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fl2clc6ioriancrjorcnin^ens fiovcmBermøde.

Lørdag den 4. November afholdt Foreningen sin første 
Sammenkomst med Damer i denne Sæson.

Ved Nitiden samledes et talrigt Selskab, der efter 
at have nydt en Kop The overværede Aftenunderhold
ningen, som forløb til stor Tilfredshed, efter det stærke 
Bifald at dømme, som blev de Optrædende til Del. 
Hr. Melchiors Sangforedrag (ved denne Lejlighed af 
Hr. Fritz Andersens »Haandværk erviser«) er saa godt 
kendt og saa højt skattet, at vi ikke behøver at dvæle 
derved. — En ung Dame, Frøken Ida Sørensen, tog 
Tilhørerne med Storm ved sit smukke Foredrag af 
Sange af Fritz Andersen, Heise og Lange-Müller (ikke 
at forveksle med Otto Møller). — Dernæst sang Hr. 
Marius Nielsen flere Sange og beviste til fulde, at vi 
har Ret til at nære de store Forhaabninger til hans 
klangfulde, ualmindelig kraftige og mandige Stemme, 
som vi gøre, efter at han er bleven »opdaget«. Soiréen 
afsluttedes med en Duet, sungen af Frk. Sørensen og 
Hr. Grauballe. — Og lad os saa ikke glemme de Ak
kompagnerende: Frk. Bodil Melchior, Fru Bugge og 
Hr. Angelo, der alle havde deres store Anpart i det 
gode Udfald.

Efter Aftenunderholdningen gik Dansen med Liv 
og Lyst til Kl. 1, da Deltagerne samledes til et i højeste 
Grad animeret Punschesold, der var arrangeret i Lo
kalerne paa 3die Sal.

Da Deltagernes Antal var meget stort (ca. 100 
Personer) kunde kun Damerne faa Siddepladser ved 
Bordet; Herrerne maatte sidde i anden Række og 
dannede saaledes den faste, mørke Bort om det lyse, 
smukke Broderi. Tale fulgte paa Tale, saaledes som 
det fra Oldtiden var Sæd i vor Forening, og Sange 
forfattede af Hr. G. N. og Apolio bleve afsungne og 
gjorde stor og velfortjent Lykke. Vor utrættelige og 
dygtige Tegner Hr. H. E. Melchior havde forfærdige! 
nogle elskvrerdige Karrikaturer af kendte Mælkebøtter, 
der i Form af Sprællemænd havde en stor Succes.

Klokken ca 2!/a hævedes Soldet, men længe festedes i 
der klikkevis, og, som Gerner sang i Revuen:

»Solen den var oppe, da vi kørte hjem«-------
C. G.

Sprællemandsvisen.

Tit vi sad i muntert Lag, 
Bachus var vor Gud;
Punschen har en liflig Smag, 
Boller blev tømt ud.
Men, naar Drikken er paa Bord, 
Gores meget Spræl, 
Derfor er det sande Ord.
Vi med os har Held:
:l: Thi vi har en Sprællemand. 
En som altid sprælle kan, 
Blot vi trækker i en Snor, 
Lvstrer han som Skibet Ror.

Naar en Herre sidder fast
I en Dames Garn, 
Faar han ingen Ro og Rast 
For det lille Skarn.
Han maa sprælle op og ned 
Efter hendes Bnd, 
Plan maa gøre mange Hop, 
Dog se henrykt ud.
:|: Ja, han bli’r en Sprællemand, 
Borte er Fornuft, Forstand, 
Blot hun trækker i en Snor, 
Han til Himmels gerne foer. :|:

Vi har mange Sprællemænd
I vor rare Stad;
Gaar man til Theatret hen, 
Spræller de paa Rad;
Men jeg ved dog En især
1 et Sku’spilhus,
Som er mange Penge værd:
Vor Martinius!
:|: Aah, han er en Sprrrællemand, 
Som paa »R»et rulle kan, 
Oda trækker i sin Snor.
Skinsyg? Kære, ikke Spor! :|:



Vi i Aften sprællet har 
Gulvet op og ned, 
Aah, saa yndig Valsen var 
Let paa Taa vi gled.
Og da Dansen endt nu er, 
Hviler vi os paa 
Velfortjente Laurbær, 
Mens et Glas vi faa.
:|: Og vor rare Sprællemand 
Stadig yndig sprælle kan, 
Mens vi trækker i en Snor, 
Synger vi i lystigt Kor.

Mel.: Duftende Enge og kornrige Vange.

Öommotono ooCgg-CSeut g-CitncnSo ®ago 

3ageo paa cFCugt ajl Son -GtogeSo 3Cøot, 
Snatt ot af S frovon fwn Stammot ti-CGago, 

Sn-g-Cono tav mo3 Son ItviS-tonSo iRøot, 

9K-inSot vi gommot Scg 3-gGt i vott cBtgot.

91C om Sfemivingciw Svivimen i Sange 

^nSe-'í „&on^tantia“i> øfig.ggeii3e ’Szonz, 
9Kiii3et om 9coettMma Lgae og -Gange, 
3Cg.ggeu, oom -piteo oaa fipuvCig. og. næv — 
¿lit, Lva9 S il o lia G to volt Sommct-Civo tyoe-z-d.

Sommcn2ag.o-9Rin3oi> om ^DíutLeu vi æu, • 

— alp Sanno 9)intot oaa -fang, og oaa Lo-fS! 
5Tvi o h a t cu VPlntetcago 91Cørho vi Loato, 
Saa-ieuSe a-ft, Lva3 Son ptot -i S hgo-fS, 
®a maa vi tæm paa Sommoteno So-fS.

&t Lun Lan 91CiuSotno otiLfo i SLggge, 
ioftLo og oam-to pa Sjæin og pa 9Læt, 
SLa-Ge Son vatmo og Kjcm-Cigo 3Cg.ggo, 
9su vi voS Sommotono Sam-tiv pL Loot. 
Soot! — aa, mon Søoniugon ot iftl’to ovoct.

Sot o-t jo JConSo — moS SoLLotno -G-CoSo, 
oaa ot’anL og tauL oom ot Staa-C.

éKunSo vi ojloto Lot LonSo moco, 
STL vi vo-C Sommet i pvfSooto 9KaaL 
SKetíriotianct! §ót óKvinSen on S li a at !

EN FRA OTTE-OQ-FIRS.

pra den gamle
jMinder og Skolehistorier.

Hvad om de gamle Elever, som nn er Medlemmer 
af Melchiorianerforeningen, i deres Hukommelse op
friskede af deres Skoleliv enkelte Episoder, muntre 
eller alvorlige, men Episoder, der i sin Tid havde 
gjort Indtryk paa dem!

Det vilde sikkert glæde mange Melchiorianere, 
at læse disse Erindringer; den ene Fot tælling vilde 
maaske hos en anden opfriske andre Begivenheder, 
der stod i Forbindelse med den første, og paa den 
Maade vilde der fremkomme en Række Memoirer, 
som ikke vilde være uden Betydning, naar Skolens 
Historie en Gang skal skrives. For det skal den vel?

Som et saadant lille Bidrag maa efterfolgende 
Optegnelser betragtes. Vinder de Bifald, skal For
fatteren gærne supplere dem med flere lignende. Mon 
forøvrigt burde alle Melchiorianere yde deres Skærv.

Skabes der almindelig Interesse for »Melchior- 
ianerbladet«, vil det kunne blive et betydningsfuldt 
Led mellem det, der forbinder Melchiorianerne ind
byrdes. Maaske vil det snart kunne udvides, saa at 
det foruden at være blot og bart Medlemsblad tillige 
kan blive et Blad i den Bog, vi nævnede før: Skolens 
Historie. 

* * *

For de fleste gamle Melchiorianere, der havde 
den Lykke at gaa i Skolen, medens Professor Hom
mel ledede den, vil denne Skolemand nærmest staa 
som »den strænge Og retfærdige«. Men hvem har 
ikke senere i Livet følt, at Professorens Egenskaber 
netop var de, der fordredes for at udfylde Pladsen?

Og hvem har ikke, naar de paa Gaden hilstes 
med hans indtagende Smil, følt, at Piofessor Hommel 
var andet og mere end den strænge og retfærdige?

At han ogsaa i Skolen kunde lade sit Lune skinne 
igennem den ydre Barskhed, skal følgende tjene som 
Eksempel paa:

Vi havde i Mathematik om den pythagoræiske 
Læresætning.

Professor Hommel fortalte, at Pythagoras, da han 
fandt denne Sætning, blev saa glad, at han ofrede 2C0 
Okser til Guderne.

»Man siger endnu«, fortsatte Professoren, »at man 
ofrer til Guderne, naar denne Læresætning behandles; 
men med Okserne tænker man da nærmest paa de 
tobenede.«

Vi, der jævnlig tog Nuller hjem for Pythagoras 
Skyld, lo hjærte'igt af denne Snært.

* **



En af Skolens yngre Lærere, der ikke rigtig for
stod at sætte sig i Respekt, havde i nogen Tid paa 
Grund af Sygdom været fraværende fra Skolen.

I den første Time efter hans Tilbagekomst vrøv- 
ledes der frem og tilbage mellem ham og Klassens 
Elever.

Drengene lod ham vide, hvor glade de var ved 
atter at se ham, og hvor savnet han havde været.

Pludselig er der En, der udbryder:
»Ja — og hvor Frk. G. (en af Skolens Lærer

inder) har længtes!«
Læreren saa stift paa den næsvise Gut — den 

Bemærkning havde ligegodt været et Nummer for 
stram.

Knægten stammer i det:
»Ja, det var naturligvis ikke Dem, jeg mente ...«
Men nu reddedes Situationen af Klassens vittige 

Hoved :
»Jeg skal sige Dem, Hr. F., jeg har nemlig og- 

saa været fraværende!«
En fra 88.

Buenos Aires, 3O/io 1901.

Hr. Redaktør!
Glad overrasket modtog jeg for et Par Dage 

siden 1ste Aargang Nr. 1 af Melchiorianerbladet. Som 
altid, naar man staar overfor de virkelig store og 
gode Idéer, der stødvis fører Udviklingen fremad, 
undrede man sig ogsaa i dette Tilfælde over —, at 
det ikke var udkommet for længe siden.

Det gav Minderne om mange gode Timer et fast 
Holdepunkt; jeg blev bevæget og aflagde i mit stille 
Sind ligestraks et dyrt og helligt Løfte om aldrig at 
glemme, at Frk. Jensens Kogebog er den bedste. — 
Underligt nok. — Med Stolthed tør jeg sige, at den 
Bogs Teorier lærte jeg at kende i Praksis, førend 
Teorierne vare bievne til. løvrigt er den kendt og 
skattet ogsaa her i Byen. — Jeg følte mig beroliget, 
da jeg i Medlemslisten saa, at min Flytning var an
meldt. Den eneste Ærgrelse, jeg havde, var, at Gen
nembruddet (Sommerskovtur med Damer) skete saa 
hurtigt efter min Bortrejse; det har jo dog i mange 
Aar været en af mine Livsopgaver.

Det vil maaske kunne more en og anden at høre, 
at selv om jeg (for en Tid) har svigtet Sangforeningen, 
har jeg derimod ikke opgivet Sangen. Jeg lever og 
aander herovre kun for Musik og Sang under dygtig 
Vejledning; den 10. November d. A. skal jeg præsen
teres for »den stedlige« Presse ogen »udsøgt Tilhører
kreds« som Sanger. Hvis det gaar godt, vil jeg, »paa 
Forhaand takkende Redaktøren for venlig Optagelse«, 
tillade mig at sende Melchiorianerbladet et Par Ord. 
Indtil da herved en Hilsen til Melchiorianerne med vor 
Konge, Jørgen Melchior, og til Melchiorianerinderne 
med Dronningen, Frk. Bodil Melchior, i Fronten. 
--------------. Eller et min Stolthedsfølelse løbet af med 
mig; skulde Frk. Jensen mon have været paa det rene 
med Teorierne, inden hun praktiserede dem? Lige- 
meget, skulde hun læse disse Linjer, ved hun, at det 

for hendes Vedkommende betyder fra mig en hjærtelig 
Tak for Mad og den øvrige store Elskværdighed, hun 
altid har vist.

Richard Krause.

P. S. En speciel Hilsen til H. Aargolinske.
7?. K.

Indbydelse.
MELCHIORIANERFORENINGEN

afholder Lørdag d. 7da December Kl. 9 Aften
Gaasegilde med paafølgende Punschesold

i vore Lokaler i. Studenterhjemmet.
Prisen pr. Couvert (inclusive 01 og Snaps) er 2 Kr. 

og maa Deltagelse snarest anmeldes til Herr ALBERT 
SCHOU junr., Købmagergade 45 (Telefon 4945), senest 
Fredag d. 6te Dcbr., da det er nødvendigt at vide 
Deltagernes Antal for at sikre tilfredsstillende Servering.

Der vil blive sørget for forskellig Underholdning 
i Løbet af Aftenen.

Melcliiorianersangforeningen
holder næste Prøve Lørdagen den 14de Kl. 9. 
D’Hrr. maa mode alle, da Damerne og Solisterne er 
tilsagt denne Aften Den paatænkte selskabelige 
Sammenkomst finder ikke Sted foreløbig.

BESTYRELSEN.

Huski Husk!Frk. Jensens Kogebog er den bedste.
5chou junr.

m > T . „, - Fotograf. Tr . , . _Telefon 4945. Købmagergade 45.
Forstørrelsesanstalt.

Medalje: Chicago 1892.

Visitkort, blanke . . . 12 Stkr. Kr. 4.00
Kabinets, do. . . . 6 — — 6.00

do do. . . . 12 — — 10.00
Visitkort, mat Platin . 6 — — 3.50

do. do. 12 — — 6.00
Kabinets. do. ' 6 _— — 9.00

do. do. 12 — — 16.00Presentkort
lydende paa et hvilket som helst Antal Fotografier.

Grundet paa det mørke Vejr i December an
modes mine ærede Kunder, som ønsker Bestillinger 
udførte til Julen, om at gøre disse saa tidlig som mulig.



PENSIONAT
OG

MIDPAGSABONNEMENT
SAMT FULD KOST ANBEFALES.

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

Da jeg i flere Aar har været paa store Hoteller som Koge
jomfru, vil mine ærede Pensionærer altid være sikre paa at faa 
god og veltillavet Mad,

ÆRB.
MARGRETHE BENTSEN.

CORT ADELERSGADE 5, ‘ TV.

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

E. SAHLERTZ,
Postexpedient.

Meyers
Konversationslexikon

(sidste Udgave),
indb. i 17 Bind à 10 Rmk = 153 Kr., leveres mod en 
maanedlig Ratebetaling af

3 Kroner.
Hele Værket leveres strax ved Ordrens Indsendelse.

Opgiv Navn og Adresse samt Træffetid paa et 
3-Øres Brevkort til

G. Neergaard-Petersen,
11, Krystalgade, K.,

hvorefter Prøve skal blive forevist.

Sygekassen Helse-Laget,
statsanerkendt — billig og kulant.
Indmeldelser modtages hos

Erland Sørensen,
P. Skramsgade 8, 3.

Melchiors Borger- og Realskole, 
Nørregade 33, 

modtager Elever fra 6 Aars Alderen.
Bestyreren træffes daglig.

V ARE-MÆ R KE.

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.

Gratis engelske Sproglektioner
for Melehiorianere.

For at gøre min engelske Undervisnings
metode bekendt i større Udstrækning end hidtil 
opretter jeg den 15. Dcbr. et Hold paa 6 Elever, 
paa hvilket Melchiorianere optages gratis. Læse- 
tid hver Ugedag indtil 1. Marts.

Kun det engelske Sprog benyttes i Timerne.
Begæring om Optagelse sendes inden 15de 

December til Undertegnede.
Enetimer gives hver Aften à 1 Kr. pr. Time; 

2 Elever paa et Hold à 75 Øre for hver.
J. Flindt-Christensen,

Sproglærer, 
Amagertorv 31, 4. Sal.

25.

teg!10S t¡’ ’1 altSaa 80 ØreIndbo-Brandforsikring hvert io°° Eriandu Sørensen, P. Skramsg. 8, 3.

Bemærk!
Da Januar-Numret af Bladet bliver ud

sendt i et Oplag paa 10C0 Exemplarer med 
Opraab til Indmeldelse i Foreningen, vil 
det være nødvendigt til Dækning af Ud
gifterne herved at tage Annoncerne betalt. 
Disse beregnes da til 15 Øre pr. Petit-Linie 
(Ann. om Frk. Jensens Kogebog vil da t. 
Ex. koste 60 Øre). D’Hrr., som ønske 
Annoncer i omtalte Nr., bedes indsende 
disse inden 28. December.

Udgivet af Melchiorianerforeningen. 
Ansvarlig: T. Falck Rasmussen.

Akts. »PAPYRUS«s Bogtrykkeri, København K.


