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1ste Aargang. Januar 1902. Nr. 4.

jVielchiorianer/oreningens 
STORE AARLIGE BAL

afholdes i denne Saison

Søndagen den 9de Februar
i Studentersamfundets Festsal med tilhørende Lokaler.

Før Ballet finder en Aftenunderholdning Sted med følgende Program:
1. Kl. 8 præcis:

„Pjerrot som Politibetjent“,
Farce-Operette i 1 Akt (5 Afdelinger) af Galeotto & Sophander, Musikken af Fritz Andersen.

Personerne:
Kassander, Politimester......................................
Colombine, hans Datter...................................... 
Pjerrot, Politibetjent ...........................................  
Harlekin.................................................................. 
Sælgekonen...........................................................  
Skræder Fille........................................................

Hr. I. Friise.
Frk. Carlsen.
Hr. C. Grauballe.

- M. Nielsen.
Frk. V. Petersen
Hr. E. Sahlerts

En A and, en Djævel. Kor af Vægtere, Brandmænd, Gadedrenge og Skovgæster.
Den til Operetten hørende Oplæsning udføres af Hr. Otto Høpfner.
Ouverture og Akkompagnement ved d’Herrer Gautier og Sophus Andersen.
Korene: Melchiorianer-Sangforeningen og Melchiorianer-Damer.

2. Sangerinden Frøken Marie Reimann,

Umiddelbart efter Koncerten

Fællesspisning
(2 Retter varm Mad og Dessert), hvorefter Bal til Kl. 3.

Balmusikken udføres af et stort Orkester (ca. 15 Musici) under Ledelse af Hr. Musikdirektør. 
Olfert Jespersen.

Kl. 1: Kotillon. Denne, der fremføres i et originalt Arrangement, vil blive særlig elegant 
og fornøjelig.



Det er 1 lensigten, ved at byde paa god Underholdning, god Mad og første Klasses Bahnusik, at 
forskaffe Deltagerne en virkelig fornøjelig og nydelsesrig Aften, og haaber vi paa stor Tilslutning. Balsalen 
bliver smagfuldt dekoreret, og der vil i det Hele taget blive opbudt alt for at tilfredsstille selv de største 
Fordringer.

Tiden for Fællesspisningen er ansat satt tidlig for at alle, ogsaa de Ældre, kunne deltage heri og 
dog, hvis de ønsker, kunne være i Stand til at tage hjem i god, borgerlig Tid.

I vore elegante Lokaler paa 2den Sal vil der hele Aftenen være Spilleborde til Disposition.
Priserne for Deltagelse i denne Fest bliver fø'gende:

Billetter til Aftenunderholdningen alene............................................................................... Kr. 0.75.
— - — og Bal for Medlemmer og Damer............................ - 1,50.
— - — — - besøgende Herrer indf. ved et Medlem. - 2,00.
— - Fællesspisningen for alle Deltagere.................................................................. - 2,00.
Billetler, der for Dispositionernes Skyld bedes købte i god Tid, faas hos: Hr. Skolebestyrer J.

Melchior, Nørregade 33, Hr. Alb. Schon junr., Købinagcrgadc 45, samt Lørdag den 1. Februar i Lokalet.

foreningens Gaasegilde.
den 7de December kunde ikke opvise noget stort 
Besøg, men de. som var mødt, medbragte god Appetit 
og godt Humeur, som yderligere steg, da man blev 
opmærksom paa en af Hr. Henrik Emil M. udført 
humoristisk Tegning, som prydede Væggen og ganske 
træffen de illustrerede det i Novemberbladet givne Referat 
af Foreningens i. Møde. Ved Bordet blev neden- 
staaende Sang af »En fra 88« afsunget:

Fnten — eller.
Baade — og.

Mel.: Nu er det stille —

Ilvad skal vi spise — Planter eller Kød?
Striden er standende i disse Dage.
En vil ha' Bøf, en anden vil ha’ Nød.
En kan nok ha’e sin Nød med blot at tage
i dette Spørgsmaal sit Parti:
jeg har det ej endnu — har De?

Nødder er godt, og Hampefrø gaar an
— naar man dets Brug til rette Forhold læmpcr.
Til en Kanari'fugl, det passe kan;
men Beck-Olsen vist ikke nøj's med Kæmper.
Og gi’ en Guldfisk Bøf med Løg, 
det gaar vist ikke — næ, fy føj !

Østers er, naar jeg sige skal det sel' —
»no'et af det mest — « servert i Mayonæse,
helst jeg dog spiser Østers naturel, 
hvis en enkelt Gang extra jeg vil kræse. 
Men, det er Løgn, i Fald je si'cr 
Bøf af Tomat min Livret bli'er.

»Hver Ting til sin Tid«, det er da mit Ord, 
spis hvad der smager, og som bedst det passer. 
Ingen gaa sulten her fra dette Bord, 
hvor af alt man vil finde svære Masser — 
Alt, det er udlagt: lidt af hvert, 
og det er vel de Heste kært.

Ja, lad os alle til den Slutning naa,
— uden pedantisk Hængen i Detaljer — 
at det blot gælder om no’et godt at faa, 
baade Vegetabiljer og Fetaljer.
Smukt i Forening her det naas
ved Rødkaal til en lækker Gaas.

lin fru Ml.

Sangforeningens Nytaarsgilde.

Den 4. Januar afholdt Sangforeningen et i en
hver Henseende vellykket Nytaarsgilde. Besøget af 
saavel Damer som Herrer var denne Gang (som for
øvrigt altid i denne Sæson) mere talrigt end tidligere, 
og det er en Fornøjelse at mærke paa Medlemmerne, 
at de alle moder med den samme Tanke: at ville 
moro sig selv og andre: hvilket jo er en i hej Grad 
styrkende Bevidsthed for Arrangørerne.

Disse havde haft en travl Eftermiddag; idet nem
lig Gæsterne, efter et animeret Punschebord med 
diverse Taler, Optra'den af den fra tidligere Tid 
kendte »Tordenskjold i Tændstikæsken« samt en af 
den aldrig svigtende »Apolio« forfattet Nytaarssang, 
der nedenfor citeres, overraskedes . ved Synet af et 
mægtigt Juletræ, pragtfuldt pyntet og illumineret. 
At denne gode Idé slog godt an er en Selvfølge, Del
tagerne »kom i Stemning«, og denne Stemning be
varedes ogsaa under den paafolgende Dans, saaledes 
at Sammenkomsten blev en stor Succes. — Vi kan 
ikke nægte os selv den Glæde, inden vi slutter disse 
Linier, at bringe Frk. Bodil Melchior en Tak for 
hendes store Arbejde og Elskværdighed ved denne 
Lejlighed. G.

P. S.
à propos Nytaarsgilder: Har De set, at vor hæderkronede 

Ven, Max Schon, har staaet i den offentlige Politiret, tiltalt 
for Nytaarsaften at have hældt tre Spande Vand ned paa Gaden 
i Hovedet paa en intetanende Forbipasserende. — Han (Schon! 
fik ingen Mnlkt, da han erklærede det for Usandhed. — Det er 
det vist ogsaa (det Schon siger).'

Niel.: Juleaften, aah hvor er Du sod.

Juleaften, den var rigtig sod, 

Gaasesteg og Risengrod vi nød, 
Vi Presenter fik i Snesevis, 
Hul vi slog paa vores Sparegris.



Men den Jul for denne Gang er Slut, 
Nytaar er skudt ind med „Skum“ og Krudt. 
Paa det nye Aar vi nu ta’r fat, 
Aabner det med Sang og Spil i Nat.

Nytaarstiden meget livlig er 
For de allerfleste Mennesker, 
Hvis „Kinesere“ Du har brændt a’, 
Engen Petersen Dig gi’r Da’ Da’; 
Thi den gamle Tante kan ej li’ 
Dette væmmelige Knalderi; 
Derfor Politiet har forbudt 
Borgerne at lugte blot til Krudt.

Ligger Du en liflig Morgenstund 
For at knibe Dig en lille Blund, 
Hører Du din Klokke kime højt, 
Og Du op maa staa, er det end drøjt; 
Naar saa Døren op Du lukket faar, 
Véd Du saa, hvem udenfor vel staar? 
Det din Skræder er, som vil ha’ Mønt, 
Mon Du ogsaa klare kan den Pynt?

„Nytaar“ maa Du give Paul og Per, 
Mens de lumsk i Skæget af Dig 1er, 
Bybud, Postbud, Sporvognskonduktør, 
Skrællemand og Svend hos din Frisør. 
Dog, jeg Dig ej længer pine skal 
Med de Plager som i Hobetal 
Paa Dig arme Stakkel strømmer ind; 
Thi da blev Du gram og mørk i Sind.

Og i Aften skal Du være glad
Over, at vi Dig til Gilde bad.
Loft dit Bæger, se Dig dristig om,
Selv om ogsaa Lommen den er tom, 
For her faar Du alt for ingenting

(Naar Billetten er betalt)
Derfor muntert Dig i Dansen sving.
Har Du ingen, ønsker jeg Du faar
Dig en Kærest i det nye Aar.

APOLLO.

y ær flot! og køb<^
Billetter

à 25 Øre pr.stk.

til Børnene i Familien til

Generalprøve paa Operetten
Søndagen den 9de Februar, Kl. 3

i Samfundets Festsal. 
MD Billetterne hertil faas sammesteds som IND. til Festen.

Kærlighed i Dyrehaven.
Et Efterspil fra et Melchiorianerbal. 

QTliffer t 1 ÆRt af C. (Braußaffe.

(Fortsat fra Nr. 2).

Anna: 
fortæl mig au hvad ellers pe ved, 
Giv mig om foreningen lidi pesked, 
Jeg kender saa mange, der kommer dernede, 
Jeg gerne lidt om dem vilde vide.

Vuld.:
Ja meget er sket siden sidst Yi saas 

Jeg sige J)en\ Yil uden Vrøvl eller Vaas 
pe vigtigste Cing, der er foregaaet 
Og det Resultat, ¿er til pato er naaet; 
jVfen for at faa alt i deq rette Klang> 
Jeg helst fortælle det vil i en Sang:

Mel. : Pluk Roser.

Vor Sangforening har i Vinter faaet et vældigt KnæK 
fr. peckham han er gaaet fra vor Sangforening væk, 
fans Cid tillod harn ikke mer at dirigere os, 
Og med de falske Stemmer gad han ikke mere slaas.

Vi bleve saa bedrøvet 
fr. peckham 05 berøvet, 

O frøken, kan Pe tænke pem, hvad det betød,
Vi tænkte allesamnnen,
pet er Slut med fryd og Gammen, 
faar 3. p. peckham fra os nu vil gaa. 

f r. peckham, f r. peckham, hvorfor var pe saa grum og haard 
Caarer i øjet os staar, €n som pem vi aldrig faar, 
fr. peckhann, vil pe dog ikke blive.

faar føden den er størst, rnan siger, hjælpen nærmest er, 
Og saadan, maa Pe vide, saadan gik det ogsaa her, 
Chi for fr. peckham fik vi os en god fEkwalent, 
fritz Andersen han kom til os som ned fra fimlen sendt 

Vi bleve helt henrykte, 
fans fænder glad vi trykte

Og lovede at møde tit hver prøveaften glad, 
pien mange de brød £øftet, 

■ Og derfor har vi prøft det, 
I stimulere op hver doven pad:
! Gíy jMøde, giv jMøde, hver fredag ^ften synger vi, 

prøven holdes Klokken jfi, gaa dog ej vor por forbi, 
fusk Sangen, husk Sangen og giv M0de.

I €t ganske rædsomt Stød endnu foreningerne fik, 
Chi jMadsen, som pe kender, Madsen med det blide plik 

[ fan sendte ud for nylig nogle fikse, pæne Kort, 
fvorpaa der stod, at jYiadsen nu sig havde lovet bort, 

fan bleven var forlovet, 
Og skønt jeg ikke voved’ 

f\t tale højt derom, saa vidste jeg dog lige straks,
I vi ham qaatte miste,

Chi saa gaar det de fleste, 
i faar fast de sidde klemte i Kærstens Saks.



O jVíadsen, o jVíadsen, hvor Inunde pu dog qænne det, 
jh der skulde hænde det, 
Skal man virk’lig tro det ret 
JM JVíadsen, at JVíadsen er Jorlovet.

falck Rasmussen beholder Yi dog Gudskelov for de', 
Tjans Virgen i foreningen deri sku’ pe bare se, 
JVieq derimod har tÇrause sig tildels nu trukket ud, 
Jeg tækker det er sket paa Overpræsidentens pud.

pe fleste bli’er tilbage, 
Saa vi maa ikke klage, 

Og Sangforeningen har heldigvis endnu dog Schou. 
pet hele det skal nok gaa, 
th¡ alle, song pe nok saa, 
foreqiqgerne gi’er deri bedste Lov, 

pet hele, det hele er dog saa hyggeligt og rart, 
JViunterhed opvækkes sqart, 
jordet her er aldrig bart 
J vor jVielchioranerforeniqg.

JVien her Vi staa og ttden spilde
Jeg helt har glemt, hvad jeg pem vilde, 
JVien dermed vil jeg nu mig skynde 
Og paa mit frieri begynde.
Anna: (afsides)

O hY°r m¡n pande brænder, o hvor mit fjærte slaar 
Jeg tror bestemt af Jüngst og pæveq jeg forgaar.

Vakl. :
Saa hør da elskede, hulde pige 
fvad ej jeg undlade kan at sige, 
pe har i lang Cid ejet mit fjærte, 
3 mig har længe bræqdt kærligheds færte, 
perfor jeg beder Pem frøken saa fin, 
Giv mig et Ja, bliv min, bliv miq!

(fortsættes).

Alle saavel Gamle som 
Unge, maa høre

5 Fritz Andersens
= Operette.

Vi venter med Længsel, at ældre og yngre 
Melchiorianere vil sende Bidrag, som kan danne 
Fortsættelse af de i Decemberbladet paabegyndte 
Minder „Fra den gamle Skole“. De fleste gamle 
Drenge har vël i Erindring en eller anden Op
levelse fra Skolen, som kan more eller interessere 
os andre.

REDAKTIONEN.

Bemærk!
i Lørdag den 15de Februar, Kl. Spa

Hr. Ingenieur G. Møller:
Foredrag, ledsaget af Experimenter, over

pen traadløse telegraf.
Bestyrelsen.

)Viød alle ved Rallet
den 9de Februar.

Fremtidig vil Bladet udgaa i hver Maaned om
kring den 20de. De bedes endelig anmelde 
eventuel Flytning, ikke alene til Hr. 

Kasserer Wm. Larsen, men ogsaa til Hr. Post
expedient Ejnar Sahlertz, som venligst besørger 
dette meldt til Postvæsenet.

Richard Krause
har været saa elskværdig at sende os et Nr. af Buenos 
Aires Avisen »The Standard», hvori Madame Krauses 
Elevkoncert bliver omtalt rosende, og vi erfarer her, 
at Professor i Sang, Licenciât phil. R. Krause fungerede 
som Censor og derefter glædede Tilhørerne med Sang, 
hvorom det hedder:

»When the ladies had played, Mr. Richard 
Krause sang »The two Grenadiers« so splendidly, 
that he had.to reply with »Viatique«.

Det ser jo saaledes ud, som han har gjort Lykke, 
og vi haaber, at hans gode Evner og Uddannelse paa 
dette Omraade i en ikke altfor fjern Fremtid maa 
komme Melchiorianerforeningen til Gode og ikke 
mindst vort Sangkor. F

■ Husk! s
Vi begynder Kl. 8 pr. 

den 9de Februar.

Udgivet af Melchiorianerforeningen. 
Ansvarlig: T. Falck Rasmussen.

Akts. »PAPYRUS«« Bogtrykkeri, København K.


