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D en 18. November 1939 afholdtes under god Tilslutning aarlig Generalfor-
samling. Dommer Thygesen var Dirigent og Formanden og Kassereren

aflagde de obligate Beretninger om det svundne Aars Forløb. Da Reinstrup og
Mohr efter lang og fortjenstfuld Virksomhed ønskede at fratræde, nyvalgtes til
Bestyrelsen Læge Erik Bardram og Sekretær Axel Vigild. Baastrup, Oluf Peter-
sen, Karl Sørensen, Aage Scheibel og Jørgen Paulsen genvalgtes. Efter General-
forsamlingen, der fandt Sted paa Salen, fortsattes Samværet med en fornøjelig
Fest hos Davidsen.

Spilleaftnerne har haft vanskelige Kaar i den forløbne Sæson. Paa Grund
af Varmerestriktionerne blev Salen paa Regensen ikke opvarmet, og vi maatte
flytte ned i Biblioteket, hvor det kneb baade med Varme, Plads og Stemning.
Efter nogen Tids Forløb blev ogsaa Biblioteket kuldelagt, og Spilleaftnerne
flyttedes ud paa Aaboulevarden til Davidsens Vinrestaurant. I Maj Maaned
blev der overhovedet ikke spillet. Ogsaa Serveringsspørgsmaalet voldte Besvær
paa Grund af Kafferestriktionerne. Da Portneren ikke ønskede at fortsætte den
trufne Aftale, ordnede man sig med Café »Himmerige«, der nogle Gange bragte
Kaffen over paa Regensen. Imidlertid maatte »Himmerige« kort Tid derefter
lukke (dog ikke som Følge af Aftalen med Regensianersamfundetl).

Det er umuligt under de nuværende Forhold at lægge bestemte Planer for
den kommende Tid. Den i de senere Aar med saa stort Held arrangerede Som-
merfest med Damer vil i Aar ikke finde Sted. Til Gengæld er det under Over-
vejelse, hvis Forholdene til den Tid tillader det, til Efteraaret at mødes med
Regensianerne for at festligholde Klokkerinstitutionens 75-aarige Bestaaen.

Red.
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Mohr og Reinstrup

en 18. November 1939 skete der en for Regensianersamfundet sørgelig
begivenhed: Paa generalforsamlingen denne dag nedlagde dr. Harald

Mohr og politimester Ejnar Reinstrup deres mandater i bestyrelsen.
Aar efter aar havde de truet med at træde tilbage, fordi arbejdet i bestyrelsen

voxede dem over hovedet, men nov. 39 blev det altsaa alvor.
Mohr kom ind i bestyrelsen 12. December 1931 og Reinstrup 9. December

1933. Reinstrup afløste H Elmquist som sekretær. Med aldrig svigtende nid-
kærhed røgtede han sit hverv, og protokollen i dag kan tjene som mønster for
enhver forening i verden.

Ved forberedelser til vore fester var Mohr og Reinstrup foreningens højt
skattede gastronomiske experter. I aarenes løb har de ydet et enormt arbejde i
branchen »prøvemaaltider« - især hos Davidsen; de har sammensat vore
menuer og givet vore sammenkomster den rette kaloriemæssige, vitaminholdige
og spirituøse ramme -- ovenikøbet til den rette pris.

Ved Regensianersamfundets spilleaftener den 1. lørdag i hver maaned for-
sømmer Mohr og Reinstrup aldrig den bridge ved lokalets mest østlige bord, som
de sammen med Kr. Müller og Hans Ulrik Møller eller Brun-Pedersen har
hævet til noget chronisk, en spilleaften-grundpille.

De to gæve Regensianere, de prægtige kammerater skal have en hjertelig
tak for det arbejde, de har udrettet i Regensianersamfundet, og for hyggelige
timer i bestyrelsens kreds.

Chr. I. Baastrup.

Regensliv i Provinsen

Et Eksempel til Efterfølgelse

ESVÆRRE maa det ofte være vanskeligt for gamle Regensianere i Provin-
sen at bevare Forbindelsen med den røde Gaard og dyrke Minderne om

Livet derinde. Ikke desto mindre har netop Provinsen ved forskellige Lejlig-
heder vist et Initiativ, som baade Regensen og Regensianersamfundet ser paa
med stor Glæde.

Ved en af Vinterens Spilleaftener modtog Regensianersamfundet følgende
telegrafiske Hilsen: -

»10 ,gamle Regensianere samt deres Kvinder stifter i Aften Slagelse Regens-
ianersamfund af 1940. Sender regensiel Hilsen.

Fog.«
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Der blev omgaaende svaret med: »17 gamle Regensianere samt deres Kort
og Whisky hilser den nyfødte.«

Regensbladet ønsker god Lykke fremefter. Det skulde glæde os, om vi en
Gang imellem kunde modtage en lille Beretning om Barnets Vækst.

Red.

Patricierklubben

Patricierne 1926

Rosman Mehl Paaby

Mejlgaard Bouet Sterndorff

- OM et Led i den tidligere startede Serie Artikler om Regensianersammen-
slutninger fremkommer nedenstaaende lille Beretning om Patricierklubben.

Patriciergangen eksisterer saavidt jeg ved endnu paa Regensen - omend kun
som et Navn. For dem, for hvem Patriciergangen er ukendt, kan det oplyses,
at den er beliggende paa 2. Sal i'Tværfløjen under det i tidligere Tider saa
bekendte Admiralitet.

Patricierklubben stiftedes i Foraaret 1919 af stud. polyt. Th. Møllgaard og
stud. polit. Albert Larsen.

Motivet til Foreningens Dannelse var ifølge de fra dengang foreliggende'
Optegnelser Ønsket om at danne en Modvægt mod den Spidsborgerlighed og
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Plebejeraand, som herskede paa Gaarden -- ogsaa paa 2. Sal -_. De fleste havde
den stygge Vane at staa tidligt op og gaa tidligt i Seng, noget somvar Pa-
triciere en Pestilens og Vederstyggelighed. Ved Konkurrencen om Formands-
pladsen vandt Møllgaard ved 5 Gange i een Uge ikke at staa op, før Vagt-
paraden var trukket op.

Klubben udvidedes kort efter Stiftelsen med 2 Medlemmer, og de 4 Klub-
medlemmer levede et fornøjeligt Klubliv paa Gaarden, indtil 3 af Medlem-
merne ved Eksamensafslutningen i Foraaret og Sommeren 1920 flyttede.

Efter denne Aareladning førte Klubben selvsagt en meget stille Tilværelse,
indtil den efter Omflytningen i Efteraaret 1920 blev suppleret med Medlem-
mer, og nu begyndte Klubben at gøre sig gældende i Livet paa Gaarden. Der
udformedes særlige Regler for Optagelse i Klubben, bl. a. Aflæggelse af et
meget kompliceret Patrieierløfte, (jeg . _. . hidtil uværdig lover 0. s. -v.), og
man var meget kritisk med hvilke Regensianere, der fandtes værdige til at tage
et Værelse paa Patriciergangen i Besiddelse. Helt let var det ikke at sortere
uønskede Liebhavere til Værelserne fra. V. P. maatte sande dette ved Lodtræk-
ningerne om ledige Værelser, hvor der i givne Tilfælde mødte pointstærke
Straamænd op for at holde de uønskede borte. Naa, men det lykkedes altsaa at
faa samlet en værdig Flok, og i 1921 kunde man som Patriciere notere 4 Medi-
cinere (D”Hrr. Meilgaard, Sterndorff, Paaby og Bouet) og 2 Jurister (D”Hrr.
Mehl og Rosman). Hvert Medlem havde sit patricielle Embede. Formanden,
Consulen, førte' Forsædet saavel i Klubben som i Patricierretten og var udrustet
med betydelig Myndighed, medens de andre Medlemmer var tillagt andre Klub-
og Retsforretninger og betegnedes som Prætor, Ædil, Quæstor, Censor og Cel-
larius.

Disse seks, der forøvrigt alle tillige var Pipianere, indrettede sig nu paa
Gangen. Hver Dag indtoges Kaffen, der blev lavet af Medlemmerne efter Tur,
samlet paa Gangen, hvis Benyttelse blev andre, uværdige, forbudt. Ogsaa Klub--
gilder med Spisning og Medicinerspiritus arrangeredes; en Menu med Boeuf
patricieux, Gaffelbitter, Smørrebrød fra Skindergade, Ostepind og Kaffe viser,
at Appetitten var der intet i Vejen med. I det hele taget gik Livet højt og flot.
Klubben fik sit særlige Emblem, som alle Regensemblemer dengang lavet af
en opklippet Vinkapsel. Da V. P. i 1921 fyldte 50, var Patricierne ogsaa blandt
Gratulanterne, og V. P. modtog under megen Højtidelighed Udnævnelsen til
Æresmedlem. For de seks Medlemmer var det en herlig Tid; de omkringboende
var maaske ikke altid lige begejstrede, naar Patricierretten en sen Nattetime sat-
tes paa et Værelse hos en Regensianer, der var faldet i Klubbens Unaade, og
som ved Hjælp af Øre- og andre Sprøjter blev erindret om, at man ikke ustraf-
fet kunde udæske de høje Herrer; men iøvrigt er der ingen Anledning til her at
komme ind paa de enkelte Bedrifter, som altid vil have en vis Lighed med andre
Sammenslutningers Oplevelser, selv om forskellige Tider giver dem forskellig
Kolorit.

Alting faar jo imidlertid en Ende, og ogsaa Eksamen indhentede selv Patri-
cierne. Ved Udflytningen i 1922 fandtes ingen værdige til at overtage de glor-
værdige Forretninger, og Patricierklubben forsvandt dermed ud af Regenslivet.
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Samværet paa Gaarden kunde dog ikke glemmes, og omkring Nytaar 1923
fik Consulen, Meilgaard, den Idé, at Patricierne ved Hjælp af en Vandrepro-
tokol kunde holde sammen. Ideen vandt samlet Tilslutning, og V. P. erklærede
sig villig til som det faste Bindeled til Gaarden at deltage i Protokollens Rund-
gang.

Denne Patricierprotokol er det, skønt Medlemmerne er spredt over hele
Landet, lykkedes at holde i Live, og Protokollen, hvoraf flere udskrevne Eks-
emplarer selvfølgelig forefindes, gaar stadig sin Gang Landet rundt.

En Protokol alene gør det jo imidlertid ikke, man maa ogsaa mødes engang
imellem, ellers bliver den rent personlige Forbindelse mellem Medlemmerne
for fjern. Et saadant periodisk Møde blev derfor besluttet, og Patricierne, der
havde været samlet ved Regensjubilæet i 1923, mødtes derefter i 1926 paany
i København, hvorefter Møderne skulde gentages hvert 3. Aar. Efter at alle
Patricierne er blevet gift og Familiefædre, er Møderne forlagt til Patricier-
hjemmene og efter et heldigt Forsøg suppleret med Patricierkonerne, der alle
har forstaaet at goutere det patricielle Frisprog samt andægtigt at paahøre
Beretningerne om Patriciernes Bedrifter, naar Minderne ved Sammenkomsterne
overvælder Mændene.

Omkostningerne ved disse Møder er hidtil tilvejebragt ved et sindrigt Bøde-
system, som hviler haardt paa den, hos hvem Patricierprotokollen slumrer for
længe. Emblemet, den opklippede Vinkapsel, er senere erstattet af et af Ædilen,
Sterndorff, tegnet fint Sølvemblem med S. P. (sodalitas patriciorum) i Slyng.

Bindeleddet er dog stadig Regensianerfællesskabet, og da vi tilfældig i 1929
hørte om en udflyttet Teolog, der havde sendt V. P. et Beløb til Anvendelse
til regensielt Formaal, dukkede den Tanke op, at vi ogsaa paa tilsvarende
Maade gennem vor Regensrepræsentant V. P. kunde følge med i de skiftende
Regensianeres Liv og Færden. Dette Patricierlegat, som traadte i Funktion paa
V. P.°s Fødselsdag i 1930, har siden da ydet et beskedent Beløb aarligt til almen-
regensielle Formaal. V. P. har altid paa udmærket Maade forstaaet at anvende
Beløbet til saadanne Formaal, og for os Patriciere har det kun været en Glæde
at kunne udtrykke vor Taknemmelighed overfor den røde Gaard for de svundne
Studenterdage herigennem.

Prætor.

(-
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V.-P. Legatet

Foranlediget af omstaaende meget beskedne Bemærkninger om
Legatet har vi bedt Vieeprovsten fortælle »Regensen« om Legatets
Virksomhed.

den Skrivelse, i hvilken »Patricierne« den 5. April 1930 overdrog mig det
hæderfulde Hverv som Uddeler af ovennævnte Legat, hedder det om

Motivet til Legatets Oprettelse, at de paa Klubbens IO-aarige Stiftelsesdag har
ønsket at stifte det »til Minde om de glade Dage i den røde Gaard« - »for
at vise vor Taknemmelighed for, hvad godt vi har nydt paa Regensen«. - Om
dets Størrelse og Anvendelse hedder det derefter: »Legatrenten, 100 Kr., vil
hvert Aar blive Dig tilstillet paa Din Fødselsdag, og vi beder Dig drage Om-
sorg for, at den anvendes til almenregensielle Formaal eller skænkes til en eller
flere brave Regensianere af Hankøn, ganske som Du ønsker det. Naar Du
engang dør -- det ske sent - vil Legatet blive uddelt paa Din Fødselsdag efter
de Principper, Du fastsætter de kommende Aar«.

I Erkendelse af den Visdom, der rummes i det klassiske Ord: »at gavne og
fornøje, hav stedse det for Øje«, er Legatet i det forløbne Tiaar i første Række
anvendt til det regensielle Livs Forsødelse og den regensielle Sundheds Fremme.
Der er saaledes efterhaanden anskaffet tre Tomandstelte, der er laant ud saavel
til Weekendophold som til længere Ferieudflugter baade i Indland og Udland.
Teltene, et gult, et grønt, et hvidt, er forsynet med Oversejl og har vakt en
for Regensen smigrende Opmærksomhed, hvor de i Skov og Klit er blevet
opslaaet. I samme Retning gaar Anskaffelsen af Kogekar, Primusapparater,
seks Soveposer og to Rygsække. Af Sportsartikler er anskaffet en Romaskine,
Badmintonnet og desuden Støvler til det Fodboldhold, der hvert Halvaar -
med mer eller mindre Held dog altid med stor Dygtighed forsvarer Regen-
sens Farver overfor Studentergaarden. Som en værdifuld Forøgelse af Mørke-
kamrets Inventar er anskaffet et Forstørrelsesapparat. Over disse Herligheder
er Paalæget om de »brave Regensianere af Hankøn« dog ikke glemt, idet der
er ydet enkelte saadanne en Haandsrækning, naar det kneb med Likviditeten.

Skønt Kommunitetet baade med stor Liberalitet støtter Regensens Sportsliv
og strækker sig vidt for at imødekomme Ønsker, selv hvor det drejer sig om
Ting, der er rare at have men ikke strengt nødvendige, er Regensianernes Ønsker'
_ hvad gamle Regensianere sikkert husker fra deres egen Tid - altid adskil-
lige Baadlængder forud. Til Mindskning af denne Afstand har Patricierklubbens
Legat i de forløbne Aar været til god Nytte; og det vil sikkert blive om muligt
endnu mere paaskønnet i den kommende Tid, hvor der desværre er Udsigt til,
at Kommunitetets Sønner kommer til at forsone sig med den Tanke, at deres
Fader ikke er den Krøsus, de hidtil har anset ham for; saa er det nemlig rart
at have Onkler.
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Af Regensens Annaler

Oprettelsen af Provsteembedet

EN 24. Dec. 1636 udstedte Kong Christian IV et aabent Brev om, »at der
herefter altid skal anordnes en skikkelig Mand til Præpositus ved de Vaa-

ninger og ved Kirken, som Kongen har anordnet for Studenterne i København.
Han skal med Hensyn til samme Bolig og Kirkesøgning sammen med de andre
Professorer og Vieepræpositus (en eller om fornødent flere) have Tilsyn med
Kommunitetets Studenter saavel som med de andre, saavidt det er ham muligt,
og skal være en af de ordinære Professorer paa Universitetet. Med Hensyn til
hans Underholdning og Løn fastsætter Kongen følgende:

1. Samme Professor Præpositus skal have fri Bolig i Regensen og frit Under-
hold ved det øverste Bord i Kommunitetet, dog lige ved Studenteme.

2. Han skal have de uvisse Indtægter pro introitu og en Andel. af de Bøder,
der forbrydes i Regensen eller ved Kirkesøgning, hvis det anses for godt, at der
af Rektor og Professor skal paabydes noget under saadan Vide (d. v. s. Straf).

3. Hantskal nyde den aarlige Rente af de 2000 Dlr. in specie, som Kongen
skylder Dr. Tomes Fincke paa' Kommunitetets Vegne, hvilket er 120 Rdlr. Naar
Kongen ikke længer vil have disse Penge staaende, skal Rektor og Professorer
være forpligtet til efter Halvaars Opsigelse at modtage samme Sum og anbringe
den paa sikre Steder og under saadan Garanti, som de selv og deres Arvinger
kan svare til, og saaledes, at nævnte Professor Præpositus mindst faar den af
Recessen tilladte Rente deraf, hvis der skulde komme saadanne Tider, at Pen-
gene ikke kan anbringes paa anden Maade.

4. Endelig skal Dr. Tomes Fincke og hans Efterfølgere af Overskuddet af
Kommunitetet, efterhaanden som det kan gøres, afsætte 1400 Rdlr. og tilstille
Rektor og Professorer dem. Disse skal anbringe dem paa Rente paa samme
Maade som ovenfor sagt til Forbedring af Lønnen for samme Professor Præpo-
situs.

Denne Fundation skal i alle Maader fast og ubrødeligt holdes i alle sine
Ord og Artikler, og det paalægges Rentemestrene og deres Efterfølgere aarlig
i rette Tid til Rektoren paa Universitetet i København at udbetale Renten af
nævnte Penge, saa længe Kongen vil beholde dem paa Rente.«

(Efter Kancelliets Brevbøger).
7. P.
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EN 14. Sept. 1939 afholdtes ordinær Generalforsamling paa Regensen.
Den foregaaende Uge havde Valgforhandlingerne optaget Sindene i en

usædvanlig Grad. Alt pegede i Retning af et Kæmpevalg af usædvanlige Dimen-
sioner, og Spændingen var paa Højdepunktet, da man begav sig op paa Salen,
uden at nogen paa Forhaand turde sige, hvorledes Regensens Embeder vilde
være besat, naar man atter forlod den. Det afsløredes her, at der gennem flere
Dage havde foreligget en med Haandslag beseglet Koalition mellem Gamle,
Pip, Konventet og Syklubben, hvilken Koalition hidtil havde været holdt hem-
melig, men nu aabenbarede sig i al sin Vælde og besatte samtlige Embeder med
Pipianeren stud. jur. Busk som Klokker. Denne overraskende Snøring gav An-
ledning til megen Harme og omfangsrige Protokolskriverier. Efter en lille Uges
Forløb faldt der dog tildels Ro over Gemytterne takket være en ekstraordinær
Generalforsamling fremkaldt ved Klokkerens Indkaldelse til Militærtjenste samt
et Sygdomstilfælde. Paa denne Generalforsamling udjævnedes Embedsfordelin-
gen noget. Undertegnede Pipianer stud. jur. V. Kildemoes Rasmussen valgtes
til Klokkerens Stedfortræder, men skaanedes for at træde i Funktion, da Klok-
kerens Begæring om Udsættelse blev taget til Følge, saaledes at kun Ansvaret
for Revyen kom til at tynge mine Skuldre.

En Del Opposition kom selvfølgelig til at præge Klokkeratet; men dens mest
infantile Repræsentanter blev paa Fandens Fødselsdag vandet af Vandingskom-
missionen. Hvad der i betydelig højere Grad maatte genere saavel Klokker som
Regensianere, er de ved den europæiske Krigssituation fremkaldte Restriktioner,

' som dog ikke har hindret de ordinære Festers Afholdelse.
Der indlededes med Auktion paa Salen d. 28. Sept., og de egentlige Fester

tog en Begyndelse med Høstballet d. 7. Okt., hvor kgl. Skuespiller Rasmus Chri-
stiansen underholdt os.

Indflyttergildet med Middag paa Spisestuerne, en fortrinlig Revy og et
stemningsfuldt Punchesold fandt Sted d. 18. Nov., og d. 1.6. Dec. afsluttedes
det gamle Aar med Julebal, hvor Henning Schram besørgede Underholdningen.

Fastelavns Mandag var der som sædvanlig Øl og Pølser paa Salen, og Lør-
dagen derpaa holdtes Fastelavnsbal, hvor Underholdningen leveredes af Ludvig
Brandstrup. Endelig sattes der Punktum med en V. P.-Auktion d. 22. Febr.

Alle disse Fester har været usædvanlig godt besøgt, og desuden maa frem-
hæves, at de gamle Slaabrok-Aftener er blevet kaldt til Live igen, idet der dels
holdtes en saadan d. 26. Okt. under Medvirkning af saa fremragende Kræfter
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som Henrik Malberg, Ellen Malberg og Sigfred Johansen, og desuden blev lavet
et større Nummer ud af Fastelavnssoldet, hvor vor gode Ven Rasmus Christian-
sen og kgl. Kapelmusieus Niels Simon Christiansen stillede deres Talenter til
Disposition. Det vil ses, at Klokkeren har fundet sine Solister i de fornemste
kunstneriske Kredse. Om det har været denne Omstændighed eller Øllet, der
har trukket, kan enhver afgøre med sig selv; factum est, at disse Slaabrok-Aftener

Sommer
paa Regensen

har været langt stærkere besøgt end Festerne iøvrigt, Indflyttergildet fraregnet,
og saaledes paa afgørende Maade synes at have dokumenteret deres Levedyg-
üghed. '

Som en særlig Triumf maa nævnes, at Fodboldholdet d. 30. Sept. vandt en
afgørende Sejr paa -l--l over Studentergaarden.

Foraarsvalget kom og dermed Luskeriet. Uglen blev kraftigt snøret og alle
andre tilfredse. Klokkeratet overgik til Skrapmanden stud. mag. Knud Whitta
Jørgensen.

Foraaret nærmer sig med Grøde og Gæring. Det bryder i Uglen og Skrap,
og der spores Organisationstendenser blandt de uafhængige, hvor et samlende
Element savnes, efter at Konventet i September har annekteret Syklubben. Kon- -
sekvenseme af disse Bevægelser vil det tilkomme den nye Klokker at skildre.

V. Kildemoes Rasmussen.
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Sognepræst, Provst A. C. Andersen, Brande [18941-96] har taget sin Afsked
31. December 1939.

Politimester C. Buch Petersen, Hillerød [1899-1901] er afgaaet ved
Døden 25. Oktober 1939.

Overretssagfører Hans .Marcus Kofoed, Nibe [1899-1901] er afgaaet 'ved
Døden 27. September 1939.

Sognepræst, Provst A. C. fuhl, Grejs [1900-01] har taget sin Afsked
30. November 1939.

Læge S. N. Vendel [1902-05] er afgaaet ved Døden 13. December 1939.

Læge Rudolf Becher, Svendborg [1902-05] er afgaaet ved Døden 2. Fe-
bruar 1940. ›

Sognepræst Erik Pontoppidan Thyssen, Odense [19041-07] er forflyttet til.
Gl. Haderslev i Haderslev Stift 23. Marts 1940, hvor han 7. Juni er udnævnt
til Stiftsprovst. '

Overretssagfører P. Ål. Poulsen [1903-06] er afgaaet ved Døden 16. Au-
gust .1939.

Politimester johannes Andreas Funch, Hjørring [1905-07] er afgaaet ved
Døden September 1939.

Civilingeniør Arild 11⁄1unkebo [1905-07] er udnævnt til Direktør for Dansk
Kugleleje Aktieselskab S. K. F., København 1940.

Overretssagfører Valdemar Vogt [1906-08] er udnævnt til Kommunal-
direktør i Gentofte Kommune 1939.

Højesteretsdommer Thomas Frolund [1907-10] er udnævnt til Kommandør
af Dannebrog 1. Januar 19-10.

Lektor Nikolai Fich [1912-16] er udnævnt til Rektor for Marselisborg
Skole fra 1. Oktober 1939.

Kontorchef i Justitsministeriet Ernst C0100 [1913-45] er udnævnt til Dom-
mer i Østre Landsret fra .1. Juli 1939.

Højesteretssagfører Flemming Allerup [1914-46] er udnævnt til Ridder af
Dannebrog 20. September 1939.

Overlæge, Dr. med. johannes Nøroig [1914-17] er udnævnt til Overlæge
ved Mandsafdelingen paa St. Hans Hospital fra 1. Februar 19-10.

Ekspeditionssekretær i Skattedepartementet Aage Lybye [1915-19] er ud-
nævnt til Amtsforvalter i Randers fra 1. Februar 1940.

Direktør for Grønlands Styrelse Knud Oldenlow [1918] er udnævnt til Dan-
nebrogsmand 26. September 1939.
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Læge Svend Edvard Kofoed [1919-21] er udnævnt til Amtslæge paa
Bornholm 1. November 1939.

Professor, Dr. phil. Hakon Lund [1919-20] er valgt til Rektor for Aarhus”
Universitet fra August 1940.

Folketingsmand, fhv. Højskoleforstander julius Bomholt [1919-21] er ud-
nævnt til Formand for Radioraadet 19-10.

Kontorchef i Justitsministeriet C. A. Herfelt [1919-21] er udnævnt til
Ridder af Dannebrog 28. August 1939.

Politiinspektør Emil G. Strøbech [1920-23] er udnævnt til Kriminaldom-
_ mer i Kolding fra 1. April 1940.

Gennem mange Aar har Kontorchef Kristian Müller med stor Omhu og
aldrig svigtende Interesse fulgt gamle Regensianere i deres Higen mod Stjer-
nerne, og Bladet »Regensen« er ham usigelig Tak skyldig for alle de Oplysninger,
han har stillet til Bladets Disposition. Vi glæder os over fremdeles at kunne regne
med ham som Medarbejder. Men som det vil bemærkes, kniber det svært med
Oplysninger om de yngre Aargange, hvilket er meget beklageligt, da netop
Personalie-Noterne skulde være en vigtig Del af Bladet. Redaktionen anmoder
derfor indstændigt om, at gamle Regensianere, særlig af de yngre Aargange,
indsender Oplysninger til Bladets Redaktion baade om sig selv og om deres
Regenskammerater. Red.
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Oversigt over

Regensianersamfundets Regnskab

1. Septb. 1938-31. Aug. 1939
INDTÆGT:

Beholdning iflg. Regnskabet for Aaret 1937 38 3,626,24
Kontingenter:
270 Medl. + Restancer 1,116,00
Renter .. 101,40

Indtægt ialt 4343,64

U D G I F T :
Generalforsamlingen 1938 .. 176,95
Sommerfesten paa Frederiksborg . 202,33
Bladet »Regensen« . .1*,...".'-'__- '243,46
Spilleaftener :$64,60
Diverse . .. .45.3 ...I 25,80

Udgift ialt .i ;'32 1.385,14

Indtægt ialt .. Kr. 4843,64
Udgift ialt » 1,085,14

Beholdning til naeste Regnskabsaar . Kr._3,758,50
København, d. 1. November 1939. Oluf Petersen.
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