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Hori o$ jobt
DEN FØRSTE CIGAR tændtes i København i Aar et 

1809, oplyste Hr. Knud Bokkenheuser i sit Foredrag 
om Dreiers klub.

Der er altsaa snart Grund, til at fejre et Hundred- 
aarsjubilæum.

* :< *

Et ,,Bon mol': Ved Sammenkomsten forleden ud
talte Hr. Skolebestyrer Melchior i en Tak til de Assisterende, 
at disse var saa fyldigt og godt repræsenterede, at man 
med nogen Ret kunde kalde vor „Dreier-Klub“ for en — 
„Kunst-Dr ejerklub“,

* * *

DEN SMARTE Forretningsmand, Fotograf Alb. 
Schou junr., der stadig forstaar at tiltrække sig Publikums 
Opmærksomhed, har nu i Opgangen til sit Atelier Janet 
anbragt to mægtige, elektriske Buelamper, der skinner ud 
over Kultorvel hver Aften og jaar Tolk til i tætte Skarer 
at samle sig beundrende om de fint udførte, udstillede 
Billeder.

* *

Sangforeningens Dirigent har af et af Medlemmerne 
Hr. Georg Sørensen, fa-aet overrakt et elegant Etui til 
Opbevaring af sine Taktstokke. — Meget taktfuldt af Herr 
Sørensen.

•Jr.
Dogbindermester H. H. Rasmussen, Faderen til 

de to kendte og skattede Melchiorianere, D’Herrer Thorvald 
og Julius Falck Rasmussen, fejrede den 23de December sit 
50 Aars Jubilæum som Bogbinder mester her i Byen.

Melchiorianere sender deres Lykønskning. 
* *

Et sørgeligt Uheld har ramt et af vore unge Med
lemmer, Hr H. Voss-Pe tersen, der ved et Fald har paa- 
draget sig en Hjernerystelse. Vi erfare dog nu, at vor 
unge Ven er i god Bedring. Med Ønsket om snarlig Hel
bredelse. haaber vi snart atter at kunne se ham imellem os.

* *

Five O'CLOCK TEA hedder Frøken fe use ns 
nyeste Bog. der ligesom de forud udkomne, har gjort 
stormende Lykke — Vi føler os overbevist om, at hvis 

Frøkenen en Dag kunde faa Tid til ogsaa at lade „Mel- 
chiorianerbladet“ tilflyde en eller anden Opsats, vilde en 
saadan have ikke mindre Held med sig.

Sanglærer Frits Ander sen foredrog- ved Dreier- 
Festen under stormende Bifald den klassiske Tschech-Vise.

Hr. Andersen er dog stadig lige ung, lige fornøjelig.
* *

*

EN BUSTE aj Frits Andersen fandtes paa den 
Udstilling, unge Kunstnere afholdt i December Maaned hos 
Rolund & Co. paa Østergade.

Busten var i Gibs, modelleret af en ung Hr. Louis 
Forum. Bortset fra nogen Tørhed i Opfattelsen var Ar
bejdet godt, i hvert Fald af fortræffelig Lighed.

Bustens Virkning beroede tildels paa den Anvendelse, 
Kunstneren havde gjort af Farver, noget i Lighed med 
Krøyers Buster af Michael og Anna Ancher.

Hr. Forums, især for Melchiorianere interessante, 
Arbejde kostede kun 100 Kr.

* *

Kontorassistent Oluj Neergaard-Petersen og 
Bogholder Georg Neergaard-Petersen har erholdt 
kongelig Bevilling til for Fremtiden at føre Navnet NORD
BORG.

Vi henleder atter unge, skrivende Medlemmers Op
mærksomhed paa Rubriken „Fra Skrivebordsskuffen“.

Denne Rubrik ,er oprettet særlig for de Unge. — 
Skam faa de, om de ikke benytter sig deraf!

*

Et af Foreningens yngre Medlemmer, Hr. O. Hof
meyer, er lille Juleaften afrejst Hl Port Natal i Sydafrika 
for at tiltræde en vellønnet Stilling ved en af Asiatisk 
Kompagnis Filialer. Før om 5 Aar kan vi ikke vente at 
at se ham igen. Held og Lykke for den unge Mands 
Fremtid!

t *
*

Redaktørens Adresse er Nørre SidealR 4, 3dte Sal, 
København N.



preiers ¡\lub
i Melchioranerforeningen.

Mødet den 3die December,

Sammenkomsten den 3die December blev en usæd

vanlig vellykket Aften.
Opfordringen til at møde talrigt var efterkommet i 

rigt Maal, og der mødtes prisværdig præcist.
At der naturligvis var en Del Efternølere kan ikke 

undre; men vi skal intet sige hertil. Dels fordi det 
sagtens intet kan nytte, og dels fordi der kan være gyl
dige Grunde for de Enkelte til at komme efter den fast
satte Tid.

Da Hr. Inspektør Knud Bokkenheuser paa Slaget 
9 betraadte Podiet, var det for en stor og opmærksomt 
lyttende Forsamling.

Æmnet Dreiers Klub er jo i sig selv interessant 
og saa lidet behandlet, at Enhver kunde være vis paa 
at faa sin Viden beriget, især da det vidstes, at Hr. 
Bokkenheuser med stor Kærlighed havde kastet sig over 
Opgaven, at belyse Foreningslivet i de gode gamle for 
os saa fjætne Tider.

Mærkelig nok for Hesten, at Ingen tidligere har be
nyttet det taknemmelige Stof til en samlet Fremstilling. 
I Salomonsens store Konversationsleksikon søger man 
f. Eks. forgæves Oplysninger om den Tids største cg 
mest indflydelsesrige og literære Klub; der findes ikke 
6n Linje. Man maa gaa til Memoiresamlingerne fra den 
Tid, vil man have noget at vide,

Hr. Bokkenheusers Foredrag hviler paa indgaaende 
Studier, Forarbejder til en Bog om Klubben; men det 
siger sig selv, at et Foredrag, der kun kan strække sig 
ove)- en ganske indskrænket Tidsfrist, maa sløjfe meget, 
som først i den bredere Behandling, en skriftlig Udar
bejdelse tillader, kommer fuldt til sin Ret. Hvad Hr. 
Bokkenheuser gav var da en Mundsmag, som skærpede 
Appetiten og gav Tilhørerne Lyst til at faa mere at vide 
om det samme Æmne.

Foredragsholderen sprang midt ind i Klubbens be- 
tydningsfuldeste Periode, Tiden 1780—1800, og oprullede 
en Række interessante og vekslende Billeder fra Klub
livet i gamle Dage, isprængt Citater fra den Tids fader- 
lig-formanende Politiforordninger og Klubbernes harmløst- 
spidsborgerlige, snusfornuftige eller let-pudserlige Viser. 
Med faa Streger tegnedes smaa Portræter af Tidens 
kendte Klubmedlemmer som selve Jacob Dreier, H C. 
Sneedorff (den senere Admiral), Tode, Rahbek, Bag- 
gesen og især Edvard Storm. Af den sidste fik man 
et smukt og saare indtagende Billede, som han sad i sin 
Kakkelovnskrog, røgende sin Pibo og nippende til den 
ikke altfor stærke Toddy. Havde man forestillet sig, at 
Klubberne paa den Tid var en Slags Natbeværtninger, 

hvor Medlemmerne kunde sidde og svire til den lyse 
Morgen, saa fik man gennem Hr. Bokkenheusers Oplys
ninger en hel anden Tro.

Edvard Storm meddeler i nogle Dagbogsoptegnelser 
bl- a at han en Aften har været i Klubben til Kl. 12. 
Og han bemærker, at da han gik hjem var det »ganske 
mørkt paa Gaden«. Det har han aabenbart ikke været 
vant til, naar han ellers i mere borgerlig Tid begav sig 
paa Hjemvejen.

I Forbindelse med Foredraget fremvistes der en 
Del Lysbilleder, bl. a. Portræter af »Dreiers Klub«s 
Stifter, Jacob Dreier, og de før nævnte mest virksomme 
Medlemmer foruden et Ungdomsportræt af Oehlen- 
schlager, hvis Navn jo er knyttet til Dreiers Klub ved 
hans Møde med Heinrich Steffens i Klubben, medens 
den havde Lokaler i Stueetagen til Gaden i »Efterslægten«s 
gamle Gaard paa Østergade. Blandt Lysbillederne var 
ogsaa en Gengivelse af Klubbens endnu eksisterende 
store Punschebolle, et smukt Stykke Arbejde i kinesisk 
Porcellæn.

Hr. Bokkenheuser lønnedes efter Foredragets 
Slutning med meget kraftigt Bifald, der tydeligt gav til 
Kende, at Medlemmerne ikke vilde være kede af snart 
igen at have ham i deres Midte. G. N.

Om Punschebollerne
i Dreiers Klub.

Efter en Pause samledes man om Punschebordene. 
Ved hver Kuvert var lagt et Eksemplar af en Visebog, 
indeholdende de paa hin Tid mest populære Sange og 
Viser. Bøgerne var os velvilligst overladte af Studenter
foreningen.

Efter at Formanden havde budt Velkommen, afsang 
man en af Hr. Georg Nygaard forfattet Sang, der i sin 
gammeldags Stil netop anslog den Tone og Stemning, 
som det var Hensigten at fremkalde.

Aftenen forløb herefter paa den festligste Maade, 
Sange og Taler afløste hinanden uden Ophold, og Stem
ningen var i høj Glad ubunden og hjærtelig.

Hertil bidrog naturligvis i første Række de elsk
værdige, indbudte Assistenter, Koncertsangerinden Fru 
Elma Hornemann, Hr. Skoleinspektør Knud Bokken
heuser, samt Skuespillerne, d’Herrer Lindstrøm og 
Schrøder.

Hvad disse Kunstnere præsterede denne Aften, kan 
man ikke danne sig nogen Mening om uden at have hørt 
og set dem. De sang, deklamerede og holdt Taler, alt paa 
den mest fornøjelige Maade.

Fru Hornemann gav forskellige Sangnumre til
bedste. alle foredragne med den fineste Smag og For- 
staaelse; intet Under, at der var almindelig Beklagelse 
over, at Fruen allerede ved Tolv-Tiden maatte bryde op, 
fulgt af Publikums begejstrede Hurraraab.

Vore andre Gæster fortsatte derimod med os og 
først ved 2-Tiden hævedes Soldet.

Alle vare enige om, at vi ikke længe havde haft en 
saa morsom og rar Aften som denne, hvis Tilblivelse i



første Række Hr. Richard Krause har Æren af, og for 
hvilken vi sige ham Tak.

Endvidere den største og hjærteligste Tak til Fru 
Hornemann, Herrerne Bokkenheuser, Lindstrøm og 
Schrøder for al den Elskværdighed de viste, og den 
Nydelse de skænkede. C. G.

Fra Skrivebordsskuffen.

5øreq Kierkegaard.

Preàeriksbor^aûe l,£levafor 
Hj. qF Kultorvet jHaarnbygnmgen

12 Visitkort blanke Kr. 4,00.
6 Kabinet do. - 6,00.

12 do. do. - 10,00.
6 Visitkort mat Platin 3,50.

12 do. do. - 6,00.
6 Kabinet do. - 9,00.

12 do. do. - 16,00.

L'en Gang du leved, Præsten sammenkrøben 
sig dækked under Kjolens usle Pjalt, 
han krympede sig skamfuld under Svøben, 
som i din Haand paa ømme Steder faldt.

Ej Svøben falder mer. Nu er du død.
Kold er den Haand, som skrev og vækked Latter, 
og kold den Dom, der langsomt Vej sig brød, 
den om en klassisk, anerkendt Forfatter.

Ak, Søren, Søren — klassisk, anerkendt!
Og anerkendt af dem, du mest foragted! 
Du undgaar ej, hvad altid der er hændt 
de Seere, som Præstemænd har slagtet.

Nu er du død, og forrest kan man se 
paa Statue-Listen Mænd i Præstekrave, 
at Skriftens Ord igen kan Fyldest ske 
om dem, der smykkede Profeters Grave.

Georg Nygaard

X

/waarsYers.
I.

Lad det ikkun sne derude, 
Hagien piske mod min Rude, 
Stormen hvine, Uvejr brage, 
aldrig vil jeg mig beklage, 
thi jeg bærer i mit Bryst 
Elskovs søde Foraarslyst,

II.
Sagte synger i mit Sind 
klingre Foraarsklange.
Syng i hendes Hjærte ind 
mine Elskovssange.

Bær dem bort til hendes Hjem, 
skjult bag Blomster inde. 
Titter der en Rose frem, 
sig jeg hilser hende,

Efterlysning
En Herr Alb. Meyer tilhørende Sang

bog, som bl. andet indeholdt Fritz Ander
sens »Efteraarsstorme« for Alt-Stemme, 
er bortkommen ved Sangforeningens Prø
ver forrige Vinter. Saafremt den findes 
hos Medlemmerne, bedes den godhedsfuldt 
strax afleveret til Herr T. Falck Ras
mussen, Kompagnistræde 25.

Første Prøveaften i Januar bliver 
Mandag den 12te. Med forestaaende Kon
cert for Øje, maa det indpræntes de ærede 
Medlemmer at give Møde hver Gang og 
præcis Kl. 9.

Bestyrelsen.

Efter HEINE red G. N.



Melchiorianerforeningen.
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Lørdag den 10de Januar Kl. 9 afholdes i Wittmacks Lokale

Nytaarsgilde med Juletræ,
og Adgangen er gratis for Melchiorianerforeningens 
og Sangforeningens Medlemmer.

’>>> ^2^ '*5^-

Vi tillade os at rette den Opfordring til D’Herrer, at forsyne Træet 

med Pynt og Smaagaver, som kan egne sig til Fordeling. Disse bedes af

leverede til Herr Grosserer Jürgensen, P. Skramsgade 15, 1. Sal, eller Herr 

Fotograf Max Schon, Frederiksborggade 1, senest Torsdag den 8de Januar. 

Der vil denne Aften ikke blive engageret nogen udenforstaaende til at be

sørge Underholdningen, men vi haabe, at enhver, som kan præstere noget til 

Fornøjelse for de tilstedeværende, ikke vil holde sig tilbage, men gøre sit 

Bedste til, at Aftenen kan blive fornøjelig og hyggelig for os alle.

Bestyrelsen.

Udgivet af Melchiorianerforeningen. — Ansvarlig: Georg Nygaard. — Akts. »Papyrus«, København K.


