
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Husk at indmelde i Foreningen hvem De træffer af Skolekammerater.

^Ilelcliiorianerforeningens 1. fl?.øde
i det nye Lokale

afholdtes, som bebudet den 5te Oktober, og skønt Til
slutningen ikke var overdreven stor, gik vistnok alle 
Deltagerne hjem med Følelsen af at have tilbragt en 
rigtig fornøjelig og hyggelig Aften. Der begyndtes 
med en aldeles udmærket Sammenspisning, og sjældent 
eller aldrig før i Foreningen er der budt Medlemmerne 
et saa fortrinligt besat Bord som denne Aften Her 
fandtes, efter at den varme Ret var nydt, alt hvad 
tænkes kan af kolde Reiter i saadant Overflod, at hele 
Fade fulde af Lax, Beuf o. 1. stode urørt, da Del
tagerne rejste sig efter 1 Times veludført Arbejde, 
som ikke blev afbrudt ved nogensomhelst Taler, kun 
krydret tilbørligt ved Afsyngelsen af diverse smaa 
»Helan« og »Halvan . Efter Spisningen kom Cigarerne 
frem, og medens Kaffen blev drukket underholdtes 
Selskabet med god Musik paa det splinternye Hor- 
nung-Møllerske Instrument af vort musikalske Med
lem, Hr. Dyrlæge Gautier og Hr. Angelo, som ikke 
er Medlem, men havde været saa elskværdig at give 
Møde og spille forskelligt for os i Aftenens Løb.

Imidlertid havde indfundet sig saa mange, at 
der ialt var samlet mellem 50 og 60 Deltagere om 
Punschen, da denne kom paa Bordet, og nu fulgte 
Taler, Sang og spøgefulde Indfald Slag i Slag. Af 
Medlemmer, som nu sjældnere ses i Foreningen, men 
som for nogle Aar siden var i første Række mellem 
de bærende Kræfter, maa nævnes d’Herr »Honoré« og 
»Søren Lemche«. og deres Tilstedeværelse gav selv
følgelig Anledning til en Skaal for disse Herrer.

Under Soldet blev nedenstaaende Sang af Apollo 
afsunget, og skønt den jo ikke hører til det bedste 
af hans Produktion, gjorde den stor Lykke, som vist
nok for en Del skyldtes det gode Indfald, at den til 
Slut gled over i vor saa kendte »Malle Brock«.

Mel.: Vor gamle Caro holdt en Støj.

J)eq Sommer svandt saa hastig bort jVied siqe lyse page, 
peq Glæde varer altid kort, pog — vi maa ikke klage, 
thi Vinteren er dejlig lang, Vi bruge den til pans og 
Sang. Vi synge, vi syqge tra la la — —

Ja Vint’ren er en herlig tid, Paar rqaq har punsch paa 
pordet. Og taleren er fuld — af Vid, Overgang han 
griber Ordet; Som gilder sprudler Ordets Strøm, Og £ivet 
bli’r eq salig prøm, Vi juble, vi juble tra la la — —

J }\ften vor pebut vi har S vores ny .tonale. Se, 
'Vittmack var jo nqeget rar; M^Q det var en Skaqdale, )\t 
naar man skulde paa „V. C.“, JVian ku’ slet ikke finde 
de’, pet mangled’, det mangled' Qh ha> uh ha —■ —

pien det og meget andet rart €r her saa let at finde, Saa 
det vil nok sig V. C. snart, Vi bli’r tilfreds derinde, 
trods Venstreministeriunq Og andet Sammensurium Vi 
synge, vi syqge tra la la — —

Gid den Sæsoq, Yi aabqe nu, jvíaa blive god og heldig, 
/M veltilfreds og glad i pu Vi os maa nqore vældig, tpi 
det er netop JVleningen, JAt vi per i foreningen Skal synge, 
s\al synge tra la la — —

Malle prock er død i Kr*9 Mindst sytten fuqdred’ Gange, 
Men eqdnu er sig selv han lig Me¿ sine Vers saa mange, 
Og li’saa tit, at vi har punsch Og tømnqe vore Glas til 
punds, Skal klinge, sføl klinge Malle prock i £eding drager 

(hele forste Vers af Malle Brock).

Efter at hele Forsamlingen havde udtømt deres 
Beholdning af Vid og Punsch, brød Selskabet op med 
Tak for den Aften, som sikkert kan betragtes som en 
god Begyndelse i det nve Hjem.

F

merRanftfe irpßfager.
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Ixompagntffrceöe 25.
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Kærlighed i Dyrehaven.
Et Efterspil fra et Melchiorianerbal.

QTleffer t 1 ÆRf af £. (BrauBaff«.

PERSOKERKE:

Valdemar: . . Ung Melchwrianer.
Anna: .... Baldame fra Melehiorianerforeningen. 
Faderen.
Handlingen fcregaar i Nærheden af Dyrehavsbakken i Slutningen 

af det forrige Aarhundrede.

1. Scene.
Valdemar:

pet var et fjeld, at jeg slap til en Side, 
pen £arrn og Spektaklet jeg kan ikke lide, 
penne Kattemusik af piber og trommer, 
per genta’r sig her hver evige Sommer. 
Ja pakken er slem, ej en Gnist poesi 
Med min bedste Villie jeg finder deri; — — 
Jeg havde ej' heller mig vovet herop 
Og udsat for Stød mine Xemmer og KroP> 
fvis ej jeg i pag i den samme Coupé, 
fvori jeg kørte, havde faaet at se 
frøpen )\nna, der leenge mit Tejerte har ejet 
Og fovedet paa mig har ganske fordrejet, 
fvem er frøken f^nna? pe spørger med pet, 
)\t fortælle pem det er mig saare let, 
Jeg hende nu vil forsøge at prise
3 en at mig selv forfattet Vise:

Mel. : Ho/v fill vie a flagon :

pet var sidste Vinter, at jeg var til pal 
paa Gannmelholrn i fr. Wittmacks Glassal, 
thi jVielchiorianerne holdt der en fest, 
fvortil jeg som jMedlem var selvskreven Gæst. 
Jeg svang mig i pansen saa muntert og let, 
thi i den forening man Ivorer sig ret 
□blandt gamle Venner og pamer, der ta’r 
Med Storm strax ens fjerte, hvis noget man har.

Mel. : Hvær verne :

€n to, en to, dagsed’ jeg med pamen, som laa i min jtrm, 
plikket var mildt og hævet hendes parm.

Mel. : Solo af Smedevisen.

Jeg nfærked, hun til fange tog mig arme, stakkels jVtaqd, 
O Gud, hvor dog mit fjerte slog, 
Og væk var al forstand.

Mel : Kor af Smelterisen.

Saa dansede vi sammen til K'okpen den var to, 
pa fr. Melchior kom for at sige, 
)\t vi for den Gang os npatte slaa til po; 
Og alle paa hans pud jo maatte vige.

Mel : Saa lunkar vi.

Saa lunkade vi smaaning om, 
til iqd ved Siden af vi kom,

I fvor jeg miq pame flot indbød
! paa et Stykpe Smørrebrød.
I fendes pro’er var med, ham jeg pender godt, 

Og snart sad vi samlet et helt komplot.
! paade Petersens og Sørensens og Salerts, haq var med. 

fam kan man ej undvære, som jo alle ved.

Mel. : Skarnbassen.

Vi snakked, lo og spøgte, 
Sum sum — — 
Mit fjerte sad i falsen, 

j Jeg ku’ ej glemme Valsen
Med frøpen )\nna nys.

Mel.: Ruskantaten.

tilsidst tog hun hjen;, men tog rqit fjerte med, 
Og det har hun ejet siden- 
fun er min fryd, og min Kærlighed 
til hende den er ipke liden;
O gid hun var rpin, ja gid hun var miu, 
thi hun er saa ung og saa sød og fin.

Ja nu ved pe jo hvem frøken ^nqa er, 
Og jeg haaber, hun snart bli’r min fjertenskær; 
Men hvad var det dog nu, jeg var ved at fortælle, 
CM jeg om mit feid i pag vilde mælde: 
fun tog jo i Skoven med fa'er og M°’er> 
(for pesten var ogsaa med hendes pro’er), 
Mod papken jeg saa dem vende deres fjed, 
Jeg tænkte, saa gaar paa papken jeg rqed. 
Og da vi var midt i den værste trængsel, 
Jeg kunde ej længere styre min .længsel, 
Men hvisked til j\nna, saa ingen det hørte: 
„Gud )\mor selv mig i pag her ud førte; 
jiu beder jeg pem om et M0de i £øn, 
Og afslaa mig ipke min ydmyge pøn, 
Mød mig histhenne, hvor træernes Grene 
Spjule os tæt hvor vi er alene.“

fu staar jeg her og venter 
paa pigen, jeg har kær, 
Jeg vist mig Xykken henter 
fer mellem Skovens træer, 
fist ser jeg hende pomme, 
Med stærke Skridt hun gaar, 
fu er min Kval vist omme, 
tpi Guder mig bistaar.

2. Scene.

Anna:
O! bedste fr. Valdemar, jeg er saa bange.

Vald.:
Minutterne var saa usigelig lange.



Anna:
plot fader ej mærker, jeg er løben væ^.

Vakl.:
tillad at jeg dæmpe maa peres SVæk- 

(Prøver en lille Tilnærmelse; Anna trækker sig blufærdig 
tilbage).

Vttld.: (afsides)
jVion af pigen jeg virkelig fejl sku’ ha’ taget, 
for sent jeg i hvert fald har dette opdaget.

(højt)
han frøkenen erindre vort sidste pal, 
jNu en Skovtur snart vi have sfal, 
pien hvad der volder mig stor fortræd, 
€r at vi ej skal ha’ pamerqe med.

Anna:
)\k, det er sl^arn sørgeligt, det er skam trist, 
jMiq proder havde lovet mig med sig at tage, 
per ser man dog at til Syvend og sidst 
Vi parqer d’î?errer vist ik\e behage.

Vald. :
pTej tro ikke det; lige tvært imod
Vi pamerne agte og ære, 
Og hvis til mig pestemmelsen stod 
Sku’ de tried i S\oveq og være, 
jMen jeg tror nu ogsaa til qæste )\ar, 
Vi Pamerqe nqed i S\oYeq faar.

(Fortsættes i næste Nr.)

T 11 TI in • tegnes til 4/. '/>i> altsaa 80 ØrIndbo-Brandforsikring -$ Sørensen, P. Skramsg. 8, 3.

Alb. Schou, junr.
Fotograf.

Kobmagergade 45.
København K.

Husk
Fit JENSENS KOGEBOG

er den bedste.

1ste Møde i Sangforeningen.

t ørdag don 12. Oktober aabnede Sangforeningen sin 
Sæson, og præcis Kl. 9 begyndte Medlemmerne at 

komme.
Først saa det ud til, at Sangforeningens temme

lig kedelige Tilværelse fra forrige Aar skulde fort
sættes i Aar, idet kun Dirigenten og 2 à 3 Medlemmer 
vare til Stede, da Klokken slog 9. men, som bekendt, 
ere Melchiorianernc meget upræcise Folk, og derfor 
svigtede de heller ikke Traditionen den Aften, men 
kom lidt efter lidt, nogle et Kvarter, andre en halv 

Time, ja der var saamænd ogsaa nogle, der kom en 
Time efter den fastsatte Tid. Alt i Alt var der mødt 
benved 30.

Under Herr Fritz Andersens dygtige Ledelse 
begyndte man Indstuderingen af nye Sange. Der var 
Liv, Lyst og Energi over Medlemmerne, saa stor en 
Energi endogsaa, at Dirigenten var rigtig godt tilfreds 
med Sammensangen af en denne Aften lært ny Sang, 
blot denne Virkelyst i Løbet af Vinteren ikke maa 
slappes.

Efter circa l1^ Times Prøve sluttede Herr 
Andersen af.

Men Bestyrelsen var dog ikke til Sinds at slutte 
denne første Mødeaften uden en lille Festlighed, som 
hurtig uuder Herr Peckhams Ledelse blev arrangeret 
ved Hjælp af Borde, Glas og Punsch og ved brilliant 
Humør hos Medlemmerne.

Formanden, Herr Peckham, aabnede Soldet med 
en lille Tale, i hvilken han særlig betonede, at man 
for at more sig ogsaa havde den Pligt at more andre, 
og anmodede derfor alle Tilstedeværende om hver især 
at yde Deres Bedste.

Og nu begyndte der et Punschesold saa for
nøjeligt, som man kunde ønske sig det.

Tale og Sang, Deklamation og Musik vexlede 
uafbrudt.

Der var Fart og Liv i Talerne og udmærket 
Humør hos alle Tilstedeværende, saa jeg mener, 
at Sangforeningen har Lov til at tro, at dens Med
lemmer morede sig denne Aften.

At alt gik saa fornøjeligt og godt, maa man i 
første Række takke Herr Peckham for, der, som Diri
gent af Soldet, udviste et enestaaende Lune.

Kl. 1 hævedes det muntre Sold under Afsyngelsen 
af Foreningens første Sang »Herliga Land«.

Fri.

PENSIONAT
OG

MIDDAGSABONNEMENT
SAMT FULD KOST ANBEFALES.

Prisen er for fuld Kost 40 Kr. mdl., for Middag alene 15 Kr. mdl.

Fa jeg i flere Aar har ræret paa store Hoteller som Koge
jomfru, ril mine ærede Pensionærer altid være sikre paa at faa 
god og veltillaret Mad.

ÆRB.

MARGRETHE RENTSEN.
CORT ADELERSGADE 5, 1 TV.

Undertegnede, der i et Par Aar har boet i ovennævnte Pen
sionat, kan i alle Maader anbefale dette paa det bedste.

E. S A HL Eli TZ,
Postexpedient.



Indbydelse.
MELCHIORIANERFORENINGEN

aîholder, som alt tidligere meddelt, paa Lørdag den 
2den November Kl. S'/a en selskabelig Sammenkomst 
med Damer i Studentersamfundets Bygning, Studie
stræde 1.

Ved Ankomsten serveres The, hvorefter Ci æslerne 
samles til en lille Underholdning, som besørges af 
Melchiorianere og vore Damer; Programmet vil blive 
følgende:

1. Ft. Andersen: »Drachmanske Sange«.
Hr. Jørgen Melchior.

2. a. Heg se: »Z Syd«.
b. Lange Müller: » Firenze«.
c. Fr. Andersen: » Jægersang«.

do. ^God Lag, I lysegrønne Træer«.
Frk. Ida Sørensen.

3. a. Johann Svendsen: » Venetiansk Serenade«.
b. J. Glæser: »Et Trekløver«.

Hr. Marius Nielsen.

4. Mendelsohn-Barthohl g : Duet »Ich trollt meine 
Liehe ergösse«.

Frk. Ida, Sørensen og Hr. C. Grauhalle.

Aeompagnement :
Frk. B. Melchior, Fru Holstein Berg og Hr. Angelo.

Herefter en lille Svingom til Kl. 12, hvorpaa 
Afslutning finder Sted ved et lille Punschesold med 
forskellige morsomme Indfald og Underholdning af 
Sangforeningen. De ærede Deltagere anmodes om 
ikke at give Møde i Baldragt, da det hele skal have 
Karakter af en hyggelig Familie-Aften. Den ældre 
Del af Selskabet kan godt faa sig en L’hombre eller 
Whist, hvis der skulde være Lyst dertil. Paa talrigt 
Besøg haabes, og Deltagelse er gratis for Medlemmer 
af Melchiorianerforeningen og Sangforeningen med 
Damer.

Bestyrelsen.

JVÍelchiorianersangforeRiRgeq
tillader sig herved at meddele sine Medlemmer, at 
man efter al Sandsynlighed i Begyndelsen af December 
Maaned vil afholde en lille Festlighed, til hvilken 
ogsaa Melchiorianerforeningens Medlemmer have gratis 
Adgang.

Man har tænkt at arrangere Aften i Smag med 
Melchiorianerforeningens Møder paa »Constantia« og 
saaledes begynder Aftenen med et 1. Klasses koldt 
Bord og varm Ret.

Prisen vil antagelig blive Kr. 2,50 pr. Hoved.
Nærmere Meddelelse vil findes i næste Nummer 

af Bladet.

Melchiors Borger- og Realskole,
Nørregade 33, 

modtager Elever fra 6 Aars Alderen. 
Bestyreren træffes daglig.

VARE-MÆRKE.

Carl Drøhse.
Vinhandel, 

Vingaardstræde 16. 
Telf. 5875

Hovedoplag for Danmark af 
Ben Voirlich, skotsk Whisky, garan
teret 10 Aar gi., Kr. 1,50 pr. Fl., 
og Yed Clayton, Amerikas fineste 
Whisky. Enestaaende i Blødhed og 
Aroma Kr. 3,50 pr. Fl.

Annoncer
maa, for at komme med i første Blad, være ind
sendt til „Papyrus“, Kompagnistræde 25, inden 
d. 22de i hver Maaned.

Udgivet af Melchiorianerforeningen. 
Ansvarlig: T. Falck Rasmussen.

Akts. »PAPYRUS«s Bogtrykkeri, København K.


