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: HH! EN:
NR. 8 LØRDAG D. 25. OKTOBER 1919 3. AARG.

Venner langt borte!
(Fra »Højenes Korrespondent i Holland). 

(Fortsat).

Ved Morgenmaden blev der 
med rørende Iver sørget for 

passende Føde. I Løbet af For
middagen saa vi noget af Kol
legiet. Den store mineralogiske 
Samling og det biologiske Labo
ratorium, hvor der fandtes de 
dejligste Snit til Mikroskop og 

Fotografier af forstørrede Snit 
til Undervisningen, der i vid Ud
strækning benytter Lysbilleder. 
Vi saa ogsaa Husets impone
rende Observatorium med den 
store Stjernekikkert og bevægelig 
Kuppel.

Da min Daarlighed gjofde sig 
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gældende, nød jeg det ikke rig
tigt, °g jeg var ikke tilstrækkelig 
andagtsstemt, da vi lidt senere 
bankede paa hos den med Rette 
verdensberømte Videnskabsmand 
Pater Wassmann, Han er vist 
Verdens største Myrekender. En 
vældig lærd Mand er han. Jeg 
havde ventet mig at se en høj, 
imponerende, lidt duknakket, for
læst Stuelærd, men blev meget 
overrasket ved Synet af Pater 
Wassmann. Han er lille og hans 
Ansigt er indrammet af et tæt, 
graat Skæg. Mundens Sammen
kniben tyder paa Viljestyrke, han 
har hyggelige Briller paa Næsen 
og stort blaat Forklæde paa, som 
er bundet om Livet. Han hilser 
umaadelig elskværdig og spørger 
uden Indledning, hvad vi vil se, 
hvad der interesserer os. Jeg 
beder naivt om at se Myrer, og 
mit Ønske bliver tilfredsstillet. 
Først peger han dog paa en 
lang Række Tryksager og siden 
paa en god Meter tykke Bøger, 
der alle bærer hans Navn; paa 
en underlig flygtig Maade siger 
han: »Det er min Produktion!< 
Men han siger det saa beskedent 
og tilfældigt, som gik vi paa et 
Museum og blev belært af den 
dertil indrettede Opsynsmand. 
Han fortæller os om sine næste 
Arbejder, som er store og mange. 
Med Stolthed derimod viser han 
os nogle pragtfulde, forstørrede 
Myrefotografier; »saadan noget 
har man aldrig før kunnet lave!« 

siger han. Men Pateren kan ikke 
naa at publicere dem og Me
thoden. Saa viser han os de 
dejligste Kasser med præparerede 
Myrer. Tusinder og Tusinder, 
svimlende Bunker, hvis Tal jeg 
slet ikke kan huske mere. Selv 
siger han, at her er Materiale for 
6 Mand, og han har kun een 
Efterfølger, der dog ikke er nær 
langt nok. Selv har han arbej
det i 35 Aar hermed. Overalt 
i Stuen ligger der mærkelige Ting: 
Forstørrelsesglas, Bøger, Mikro
skoper, Glaskolber med vrim
lende Myrer . . . Jeg vover det 
store Spørgsmaal: »Hvordan kom 
De egentlig paa den Idé at stu
dere Myrerne?« Pateren svarede, 
at det var Myrernes store In
stinkt, der af Vantroen blev gjort 
til Forstand, som fik ham til at 
undersøge Forholdet nærmere. 
Efter at vi har set noget i Mi
kroskopet tager vi Afsked. Jeg 
faar mange Hilsener med til Pa
ter Breitung, som »endnu ikke 
har set denne dejlige Myresam
ling«. — Mit Helbred blev siet
tere og siettere.

Kl. 2 naaede jeg omsider at 
komme i Seng i Sygeværelset. 
Det var et rart, stort Værelse 
med et Par Billeder og store Vin
duer ud til Haven. I Væggen 
er der ogsaa et Vindue ind til 
Sygekapellet, hvor det allerhellig
ste Sakramente opbevares Dag 
og Nat. Der ligger man saa, 
kun skilt fra det allerhelligste ved 
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en Rude og et lille Gardin. 1 
Kapellet læses hver Morgen flere 
Messer. Ud paa Aftenen fik jeg 
Besøg af Pater Schalk, der for
talte mig lidt fra sin Virksomhed 
som Feltpræst. - Herfra har næ
sten alle været med enten som 
Sjælesørgere eller som Sygepas
sere. De har oplevet og gen- 
nemgaaet utroligt, set sig om i 
Frankrig, Belgien, Rusland, Ru
mænien, Serbien o. s. v. Pater 
Schalk talte om Lidelserne i Vin
tertiden, om Messe i en Kirke, 
der blev beskudt, om Arbejde 
med Hundreder af Skriftemaal 
og Uddeling af den hellige Kom
munion til Tusinder. Om Sjæle
sorg for Soldater i Etappe, i 
Skyttegrav og i Lazaret, om Sjæle
sorg for tyske Soldater og fransk 
Menighed paa een Gang, om det 
gode Forhold han i Nordfrank- 
rig havde oplevet mellem den 
tyske Monsieur le curé og den 
indfødte Befolkning. Jeg saa 
endogsaa et Par rørende Breve 
fra Paterens Menighed i Frank
rig. Flere i Valkenburg kender 
godt til Bolschevikerne- og for
tæller skrækkelige Ting om dem. 
Da min flinke lille Krankenbru
der næste Dag var ude, blev jeg 
plejet af en ung Filosofistude
rende, som fire Aar har været 
med i Krigen.

Han var Feldwebel og blev 
taget til Fange af Bolschevikerne, 
der slæbte ham rundt i Rusland. 
De bad ham om at gaa over til 

dem og tilbød ham en Guvernør
plads med 10,000 Rubler maa- 
nedlig Løn. — Tænk en Gang, 
han kunde være bleven mægtig 
over manges Liv og Død, og 
nu gaar han og bringer mig Fro
kost som den ringeste Hospitals
medhjælper! Flan flygtede i det 
afgørende Øjeblik og sidder nu 
her og beder og studerer. Pa
ter Muckermann sidder stadig 
fangen derovre i Minsk. —Næste 
Dag var der mange Fremmede i 
Sygeværelset, man ønsker at høre 
noget om Danmarks katholske 
Ungdomsarbejde og motiverer 
sit Ønske med, at vi. paa det 
Punkt staar saa højt, hvorfor 
man bør lære af Danmark.

(Sluttes).

Vor Ven og Skolekammerat 
Fændrik Opffers Død.

— men han var død, ramt i 
Hjertet af en af de Rødes fryg

telige Dum-Dum-Kugler !

Fremad, stadig kæmpende ind
til Mørkets Frembrud, naaede 

vi efter at have taget flere smaa 
Landsbyer Zercowschina, me
dens de udtagne Feltvagter holdt 
Øje med Fjenden.

Foran os iaa en lille Landsby, 
Samokina, der efter Sigende skulde 
være besat af Esterne. Næste 
Dags Formiddag sendtes en Pa
trouille paa to Mand, Fændrik 
Opffer og Korporal Christensen, 
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ud for nærmere at undersøge 
dette, som vi fandt stemte daar- 
ligt med vor Antagelse.

Idet Søren gaar forbi mig paa 
Vejen derover, siger han: »Vil 
du med?« »Ja, hellere end gerne«, 
svarer jeg, »men du ved jo, jeg 
er i en anden Deling!«

Efter et Par smaa Bemærknin
ger siger Opffer saa: »Naa, Far
vel saa længe!« »Farvel du, og 
mor dig godt; det skal sgu nok 
gaa!« Det var de sidste Ord, 
vi vekslede sammen. —

Patrouillen nærmede sig Lands
byen langs Banelinien og opda
gede to Vagtposter. I den Tro, 
at det var Estere — kun en Ko
karde adskiller nemlig Esternes 
og de Rødes Uniformer — nær
mede den sig indtil en Afstand 
af ca. 10 Meter. Der udveks
ledes nogle Ord paa Tysk, un
der hvilke Patrouillen opdagede, 
at det var de Røde, de havde 
for sig. Neden for Linien saa ; 
de nu pludselig en Klynge paa 
ca. 50 Mand ivrigt gestikule
rende. Patrouillen opfordredes 
til at overgive sig, men Opffer 
sprang sidelængs ned forat komme 
i Dækning, medens Korporal i 
Christensen affyrede et Skud. 
Samtidig skød den ene Vagtpost, 
og Opffer faldt til Jorden. De 
Røde styrtede frem, Christensen 
sprang ned, greb fat i Opffer, 
ruskede i ham og raabte: »Opf- i 
fer, Opffer, hvor er du ramt!« 
Men Opffer svarede ikke; han | 

var død, ramt i Hjertet af en af 
de Rødes frygtelige Dum-Dum- 
Kugler.

Opffer og jeg havde fundet 
hinanden derovre; vi var blevet 
Venner! Et Par Dage før hans 
sørgelige, men smukke Heltedød 
gav han mig et Digt, han havde 
skrevet til sin Moder, med de 
Ord: »Oiv dette til min lille Mo’r, 
hvis jeg skulde falde.«

Det sidste Vers lyder saaledes:
Fjernt i fremmed Land jeg kæmper, 
Fjernt du beder for din Søn: 
Men hvis Døden mig vil kræve, 
Bli’r for dig min sidste Bøn.

Frantz Leudesdorjf.

En gammel Elev fortæller 
om Japan.

Torsdao dén 4. September havde 
Kollegiets større Elever, fra 1.

Mellem og opefter, Anledning til at høre 
en gammel Kollegianer fortælle om Ja
pan; de mindre Drenge maatte kun 
komme med til Lysbillederne.

Foredragsholderen, Hr. Bernh. Lar
sen, begyndte med at sige, at Frem
stillingen her hjemme af de japanske 
Forhold ikke altid stemmer overens 
med Sandheden. Naar f. Eks. et po
pulært Tidsskrift fortæller, at de japan
ske Tandlæger uden videre trækker ens 
Tænder ud og aldrig plomberer dem, 
saa er det Løgn. Som et eklatant Be
vis herpaa straalede hans egne, med 
japansk Guld plomberede Tænder. Selv 
Kulier og Arbejdere har guldplombe
rede Tænder.

Taleren gik derefter over til at mar
kere Forskellen mellem Turisternes Ja
pan og Handelsmændenes Japan, De
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hvad gør ikke disse smarte Forretnings
folk? Jo, de paatrykker deres Produk
ter »Made in U. S. A.« Foredrags
holderen havde selv faaet Tilbud om 
Leverance fra en japansk Textilfabri
kant. Da han selv kom til Japan, 
bragte han i Erfaring, at Mand og Fa
brik kun eksisterede paa Papiret. I 
det japanske Handelsliv er der altid 
Mellemmænd, der narrer og bedrager 
begge Parter, om de kan. Ærlighed 
er for Japanerne et fremmed Begreb. 
Derfor maa man ogsaa i Bankerne 
have kinesiske Kasserere. For den 
Forretningsmand, der vil handle med 
Japaneren, skal der diplomatisk Kløgt 
til for at klare Situationen. At færdes 
paa japanske Forretningskontorer er 
den bedste Skole i Psykologi.

Naar man vil afslutte en Handel med 
en japansk Købmand,- bliver man an
modet om at tage Plads paa en flad 
Pude, der ligger paa Gulvet. Her sid- 

I der man saa i Skræderstilling og drik- 
I ker varm, grøn The af smaa, hvide 

Kopper uden Hank. Om Sommeren 
er Theen god, fordi den er bitter, om 
Vinteren, fordi den er varm. De Ka
ger, man ikke kan spise, maa man 
putte i Lommen, ellers bliver Værten 

■ fornærmet. Saa begynder Forhandlin
gerne ved, at Købmanden spørger, 
hvordan ens Moder har det, derpaa 
hvordan ens Bedstemoder har det. 
15—20 Minutter spildes hermed. Naar 
man har forklaret, hvilke Prøver man 
ønsker at se, kommer han først med 
de forkerte. Spørger man endelig, 
naar de rette Prøver er for Haanden, 
om Prisen, tager Købmanden et langt 

I Drag af sin Pibe, puster langsomt Rø
gen ud i Luften og nævner en vanvit
tig Pris. Efter at mange Timer er 
gaaet under et saa interessant Samvær, 

I siger Købmanden, at han kan sælge
Varerne 2 Øre billigere. Man faar in- 

I gen Prøver uden disse Besøg, der for 
) en Europæer er en Lidelse. Der er en

første ser kun »Morgenrødens Land« 
og kommer hjem og skriver Bøger om 
»de fagre Riger«. De andre derimod 
maa tjene deres Brød i deres Ansigts 
Sved.

De japanske Handelsforhold er me
get komplicerede og højst fremmede 
for vore europæiske Forretningsmænd. 
Rigtignok er vor Tids Japaner hyper
moderne i sin Tankegang, men dog — 
eller maaske netop derfor — i Bund 
og Grund upaalidelig og uvederhæftig. 
Taleren kom med mere end tilstrække
lige Eksempler paa dette. Saaledes fik 
man at høre, hvordan japanske Forret
ningsmænd, der havde f^aet Leveringen 
af et stort Parti Skjorter til Europa i 
Hænde, ganske simpelt klistrede Knap
perne paa dem. En Ordre paa Blyan
ter til Sibirien blev effektueret saaledes, 
at Rekvirenterne opdagede, at Blyan
terne kun havde Bly i begge Ender. 
Ellers benyttede japanske Blyantfabri
kanter uden Sxrupler A. W. Fabers 
anerkendte Fabriksmærke. Japanske 
Paraplyer blev paastemplet «Made in 
Germany« og derpaa sendt til Europa. 
En stor Skibsladning japanske Tænd
stikker blev forsynet med Etiketter, 
hvorpaa stod: »Tända endast mot lok
kets plata« — for at man skulde tro, 
de var svenske. Hvis det kunde passe 
Japanerne, satte de ogsaa paa deres 
Frembringelser »Made in England«. Om 
Japan skulde man altsaa med Rette 
kunne sige, at »Moralen staar paa et 
lavt, men behageligt Standpunkt« — 
for dem, der er dygtigst i at snyde. 
Da Japanerne havde tilegnet sig den 
europæiske Teknik, strømmede Bestil
lingerne ind til dem, især fra Austra
lien. — En australsk Købmand har ind- 
gaaet en Kontrakt med et japansk 
Firma. Han venter i Dage, Uger, 
Maaneder. En Dag ser han de be
stilte Varer i sin Konkurrents Vindue! 
Belærte af Erfaringen opgiver Austra
lierne at handle med Japaneserne. Men
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Hede og Stank, som er næsten und? I 
holdelig.

Lige saa umedgørlig, som Købman
den er, lige saa uforskammet er Kulien. 
Han skal først have 60 Øre i Timen 
af den kørende, men erklærer siden, 
at han maa have mere, enten fordi det 
er saa varmt, eller fordi det er saa 
koldt eller, fordi han har løbet saa 
stærkt. Giver man ham ikke aftalte 
Penge, maa man ikke tro, at han giver 
Penge igen.

Man vil efter dette antagelig ikke 
finde den japanske Folkekarakter syn
derlig tiltalende. Til yderligere Be
kræftelse af det daarlige Indtryk med
delte Beruh. Larsen, at Japan nærmest 
var nevtralt under Krigen, men hældede 
til de allieredes Side — af pekuniære 
Orunde. Følelserne overfor Europæ
erne var lig 0.

Under Krigen havde der været Op
rør i Japan, foraarsaget af Dyrtiden. 
Det var bleven forbudt alle japanske 
Aviser at nævne denne Sag. Derfor 
har man i Europa intet vidst om den; 
Her hjemme omtaltes den kun i en 
lille Avisartikel. Men Oprøret var ret 
farligt.

Under Krigen har de japanske Rede
rier tjent op til 60 ’/o- Vi Europæere 
har i al denne Tid faaet en hel Del 
Produkter fra Japan. Af japanske Ud
førselsartikler er de vigtigste: Tandbør
ster, The, Silke, Kul, Perlemorsknapper, 
Chokolade, elektriske Lamper og — 
billige Pianoer! — Der er blevet ekspor
teret enorme Mængder af Ris til Ud
landet. Taleren viste gennem Lysbille
der hele dette Næringsmiddels Tilvirk
ningsproces — lige fra Risen puttes i 
Jorden og til den puttes i Munden. 
Silkeproduktionen blev ogsaa demon
streret gennem en Række gode Lys
billeder.

Billederne gav — hvad Pater Gün
ther ogsaa lige før havde udtalt Haa- 
bet om — et noget lysere Indtryk af

Japan end de mørke Billeder, Fore
dragsholderen havde oprullet for sine 
Tilhørere.

A. B. C. F. L. S.

Efteraarets Fodboldkampe.
Østersøgades Oymnasium-S. A. K- 

(4-2) (0-1).

Iførste Halvleg havde Kollegiet 
Modvind og Solen i Øjnene, 

og fraregnet et Par Angreb fra 
vor Side foregik det meste af 
Spillet paa vor Banehalvdel. I 
mindre end et Kvarter havde 
begge Hold faaet 2 Maal, men i 
Slutningen af Halvlegen skød 
Ø’erne 2 Maal endnu, og første 
Halvleg endte saaledes med 4 
Maal paa deres Side og 2 paa 
vor.

1 anden Halvleg var Spillet 
næsten udelukkende paa Ø’ernes 
Banehalvdel, idet disse holdt sig 
meget tilbage for at forsvare de
res Maal. Dog lykkedes det 
midt i Halvlegen Preben Ulrik 
at skyde endnu et Maal ind, og 
flere Gange derefter havde vi 
nogle saa flotte Angreb, at man 
ærgrede sig over, at vi ikke 
kunde faa det 4. Maal.

Men det fik vi ikke, og Kam-
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H. H. DAN01 BOGHANDEL
JÆGERSBORG ALLÉ 6 (HJ. AF FREDENSVEJ).

Alle Skolebøger. - Skolemateriel.

pen var saaledes tabt, men den 
var tabt med Ære. Vort Hold 
gjorde sit yderste og spillede 
langt bedre, end man havde 
troet, det kunde. Især maa vi 
takke Hausl og de øvrige i For
wardskæden for, at det gik saa 
godt, som det gjorde. Havde 
vi haft lidt mere Træning, tror 
jeg sikkert, vi havde vundet.

Hellerup Gymnasium —S. A. K.. 
(2-0) (0—2).

I denne Kamp spillede Kolle
giet gennemgaaende ikke saa 
godt som i den forrige. Især i 
første Halvleg var der daarligt 
Sammenspil paa vor Side, og 
H’erne fik da ogsaa uden 
større Vanskeligheder 2 Maal 
skudt ind.

1 anden Halvleg ■ var Spillet 
betydeligt bedre, og straks i Be
gyndelsen lykkedes det Hausl at 
skyde Bolden i Nettet; kort 
Tid derefter skød han vort an
det Maal. Saaledes endte Kam
pen med 2—2. Det var Synd, 

vi ikke vandt denne Kamp, men 
vi manglede jo Preben, der sikkert 
vilde have listet endnu et Par 
Bolde ind i Modstandernes Maal.

Svanholms Gymnasium —S. A. K- 
(0-2) (0-1).

Lige som forrige Aar var vi 
Fjenderne overlegne. Hausl 
skød kort efter Begyndelsen det 
første Maal og i Slutningen af 
Halvlegen skød Poul Hansen 
Maal paa et Straffespark. 1 før
ste Halvleg gik en af deres Spil
lere ud, fordi han var tørnet 
mod Berthel Schou og havde 
slaaet sit Knæ. I næste Halvleg 
traadte en Reserve i Stedet for 
den saarede, og Hausl skød det 
tredje Maal, saa Kampen endte 
med 0—3 for Kollegiet. Der var 
foregaaet adskillige Ændringer i 
Holdet, og det var nok derfor, 
det gik saa godt.

L. C hr.
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Venner, som forlod os.

I Begyndelsen af September rejste vor 
* rare lille Præfekt Frater Messer
schmidt til H.Iland, for at uddanne sig 
videre til Præst. Det var kun kort Tid, 
vi havde det venlige lille Menneske 
iblandt os, men den var lang nok til, 
at vi kunde komme til at holde af ham. 
Naturlig og munter var Frater Messer
schmidt altid ; hvem vil saaledes blandt 
de store Elever glemme de gemytlige 
Højskoleaftener, de havde med ham? 
Og sikkert ingen af de mindre vil 
glemme det muntre Lune, hvormed 
han fortalte alle sine morsomme smaa 
Anekdoter. I den korte Tid, Frater 
Messerschmidt var her, naaede han at 
blive saa afholdt af sine Drenge, som 

kun faa Præfekter bliver det, og naar 
han engang, forhaabentlig snart, ven
der tilbage til S. A. K., vil han sikkert 
blive modtaget med Jubel af alle, som 
kender ham heroppe.

Den 22. September udvandrede der 
en hel lille Flok fra Kollegiet. Pater 
Werhahn, Pater Fels, Broder Busch 
og Broder Donner rejste alle sydpaa.

Pater Werhahn, som jo har været 
paa Kollegiet i 44 Aar, forlod 
Skolen for stedse. I Aar holdt P. 
Werhahn jo fuldstændig op med at 
undervise, men den ihærdige gamle 
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Mand kunde ikke udholde at leve i 
Uvirksomhed, skønt han allerede er 
over 70 Aar; derfor tog han til Tysk
land for paa sit Modersmaal at virke 
i et stort Ordenshus dernede.

Alle vi, som har haft P. Werhahn 
til Lærer, vil mindes ham med Glæde 
og tillige hernred bringe ham en Tak 
for hans gode, grundige Undervisning.

Pater Fels, som nu er 76 Aar, for
lod ligeledes Kollegiet for bestandig 
for at tilbringe sin Livsaften i sit Fædre
land, plejet af omsorgsfulde Hænder.

Broder Busch, der som bekendt er 
en meget dygtig Malermester (og 
Foredragsholder! Red.), tog til Tysk
land for at male og gøre fint i store 
Ordenshuse, ligesom han har pyntet 
paa Kollegiet. Til næste Aar har vi 
maaske den Fornøjelse at se Broder 
Busch her igen.

Broder Donner fulgte blot P. Fels 
til Tyskland, og havde her den Glæde 
for første Gang efter 18 Aar at gense 
sine Forældre. Han vendte tilbage ef
ter en Uges Forløb—længere kunde 
han heller ikke undværes her.

G. G. G.
— O—

Søndag den 12. ds. havde det kgl. 
Teater paa Prof. Bertelsens Opfordring- 
tilbudt at lade Dramet »Medea« op
føre for Gymnasierne i København og 
Omegn til nedsatte Priser. Her paa 
Kollegiet blev Tilbudet modtaget med 
Glæde: en ikke ringe Del af Gymna
siasterne herfra var sammen med P. 
Günther til Stede ved Opførelsen. Det 
maa bemærkes, at nogle af Gymnasie
eleverne ved denne viste en paafal
dende Tilbageholdenhed, idet kun 4 af 
de 11 voldende Studenter havde givet 
Møde.

Hvoraf kommer det?

— o —

Dagen efter havde Kollegiets Rektor 
indbudt Sangkoret tillige med et Par 
forhenværende Sangere til at høre Ber- 
liner-Domkoret i Garnisonskirken. Det 
var en glimrende Aften, som Sangerne 
sent vil glemme, rigtig en Opmuntring 
til at tage fat med friske Kræfter.

En Tak til P. Rektor!

BBBBBBBBBBBBBHBB
E. Hasselholt'sB B

■ mf Gigarforretning og Kiosk h
Lindegaardsvej 9

Telf. Ordrup 1504.
g Stort Udvalg i Cigarer fra Lau-
B dets bedste Firmaer. S
XBBBBBBBBBBBBBBBF

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515. 

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser. 
VARERNE BRINGES OVERALT.

Oluf Of le Isen 
SKød~ og Sdæske-Ældsalg. 

Telf. Ordrup 47.

ffcegers6org frldé 23.

Uhre, Briller, Pincenez.
Lager af alle Sorter Uhre. Ældste 
Uhrmagerforretning i Charlotten 
lund. Største Garanti. Reparationer 

rimelige Priser.
P. J. HYLLEHOLT,
Uhr- og Instrumentmager, 

Jægersborg Alle 20. TIf. Ordrup 425.

CU. cNielsen,
<Sdotøjsrepa i a ti o n. 

^ern6anevej 13.

Avertér i „Højen“



122 » HØJEN <

FORENINGEN

30. September-.
Jan Ballin: Rejseerindringer fra Holland.

Foreningens Bestyrelse er overordent
lig nidkær i sin Gerning — for at faa 
Gæster til at holde Foredrag.

Denne Gang bød Formanden velkom
men paa Dank; det var kanske, for at 
vi bedre kunde forstaa, at Abonnements
prisen paa »Højen« til Nytaar bliver 
1,50 Kr., samt at det for Ikke-Medlem- 
mer koster 25 Øre at høre paa Fore
dragene i Klubben; bare det maa blive 
fede Indtægter!

Derpaa begyndte da Ballin sin »for
dringsløse Fortælling, en Række Stem
ningsbilleder« fra en Rejse til Holland. 
Rejsens Maal var Benediktinerpateren 
Willibrord, den tidligere Jan Verkade. 
Ballin oplevede alle Søsygens Kvaler, 
men ankom dog velbeholden til Hol
land. I det flade Land rejste han rundt 
en Tid med Pater Willibrord, læste 
dennes Livserindringer, gik lange Ture 
med ham, talte med ham, hørte og 
lærte. — Som sagt blev Ballins Fore
drag en Række Stemningsbilleder, saa 
det vilde blive temmelig vanskeligt og 
vidtløftigt at »referere« disse Stemnin
ger. Mere haandgribelig var hans Be
gejstring for Rembrandt, Jan Steen, 
Frans Hals og de andre berømte 
hollandske • Kunstnere. Ja, han holdt 
ligefrem Andagt foran Rembrandts op
højede »Anatomi«. Ballin om det — vi 
fik flere Stemningsbilleder fra Bonde
landet og Kanallandet; Stemninger fra 
Maastricht, fra Amsterdam, fra Zaan- 
dam; Stemninger fra Flyveudstilling 
og fra Flyveropvisning ved Nattetid; 
Stemningen ved at være ene og Stem
ningen, naar man er ensom; Stemnin
ger . . . Stemninger . . . Men altsam
men i Ballins ypperlige Sprog og uden 
nogen som helst Weltschmerz og Ve- 
modssukken; et sundt Menneskes sunde

Stemninger i et sundt Land . . . man 
kom selv i Stemning. —

Omsider maatte Ballin dog hjem; 
Turen gik gennem Tyskland: Bolsche- 
vikstemninger under Elben, Besøg i 
Hagenbeck — nordpaa, nordpaa . . . 
hjemme!

Efter Foredraget viste Ballin nogle 
udmærkede Lysbilleder, hvorigennem 
man fik et Indtryk af den ydre Ramme 
for Stemningsbillederne fra Holland.

Var det nu ikke en god Idé at faa 
et Foredrag af en Elev i Foreningens 
Lokale med Diskussion og uden Lys
billeder? Desuden er der vist mange, 
der smægter efter at faa den lovede 
Foredragsliste. Saa haaber man ogsaa 
at faa et lige saa talrigt Besøg af Gym
nasieelever (ogsaa fra 3. Oy. klassisk!! 
og mat.) som til de to første vellykkede 
Møder. Emil Er.

Næste Møde i »Højen« 
finder Sted Mandag d. 3. 
November Kl- 5ll3:

Hans Kristensen: 

„Sociale Problemer“. 

Foredrag med Diskussion.

Adgang kun mod Forevisning af 
Medlemskort.

HOLGER FREDERIKSEN
FOTOGRAFISKE ARTIKLER

Ordrupvej 100. — — Telefon Ordrup 710.
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Et morsomt Fysikforsøg.

Dette Forsøg, som jeg her vil 
omtal», kan let udføres af 

enhver, da der kun kræves et 
Olas Vand og nogle Olasdraaber.

Disse Olasdraaber eller Spring
ler, som de kaldes af Glasma
gerne, kan man faa paa ethvert 
Glasværk. De laves paa følgende 
Maade:

Med en Jernstang, det saa- 
kaldte Anfængerjern, tager man 
en Smule flydende Olas fra Be-. 
holderen i Glasovnen; af dette 
Olas danner man derefter en 
lille Draabe, som man lader falde 
ned i en Spand med koldt Vand. 
Glasdraaben bliver herved meget 
hurtigt afkølet, hvad der bevir
ker, at Glasset ikke kommer til 
at ligge paa den Maade, som det 
vilde have gjort, hvis det var 
blevet langsomt afkølet, og her
ved faar Glasdraaben den mær
kelige Egenskab, at den bliver 
saa haard, at man kan slaa med 
en Hammer paa den, uden at 
den gaar i Stykker, medens den 
springer i tusind Stykker, saa- 
snart man brækker den yderste 
Spids af.

Forsøget gaar nu ud paa at 
vise, hvor stor Sprængkraften i 
en saadan Olasdraabe er.

Man stikker Glasdraaben ned 
i Glasset, der er fyldt med Vand, 
og knækker saa Spidsen af Olas- 
draaben; der lyder et lille Smæld, 
og Glasset er splintret. Det er 
Glasdraabens Sprængkraft, der 
virker umiddelbart paa Vandet, 
og gennem Vandet forplanter den 
sig ud til selve Glasvæggen og 
faar denne til at gaa i Stykker.

Hvis der ikke var Vand i Glas
set, kunde man ikke udføre For
søget; thi naar Glasdraaben sprang, | 

vilde det kun være de enkelte 
smaa Glasstumper, der slog mod 
Glasset, og de har ikke Kraft 
nok til at slaa det i Stykker.

Man kan ogsaa prøve at holde 
saadan en Olasdraabe i Haan
den og saa knække Spidsen af; 
man mærker da et lille Slag i 
Haanden, og naar man aabner 
den, ser man en Mængde smaa 
Olasstumper; de er saa smaa, at 
de fuldstændig ligner Salt.

Der er dog ogsaa andre Ting 
end Olasdraaber, der faar denne 
mærkelige Egenskab, naar de bli
ver hurtigt afkølet. Da P. Men- 
zinger i Sommerferien var ude 
paa Holmegaards Glasværk, fik 
han bl. a. et Glas, som ogsaa 
yar blevet hurtigt afkølet, men i 
Olie: dette Olas kunde man kaste 
hen ad Gulvet, saa mange Gange 
man vilde, uden at det gik i Styk
ker. P. Menzinger var naturlig
vis meget glad for dette Glas og 
sagde, han vilde bruge det til 
Fysik i Mellemskoleklasserne; 
thi det kunde Drengene da ikke 
slaa i Stykker. Men da Pa
ter Menzinger kom ud til Ol- 
strup Station og skulde med To
get hjem til Køge, vilde Carl 
Gustav Wolffbrandt, der havde 
fulgt ham til Toget, prøve om 
Glasset ogsaa kunde taale at falde 
paa Asfalt, men det var vist for 
meget for det gode Olas; thi 
det splintredes i tusind Stykker, 
hvorpaa den arme Carl Gustav 
maatte feje Stumperne sammen, 
for at Cyklerne, der kom paa 
Perronen, ikke skulde punktere.

S. R.
I. Oy.
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^oldfcvarterets ^Magasiner
SI le xis SOvem

11f Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Sl” Vindjakke og Regnfrakke, 
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, 

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj, 

Mammondi Benklæder 
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 

køber man i

Spejder Depotet :: Nørregade 14.
Telefon: Central 3186. 

stærkt og billigt.

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tl973d Fredensvej 73 T1,97°3rd-

Husk Mor
paa at købe 

HOLMS 
MALT-KAFFE

jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.
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Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen ---- =
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

Charlottenlund Materialhandel

I Kolonial & Vin g
GEORG PETERSEN f

S Jernbanevej 13 - TLJ.Ord.367 ä

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15

1. Kl- Reparationsværksted 
Moderate Priser.

Spls Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlotten I und Afdeling,
:: Fredeusvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 31/, °l0 p- a. paa almindel. Vilkaar.

4 % P- a- Paa længere Opsigelse.

Sparemærkebøger å 2, 5 & 10 Kr. 
modtages som Indskud.

Udbetaling kan ske ved Check 
37, %

Telefon Ørdrup 117.
Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Indbetaling af Skatter.

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrup vej 107.

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48
- TELEFON 2 5 ORDRUP — 
c-------------------------------------------- 3
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W. T. Ebbesens EftP
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, O r d r u p v e j 109 

Telf. Ordrup 98.

A. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER :. TOBAKKER :. CIGARETTER

VALD. NIELSEN
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække,
Bogbærere

og Fodboldem. m.

IMPORT AF ÆGTE HAV ANNA-CIG ARER
O O ved B. ROSENBAUM O O

Jægersborg Allé
Uge for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsniagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til
Varelotteriet.

Blomsterforretningen
„Le Jardinier^
Jægersborg Allé 6. 
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri.

LUDVIG E. BOA.
= Moderne Binderi. ==

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler opbevares for Vinteren.

Alb. Schimmel,
Skrædder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

Lingeri-Magasinet
(NANNA JESPERSEN)

Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.
A Skatøjs-Beparation A

Jægersborg Allé 54. Teif. Ordrup 1750.
Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer

bedste Saaler til Skolebrug. VA.
ALB. HOUBORG.
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Frugtforretningen ,Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.
Varerne bringes overalt.

Ærbadigst G. BELLING.

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. 
Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090.

lader og 3-ilms fremkaldes, og Stilleder forstørres for Amatører.

a n'Ti in ttt11 iiiiiiiiiiin 111111 r mr a

Jægersborg Allé’s Mejeri
anbefaler sig til de ærede Forbrugere af

Mælk, Fløde, Smør og 8s.
Friske Varer. Fineste Kvalitet.

Butik: Jægersborg Allé 30. Telf. Ordrup 37.

Filialer: Strandvejen 136. Telf. Hellerup 1577.
Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507. 
Bernstorffsvej 127. Telf. Hellerup 1987. 
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).

■ LI 11111111111111111 UH 111111111111118

ALBERT MONTY
25, Jægersborg Allé 25 Telf. Ordrup 115.

Veiassorteret Man uf aktu rf o r retn i n g.
— = Egen Systue for Dame-Garderobe. —



128 HØJEN«

O Jægersborg Allé 9 IKaaa Rvmm Jægersborg Allé 0 
J Tlf. Ordr. 1186 Djl Ulli J Tlf. Ordr. 1186 d

CYKLEFORRETNING

etiskefjuset, Ordrupvej Ild,
anßefaler sig med altid første ^Klasses ^isd-

dj arerne Bringes overalt. Telf. Ordrup 1829.
3^r6ødigst Qßr. Sørensen.

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Franz Blatt, Sponnecksvej 16, Gentofte. Telf. Gentofte 568.
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