 

Sangernc oil ankouime til New 
York den 16. Maj. Efter Komet- 
ter i Pertte Ilmboy nq New York 
den 17. og is. Mai gnar Tut-en 
den 19 Mai Morgen :i1 Washing- 
ton, D. C» hvor Zanqerne eftcr 
Jndbydelse af Ptceiident Taft vil 
imige ved et »Gott-en Party« i det 
Hoide Hus erdaa den 19. Maj 
Estermiddag Kl. U. Den danske 
Gesandt, Grev C. Moltle, gennem 
hvem Pkæsidentens Jndbydelie er 

overbragt StudentersEan,-erne, hat 
bedet disse betragte fig 5om hans 
Gester under dekes Washington-, 
Ophold Lsrdag Middag den 20. 
Mai reife-r Sangerne direkte til 
Chicago, hvor de vil ovholde sig 
ito Dage, 21. og 22. Maj. Derei- 
ter kommer Racine den 23. og Mil· 
wankee den 24. Maj. Dei-pag til 
Minneapolis —- St Paul, og til 
Omaha den 28. Maj. Pua Alba- 
gevejen Cedar Falls og andre By- 
er, med hvilke der the et trusset 
endeliqcs Artengenienter. 

Sangetfætdcas Mit-ad 

Formandent L ce- a e V ig H o 

Enft Henrik Christo- 
pherspn Født 4, Ang. ist«-L i 

Kobenhavn Zøn of Krigsadfesior 
C· Chr» Student fra 1879, Lærer 
ved Hcrrcns Elevfkole 83 — 87, 
medicinsk Examen RO. Hm- prakzi 
seket først i Lyngby jene-re i Toben- 
havn. Cn mcget bekendt Læge. der 
er lige«faa populasr og afholdt af 
sine Patienter sont af sine Sangs-re 
Bello-der forfkellige Tillidshverv 
Revier Lægestandem sanledes Se- 
W i den alm· daner Lægefvrs 
Mino, Mieter i Ktbenshavns Lege- 
Wning og Lægetnes Enkekasfe 
Eisen Okt· 1909 Form-and for Stu- 

,. hsmsoteningeu 

Dirigentem Kal. Operarepess 
.iit·r Salomon Frei-erst 

Levyiohn, R. af D. Født14. 
Okt. 1858 i säh-how Ssn as Gros- 
serer M. C. Z. Student 1876. 
Studerede søkst Polytcknik, senkte 
Musik. Operarcpetitør ved Tet Zion- 

geliq Theater fiden IRS-L Musikars 
kinak fra 1899. J Befmrclfcn for 
Ccecilieforeningem Massen-r i Sam- 
fundet til Udgivelfe af dansk Musik, 
og Mcdlcm of den kobenbaxmsfe :le- 
deling as det internationate Musik- 
selskab. Formand for Stadt-mer- 
samfundets erbejdersswnccrtcn 

Tirigent for S. S, 1881 til W, 
og igen fm Ums-. En umaadelig 
pounjær Mann blaudt Student-er- 
Sangerne oq Opera-Ins Rai-steh 
Gennem jin mangeaarige Virtsouk 

heb i StudenterJSangforeningen hat 
han oidst at bei-are dens Prestige 
som en af Europas bedste Monds-, 

Sangforeninget Hat betydet over-; 
erdentlig meget for dansk Musik- 
liv. Man forsikrer os om, at han 
et en ,,good fellow«, og at det sam- 
me kan figes om alle de andre af 
Sangekfwrdens Mænd. 

jegl· Kammerfanger 
Delqe Rissen. Om denne hat 
vi allerede bragt en lang Artikel. 
Hatt er ligefom Levyfohn og Holbsll 
Ridder af "Dannebrog, fsdt den ö- 

September 1871 i Ryde, Student 
1888, Sand. -phil. og Grovfmed, og 
han debuterede paa den fangeliqe 
Opera 1897 fom Mesiftofeles i 

»Faust«. J Mrelsen for Sim- 
fpillerforeningen, en qlimrende Ten- 
uisispillen Gar frs stn M 
liqste Studentektid met Medlem qf 

IStut-)euter-Scmgfortaningen og hat 
deitaget i de flefte af dens Zure- 
Solist oedi den dankt-amerikanis-! 
Takt wo Aarhngudftillinaen 1909. 

i —- 
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Atkitekt og Mut-meinst 
Lin- Sold-U Født IHTU i 

sihhim., Zøn ai cn Tiscncmsnmjon 
Etudcnt lsNL Ave-it :"irtitektui«- 
fiel-n inm senniminkcmict i Dumm- 

havn og den tilivarendc Institution 
i Berlin. Hat i mange Aar hart til 
EtudcsntersZanngreninsan heckende 

031 meit fremragende Dem-ster- 

Studenter-Sqngforcniugeu sendet 
Hilfem 

ZtudenterSangsoreningen hat 
ira Fisbenhavn iendt en Hiler til 
Amerika med en hiertelig Tat «for 
den overvældende Elfkvcerdighed, der 
vises oö «fra alle Sider.« Sangfors 
erringen retter iærlig sin Tat til alle 
de mange danike Foreninget rundt 
omkring i Amerika, der er kommen 
de daner Studente-Sausen san 
venligt i Wide, og ilutter med en 

Mk til Pteöien for den mægtigc 
Stttth den hat ydet Formgendet." 

Koug Some used Michal-m 
En Afholdstale for 725 Aar fide-J- 

Kejfer Vilhelm den Anden er ikkez 
dct enefte kronede Hovedr. fom hat-( holdt en Afholdstole. Længe fir; 
vor Tib, nemlig i Slutningen aH 
det 12 Aar-hundreds regerede i Notgej 
M Even-. l 

Gan var oprindelig bestemt for 

s- 

den gejstlige Stand, ist-end Omftæw 
digtiederne kaldte ham til Norges 
Treue-. Dette i Forbindelse med en 

ljjcvlden Mitalenhedsgape gjorde, at 
han stundom fremtraadte som sit 
Folts Laster-, der med Oder-bemä- 
ningens Kraft fette Ordet for See- 
delighed og botgetlig Orden. 

Ten Last, han faa træffende stil- 
drek, er ikie bleven svagete, men ina- 

«rere surrte-re i den henløbne Tid og 
,udg-r et af de store Onder, hvotuns 

der Nutiden stiften 
Anlcdningen til Talen var nogle 

blodige Uroligheder, som Aar 1185 
sorefoldt i Bei-gen. 

Frcnunede iiøbmasnd havde nein- 

Iig tjlsørt Bycn faa wegen Vin, 
at den folgte-S’1ige saa billigt som 

.Øl. Dette havde til Folge, at man- 

ge berusede sig og yppede Klammeri 
IPan den Maade var fleke of By- 
foliene og Kongens egne Stride 
incrnd blevne drasbte og saure-de 

Eisingen-Es Tale lsd fault-des: 
»Englænderne, som bringet ns 

Hvede og Honning, fint Mel og 
Wiede, sfylder vi Tak. 

Liqesaa bsr vi ogsaa takke alle de 
Mit-nd, fom tilfører os Lærred og 
Her, Voksji og jiedler. og alle andre, 
som forsynek os med Vater, der er 

os uundværlige eller i det inindste 
nyttige. 

, Linderledes er det med Tyskerne 
J Te totnmer hekhid iMcvngdck med 
zstore Skibe for at bente Ein-r on 

Jtørket Fifk, sont Landet selv den-Den 
iog i dets Sted bringet de os Vin, 

jsoni baade mine Mænd og Byens 
IFolk er konine i Vane med at ksbe 
! Af denne Handel er kommet sior 
Illlnttc og intet godt. 

Menge hat tilsat Livet, andre hat 
jmjstet Uenimer eller lidt anden Sta- 
Yde, som de itte fokvinder, san leenge 
de lever. « 

Alt dette volder Drullensfabcsn." 
vakerne fortjener dekfot ftor Utat 

af mig for dercs Ilomne her til By, 
en, og saa fremt de vil bevare deres 
Lin og (5!lods, maa de begive jig 
tsort iusrfra jo for jo hellem 

J san selv let indse, hvad Frag- 
ten csr af Drullenslab, hvad Fordel 
og hvad Tab der er ved din· Tot 
farste cr, at den, Tom hisngivcsr Fig 
til Truktenstab, ikte længere tænker 
paa at for-ge sin Fortune men til— 
kastter alt, lmad ban cis-r oa har, og 
Tilfrediistillrlse af hans onde Lyst 
er den hole Erstatning, han faar for 
sit Tab. 

Tcsn Mand, fom tilforn var lyfs 
fcliq oz1 vell)aoende, blinkt usfeL 
fanjg pp foragtet, huis Zwist-n- 
staden lange faar LoI til at raade 
has han: 

Tet ondet Tab, som folget af 
Truktcnstab, or at Drankcken mifter 
fin Hufommelie, saa ban glcnmusk 
alt det, iom han bukde etindtcn 

Tet tredie er, at han attraar alt, 
hvad der er utilladeligt, frogtrr itke 
for at tage Gods med llret og zwin- 
der med Vald. 

For det fjerde opasgges den Ve- 
rufede til Vild .Didjtghcd, saa at ban 
intet taalcsr entcn i Oxd ellcr Ger- 

ning, men hævner dobbelt, hsad der 
er fokbkudt imod hom. ogsaa fode- 
des han til at udøfe jin Hat-me paa 

dem,1·om er aldeles ustyldigc ng 
Hagesløsc 
) Truttenskabcn fvæktcr ogfa Lese- 
’met og gør det ufkiktet til at taale 
Befvækligheder. trættek det ved Nat- 

Jteoaagem fordækver Blodet i alle 
HLennner oq Ledemod, hvorved Hel- 
ihredet aldeles forstycres. 
; Er det nu kommet faa vidt, at 
ibaade Esjendam og Gelbred oq For- 
Hmd et saaet til Grund-, da dei- 
HVer denne Last Mennesket ftedse vide- 
:re frem fka det onde til det væxre, 
saa at un oqlaa det fordre-ves, fom 
hidtik var i Behalt-, nemlis Mens. 
W sit-l 

Godc Sceder og Lcsvereglek rin 

get-gies, Synden bliver kast, den ol 
mægtige Gud og alt, hvad Net og 
godt er, forglemmeö, og aldrig ven- 

der Lauten sig hen paa det ande- 
som man bar bebt-yet 

Betænket, nu, J Brausen- hvad 
leders Lod vil blive, naar J engang 
ital for-lade alt, baade Dkukkensh 
den og Lwek, ovewejer bog, hvoc 
meget denne Adfætd afviger fta det 
rette, thi i alting bar der være Maa- 
de. 
.Migimanden bit i Fude vak- 

te blid og sagt-neug, men i Fei- 
de barst oq Mmelig fom Ltvm 

Votqete og Btndet bit oqfaa 
leve eftet der-es Stand oq Stilling, 
erva fis Gebt med III-beide oq 

L 

paa retfætdig Munde bevor- sei 
med Foksiand og gerne dele mcd 
andre Qg de, Tom er i ringere 
Knar, bsr være taknemmelige og 
tjene den-S Foresatte med god Vil 
lie og efter Evne. « 

— Denne Tale af Kotigen vandt 
statt Bifald hos alle forftcmdige 
Mænd og blev meget kost- 

,,Mm.« 
W 

Stolen og Livei. 

Nu hor vi Forum-, Solen stiger, 
varmer,1yiek — Dagene bliver lern- 
gere for hoert Døgn, der gear. 

Livssafterne har trale Knopper- 
ne briftck, Blade og Blomster fodes 
Landet over, Fuglcne beilet og bygs 
get og ved ikke Rede paa Tiden. 

Ja, Solon stigct, dens Simois-r 
er en scyllende Flod of Livsmagtkr 
nd over Jordcsm anvmildt sent-er 
den os I"in Riqdom misan Damme 
qamc Alt for faa ikønner paa So 
lens dykcsbate GIder. alt for scm 
tasnker vom hvilke Skatte den sen- 
dcsr o:- Zwis Foik kendie Eolens 
vidimderliqe Virkning paa alt le 
1scimk,ildc der vcrre fasrke syge 
og fombøjede Mennesier, end der 
et. 

»Wo. Solen ikke komm-er, kom- 
mer Lasgcn«, siger et gammelt O1d. 
Set- mcn jig om, vil man kaa 
Sandhcsden beim-steh Jkke for in- 
tcst talrr man om Skngefider as 
Tilværeisem Skyggefiden —— den sel- 
fattige Side, Arnestedet for menne- 

itelig Kummer og Elendinhed. — 

Sollyscstii batteriedræbende Evne er 

anerkendt af alle lægevidensfabeligt 
bannt-de Verdcn over. Vor hemmte 
Landsmand Zinkens stote Opdaqkls 
se paa dette Omtaade er tun et Led 
i den Udvisling, sotn Videnskaben 
for Tiden er inde i angaacnde Ly- 
fets styrfende og lægende Virkningser 
overfot alt levende —- sygt og sandt- 

Engang bessgte jeg enMand, iom 
havde været Zinkens Patient. Fsr 
denne fic ham ind under Lyskurem 
havde han gennemgaoet frygteline’ 
Lidelfer for at genvinde sit Hel- 
bred. 

»Im elfker Solen,« fugdr haIU 
»Al: det Lys, jcg lau fau. lulker" 
jeg ind i mit Hjem Solon gav mig 
Sundhed og min Livsglædc; aldkig, 
aldrig slal jeg glemme dens Vol- 
aemingcsr inmd mig.« 

th Vor en ftmalisnde Sommm 
dag. J brede Vundter strammede 
Insel ind nenne-m Vinduet og anb- 
ne Lager og fyldte hoc-r Kqu i bans 
Eine 

Jeg tænkte paa de mange Hiern, 
book der næstcsn gøres det mest mu- 

lige for at holde Solon »de. Der 
rulles nisd for at »Musik« Møblkb 
m-. disk lmsngcs Gordius-r ov, for- 
di »Einem-M Mel-, det er bygcvz 
ligt oft-. 

Ak, book der købes ilke tidt den4 
mode-tue »Hygge«. « 

Sollyse Stucx mrd hoja Vinduer 
og rigelia Abgang foI L« set er 

istst og fromme-it det, man man 

stille som Vetinqelse noar man 

vwlzwr Tia m Lcsjlithd Det gal-; 
der for baadc By og Land. 

Slønt man stulde synes, ut Land 
lwme fund-c- sna rigeligt Lyk- j de- 
fes Sinkt-, staat der endnu mangcs 
Etcder mcsxust tilbage at Infle i den- 
Retning. Sovwasrellet f. Els. liq- 
qcr ofte- mod Nord: tidt or det et 
of de- mindste Vnsrclket i hele Bo« 
llgen. Det er galtl Sowelset 
bar Unsre den ftøkfle og lyfefte Stuhj der staat til Randighed; Dagenx 
igennem bsr den væte udsat for del 
meft mulige Los. Soveværelfet erv 
det qunftigfte Sted for skadelmei 
Buttetieci Lin og Vækstz tidt er det- 
Arnejtedet for mange af de Sog-. 
vom-tm dcsr hækgek Ojemmene Enf 
daglig Solvasl er en god Forbundssl jælle i Klumpen for Zunsdheden —- 

Sundhedem der betinget Livsfylden 
og Livsfsleliem Mennelkets gode 
Islgefvende l baade lyse og mtrte 

« Dase. 
Man tilbtinqer jo more end en 

Trediedel af sit Liv i IMM- 
vq det er W den Ad, der an- 

vendes til at sen-eile Lin-Italien 
og Lkvsmodet, dekfor bit det we 

Hiter fundeste Obd. 

Ja, Solm er Livei, OW- 
Mdeth W. 

( 

O . En Mund eller en 
« inskes Sei-Um- i cnhvcr 

w m Nyqd cs at 

trpsirscntcre osz og vixle sum Aaun for 

Saum oq lldlwdklien of voxc iman 
ttltdcnoutkNlik·»1c:—»s., fansom nswss 
oq isilnndsk chsild, Wulst-DE entz m- 
ncstc W1«occri1nn«c1«,Mast T he og Hund- 
dmcr; Z weinlitccu jimjim nost VI n- 

nclsmrsust, szttclsasrsstk Tumlswnrstcs 
tm samt Lundinss koniscme End-»Tr- 
fimp. Llf en 23 Ccntizs Flusse Inn kn- 

hver Hussnmdcr pan et Mnun lu nls 

bete-de s) Wallonrr pcmndc fl1im1is-;:dr 
E n c b as rd r ikkr, Visrdms fernerij 
aniljcdrit Vcd Tkrcsks Wirsxcnntnmd 
om m stafsc Tun m Flastc cllrr sum 
sum til oø for site Flastcr Encmrfirup. 
Ewka LUNDINS 

Ussirtukti 
Tritte. 

Cum-site 
Raim- 

junipsk-Ms 

2 50 is Nskk MICH- Wocn ustskoss ;24 M W san-u Hals-« 

Lands-is Enebtkrdtillc, 
det encste regte, er alkoholfrit, mere 

velsmaqende end Rout- eller Lager- 
bcser, bekommeg af medicinske og 
kirkelige Authoriteter. Agenter can 
bcgvnbe uden Pcnge oq staffe sig 
store Jndtægtcr ved Salget as Kon- 
denferet Enebærsiruv oq vore vorige 
Familie-Præparater· Send os Te- 
reg Navn og Adresse-. Vj ikaf ftrax 
starte Dem i detme Forrctning frjt. 
Tuitxiv Lundm C Liv» H; Hi- North 
Eliknbrlh Inn-« Cis-nach Illinois-. 

Solens Stkaalek er en lellende 
Flod of Lioskraft nd over Verdem 
den erLivtzlildem der springer udew 
for hver Mand- DIU ssg til den, 
nu hat vi jo For-nar, og Dache 
bliver længere for hvekt Dsgn, der 
Anat Tot er Solon-:- Tid, ui gaar 
i Msdr. (»Refokm«) 

Drautcreus Siælstilstand. 
As Prof. Dr. E. Bleulek. 

(»Umschau".) 

Dtankekens kalench er to Reck- 
ker forjlellige Cgenssaben de med- 
fsdte Ejendommcligl)eder, der er 

ZEIle i, dels at han faldek for »Al- 
loholsrislelsen og deli» at han oed 
Alloholen flades mere i jin Hierm- 
end andre, og betratest de ved Also- 
holm fremtaldte Egenflabm Den 
fttstr Gruppe er meget forilellig, 
de fidste kct estsartede, da alle Men- 
nesker i det stote og hole vaa sam- 
me Munde forgiftes ved Alcohol-km 
kun den ene 1 ftærlere, den anden 
i mindre stærl Grad, selo om visse 
Frpmtoninger som Trankemalskab 
lun forctommcr ord- et Mindrelal 
af Jndividet. 

ZU Oe CchchSL Fick klkklkk 

og fremmer Tilbøjcslighcsdsem hsrek 
en svag Villie, sædeliqe Manglksr, 
Trangen til Zelslabeliglwd, fnm no- 

re Tritlcsliklcp mir san jnrlig Tes- 
uocn finde-I blandt Tranks-km- et 

start Antal ,,Kraftkatle«, der for 
det meste can taale alt, men eilige- 
-t)ed til sidst bullec under for den 
smdige Satt-stelle dernæft Futt, lom 
ilke tsaa alncindelig Maade lan af- 
iinde sig med indre eller ydre Li- 
dclflsr og derfor tyr til det bedro- 
geriske Glas. Og endelig ferer Trit- 
kefkikken ogfaa mange normaleMen- 
nelker. der er nsdte ellek mener at 
vwre nødt til at dritte med, i For- 
dæwelfe 

Den Stabe, Menneltet lidet oed 
Alloholem rammer for det ftrlie 
Fjlellesllvet FIlellecne blioek met-e 

let-ende, ceggeö lettere, men weilt-g- 
tiger ogiaa hurtigeke. De faak ogs 
lau en ftærtere Jndflydelle paa Ev- 
nen til at tænke og handle, lau at 
Overlæqet forsttmes Det er alt- 
isa like sanfte tlgtlgt, at Altoholen 
ilær tun sdelægger de finere Is- 
lelier; de kan bat-e ikke komme til 
at gjre fig qældende, fokdl en sod 
Haut-Uns krævet Tid oq cstrttans 
ke, medens der til Udjvellen as us 

Rast-heb kun seh-ve- en sieble 
ltg Opbrusulnq. M ek stunden 
til, at lau mange Denken der i 
Familien er de Mk Mikunh s 
Sellkab tun selbe for hilft behage- 
llqe Mem-sieh 


