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Melchiorianernes
store aarlige Fest

afholdes i denne Sæson

Tirsdag den 17de Februar
med følgende Program:-

kl 8 musihalsh Underholdning,
hvorved medvirker

Koncertsangerinde Fru Quiding Faaborg
Hr. Koncertsanger Poul Bang
Pir. Komponist Sophus Andersen 
Melchiorianersangforeningen.

De tre førstnævnte Assisterende vil udelukkende fremføre Kompositioner af Hr. Sophus Andersen, 
i Lighed med de Kompositions-Aftener, som dette Ensemble har givet i Studenterforeningen, Studenter
samfundet etc. Hr. Sophus Andersens kendte og skattede Sange vil sikkert i den udmærkede Fortolkning, 
for hvilken ovenstaaende Navne borger, berede Tilhørerne en stor Nydelse.

Kl. 9'2 ^Fællesspisning?

til hvilken der serveres to Retter og Dessert, og har Værten lovet at gøre sit yderste for at tilfredsstille 
vore Fordringer. For at dette kan ske, er det imidlertid aldeles nødvendigt, at det i Forvejen vides 
hvor stort et Antal Deltagere der ønsker at spise, og vil derfor kun de, der i Forvejen har sikret sig 
Billetter til Spisningen senest den 16de Februar hos Hr. Schou eller Hr Melchior, faa Adgang til 
Bordets Glæder.



Kl. II begynder Mallei,
under Ledelse af Balletdanser ved det kgl. Theater Hr. Bertelsen. Balmusikken udføres af et stort 
første Klasses Orchester, der ledes af

Hr. Olfert Jespersen.

Kl. i'2 Coiillon.

Kl. 3 sluttes ballet

Priserne for Deltagelse bliver følgende: 
Adgangskort til Aftenunderholdningen............................ Kr. 0,75.

— - — og Ballet for Med
lemmer af Melchiorianer-Foreningen, Mel- 
chiorianer-Sangforeningen og Damer ... - 1,50.

— - Aftenunderholdning og Bal for Herrer uden
for Foreningerne  - 2,00.

— - Fællesspisningen........................................ - 2,00.
Kort erholdes hos d’Hrr. Skolebestyrer Melchior, Frederiksborggade 41, 4. Sal, og Fotograf Max 

Schou, Frederiksborggade 1, Telf. 4945, samt i Sangforeningens Prøvelokale hos Brd. Larsen, Set. Annæ 
Plads, hver Mandag Aften efter Kl. 9.

Det er vort Haab, at denne Fest maa finde lige saa stor Tilslutning som de tidligere; som det 
vil ses af ovenstaaende Indbydelse, er der fra Foreningens Side gjort alt for at skaffe Deltagerne en for
nøjelig og indholdsrig Aften. Derfor mød alle den 17de Februar.

Bestyrelsen.

Fra Foreningens unge Medlem, Maleren H. E. Mel
chior, har vi modtaget det i nærværende Numer offent
liggjorte Rejsebrev fra Rom.

I vort daglige, danske triste Graa er det velgørende 
at høre Bud fra Landet, der lyser i Sol og Skønhed.

* * *
Gamle Tegnelærer C. L. Petersens Efterladte har 

vist Melchiorianerforeningen den Venlighed og Opmærk
somhed at tilstille den et indrammet Fotografi til Ophæng
ning i Foreningen.

Det smukke Billede aj den sjældent afholdte Lærer 
vil med Pietet blive værnet af Medlemmerne.

* * *
En kedelig Trykfejl havde indsneget sig i sidste 

Numer af Bladet. Der meddeltes, at de Herrer Oluf og 
Georg Neerg aard-Petersen har faaet Navneforandring og 
for Fremtiden hedder Nordborg.

Det skulde være Neerborg.



Rejse-Brev
fra

„den evige Stad“.

Roma, d. 29. Decbr. 1902.
Paa almindelig Opfordring! — Ja, der er virkelig 

dem, der har opfordret mig — eller rettere os — til ved 
Lejlighed at sende et Par Ord, »Melchiorianerbladet« selv 
har ikke ansporet mindst — der læser man jo, hvor man 
bør anbringe sine »Aflæggere« for maaske engang i Tiden 
at vinde Berømmelse, — vi efterkommer med Glæde Op
fordringen og sender vor Udgydelse! — Til almindelig 
Oplysning tjener, at »Klaus- ikke er Melchiorianer, men 
da vi stadig har rejst sammen og tillige sender Artikler 
sammen til andre Blade, kort sagt, ere uadskillelige, saa 
bliver det ogsaa dennegang to Sjæles Tanker, der for 
enes i denne Nytaarshilsen til alle Melchiorianere, — 
bringer Budskab fra Syden om bl aa Himmel, knistrende 
Solskin og straalende Farver!

------- Rom er herlig, — ubeskrivelig dejlig, — Livet 
her som Opfyldelsen af en Eventyrdrøm, — men som alt 
her er stort og rigt, saaiedes faar Tanken ikke et saa 
absolut Holdepunkt i noget bestemt at man kan give en 
fyldestgørende Beskrivelse af det i P/s Spalte, — vi søger 
udenfor Rom — ud i Campagnen, hvor vi ligesom føler 
os mere hjemme, og beretter om en Tur, vi foretog for
gangen Dag. —

Solen tittede blodrød op over Monte Cavo, for
tællende om en varm Dag. — Klokkeklang fra Sladens 
400 Kirker fyldte Luften og kaldte Romerne til Messe, — 
Lazzaronen gned Søvnen af Øjnene, rejste sig fra sit 
Natteleje i Guds fri Natur, slængte Kappen om sig og 
vandrede ud for at tigge sig en Skorpe Brød og en 
Orange til, — da vi vandrede ud af Porta S. Pavlo, lod 
Rom bag os og saa Campagnen strække sig bred og 
magelig foran os — kun begrændset dér langt ude af 
blaalige taageagtige Bjærge

Friske og glade om Hjerterne — gennemvarmede 
ind til Sjælens inderste Afkroge — gik vi fremover, forbi 
eller følgende Trit med morgengnavne Æsler, og sendende 
smilende, med store Bevægelser udførte, Hilsner til Man
den med Kærren, til Tiggeren i Vejgrøften eller til de 
mere eller mindre yndefulde Signorina’er.

»Se Pinieskoven derude — saa let og taageagtig i 
Morgendisen ! Se Jordformationerne — disse Smaabakker 
og Dale, Tuer og Huller! — Se Cypressen dér, mørk og 
alvorlig ranker den sig op — ene — ! Se de glødende, 
dog milde Farver, se Morgensolens Guld- og Sølvglans 
paa Buske og Græstotter! — Hvor er her dog herligt!«

»Det er for svagt et Udtryk, du, — og dog mangler 
her noget! — Savner du ikke Lærken, der kvidrende og 
jublende skulde svinge sig til Vejrs — Fuglekoret fra 
hver Busk og hvert Træ, — og alle disse glade, lov
prisende Toner? — Her er saa tyst, de fjedrede Skab
ninger fattes«.

»Ja, du har Ret!«
Stilheden rundt om griber os — tavse gaa vi videre.
--------Vi kom til Klosteret »Tre Fontane«, Trapi- 

sternes Bolig, — dette Sted, hvor i tidligere Tider intet 
levende Væsen kunde trives, — døde som Følge af de 
giftige Luftarter, der raadede der, men hvor man nu ved 
at plante Mængder af Eucalyptustræer saa at sige har 
skabt et jordisk Paradis, — Eucalyptustræet opsuger og 

inddrager i sig alle de dræbende Luftarter. — Vi træde 
ind i Klosterhaven og erindres straks om Trapisternes 
Løfte: »Evig Tavshed« ved at se et Opslag, hvori frem
mede anmodes om ikke at tale højt indenfor disse Ene
mærker. — Fra Kirken lyder ensformig, monoton Sang 
og Orgelspil, vi gaar derind, — og, vante som vi er til 
de italienske Kirkers Tragt, overraskes vi ved at se de 
nøgne, hvidkalkede Mure almindelige Kampesten, hvor 
vi ellers saa Marmor, grove Bedepulte uden kunstfærdige 
Sving og Indlægninger.

Rundt Alteret staa, ligge eller sidde Munke i alle 
Aldre fra Drenge paa 14—15 Aar til Oldinge paa over de 
70, medens 8 hvidklædte Præster afholder Messen. — Der 
er en uhyggelig Stemning udbredt over det hele, — og 
da vi atter stod ude i Haven, indsugende Lys og Luft i 
kvægende Drag, — fandt vi Verden saa skøn og herlig!

Bag Kirken er der rejst et Kapel paa det Sted, hvor 
Paulus blev henrettet! — Ffter Sagnet gjorde hans Hoved 
tre Spring, efter at det var skilt fra Kroppen, og hvor 
det faldt efter hvert Hop, fremsprang en Kilde — Kilderne 
rinde endnu den Dag i Dag, og efter dem har saa Klo
steret faaet Navnet »Tre Fontane«.

Idet vi ere ved at gaa bort, forfærdes vi fast ved at 
høre en Munk tiltale os paa »Skandinavisk«, d. v, s. en 
Blanding af Dansk, Norsk og Svensk, — han spørger os, 
om vi ikke kunde have Lyst til at prøve et Glas af den 
Likør, Munkene lave af Eucalyptustræet, — selvfølgelig 
har vi det, og kort efter sidde vi bænkede i en Slags 
Celle, smager paa Varerne, der i Paranthes bemærket, 
ere aldeles fortrinlige, og sludre om løst og fast. — Paa 
vor Forespørgsel faa vi at vide, at han og enkelte andre 
Munke af sær Naade have Lov til at tale med de frem
mede, som monne komme.

Et kraftigt Haandtryk til Farvel, og snart ligger 
»Tre Fontane« bag os. fortællende om Fred og Stilhed, 
blandet med Lidelser og tungt Arbejde.

— Solen stiger højere og højere — ved Middagstid 
finder den os siddende i Osteriet »Montagnola di San 
Pavlo«s Have, nydende vor Macaroni og Rødvin i Guds 
frie Natur!

Rundt om os trippe Høns og Kalkuner — henne i 
Krogen roder og smasker et triveligt sort Svin — fra 
Køkkenet lyder skælmsk, sprudlende Sang ud til os — 
nedenfor os bugter Tiberen sig af Sted, rolig og magelig 
— ellers Campagnen--------- !

Underligt, at vi to virkelig skulde faa Lov at nyde 
alle disse Herligheder! —

Svælgende i dejlige dybe røde Farver er Solen 
naaet Horisonten, standser som et Øjeblik og spreder sit 
sidste Guldskær over alt, —- vi staar oppe paa Palatiner- 
højden og sender, som en passende Afsked paa Turen, 
Blikket udover Foro Romano mod Coloseum! — Det 
pusler og spøger dernede, — Himlen hvælver sig nu 
mørk, bedækket med tindrende Stjerner, — Aftenvinden 
stryger isnende omkring os, — vi indhylder os i vore 
»Togaer« og vandre hjemover. —

Klaus og Mils.

JXiytaarsgUdet
afholdtes den 10de Januar og forløb, til Trods for, at 
der ikke var sat noget særlig stort Apparat i Scene 



med Hensyn til Festarrangements, særdeles fornøjeligt; 
Deltagerne mødte nemlig i godt Humør og munter Stem
ning, og disse to Factorer ere mere virksomme end de 
største Forberedelser.

Til en Begyndelse blev Dørene aabnet for et stort, 
smukt pyntet Juletræ, behængt med forskellige mor
somme Genstande, saasom forlorne Næser, Overskæg og 
tyrkiske Huer, og ved Hjælp af disse Udstyrsgenstande 
var hele Selskabet snart ukendeligt for hinanden og frem
bød et meget lattervækkende Syn. Til den paafølgende 
Gevinstuddeling havde vi haft den Glæde fra forskellige 
Medlemmer at modtage Gaver, bl. a. fra Herr Kontorchef 
Holm, Herr Grosserer Karl Madsen, Herr Fotograf 
Max Schon og fl. a. Efter at hver af de Tilstede
værende var bleven rigeligt forsynet med Gevinster, sam
ledes man om Bollerne.

Hr. Skolebestyrer Melchior bød Velkommen og 
ønskede Foreningen og dens Medlemmer et glædeligt 
Nytaar. Derefter meddelte Hr. M., at han fra Enkefru 
Petersen, afdøde Tegnelærer C. L. Petersens Hustru, 
havde modtaget et Billede af Hr. Petersen til Ophæng
ning i Foreningens Lokaler. Til denne Meddelelse knyt
tede Hr. M. noglg smukke Mindeord om vor afdøde 
Lærer og Kammerat, hvortil Forsamlingen sluttede sig 
ved at paahøre dem staaende.

Hr. T. Falck Rasmussen beredte os derpaa Aftenens 
største Overraskelse, idet han efter at have holdt en vel
formet og følt Tale for Hr. Fritz Andersen, under For
samlingens Jubel afslørede en aldeles udmærket Byste af 
denne højtskattede Mand. Bysten er anskaffet ved fri
villige Bidrag fra diverse Medlemmer, den er, som sagt 
meget vellignende og godt gjort, modelleret af Billed
hugger Forum.

Vi bringer Hr. Falck R. vor bedste Kompliment 
for hans Arbejde i denne Sag.

løvrigt forløb Aftenen udmærket, med Sang og Taler, vi 
nævner blot, at det berømte »Tyroler-Ensemble« assisterede,

C. G.

Freôeriksbor^aôe l,£levaror 
Hj. af Kultorvet jpaarnbygnmgen

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.

Alle merkantile Tryksager 
billigt og godt 

i 
„PAPYRUS“ 

Kompagnistræde Nr. 25, 
København K.

Fra Skrivebordsskuffen.

De Synder, som man ej begik —.
De Synder som man ej begik, 
men siden mest begræder. 
De Kærtegn, som i Smug vi fik, 
os gav de største Glæder.

O Fryd at elske sødt i Skjul, 
naar Natten Dække bringer 
o Elskov, underlige Fugl 
med nattebløde Vinger!

Georg Nygaard.

Alle maa give Møde Mandag d. 9de 
og 16de ds. Kl. 9 præcis.

Huski! Af Hensyn til de assisterende 
Kunstnere begynder Koncerten d. 17. 
Februar præcis Klokken 8.

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


