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1. Aarg. Februar 1902 Nr. 5

festen den 9. februar.
Dansen gaar — —

Vestlig Klang af Orkesterets Toner — 
strimlende Skeer fra de lysende Kroner — 
luftige, lyskladle, dansende Kvinder — 
funklende Øjne, blussende Kinder — 
Ungdom og Livsmod, bankende Hjerter — 
Glemsel for Mismod og nagende Smerter!
Knndt vandrer mit Øje, spejdende, søgende 
mellem de. leende, flirtende, spøgende* — 
Histhenne, skjult i den brogede Vrimmel 
slaar han. af Dansen betaget og svimmel. — 
Hej, Musikanter ! — lad Ionerne klinge.
Xh vil i Dans linn ag jeg os svinge!
Hasligi Jeg Haanden imod hende strækker— 
ind i de lystige dansendes Rækker, 
Tonerne bruse — med lurvet Darm 
føres hun frem i min skammende Arm. — 
„Hvor hun er let, graties og smevende", 
hvisker mil Hjerte, svulmende, bævende —

Ak, alt for hurtigt kim Dansen fik Slut. — 
Bort svandt del daarende søde Minai.-----  
Men jeg har følt hendes Haand saa fn 
hvile fast og fortroligt i mm,---------  
Xu for min Vemod jeg mua soge Lindring 
i mine Drømme — i min Erindring.

Store Forventninger var iler fra alle Sider stillet til 
denne Aften — og med Stolthed kan Fornojelsesraadet 
konstatere, at ingen blev skuffet. Aftenen blev fra forst 
til sidst en eklatant Succes, til Glæde for Deltagerne og 
til Ære for vor Forening.

Ved S-Tiden samledes i Festsalen en desting veret For
samling, Damer og Herrer, i Antal vel noget over 300 
Personer. — Af ældre, kendte Melchiorianere nævne vi 
Hr. Professor Stenberg, d'Hrr. Glad, Hof-Sadolm. Laur. 
Petersen og mange flere af vore bedste Navne.

Underholdningen indlededes af Koncertsangerinden 
Frk. Marie Reimann, (1er med sin store, veluddannede og 
indtagende Stemme tog Publikum med Storm. - Navnlig 
Frøkenens aldeles eminente Udførelse af »Staccato-Polka» 
fremkaldte en sand Bifaldsstorm, for hvilken Frøkenen 
kvitterede med ot Ekstranummer.

Derefter fulgte Programmets andet Nummer, Opførel
sen af d’Hrr. Fritz og Sophus Andersens og Otto Hopf- 
Doi's Farce-Operette »Pjerrot som Politibetjent».

Komponisten og Forfatteren har heri forstaaet at træffe 
den rette Tone saavel i den ene som i den anden Ret
ning, og Operetten fandt da ogsaa en overmaade gunstig 
Modtagelse hos Auditoriet. Korene blev sunget sikkert og 
godt af Melehiorianer - Herrer og Damer, og de seks So
lister skilte sig særdeles godt fra dot ingenlunde lette 
Hverv paa en Concerttribune at agere i Kostumer. Hr. 
Friise var tilpas tør og værdig som Politimesteren. Hr. 
Sahlortz som altid vittig og morsom i en forelsket Skræd
ders Lignelse. Hr. Marius Nielsen sang med sin udmær
kede Tenor Harlekins smukke Parti med det rette lyriske 
Sving og Hr. Grauballe (Pjerrot) viste hidtil uanede Ev
ner i komisk Retning Af Damerne var Frk. Carlson al
deles indtagende som Columbine og Frk. Petersen tilpas 
raffineret og lattervækkende som Sælgekonen.

Publikum fulgte Hr. Hopfners diskrete og gode Op
læsning med stærk Interesse og gav hvert Øjeblik sit Bi
fald til Kende ved kraftige Klapsalver. En Del af Sangene 
maatte da ogsaa gives da capo.

Hr. Fritz Andersen fortjener den aller største Tak og 
Anerkendelse for det store Arbejde han har lagt i Instu- 
deringen af denne Operette, og haaber vi, at Publikums 
Holdning ved Opførelsen har været ham til storste Til
fredsstillelse.

Efter Underholdningen fandt Festmaaltidet Sted. Der 
herkode den fornøjeligste Stemning ved Bordet: Sange 
af »En fra 88» for Hr. Fritz Andersen, af »Apolio for 
Damerne og af »lf» for Foreningen gjorde stor og vel
fortjent Lykke. Talernes Antal var legio og Spisningen 
trak saa længe ud, at Dansen først kom til at begynde, 
da. Klokken var over 12.

Ballet gik med Liv og Lyst til den umærkede Musik, 
der lededes af Olfert Jespersen. Vor Forening er jo med 
Rette bekendt for sine smukke Damer, og let vilde det 
heller ikke være noget andet Sted at finde en saadan 
Bouket af friske, glade, smukke unge Damer som vod 
denne Lejlighed-

En elegant Cotillon bragte Deltagernes Glæde op til 
Kogepunktet.

Kl. 3 sluttedes Ballet: men ikke derfor Festen; i større 
og mindre Selskaber fortsattes Mnntorheden til »den mør
ke Nat forsvunden var».

Inden vi slutte dette Referat bringe vi vor bedste 
Tak til alle do elskværdige Mennesker der assisterede os 
ved denne Lejlighed; saavel Frk. Reimann som alle do 
medvirkende ved Operetten. Og lad os haabe. at vi hver 
Gang, vi i Fremtiden mødes til Fest, maa have lige saa 
megen Gbvde og Fornøjelse deraf som d. 9. Febr. (l.



Sangene fra 9. februar.

Ql Ynglingen paa haW2rS-

Me 1.: Bjørneborger-Marscli.

A îelchiors Drengo! Hvem var det, 
ÍV1 som altid stod — i Skolens Tid 

og siden, naar vi modes skulde, 
som den Mand, der — aldrig træt — 
var Sjælen, hvis vi skulde os fornøje ret? 
Hvem var det, som med sin Sang, 
mod sit Humør og sin Musik

saa tidt var Aftnens spøgefulde
Yder — ja, som Gang paa Gang 
forkorted til et Øjeblik den Nat saa lang? 
Det var en Mand — ja, alle kender Navnet — 
naar han var borte, dybt, af Alle savnet, 
stiller her han til Kommers, 
skal Ingen se paa ham, han fyldte længst Halvfjers.

som vi behøver for ham ønske;
thi hans Ungdom sagtens holder; 

men lad Ønsket forme sig
|! til egenkærlig Tanke forst paa dig og mig.
i' Gid vi maa ofte se ham her til Steile, 
j spredende godt Humor og harmløs Glæde!

Drenge! Saml tilsidst Jer da
I og giv Fritz Andersen et kraftigt, hojt Hurra!

I (Hurra, Hurra, Hurra!
Touche —) i

i Hil dig. du evigunge Gamle!
Se dine Drenge efterhaanden bliver graa!
Nu — som forlængst — dig yngst vi prise maa, 

i Gid du i mange Aar kan ung iblandt os gaa! I O IS* CJ J
i En fra 88.

Sangen for pamerqe.

EN LILLE HYGGELIG FAMILIE-KOMEDIE 
I 1 ACT MED ET GODT UDFALD.

:,: Hil dig, du evigunge Gamle!
Se dine Drenge efterhaanden bliver graa!
Nu — som forlængst — dig yngst vi kalde maa. 
Gid du i mange Aar kan ung iblandt os gaa!

Se, han sidder i sin Stol, 
hans Lune Vagt om Munden staar, 

en Skælm fra Øjet ser forundret, 
helt han er vort Selskabs Sol, 
paa Melchiors gamle Skoles Aand et smukt Symbol. 
Tiden drejed vel sit Hjul 
fra Frederik den Sjettes Tid

og ind i tyvende Aarhundred — 
han er ens i Hjærtets Skjul: 
af os er han ej ene kendt som SPØGE-FUGL. 
Elsket som Lærer gennem flere Slægter, 
endnu hans Barnesind sig ej fornægter 
— elsket er som intet Fag
Sang med Fritz Andersen endnu den Dag i Dag.

Ilil dig, du evigunge Gamle!
Se dine Drenge efterhaanden bliver graa!
Nu. — som forlængst — dig yngst vi kalde maa. 
Gid du i mange Aar kan ung iblandt os gaa!

Drenge! nys i Aften saa 
vi bedst Bevis paa Ungdomskraften, 

som Fritz Andersen udfolder!
Er det imvrkeligt, vi maa 
med Skam for denne Yngling rent tilbage staa? 
Ungdom er dot altsaa ej,

plandel b\or for ferrer og pamer.

Me,: Sparsomt i Norden.

Børnene (njnye): 
jMaden og Vinen os kosteligt slager, 
Glade vi ere og ret vel til pas, 
pordet er dækpet rped ærlige Sager, 
øjnene straale og fyldt er vort Glas.

:,: til vore pægres ^kpompagqement 
£ad os da synge en rriUr\ter Sang. 
pien hvilket Gmne skal nu vi vel finde, 
Som værdigt er at behandles i pag. 
^lle vi har vist qoget paa Siqde, 
JVien hvem kan finde der; rigtige Smag?

Solo for Ipr. J. jYelchior.
Mel.: God Dag i lysegrønne Træer.

Pater familias:
tillader pe jeg foreslaar:
€n Skaal vi drikke kan, 
€n Skaal, der dybt til fjærte gaar 
fjver pielchiorianermand.



PÇor af jYíelchiorianere.

Sønnerne:
)\a, hvor det dog var dejligt, 
f\a, hvilket trylleri, 
pr. jVielchior, han vil Ordet ta’, 
Saa bli’r heldigvis jeg fri!

[Çor af pamer.

Mel.: Vor gamle Karo holdt en Støj.

Dølrene:
fjvad har han vel og skal ha’e sagt? 
pan taler, aa, saa yndig, 
thi han har Ordet i sin jViagt 
Og Stemmen er saa myndig.
Vi glæde os saa grulig til, 
pvad han i ^Xften sige vil.
Vi lytte, vi lytte, 
tys—tys, tys—tys.

Solo for í^r. €. Saberte.

'Mel.: Checkvisen.

Den artige Søn:
pamerqe tie maa, 
tys-----------  
Og rolig hore paa 
tys —------  
Ordene, som vælde frem, 
paradada — —• —

pr. jvielchiors pjertes Gem, 
paradada — — —.

!i 
i
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i
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1

Solo for frk. ßodil jVielchior.

D n artige Datter:
pe kan ganske rolig være,
Ja, ja, ja —-------
Vi skal ikke ham genere, 
ffæ, næ — — —

plandel l\or.

Mel.: Jeg vil sjimge om en Helt.

Sønner og Døtre:
}\lle sidde vi nu spændt, 
po’det mod pr. jVielchior vendt. 
JMt er stille trindt oq pord, 
Sig da frem de skønne Ord.

Solo for T?r. J. jMelchior.

Mel : Aa kjere Vatten.

Pater familias:
jViit øje henrykt beundret har 
pen l^reds af unge, skønne ^vinder, 
per ved et Smil ï\elt os faqgen ta’r 
Og vor porstaqd og tanpe blader. 
Vort Selskab derfor jeg anmode vil, 
jM kraftigt de vil lægge Stemmer til, 
pfaar jeg nu be’r 
pem alle her
til vore panders pris at sjuqge.

l\or af ferrer.
M e 1. : Latterpolka.

Sønnerne :
Tjr. jVielchior, det var en aldeles glimrende Jdé, 
T^vad pe har ønsket spat paa øjeblikket lynsnart spe, 
€j nogen Spaal vi helere end den vil tømme ud, 
pra alle Yorses hjerter pe forstod at bringe pud. 
)\k ja, det Sndfald var charmant ha ha ha------  
por ^vinderne i panrievaqg ha ha ha — — — 
Vi drikke til vi hikke ha ha ha — — — 
Skønt hikke vil vi ikRe, næ ha ha —------ .

Almindelig polkejubel.
Mel.: Vintren rased.

Hele Familien:
Vore pamer leve højt og længe, 
fjeld og Glæde følge deres pjed, 
Gid i panmark dejligst Vang og Vænge 
tykkens Sol maa skinne paa dem ned. 
Og naar vi os snart i pausen svinge 
til jViusikkens muntre toners VÇlang;
J vort pryst spal s^ønt og mægtigt klinge 
pøjt for pamerne vor Jubelsang!

APOLLO.



Mel.: Stjernerne tindred fra Vaarnattens Luft.

^Cgo fíat- vi jivMet tit ‘Sfa-meames Siis, 

¿Kom. ia3 oo ognge- paa se-tvsamme ^Pio, 
Soflr« Kva3 c'g.&rot i Sanken ei cj-emt,
2-Me. vod
STii tiviin 
JCv«m hai

JCvem vai

Jtj<x-de joi tioaS vi hai g-íemt; 
hai vel oi3mt 3A heh saa go3t, 
ve-t éhvytcen, jog. opor-gcr ®øm -Mot.

Set vel, oom en tgo ^ommeinat 
'Stylte oo gta3 gjennitn SHovmw Sliat 
Windei en 9tatAimmeto etiaa-fende Shayt, 
¿Bait jia et èommeviah fye-dette Siayt. 
^¿3 ‘Sie 3et, ja, oaa vel ocpaa ‘Sie véd, 
Jlvem 3ei i <Sl^t«u hai -Gu3t oo hemec.

&jte vi samlev hemede oaa ylad, 
Øjte om Raidet vi saaledes sad, 
Manyen den tonei og. Salen gaa* fiit, 
Snnachen den vislev, hev danses saa ti3t. 
Samle ^ovenint^, vi h^dev 3 it ¿Bn3, 
cKatS Huu, vi modes, og vi holdev nd.

Jtei hav vi gfoe-Sot oo manden en
Sievjov vi taUei og. aj JCjoevtens

Stim?, 
étmiS

S vi vil tw 3iu Solo kei i 3loz, 
91 Cens vi ev samlet hev tvindt ved 3it cBo&3.
ÿlZelehiovianev! tag, Siasset i JCaauS, 
Jtjøetp tit at frugtto 3^t ^aotoote cßaauS.

Tf-

mi¿Míortanét^an$formín$en
det smukke Resultat fra Festen d. 9. ds for Øje 

har vor Dirigent, Hr. Fritz Andersen, nu lovet at ind
studere et nyt Korværk med os paa samme Maade som 
Korene i Operetten. Korværket tænkes opført ved en 
lille selskabelig Sammenkomst, der af Sangforeningen 
afholdes i April Manned som Afslutning paa denne 
Sæson. - Vi opfordre derfor Medlemmerne til at give 
Møde ved Prøverne og vi optage gærne endnu nogle 
stemmebegavede Melchiorianer-Damer i Koret. - Prø
verne afholdes hvor Lørdag Aften Kl. 9 (lindt. 1 Gang 
i Marts Maaned, da Foreningen har Sammenkomst) 
og ere altid meget muntre og fornøjelige. - Medl. af 
M.-Foren. med Damer ere naturligvis altid velkomne

GI de unge!
Kære Venner, 

tro det var 
med en Taare knust i Øjet 
at jeg sidst fra Eder gik. 
Jeg jo vidste Ende fik 
nu den Tid, saa svært fornøjet, 
der os mod hinanden bar, 
hvor i Kor vi smelted sammen. 
Derfor føler Trang jeg stor 
til at sige et Par Ord 
om de Timers Lyst og Gammen. 
Det var herligt Jer at se 
alle rigtig lykkelige! 
kigge ind i Ungdoms Rige, 
høre hvor I kunne le, 
se de runde Kinder gløde, 
medens Dansens Lyst I nøde, 
føle Eders Hjærters Slag. 
Eders Tante glæded sig 
rigtig i sit Hjærtes Gem, 
uden selv deraf I vidste 
trak af hendes Minde-Kiste 
fra en sollys Ungdomsdag, 
mangen hengemt Skat I frem. 
Ku for Jer saa let det gaar, 
tillidsfuldt I hen Jer give, 
deri Eders Magt bestaar; — 
lad det altid saadan blive.
Værn Jert varme Ungdomssind, 
da I nok Tilfredshed finder. 
Den der intet sætter ind 
heller ikke noget vinder, 
det I kønt maa glemme ej. 
Og vi ældre — tro det blot — 
vi forstaa Jer rigtig godt, 
vil saa gærne Haanden række 
den, der sin i vor vil lægge. 
Der er Skel ej mellem os, 
tvært imod saa smukke Strange 
som os binde fast og længe, 
Haarene lidt graa til Trods.

Har I „Tante“ nu forstaaet? 
smukt og villigt laant mig Øre, 
skal I bare faa at høre, 
er den rette Sangbund naact. 
Da vort „Kor1' bli’er dobbelt smukt. 
Ung og gammel kan sig hygge, 
smage Sammenholdets Lykke, 
saa bær’ vor Forening Frugt

Taiüe Bine.

Melchiorianerforen ingen.
Lørdag den 8. Marts kl. 9 præcis: 

Foredrag af Hr. Fuldmægtig Lund Nielsen.

_ — 13et svundne København -=
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