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Juni 1902

jVíelchiorianerforeningens
ordinære Generalforsamling
afholdtes Tirsdag den 29de April 1902 K1 9 Aften i Hotel
Minerva, Nørregade 6, med følgende Dagsorden.
1) Valg af Dirigent.
2) Beretning aflægges af Formanden.
3) Kassereven aflægger Regnskab.
4) Valg af Bestyrelse.
5) Valg af Revisorer og Suppleanter
6) Melchiorianerbladets fortsatte Udgivelse.
Til Dirigent valgtes paa Formandens Forslag en
stemmig Herr Pletfabrikant Jacobsen, der konstaterede
Generalforsamlingens Lovlighed, til Sekretær Herr
Kasserer Ølsted.
Formanden, Skolebestyrer /. Melchior, omtalte For
eningslivet i det forløbne Aar. Det var som sædvanligt
begyndt med et Rusgilde for Aarets Præliminarister, der
var meget fornøjeligt men ogsaa meget dyrt. Disse Rus
gilder, der fra en ringere Begyndelse nu var voxede op
til at blive en af Foreningens Hovedfester, maatte jo siges
at passe godt med Foreningens Formaal, og det vilde
sikkert være meget betænkeligt at reducere disse Fester
for stærkt. Det var dog ikke muligt at anvende et saa
stort Beløb hertil som ved den paagældende Fest i det
forløbne Aar, og man havde da ogsaa i indeværende Aar
bestræbt sig paa at opnaa Besparelser, men disse syntes
rigtignok ikke at være velsete af Deltagerne. Af særligt
Nyt fra det tilbagelagte Aar maatte nævnes Udgivelsen
af Melchiorianerbladet. Det havde været Formaalet her
med, dels at spare paa Contoen for Tryksager og Porto,
dels at lette Vejen til forretningsmæssigt Samkvem
mellem Melchiorianere. Det havde imidlertid vist sig, at
der ingen betalte Annoncer indgik til Bladet og dettes
Formaal var saaledes ikke naaet, idet Udgifterne ved
Bladet, hvis Trykning i det forløbne Halvaar var skænket
Foreningen, ved dets evertuelle fortsatte Existens maatte
bæres af Foreningen.
Der var i Sommerens Løb afholdt 2 Sammenkomster
med Damer paa Constantia, idet der fra de Yngres Side*
var fremsat Ønsker om Afholdelse af Skovture med
Damer i Stedet for de tidligere Herreture Bestyrelsen
havde dog ikke ment at Skovture med Damer, der jo
medføre langt slørre Udgifter end Herreskovture, var
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noget, der egnede sig for Foreningens for en væsenlig
Grad yngre og vel derfor ikke særdeles velbeslaaede
Medlemmer. Con-tantiaturene vare derfor et Forsøg i
denne Retning, og Forsøgene var jo for saa vidt faldne
heldigt ud. som Turene havde været meget fornøjelige.
Det var dog maaske tvivlsomt, om de burde gentages,
særlig da de medførte ret store Udgifter.
I Vintersæsonen havde Foreningen haft Lokaler i
Studenterhuset, Nørregade 9. Disse Lokaler var vel nok
gode til de almindelige Møder, men derimod mindre
heldige til større Sammenkomster, og man maatte vistnok
til næste Vinter se sig om efter andre Lokaler. Der var
i Oktober holdt et Aabningsmøde med Punschesold og
forudgaaende Fællesspisning, i November en Sammen
komst med Damer, der indlededes med en musikalsk
Underholdning og i December et forøvrigt ret sparsomt
besøgt Gaasegilde I Januar, hvor Folk som Regel ikke
har Tid til at dyrke Foreningslivet, var intet Møde af
holdt, derimod to i Februar, af det første var det store
aarlige Bal, medens det andet bød paa et Foredrag af et
af Foreningens Medlemmer, Ingeniør Georg Møller, om
»Den traadløse Telegraf«. Forud for Ballet opførtes FarceOperetten »Pjerrot som Politibetjent« med Fritz Andersens
Musik, hvis Indstudering havde været Sangforeningens
Hovedopgave i Sæsonen, ligesom ogsaa Sangerinden Frk.
Marie Reimann assisterede. Særlig ved denne Lejlighed
havde Lokalets mindre gode Egenskaber vist sig, idet
Deltagerne under Ballet spredtes for stærkt i de forskel
lige Etager. I Marts havde Fuldmægtig Lund Nielsen
holdt et Foredrag om »Det svundne København«. Ved
Siden af det maanedlige Møde i Foreningen havde der
været Lejlighed for Medlemmerne til at mødes ved Sang
foreningens 3 maanedlige Prøveaftener i Lokalet, og der
havde over disse Aftener, hvori adskillige af Foreningens
syngende Damer deltog, været noget meget fornøjeligt
og forædlende, men Bekostningerne havde maaske ogsaa
været vel store.
Af Legatet var uddelt en Portion paa 60 Kr., men
der var her Udsigt til større Udgifter, da der i inde
værende Aar havde meldt sig flere kvalificerede Ansøgere.
Det vilde derfor være meget ønskeligt, om man hertil
kunde faa nogen Støtte ved Tilgang af livsvarige Med
lemmer eller ved Extra-Bid rag fra nuværende Medlemmer
eller andre Melchiorianere.
Herr Erland Sørensen havde den Opfattelse, at det,
at man i den forløbne Sæson i saa stort Omfang havde
haft Damerne med, var Grunden til Sæsonens fornøjelige
Forløb. Man burde derfor ikke indskrænke Damernes

Deltagelse i Foreningslivet, der ¡øvrigt ikke — som af
Formanden forudsat — havde forvoldt hverken For
eningernes Kasser eller de enkelte Medlemmer væsentlige
Udgifter. Der var andre Punkter, hvor man vistnok kunde
spare, f. Ex. paa Huslejen.
Kassereren, Postexpedient William Larsen, aflagde
Regnskab. Foreningen begyndte Regnskabsaaret med en
Kassebeholdning af 928 Kr. 23 Øre og sluttede med 685
Kr. 96 Øre, altsaa en Nedgang paa over 25 pCt. Ned
gangen faldt udelukkende paa Foreningens Kasse, der
begyndte med en Beholdning af 166 Kr. 66 Øre og sluttede
med et Underskud paa 80 Kr. 01 Øre. Dette havde sin
Grund i, at der i det forløbne Aar i Modsætning til det
forudgaaende, i hvilket Foreningens Kasse havde en Frem
gang paa ca. 40 Kr., var overført 50 Kr. til Fonden, brugt
90 Kr. mere til Lokale (idet man havde støttet Sangfor
eningen ved at yde den gratis Lokale), ca. 55 Kr. mere
til Tryksager og Porto (Aaret havde vist en Rigdom af
Sange) og ca. 40 Kr. mere til Møder og Fester, medens
Kontingent og Indskud var indgaaet med ca. 55 Kr.
mindre end det foregaaende Aar. Af Festerne havde
Rusgildet kostet 137 Kr. 15 Øre, de to Constantiature hen
holdsvis 64 Kr. 80 Øre og 49 Kr. 80 Øre. November-Sam
menkomsten med Damer 53 Kr. 20 Øre og Ballet i Fe
bruar 3 Kr. 26 Øre. Ved de øvrige Møder havde der kun
været mindre Udgifter; det samlede Beløb, anvendt paa
denne Conto, udgjorde 343 Kr. 61 Øre. Til Lokale var
anvendt 200 Kr., til Avertissementer, Tryksager og Porto
176 Kr. 98 Øre, til Nytaarsgratialer 25 Kr., til Kort og
Jettons 3,85 og til Bestyrelsesudgifter 29 Kr. 75 Øre. Ialt
balancerede Regnskabet for Foreningens Kasse med
829 Kr. 19 Øre, for Fonden med 825 Kr 96 Øre. Paa
førstnævntes Indtægtsside udgør Kontingent og Indskud
550 Kr. 75 Øre. Aaret begyndte med 177 Medlemmer, af
hvilke 2 vare Æresmedlemmer, 34 livsvarige og 141 al
mindelige Medlemmer; af de sidstnævnte døde 1 og 16
udmeldtes, medens der tilkom 12. saaledes at Medlems
tallet ved Aarets Slutning var 172. Da der som nævnt
ikke i Foreningens Kasse var nogen Beholdning, kunde
der allerede af denne Grund intet overføres til Fonden.
Herr Erland Sørensen holdt paa, at man skulde fort
sætte med Sammenkomster med Damer, Udgifterne her
til var næppe større end til de tidligere Herreskovture.
Kassereren erklærede, at det modsatte var Til
fældet.
Herr G. Ølsted mente, at det var urigtigt at sløjfe
de tidligere Herreskovture; mange ældre Medlemmer
fandt Behag i disse.
Hormanden mente det samme, de burde dogmaaske
ikke som hidtil vare fra Morgen til Aften. Der var intet
i Vejen for at lave Sammenkomst med Damer om
Sommeren, men disse maatte saa arrangeres saaledes, at
de bedre kunde svare sig. Maaske kunde man holde
baade én Tur for Herrer alene og én med Damer.
Dirigenten bemærkede, at Regnskabet havde den
foreskrevne Revisionsbemærkning. Decharge for dette
gaves derfor enstemmig.
Formanden oplyste, at de fratrædende Bestyrelses
medlemmer vare d’Hrr. Otto Møller, William Larsen og
Erland Sørensen. Sidstnævnte ønskede ikke Genvalg.
Herr T. Falck Rasmussen foreslog i Stedet at vælge
Herr Grosserer Emil Jürgensen.
Om Bestyrelsesvalget førtes nogen Diskussion, hvor
efter d’Hrr. Otto Møller og William Larsen genvalgtes
og Hr. Emil Jürgensen valgtes, alle enstemmig.

Suppleanterne, d’Hrr. B. Melchior og E. Sahlertz, og
Revisorerne, d’Hrr. P. Bergmann og William Andersen,
genvalgtes med Akklamation.
Angaaende Melchiorianerbladets fortsatte Existens
førtes nogen Diskussion, hvorunder flere Medlemmer ud
talte Ønske om Bladets Opretholdelse; dette mente Be
styrelsen kun at kunne gaa med til, for saa vidt Kontoen
for Tryksager og Porto ikke derved kom til at stige.
Formanden erklærede sluttelig, at Bestyrelsen paa Grund
lag af de faldne Udtalelser nærmere vilde overveje
Spørgsmaalet.
Hereftet hævedes Generalforsamlingen Kl. 12 Nat.

Kærlighed i Dyrehaven.
Et Efterspil fra et Melchiorianerbal.
QUeffer Jaftef=€om<bie i l ÆRf af €. ßraußaff«.

(Fortsat fra Nr, 4).

Anna: (omfavner Vald).

0, pu søde, dejlige JViand,
pøvet pu har mig Sind og forstand,
Tjel’re end gerne jeg pin vil være'
Kys mig lige paa jYlunden, Pu kære,
(De omfavner hinanden længe og ømt )

Anna ser ned ad Vejen og udbryder:

JM, bedste fjerr Valde, se hist mellem træerne,
gommer en, som jeg kender paa bæerne,
pel er miß fader, som kommer herhen0, frels mig nu, miq eneste Veq.
Vald :

]Ju faren os truer, meq kækt jeg den møder.
jAf J\ngsl for Pig kun mit fjjerte bløder.
3. Scene.
Faderen vred ind:

fjyad f4nqa, alene her med eq fjerre!
fjør pige, pu bliver med hver Pag værre.
Vi Qu en time har efter Pig søgt.
Vor fangst har for hvert jYlinut sig øgt.
Og saa skal tilsidsl jeg her Pig finde
jVied en T^erre dybt her i Skoven iqde,
Pel hele jeg snart ikke fatter,
Skal virkelig sligt kunne ske med min Patter.
Anna :

0, fader, tilgiv!
Faderen :

)\a, bliv n\ig fra £iv
Anna: (grædende)

Jeg Yil Pig forklare.
Faderen:

Ja, tud pu nu bare,
flu er det for sent------- — Gíy mig saa pesked,
Jeg hverken ud eller ind snart ved.

Vald.:

Melchiorianer-Sangforeningen

højstærede hf' fader,
Jeg haaber pe forlader
Os al vor Skyld, naar pe nu hører,
hvad sammen her i pag os fører:
Jeg elsked peres patter længe
Jeg har \endi peres Søn, fra da yí Yar prenge.
Vi var l^ammarater i jMelchiors Skole,
Og paa hans Udsagn pe vel tør stole,
han kan bevidne, at ej slet jeg er,
(for Xes^ert froer je9> Pe kender nqin fætter).
jYlin Stilling i £ivet er florist,
Og jeg garanterer for sikkert og vist,
Min Stilling er saa, at jeg kan forsørge
paade l\one og pørq, hv’s pe derom vil spørge,
perfor jeg ta’er mig deq frihed atter,
)\t bede pem gi’ mig til Víy peres patter,
Faderen :

afsluttede sin Sæson med en selskabelig Sammenkomst i
Wittmacks Glassal den 26de April. Aftenen var i alle
Maader vellykket og fornøjelig for Deltagerne, hvis An
tal desværre ikke var saa stort, at det kunde betyde
noget Plus for Kassen. Underholdningen, der indledede
Aftenen, bestod af Instrumental og Vokal Musik, som
foruden af Sangkoret besorgedes af d’Hrr. Brød. Variali,
Frk. Valborg Petersen og Hr. C. Grauballe, som ved
Valget af deres populære og melodiøse Numre og det
smukke Foredrag gjorde fortjent Lykke. Efter Koncerten
gik Dansen med Liv til d’Hrr. Varialis Musik til Kl. 12,
paa hvilket Tidspunkt var arrangeret en Fællesspisning.
Nu var imidlertid Hr. Fred. Jensen kommen tilstede og
hans brillante Foredrag af forskellige Viser bidrog meget
til at sætte Humøret op til den Højde, som det havde
til Slut, og det var sent inden Selskabet skiltes.

)\nqa, elsker pu denne jViand?
Anna:

Ja, fa’er, over al jMennesheforsland,
Faderen:

Saa tag da hinanden 3 lykkelige Co,
Dg lad os begive i Mag og K°
hen til pe )\ndre, der vist paa os vente,
per kan min
Velsignelse 3 hente.
Slutningsscene.
Faderen:

tag saa da hinanden, qine l(ære
pørn, som i det fri hinanden fandt.
God i mod hende rqaa pu stedse være,
JMtid hensynsfuld og pænt galant.
Anna. :

O, rrpn egen, kære, søde Valde,
Gud ske £oy i pag vi kom i Skovn’.
Vald.:

Hæste Gang vi kommer hor saa skal de’
plive i en prægtig Wienervogn.
Anna:

pen jeg skylder mest min unge £ykke,
€r dog den forening, hvor først jeg
Mærkede, at du min l)aand rqon trykke,
Mærkede, hvor højt jeg elsRed pig,
perfor qu rqin tak didhen jeg sender,
Melchiors forening tusiqd tak,
pu og jeg skal stedse Yære Venner,
Melchiors forening tusind CaM :¡:

Torsdag d. 19. Juni afholdtes extraordinær General
forsamling, som var indvarslet i Anledning af, at Besty
relsens Medlemmer ønskede at nedlægge deres Mandater,
samt drøfte et Forslag om Forandring af Lovenes § 4,
ved hvilket der tilsigtedes at give andre end Melchiorianere Ket til Optagelse i Sangkoret.
Paa Generalforsamlingen valgtes Hr. Richard Krause
til Dirigent, som ledede Forhandlingen til alles Tilfreds
hed. Den nyvalgte Bestyrelse kom til at bestaa af d’Hrr.
Emil Jørgensen, Formand, T. Falck Rasmussen, Viseformand, Erl. Sørensen, Kasserer, Max Schon og Schoubye.
Til Supleanter valgtes d’Hrr. Richard Krause og
Einar Sahlertz.
Til Revisor i Stedet for Hr. Max Schon valgtes
Hr. Einar Dahl.
Dot vedtoges endvidere, at som aktive Medlemmer
kan optages enhver ung Mand, som foreslaas af mindst
8 aktive Medlemmer, og som Bestyrelsen antager til Op
tagelse, dog kunne de Medlemmer, som ikke ere Melchiorianere, ej faa Sæde i Bestyrelsen eller Rot til Stemme
afgivning paa Generalforsamlingerne.
Der blev talt
meget for og imod denne Sag, men da det har vist sig
meget vanskeligt, om ikke umuligt, at faa Koret ordent
ligt bosat indenfor Melchiorianernes Kreds, or der til
strækkeligt, som taler for denne Ændring.
Efter at Hr. Jørgensen havde takket den gamle
Bestyrelse for dons hidtil udrettede Arbejde, tolkede
Hr. Einar Sahlertz i smukke Ord Foreningens Tak til
Hr. Fritz Andersen for det store Arbejde, han hidtil havde
haft og disse Udtalelser vandt stor Tilslutning fra hele
Forsamlingen. Generalforsamlingen blev derefter afsluttet.
F

Melchiorianerforeningen
afholder sin aarlige Skovtur Søndag den 6te Juli. Der startes KL 12 fra Boulevarden,
ligefor Lar siej stræde, og Turen gaar denne Gang med Vogne ad Strandvejen lil Skods
borg, hvor der stoppes- op i en Times Tid, saa god Lejlighed gives til Badning eller
Spaseretur. Herefter køres over Nærum, Søllerød og Øverød til Dronninggaard, hvor
Fællesspisning finder Sted. Der serveres koldt Bord med varm Ret, Snaps og 01.
Prisen for Deltagelse er 5 Kr. pro persona for alt iberegnet, og Afgangstiden er ansat
til KL 12, for at Deltagerne kan indtage deres Frokost inden Turen. D’Hrr. bedes
sende Anmeldelse om Deltagelse senest Torsdag den 3die Juli til Hr. Skolebestyrer
J. MELCHIOR eller pr. Telefon 4945 til Hr. MAX SCHOU, Frederiksborggade 1,

Bestyrelsen.
MELCHIORIANER-SANGFORENINGEN
indbyder herved sine og Melchiorianerforening'ens Med
lemmer med Damer til en lille Sammenkomst paa Con
stantia

Torsdag den 3die Juli Kl.

Kompagntfimöc 25.

Prisen for hver Deltager er 2 Kr. pro persona, og
der bydes paa koldt Bord med forudgaaende varm Ret.
Hjemturen foregaar Kl. 1208.

Deltagelse bedes anmeldt til Hr. Fotograf Max,
Schon, Frederiksborggade 1, Telefon 4945, senest don
2den Juli.
BESTYRELSEN.

Rettelser: 3. Side 2. Spalte 6. Lin. f. n. og 22. L.
f. n.: Hr. Emil Jørgensen; læs: Hr. Emil Jürgensen.
3. Side 2. Spalte 14. L. f. n.: mindst 8 Medlemmer;
læs: mindst 2 Medlemmer.

Cil ^Medlemmerne!
I September Maaned udgaar næste Numer af Melchiorianerbladet og vil da
blive redigeret af Hr. Georg Nygaard, som jo er godt kendt blandt Melchiorianere
under Mærket »En fra 88« som Forfatter til en stor Del af Sangene til vore Fester.
Hr. Nygaard vil søge at gøre Bladet mere afvexlende og aktuelt end hidtil, men gør
sikker Regning paa Bidrag af forskellig Art fra Melchiorianerne, thi uden Interessen
vises paa den Maade af Medlemmerne, vil det være meningsløst at fortsætte. Der vil
fremtidig blive opkrævet Betaling for Avertissementerne, og Prisen vil stille sig saaledes:
7» Side 1,25, 7* Side 2,50, 7a Side 5,00, 71 Side 10 Kr.
Annoncerne til September-Bladet maa indsendes til »Papyrus«, Kompagni
stræde 25, inden 15de September.
Bestyrelsen.
Udgivet af Melchiorianerforeningen. Ansvarlig: T. Falck Rasmussen.
.Akts. »PAPYRUS«s Bogtrykkeri, København K.

Harald Nielsen,
Overretssagfører.

Vestergade. 31.

København K.

