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Baaden bæres ud. 

SOMMEREN IglB 

n 14. AI ri I blev tand ren h jst og den 6. Ok
tober blev dCIl glrøg- f. I 2" U g"t:r smældede 
vort Iyscblaa n )111 , ' rk \ Cl' vore to Rohuse 
men 'der var ikk den ri gti ge SOl1lmerlighed i 
Vimplern s lIl iclclell, narerc Iloget arrigt 00' 

fjendtligt. Og dd lIl aa da og aa illdrømme" det 
var 26 Ug r I1I C() t rigtiO' skidt Vejr for Roere 

Blæst og Blæst og J31æ t igen og allid fra det forkerte Hjøm . 
Det eneste, der standsede det1e ulaalelige Blæseri, var Regnen -
og det var jo ikke meget bedre. 

Alligevel er der roet meget OIT roet godt - nogle Tal vil vi c 
def. Antallet af Baadture: 3018, ;lf Roture for samtlige ,vIed
Iemmer 9032 i(hvoraf 2156 StynlIan Isture) ; af aktive Medlem
mer har 269 i Sæsonens Løb været ude. 21 Baadhold har gen
nemført ··Ture paa over 30 km. Et enkelt Medlem har naaet 
143 Ture. 

Ja det er store Tal, der viser at der er arbejdet støt o?, med 
høj Energi af Medlemmerne. 

Og dog - det var en ond Sæson, megen Modgang og rinO'e 
lield, megen Ængstelse og ingen festivitas. En nødvendig fat-
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tigdom gjorde, at Klubbens Liv i all for høj Grad var præget 
af J(assereraanden , Det staaende Spørosrnaal: hvad koster det? 
ka ted e SOIl1 et Ekko sit Svar tilbaO'e - ikke Raad, ikke Raad. 

Oh! den glade Ungdom, de muntre J(aniner, der roede, man 
skulde tro med Maskinkraft - de sled Baad efter Baad i Stykker, 
der røg et Bord og her "prang en Aaregang, saa blev en Sæde
skinne pløjet op og saa blevet Spændholt smadret - og Aarerne, 
ak de skønne spildte Kræfter, - der er knækket saa man oe, at 
Stumperne vil være Brændsel nok til mange Familier en hel 
Vinter. 

Reallinger kom og Regninger blev betalt, og der korn nye, 
der ogsaa blev betalt - men dermed var det jo ikke gjort. Kri
gen, der paa saa mange Maad er havde isoleret Landet, fOl'hill
drede nye Tilførsler af Aarer - og danske Aarer, ja de er dyre, 
men de er Pokkers lidt gode. Her ligger en Opgave for For
eningen "Dansk Arbejde". Og Baade - ingen fra Udlandet og 
de hjemlige, der er gode nok, kan næppe faas, ikke engang 
for Pen ae. 

Be tyreisen aa Fremtiden komme ganske i Kontinuitet af Ti
den, der var gaae!, haardere og haardere mærket af Krigen. Med 
el Materiel d r Da'" for Dag blev ringere, endskønt der blev 
ofret store 1I111m er derpaa - med mindre og mindre Udsigl til 
at kllnne fremskaffe ny Baade og nye Aarer - og det der kunne 
købes O" som maalle købes for at holde Gang i Klubben, det 
kostede langt mere end budgetteret. Og hvenl turde i SOlllmer 
bære paa t sol idt Haab om, at denne fjantede Krig skulde op
høre? 

Der gik megen Misfornøjelse med i Løbet af Sæsonen -
Medlel1llllern var vrede paa Be tyreisen, som ikke kunde skaffe 
dit og sørge f r dat, og Bestyrelsen fortvivlede over Mi sf9rhoJ
det mellem det tiltrængte og det anskaffelige. I al Fredsolllllle
li o-hed groe le der megen Vrede og manae Forbandelser - naa, 
det gik jo alligevel skikke li l~t og nu er det baade over
slaaet og saat alt del onde. Krigen er endt og der er 
meget grønt Haab, om ikke er brug! op - men til sene Tider 
skal disse Sider staa som et Mi nde om Studenterroernes 
Sommer 1918. 

Er der meget al tilføje - ja, der er, og det vil blive tilføjet, 
Mand og Mand imellem vil de gaa, de mange m unlre og ra
ske Oplevelser, som oO'saa denne æson har bragt. For en Ting 
har hverken Krigen eller Dyrtiden eller del elendige Vejr faaet 
Has paa, og det er Studenternes unge Ungdom, den friske og 
hidsige Ivrighed efter at slaa Morskab og Glæde ud af selv den 
sureste Klippeblok. Og det er lykkedes for dem - Kammerat-
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skabelog den studentiko e 
Samfølelse indenfor Klub
ben kan en enkelt sløj 
Sæson ikke lægge øde. 

Blandt vore Med lemmer 
er eler en fast Stamme, 
som Aar efter Aar vok ' er 
sig stærkere - den har 
baaret Klubben over Kri
gens langsommelige Aar, 
hjulpet Klubben over de 
Vanskel ighecler, der næ
sten syntes at blive uover
vinde ii ge, 0 0 nu da For
!lullen og Mcnneske lighe
den r vecl at faa Over· 
taget i Verd en, vil d tro
faste vid e at læo-ge r~yg 
til. for at tlld cn{cme ' Ro
klub igen kall faa den rette 
Fart og: Frikh cl ind i 
det daglige Li v. 

Uden S l'er I' rlad 'r vi 
19 l 8 ucle,'i Viden, 111 ' 11 

tyngede af /-laab gilar vi 
Sommeren 1<)19 irmJl.k. 

Allerede nu i n 'cem-
ber 1918 er der l1la,wc 
Tegn paa at elef ko,~
rnende Aar vil blive et 
Stor-Aa r i Klubben li istorie. 

Oull'fggorøn pudses og :> ynes. 

limIling Koch. 

KAPRONINGERNE 1918 

II': .- ".:' s,. R. Kar roniJ1g~sæson har ikke været 'aa rig paa 
" . q~ ; ~~J:'e og store Tnumfer som sædva nlig. Vi har iall 
./, -: _<~ stalle! 13 Gange, har heraf vundet de 3 Gange, blev 

. . ~l~ 6. Gange Nr. 2 00 3 Gange Nr. 3. lait besejrede 
.' VI 35 Baade og blev selv laae! af 13 Baade. 

Selvom vi ikke har saa l1Iange Sejre at prale af, har vi 
dog, som det ses af disse Tal, indtaaet en god Plads i Rækken 
og kan særdeles god! være Resultatet bekendt. Fra de 
senere Aar har baade vi selv og vore Konkurrenter væ-
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ret vænnede til , at vi vandt Flertallet af de Løb, hvori vi del
tog, oa det har derfor indadtil i Klubben og udadtil blandt Kon
kurrenterne vakt hen hold ' vis Skuffelse 00' glad Overra kel e, at 
vi ikke har kunnet gentage delte iaar. 

Det ' 1" imidlertid sl ' t ikke saa overra$kende; det er en gan ' ke 
naturlig [:rfaring, at de enkelt Klubbers Resultater følaer en 
Bølaelini e. Det, der bringer en Klub op paa Bølgetoppen, r en 
tilfældi g Kombination af heldiae Omslændigheder: Klubben faar 
li lfældig samlet en lah af Roere lll ed lI1ere end almindclige Ev
Il cr g Egenskaber, og naar delte Iræffer sam men med en ener
gisk Be" lyrelse, en god Træller, en god Sf ort' - og l(amrnerat
skabsaand 111. 111. 111., ja, saa har man cle glimrende Resultater. 
Del er imidlel"ti I klart, at navnlig i en Studenlerklub, hv r Med
lel1lmerne , kift · r saa hyppigt, kan Kombinationen af alle gode 
Betingelser ikk veclvare, Yor tidligere stad ige Overlegenhed paa 
KaI rOlling banerne er derfor ogsaa ganske unaturlig ; in gen Klub 
vil klInIIL' he are den igen nem Aarene, Delte er ogsaa sport'
lig et h ' Idi oi - ja gan ke nødvendigt - thi hvis en enkelt 
Klub til Stadighed slaa r all e Konkurrentern e, vil dLse efter
haandcn hold' sig tilbage og forsvinde fra Kaproning. banerne, 
Nalurligvi 111 (\(\ en Klub altid stil e hen imod det bedste, llIen 
d n' lIIaa ikk0 forl all ae eller venle altid og overalt at slaa alle 
Kon k urrcntcr. 

Ved 1~l ov 'dkapron ingerne i 191 8 starlede D, S, R. med et 4-
Aarcrs junior-OntriO'gerhold, et 4-Aarer:; Jl1nior-Inriagerh olrl. el 
4-Aarers Bcgynder-Inriggerhold og en Junior-Scullerroer, 

Oulriggcrholdei blev IlLcrmes! Kanonføde, Paa Grund af Ben
zinlll<lIlhel II k!llld ' vi ikke faa vor Molorbaad igana, og at træne 
el Ol1lriggerh( Id uden !Vlolorbaad er haabløsL r [oldet var derfor 
nærmest overlad t til sig s Iv, 0 0' Re ' ullatet blev dere!'! r, idet 
vor Baad kom sid ' t (h en holdsvis af 2 og 3 Baade) i de Io Lø b, 
hvori 'den stari ,de. ' t en e Løb var gaT! ke vi t Mesterskabet 
for Danl1lark og u ' t var jo g 'aa for højt al st ile for et Junior-
hold under de fo r ligg ncle 11\ l; ndiaheder. 

jllllior-/nrigg-erholr/d var i af de bcd le, Klubben noaensinde 
har haft, llIen cl el havL!' det Uh eld stadig al møde el 0 0' sa l1lllle 
liold - fra 1(. R. - der var endnu n lille Sm ule ·tærkere, 
Disse Io !-l olel mødte tre Gang I og alle tre Løb formede ' ig som 
en Kamp paa Kniven imellem 1(. R. og vor Baad, med ns de 
an Ire Konkurrenter di tanceredes, Resllltatet va r hver Gang usik
kert lige lil del sidsle AilI'dag, men K. R, fik dog hver Gang 
sin Stævn først over Maallinien, 

Foruden i de Ire nævnte Løb startede vort Hold i el ~ 00 I\l 

Spurtløb, 50111 vi vandt trods del. at el Rullesæde løb af Sporel 
undervejs og maatte samles op, At der kunde blive Tid hertil, 

6 

M ens T r'OOncrc.n skælder ud. 

viser, hvor sfærkl vorl Hold var. I de fire Løb hvori det sf 'I 'd 
blev cl I henboldsvis Nr. 2 af lONI', I af 4' N' 2 f allOe e: 
N ' 2 f 4 [( " I , a 00 

I. . a onkurrenter, altsaa sporlsJi O'I sel et meaet finI R ~ 
sultal. r lolclel bestod af \I. Thortll -p t reel·) S L ' y

e 

Ut. 1..[ B 'I v , v, a $en, ' 
zon. l , el e og (Stm) Brtln-l edersen 
Hvis vi kan holde sammen I aa dette 'rlold 19 

lerne de bedste. 19. er Uchg-

Begyl1derholde,:, Dette bc tod af luller Roere, der førsl var ble
vel Medlemrr.ler I 1918, 00' som altsaa før't skulde lær ' t . 
~)ette r.ørt~ III, al Holdet blev sa mlet for sen I, og at d e~ :ae:l~~ 
lige Tl ælllllg blevaltfor kort Alligevel si krede \'Or'e B b d . . ~ . f ' ' eavn er-
I O~ I ; $ I ~ en orholdsvls pæn Plads, nemlig om NI'. 3 af 9 00' 

NI. 3 af 5 Konkurrenter. Naar ilian havde scl Holdets Ro-T k 'k 
~ Par Uger før Kaproningen, maMte ilian forbavses over ed;~~e 
fJe~lIltat. ,Der er ingen Tvivl 0 111, at der er glimren le Tøl1lmer i 

el e af disse Roere, 00' at de vil have Ud 'ial til 'lt laae . . . 
S ' . h ' , j' [/ 1 b ' b "b maII oe eJle Jelll or 'u ben r kommende Aar, b 

D~n ene af Aarels liovedkaproninger blev holdt i fred ericia 
~aa . ent som 4, Augu t, og det var paa Forhaand ai vel al vi 
~kke kU~l~~ holde samme,1l paa vore Mand kabel' saa langt I; ell i 
S~llll~el fellen, ,Da der I el Becrync\erløb var ud 'at en Yandre
pI ænlle, 0 111 VI ha~de vlIndet de Io sidste Aar, mente vi, at vi 
under alle OTll,' tændlgheder burde starte 00' forsvare vor Præmie 
selv 0 111 der Ikke var Spor af Chance f~' al vinde den l;aal1/ 
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Vi samlede saa et Hold sammen bestaaende af 4 Begyndere, der 
kom rejsende til Fredericia fra alle Landets Kanter, uden Træ
ning, ja uden nogensinde at have siddet i Baad sammen. Re
sultatet var paa Forhaand nogenlunde givet, og dog var vort 
Hold lige ved at vinde Løbet, og vilde vistnok have taget Sejren 
hjem, hvis der ikke havde været saa høj Sø, at al ordentlig Ro
ning var udelukket. 

juniorkaprollillge/l d. 25/8. Paa denne Tid af Aaret holder Stu
denterne Sommerferie, og D. S. R kan derfor ikke være med 
til denne Kaproning. Vor tidligere Seniorroer, Ingeniør F. Ebbe
sen, der var bunden til Byen i SO lTlmerferien, benyttede dog denne 
til at træne i single-sculler og startede ved ]uniorkaproningen, 
hvor han vandt sit Løb. 

Venskabsmatchcll mcd "Kvik ". [ si n Tid havde Akademisk Ro
klub og Polyteknisk Roklllb hver en Venskabsma!ch med "Kvik". 
Efter at A. R og P. R Cl' oaaet op i en højere En hed: D. S. R, 
skal vi stille lIled to Hold, der hver især matcher med et Hold 
fra Kvik. Matchen afh oldtes i Aar den 15. September. 

Det Cl' jo altid vanskeligt for D. S. R at faa et Begynderhold 
i TræninO' saa hurtigt efter Sommerferien, men da det er den 
eneste Mulighed for at opretholde denne Match, som vi megef 
nødig vil undvære, maa vi næsten altid -- og saaledes ogsaa i 
Aar møde med en mangelfuld Træning. Alligevel lykkedes 
det det ene af vore Hold at vinde Matchen, medens vort andet 
Hold blev slaaet af Kvik. Det vindende Hold bestod af E. Bekker, 
Aa. Petersen, van Aller, H. Foegh og (Stm.) K. Lydersen. Naar 
ilian tao'er Holdets kortvarige Træning i Betragtning, var dets 
Præstation ganske overraskende, og hvis dette Hold faar en gen
nemført Træning, kan Klubben vente sig alt muligt af det. 

Det er en gamrn el Regel, at en Sejr i Matchen med Kvik, al
tid har været Forløber for en god Kaproningssæson. Vi begyn
der altsaa Sæsonen 191 9 under de bedste Auspicier. 

e. 

MEDLEMSSTA TIS TIl( I SÆSONEN /918 

1918 Antal Medlemmer 
aklive livsvarige kontingtfri Æresmdl. passive lait 

31. Marts ... 183 12 8 3 56 263 
30. Juni. ... 281 12 8 3 56 360 

31. Juli .... 282 12 8 ' 3 56 361 
31. August . 281 12 8 3 56 360 
30. Septem .. 278 12 8 3 56 357 
31. Oktober 264 12 8 3 56 343 
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Kl:UBBENS VIRKSOMHED 

Antal aktive Højeste AilI. GCIJnemsnits Sæsonens Medl., der Antal Antal Ture har styret Ture naact Antal alltal Ture Baadtnre for samtlige Varighed og roet i af Iloget Bandtnre over 30 km Medlemmer 
pr. roende 

Sæson. Løb Medlem °11,lyrende 
edlem 

25 Uget 267 143 3018 21 9032 26 8 

OVERSlOT OVER INDT ÆOTER 00 UDOIFTER 

l / Il 17- 31/ 10 18. 

Kr. Øre 

INDTÆ GT 

Kontingcnt ... . .. ... ... . ... . ... .. .. . . ... . . . 
I<estancer ..... . ...... . . ... .... .. . . .. ..... . 
frivilligc Bidrag .................. , ... ... . . 
Ordinære Ol ilskuc!. o ••• , •• , o •• • o , o o ••• , • o • , • 

Diverse J ndtægter , , .... , . . o ••• ••• , ••• •• •• • • 

Kassebeholdning forrige Aar .. , ., ., .. .. . , . .. 

5436 81 
154 83 
923 70 
900 00 
289 61 
575 00 

Kr. 8279 95 

KI', Øre 

Uf)(ill-T 

Administration 592 

Driften .... , .. : : : : : : : : : : : ' : : : : : : : : : : : : : : : : 562 ~: 
Materiellet ... . . , 2766 17 
Incasso og Telefo;J' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : 674 04 
Skalter og Afgifter ...... ,.,.. ... . . .... 1381 16 
fester og Repr,esentation ... . .... , . , . o • ' • • • • 289 84 
Kaproninger .. . .. . , , .. . .. . ....... , .. , " .. , 1283 20 
Diverse Udgifter . . .. .. ... . .... , . ..... . . . .. 698 25 
Balance: Kassebeholdning pr. j,/IO 1918 .. , . . 'I 3 l 68 

~~ 90 
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DØBESKAALE 

f ra Tidernes .Gornorgen har det vist væl:et Skik at døbe Skibe 
og Baade I Druesaft - g'aa Kai rO l1l11 gsbaade har maatlcl 

døje den Tort at lade sig begyde med Alkoh ol, endskønt de ~f 
tcr hele deres sportslige Bestemmelse skal føre et "t ørlagt " LI V. 
Og d Snap e, der er blevd hældt over Stævnen paa de sI æde 

Baade har jo ild,c va:rcl luller v uve cl iCjll ot pon::iarclill sidst 
jeg s~a en Halvfia k Ch:.l111 I'agll ' I 1~lllre~ 11Iod cl l III ssing
blanke Næb, hvi k cl' I(lubkas'ercr 11 til l111 g : Den kostede 90 
Øre minus 10°/0-

Naa kidt, det var jo en ganske sIlu rrig Skik, navnlig nu da 
den er borte - for borle, ti t er LI Il. dell bkv afs kaffet hos Stl.l
clenterroerne den 14 April irjor, g cl t paa en aare radikal 
Maade. 

Professor Suensson skulde døbe det polytekniske Sejrstrofæ 
fra J "liane! 2-Aarersin ri O'O'eren. Og med .it sportsligt rigtige 

J ' <:>:0, dl. 
Syn paa Tingene kllnde han ikke udføre den s lene Han mg 
med "SI rut ", for som han sagde, er der noget der er al Idræt 
og ~portsaalld fj endtligsindet. Saa er det Spiritus. Derfor er det 

IO 

ell i Forholcl til den moderne Legell1 skultur naturstridig Hand 
ling at indvie et saa decid eret IdræLal pa rat 0 111 en Kai rOllinO's
baad med Alkohol, saa I11 ccYe( mere som netop det Element, der 
er Kapronin?"sbaadens, er ligesom skabt til at døbe med. Men 
for at kunne øse af Havet del Maal Vand , der ' 0111 en Ind
vielse skal strømme over Raaclstæ I'l1eJl, maa malI have en Skaa l, 
svarend e til Anvcndel el1. 

Pr fessaren havde derfor (n edtaget SO Ill (' Il Gfl ve til cl enne 
Sportsldllb, der - bl' taaencl e af stud erende ved vore to lærde 
H jskoler ' tod hans Ii jærte nær, ('Jl Døbe kanl af Sølv, id t 
hall følte sig forvisset om, al d · n r(' l1 e g stærke Sporlsaand, 
ler belleL ker Stucl enfe rroklllbben, skal vid ai værne om denIl e 

lI ye rigti cY Skik, der er :ta sel vfølg -lig, at den straks føles næ
sten :-O J1\ en ·r radilioll. 

Dereft er døbte han Klubbens ilY 2-Aarer' inri<rger 11l d Nflvn e! 
" illl bri(l". 

Paa den Slllukt fonne'dc Skaal med KI(-)verorl)illllent er indridse! : 

DØBES/(AAL 
slwmllPl Df/lIslIC lndentcrs r<oldllb af Prof ved Polylclmislt Læref/lIstnlL 

E. SUENSSON 
Den /4. April /918. 

I af F< d . I1 S Felter ·taa r der: 

11/4 /918. Proj c!;sor E. S llCIISSOIl. 2-ltnrers' /lIrigger "Cilllbria". 

Lang. "Lullcns Overkant slaa r cI ·r el Rim (l f den tidligere 
Studenl IT er. forfatteren AI, el .lu -I: 

.If'g' SI/fIlCJ" B(wt! lII od Hnwls Vnlld 
til sol~I's Dnnd I'ed l)tllllllnrliS S/mild. 

Det er Ilcll::igk ll at indgravere alle Daabshan Ilingers Dat(l 
og le døbtes og Døbe l"1l e$ NavlI paa kaalell . 

Professor Suell so ns Gave, der bl ev modtaO'e t med stor G læ le 
:tf SllIdenterne vil cre nnel11 Tiderne være el srnuld lv\inde om 
den udmærkede Sporb kal11l11 erat g Videnskabsmand. der sin 
Ulwclo lTl Ira har vi st at vicl e, at tnelier og Idræt er to ud
mærkede Ting - ikke blot hver for sig, men i endnn højere 
Grad og især naar de foren e i samme PerSOll. 

Passer morInilS. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

~';Ir.,~f~~ ~' ogle ældre Medlemmer af D. S. R. mødte en Okto-
\ ~, , berdag ifjor hinanc.!en og del ' elvfølgelige Samtale-

- ~ .' emne blev Roklubben - den kommende General-
:1 fOrsa IlIlina - Regnskabets eventuelle Underskud. 

nderskud? Ja, der er i Aar, 50111 alle tidligere Aar 
et fakti sk Under k\ld, blev det oply ' t, del ses ikke af Regn kahet, 
skj ult 50 111 det er af elskvær lige Gaver til Stlldenterroemc lvlen 
hvad værre er, det er Driften, der ikke kan dækkes af den nor
male Indtægt kilde, J(ontir1O'enlel, og en Forhøjelse af J(ontin
gentet i al f\lmindeliO'hecl tør Besty rel en ikke under ti 1'01'
haa llclenværende Dyrtider gaa med 'ti l. tIlden ten Indta'l;l har 
lind er Krigskonj unk tllrerne faaet Værd i noget i Retning Jf den 
tyske Marks. Ou Forholdet 111 II n1 Klubbens Indkom!'t r g nncm 
Kontingenter og Nyanskaffelse r er mere end pIatonisi, I(øb af 
Baade finder kun Sled g nnem Gaver. 

Be'tyrel en har derfor bl. a. altid haH to Op"aver: :lt skaffe 
cl fornødne ,"'~idler til veje for at dække det aarligt tilh:t~~ · v Ildende 
Underskud, 00' at faa gode Venner af Stlldenterspol t 'II til at er
tatte udgaa 'd Baa le med ny. 

Det er cl r lI oget lIrimeligt i, og de ældre R<wrt' hkv da enige 
0111 at skaffe 'n L ttelse for B styrelsen , kafk (kn I:n stadig 
flyd nde Kilde til Indtæ2ier. Efter Ekseml let fra o r<.: l' unstsal11-
lin O'er b lutl >des eJ et da at danne en Forenin u lI11d 'r ovenslaa
end Navn Ilt 'd det FOl'lnaal gennem D. . It al ~ t r.! tt' Roid ræt 
mellem tudenter og merl et Mind tekontingent af ' I) l ' r. aarl ig. 
Bestyrel" II b staar af Medlemmer, der va:Ig-<.::. :tf I. . R s Be
styrelse for et AnI' ad Gangen og SOIll dispolwrrr nver Forenin
gen ' t\1\idler i Ov ns-temmelse med den FOrt t1 :1a J. 

Der blev Ol relte! fatlltter og Foren ingen hk YO 1k 'lidt af D. 
S. R. Bl' tyrel:; " der valgie følgen e H ITer til at kd ' den nye 
og velkomne F reni ng: cand . phil. Josias Bille, »ir 'klor Helge 
jacobsen og Kont r h f Nel/lli/zg /(och. 

Inden Udgang n af 191 S havde Foren ilwen Illod taget Indmel
delser fra: 

Overrclssagf. Peter l-leise, cand. theol. f\k~ I ro 'd ~~f1 I1 , vcrr >t' sagf. 
li .. Steinthal, verlæge E. :lllgl11an ll, Direkt ør ~i1 I1 () 1l 1' ( 'h, verlægc 
H. I(øsler, Professor E, lien. -Oll , Direktør 1(. hri ICII~CII , I\cserv læge 
Brllun-Pedersen , Løj ll)~lIl t rI. ti ergel, Ingenior H. hcs. Ran l fut dmægtlg 
Rønne, Direktør Jacob j en en, Ingeniør 'Th. Eb rUl, UV ' IT 'tssagf. johs. 
fræll1ohs, Greve, Løj!llanf J. DOllglas H:lll1ilton, Gro. 'rt:r Adoll il Tri er, 
Sagfører Fog-Edinger, Overret <lg-f. Axel E. LCIIlIll ing, Vckscll ~r 'r I-Iæch
Ill~nll , OvelTelssagf. Johs. I(ørner, Ingeniør O. Pedel 'ell , Mllr orme ter 
Mlkkel sen-~øre ll ~e ll, 

) December Maaned overtog hans kOlJO'elige Høj hed Kronprins 
Frederik Protektoratet for den nye Forening. Det er den un ge 
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T ung (!n lig e. i Munde n ! 

Kr nprin ' før::;te Protektorat og naturligt er det al det netop 
blev en akadelllisk Id rætsorO'anisation, han bevi ie den Æ re 
selv Student i II Tid d r fra øverst til 11 derst Cl' idræt 'dyrkend '. 

Fra Stndenten enre- ide er der al II\ulig Anled ning til at 
hil se denne forenin g lI eg nnytli cr som dell er med si t usel-
visk , id eel le Formaal : al hjælpe Ofr tøt e den akademiske R.o
idræt. Og en na[urli f; Tak fra I ilktiv ' 1\0 res Side vil være 
den, at de, naar de t'ngan!c! lægg r AarC\I p og har naaet frelll 
i gode og betryO'aende Forhold, da meld er siO' mellem "Ven
nerlle" '. fo r det maa en Roer vid e, at faa r hall ell god og lyk
keli ge Fremtid, da I< ylder han ogsaa Vennen o iSærdele hcd 
Ronin oen Tak derfor. 

STUDENTERSAMFUNDETS ROKLUB 
1885 1804 

(Af cl gammelt Man uskri pt). 

0111 bekendt dalerer eJ e ældste danske Roklubber siu 
fra 60erne 00' 70erne, men det er dog klin nogle 
ganske faa, og desuden førte dis e i de første Aar
tier en ret stille Tilværelse, De eneste mere kendle 
var /I Kvik " 00' .. Handel- og Kont ristforeningen 

R.oklub" (den senere "Københavns Roklub ") sa 11\ t indenfor den 
akademiske Verden, Medicinernes og Juristerne Roklub, der dog 
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begcrE' paa Grllllll af det meget begr;t~n se le Ol land vandt ringe 
Tilsltllnin O'. 

D I va;' før I i Oern c, der kO I11 r!gti g Fa rl i den da ll ske 
Rosport, der kom flere Klub ber, nyere og bed re Bnade, 
og tillig fik man gennem Kapronin ger Føling In eel Udland et. 
Hvor mærkeligt rl el end lyder, saa va r det til cI ·1 i Ly af 
de politi 'I< e For lIin g-e r at l~ospo liel1 Iri vede . Bølaerne (rik 
Iwj l i Pol itik og rev Ullgdolllmen med, 0'7 dennc ~øgle ~et 
natu rlig nyc Olll raad 'r, hvor man kunde dyrke Kammeratskab 
og Samm enhold. I-I raf profit ered saavel Ro 'porten som den 
øvrige Icl rætsbevælYel e, der va r ved at dukke frem . Fra de 
akademiske L.ejre tartedes ikk min dre end 2 Roklu bber fra 
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." løJre Arbejd er og V;plgerforen in O" " voksede "Skjold " frem, 
oer fra .. fre l11skridlsklu bben" udgik Roklll bben " l=rem". 

Blandt Sl lIdentern var del d t rad ikale Samfund Med lern-
lner, der ha vd · Æ ren af at være de første. Den 28 Sept. 1885 
indbød nogle Medlemmer ti l Møde i Samfu ndets Loka
ler, og her startedes "Sludenkrsa mflll1deis Rokl ub" . De ledende 
va r cand . ju r. A. Hvass, der va lgtes til r ormand, cand. jill". H. 
Giørtz, stud. med L. Th. M:lllin o , , tll d. jur. V. Lachlnal1n. stud. 
po lyL P. N. Holst, lud. med. Dorph Broager, slud. jill'. F. Ru
bow, stud. theol. Aab) e, Grosserer E. B. Sach, Boghold r V. 
Lund og slud. ni d. Clocl-liansen. Ifølge Lovene kunde ethve rt 
Medlem af Slucl en1ersam full det forlalJfYc sier optaget, og leslI len 
kund e :lll Ire -. baad e Akademikere og ikke Akadelllik re - opta
ges, Ilaitr de ved en Afstemnill ?, fik 2/R af M dlem mern t; ' Stem
III er. 

I L bet af den kOlllmende Vinter foretoeT l11 a ll de indledende 
Arbejd r. skr v L. ve, kompon rede Rod rafYt og skaffede Midler 
ti l Bande og Lej af Baad hu. D t sidst fandt lilan ude hos 
Elwelbre Itl ved del1 militære I3ndeanstalt. Af naacl e fik man 
to æld !"> Inrigg"l' r n IlIlig 6 ,tarer - Baacl en ,.Gnist n l/ fra II l(øbell 
havns Roklub " o·r 4- aal'cr. Ba'lcle ll " nap" fl"a .. GY lIlnastikfor
eningen /l . 

Med dis, c Io Baade b gY lIdt ~ mali ' ::1:1 at l løje unde! , g 
l1lan laa ikke paa den lade id. Særl ig Ry havd Klu bben for 
sine Langillre, hvortil cl ældre sti ve Baad ' var særd eles veleg
nede. Ture til Hel ingør, Lands r Olla g Køere var i de første 
Aa r m get almindelige, og Klll bben r da og-aa Indehaver af 
Rekorden for den længste Tur paa en enkelt Daer, idet 111an den 
26. Maj 1889 i " Pilen" roede København - Landskrona - Hel
singør - København. 

Oasaa paa andre Felter gjorde Klu bben sig hUliig bekendt. 
.All erede 1887 mødte den lil Kaproning, og hvad der var end-
11Il mere bemærkelsesværdigt den bragte ved Aarets Juniorstævne 

14 

Et Kllpro ningshold hl/ Il er sig mallom Slagene. 

Sejren hjem. Snarl ful gte der fl ere jl(apronin gsejre eHer, g 
Kl ubbcns Hold blev rcg-net blandt de lIl e. t frygtede Mo Istandere. 
Ved private Bicl rag fra M clleJll rll rll e It avd I(lubben anskaffet en 
lettere ,~ Aarers Inrigger li PihJ ", der var eO'll et til Kaproning, og 
samtidigt blev den gaml e li tHI I ., afhænde t lil " Frem ' kridtsklu bben ". 

Paa el enkelt Olll raacle var "Slude.nter all1 fu ndets Roklub" 
endog blandt Banebryderne. Det va r med Hensyn til Damero
ning. Klubben aabn ede sine Porte for del svage Køn, og ikke 
saa faa log mod TiibIldt. 

1889 naaede Klnbbcn frelJl i all erfø rst Række, idet den med 
si t forlræffe li ere Hold : . 1~ ll bow, F. Lassen, Diderichen, V. Lund 
(lO Lachmann vandt .. Guldborgslllldsløbet". Dcnne Sejr va kte 
den aller største Opmærksomhed, og Bestyrtelsen blev ikke min
dre næ te Aar, cia S. Rubow, E. Aabye, Diclerichel1, V. Lun cl, 
og Lachl1lann atter gik til Nykøbi ng og alter vandt. Ikke alene 
bl ev dermed den store smukke "G llldborgsllndspokal l/, SOIll lilan 
havde venlet skulde vandre i en længere Aarrække, \llIud t til 
endelig Ejendom efter 2 Aar, men till ige var det en mærkelig 
Skæbnens Ironi, at denne Pokal, der var udsal af de lolland
falsterske Godsejere, netop skulde vindes af de radikale Studen
ler. Pokalen blev sellere SllIclentersamfllndets Ejendom og pry-
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dede i mange Aar dels Lokaler, indlil d n, da Samfundel gik 
ind, skæn kede lil .. Akademisk Roklub". 

Det fOliræffelige Hold log sig imidlertid ikke til Taals, del 
forflllgte Sejren, og den 27 Juli samme Aar gik del sonl 
Sejerh rre over i'vlaallinien i ,,0 resul1 Isløbet", D. F. f. R. tør
ste og fineste Løb. I de 34 Aar, de danske Akadel11ikere har 
drev t Roslori, er det kun 2 Gange senere lykkedes nemlig i 
1897 og 1902, hvortil dog kOl11mer Polyteknikernes Sejre 
i 1914 og 16. 

Forud for Kaproning Sejren i 1890 va r der imidlertid sket 
en (Ycnllemcrribende f'orandrin a i Klubbens Materiel, idet lilan -
lige om tidligere for I rivat indsamlede Penge - havde an kaf
fel 4- aarers 13aaden ,,(a ira ", der var af betydelig l tiere Kon
struklion end II Pilen". Aarsagen til denne Nyanskaffelse val den 
Revolution, som " Kø en havn Roklub " fremkaldte i den danske Ro
verden, da len i 18SS an kaffede Baaden "Clora il fra Clasper i 
Putney. Denne Baad viste sig hem!i(Y alle de gamle danske 
overleO'cn, men lil al Ære for de dan ke Baaclebyggere var dis 'e 
ikke sene lil at fage L· re, oa nali havde man i Baadene.. ever
min~" ("Kvik ") "Tjalfe " (.,Skjold") "Nina" ("Nykøbing F. ") og 
.. (atra" Baack , 50 111 fuldt ud tod paa Højde med .. Clora". 

Ledel en af tudentersMnf. Roklub var i de første Aal' 11 01y<; t 
vekslende, id et calld . jUl'. A. Hvass, Gl'o" erer Ernil B. achs, 
ca nd. med. Dorph-Broager og cand. jur. C. V. [vlø1l "r skiftede 
til hv r et Aar ad Gangen . at b klæde I"onn:lndsplaclscn. Den 
eO'entlig bærende Kraft indenfor Bestyrels n var dog lu I. JUr. 
V. Lach 1lI C1 11 n, der i 1890 valgtes til ForJllalld og beklædt F o
sten I<eslen af Klubb ns Levetid. 

Da D. -. f. R. tifledes i Januar 1887, indmeldle . I,Studen
tersal1\f. Roklu b" straks deri, g dell s Repræsenfant -r kO lli . nart 
lil at spille en frem!r, dend R Ile indenf r Oroilni a! ionen, 
Hvass va l~les aaled s 11':11(' til Viceformand, O' et F ar Aar se
nere efter 1I0g-!c stor tridigh der om Bt; 'a: tte l ~en af f'ormands
lladsen fik han clelteTillid ' hvcrv v · rdra~cf. Ligeledes kom saa
veJ Lachmalln som P. N. li 1'1 fi l at b >ld æc1e forsk 1Iige Æ reSIoster. 

De indre Forhold i Klubben var illlidl rlid trods de glimrende 
Kaproningsresullater og de go le Baad ikke altid lill'red '-
stillende. De første Aar roed Med lemmerne flittigt, oa der var 
god Fremgang, men senere - om lre! fra 1890 ~ kom der 
TilbaO'tgall 17, Endnu værre var det, at efierhaanclen som Aarene 
O' ik, faldt en Del af de ældre Medlel1lrner fra ~ Klientelet i en 
akademi k Sporlsforenig Illaa p. G. af Eksam iner og mange 
andre Forhold altid være ' kifiende - og Klubben havde i Mod
sætning til .. Stude.nterforeningen s Roklub " ikke rigtig føling med 
del tore Studenterkorps, hvorfra den sku lde rekmtteres med nye 
Med lemmer, saa Medlemsantallet gik tilbalYc. 
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Sloorke Mænd. (Stra.ndl iv ved Baadchusot I Kalkbrænderi havncn. 

1 \891 forsøgle man al forføloe Sejren fra det foregaa nde 
Aar, men denne Gang sviatede Lykken , og udover et 2 aarers 
Løb lykkedes del ikke at vinde nye Laurbær. 

Fol'- af bøde paa TilbageO'angen i Medlemsantal1et prøvede 
man i 1892 al ' kaffe nye Medlemmer ved a! tilbyde Stu
denter af de sidste 4 Aargange \"ontingenffri hed uden Slemme
ret, men det hjalp kun lid t. Det var derfor int~t U Ilder, at 
Tanken om en Sa mmen 'lulning af de Io akadem Iske Klubber 
allerede 11Il kom til Orde, \\l en foreløbig afvistes den dog. 

Snart korn der imidlertid nye Vanskelighede r. De til Tider 
rent ud fotivivlede Forhold, om AnlæO'et af Frihavnen frem
kaldte for de fleste københavnske Klubber, ramte ogsaa "Stu
denter amfundets Roklub" . I nogen Tid fristede man Liv t hos 
II Polyteknsik Roklub ", og senere fik Klubben ti Par Pladser i 
det midlertidige Baadhus", men da dette blev trslaltet Ined det 
nllv~rel1d e Langelinie-Baadehlls, hvortil krævedes en ret be.tyde
lig Kapital, incLaa ilian, at Op<1aven ville blive for stor at 
l1Iac,-te ved eane Kræfter, og man gik da den enesle naturlige 
Vej, en Saml~en 'lt\tning me l Brødrene fra Foreningen for d 1'

iO'el1 nem at skabe en stor, stærk, akademisk KJub. 
<=> Begge Klubber kunde ved Sammen lulnininO'e ll yde et godt 
Bi irag, Foreninacn havde et betydeligt Iv\ed lemsantal og den 
nødvendi ge Kapital til ' Sikring af Baadehuset, Samflln~iei bragte 
de 2 gode Baade "Pilen /I og ,,(ai ra 1/ salllt fl ere af sille . ~Idre 
fortræffelige Roere og de iiI dem knyttede Slllukke Trac1ltJoner. 

Af Klubbens Baade var "Sløt " og .,G niskn" i Løbet af det 
id te Aal' afhændet henholdsvis til Faaborg og Horsens. 
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STUDENTERSAMFUNDETS ROKLUB 

FOrI1l3nd Kasserer Uden speciel 
Fnnktion 

1886 A Hva S V. Lachmann Dorph Broager 
1887 E. B. Sachs 

)J 

1888 Dorph Broager C. V. Møller l-Ir. Gade 
1889 C. V. Møller Dorph Broager 
1890 V. Lachmal1l1 N. P. Holst II 

1891 
" E, Steincke. II 

1892 
" " 1893 

" " 

STA T/STfSK OVERS/GT OVER !(LUBBENS 
VIRKSOMHED 

STUDENTERSAMFUNDETS ROI(L.UB 

"" tal Aktive I P'lssivc 
Hn,dlt"c I Gonnemsntll . 

B.1:\dc Medlemlller Medlemmer f<olllre Aul91 Rolurc 
J)r . Medleol 

1886 2 - - 290 1808 31 
1887 3 46 5 435 1840 40 
1888 43 IO 307 1470 35 
1889 3 42 15 325 - -
1890 4 9 16 47 1632 34 
1891 4 28 17 15 1 644 2 
1892 4 16 - - - -
1893 4 20 7 105 441 34 
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BIORGEN-l?ONING 
I TO TAKTER 

I'E"R,SONERNE : 

!terr", 
FrI/In . 

Pigen . 

FØRSTE TAKT: FORAAR 

PigelI : [brillger Kaffell ind i Soveværelset og ka lderI Klokken er seks ! 
FmeII: 1Ii1 H~I-ren; g:lbClldc, Icl irriteret) Hvis det skal fortsættes, denne 

Morgenroning, 5<1a forlanger jeg at faa mit eget Soveværel e, eller OgS:13 
maa du li~e inde pau Divan n. J g vil ikk kalde op her hy r Mor
gen , SOI11 0111 det var paa en Brandstat ion eller saa lan noget. Hører dn. 
Oll er ikke engang vaagen! Slaa fil I 0[, dll kal IIcl og klæde dig af i 
Lystbaadehavnell .ammen med de alldre porlsicli oter. 

Herrell: Glid, hvor Cl' du blcvcn gnaven og IIbehagelig med Aarellc ! 
On har rigtignok forallllrel dig. Da jeg var nllg og forelsl<et i dig ... 

FruelI : Tal<! 
Herren : Aa, J et var ilmll iI'nd ' 'la liJt , - da s.1gd du aldria noget 

til, al jeg roede om Morgenen, !verlilllOd. Du var vigtia over at være 
forlovet med . . . 

FYIlen : Da s v vi ikk i amme Værel"c. 
H erren: Nej. .Det Cl' 'and t. Det vil sige 
Fruen : Adolph! 
H erren: Jeg siger ikke andet clId, al i aa lllle Dage var du VIa lIg over

for dille VCllimler over, a! du havde en Mand, som turde ro omkring' i 
en Cigarkasse og ikk var bange for al pringe ucl, hvor Van let var rig
tig dybt, og man ikke kunde bunde. [Han har langsomt fl fict ,"uragt nogle Klæd· 

ningsstykker 1'33 si n ?C1'Son] . U derimod kOllll11er dn med f'lI Masse Ube
hageligheder, bare fordi man sladig forsøger at holde sig lidt IIngdolllmelig. 
Hvor gammel er det, j g er? [lngell var l Naa, ja, cl t kan ogsaa væ re .let 
5.1 111111 (' . Saalænge, vi Cnd11l1 ikke Illærl<er Alclcrells Tryk, er det heller 
ikke værdt a t hænge sig i Ta ll ene. Vi skal jo ('Il Gang blive ga mle 
samIllen ... 
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Fruen ; Iopbragi l Se 1I\1 hell ere at kOillllt af Sted, gna kan jeg dog maa
ske [aa sovet lidt. 

H erren: Sove ! Ja, G nd, hvor del lig ner Kvindern e. Meden ... ·Iænden!', 
cnc 00" alene fo r nt O"ø re 's ig v,erd ige til dere ' Kærlighed , lIdsætler sig 
for øjensy nlig liv' fare, 5.1 a ligaer Kvinderne og sover og onsker intet 
bedre. !-lar Oll aldrig tænkt paa, at cI ··t maas·ke var sidste Gang. Oll 
saa mig ... 

Fruen : Jo ! lP,vse. hvori Herrcn sætter s ig Ile" ved Bordei og smfæ rrlig t skæ nker 
s ig e n Kop Kaffe). 

Herren: Ja, je!" vil Illl alligevel tage ud i den fri ' kr i\olorgenluft og 
kryd re mine Lunger !Il·d Duft l'n af de dugvaadc Blade og deu 5<'l lte Dis 
fra Havet ... 

Fmen : Aah! 
Herren: - for ai jeg kau blive sund o'Y'lIluk ·og paa nv bli ve Gen-

stanel en f r elin e Læn.!·sler. 
Fruen: A lolph! 
l-luren: Forleden Aften hos Direktøren .. . 
Fnu!II: Nej. nu S/lill cl n bliv fa'rdig og kom IIl e af ted . Det er 

ikke til at hold Ild at Ilt~ re paa ! 
H erren: Elskede, jel.'! taler den bogstav ligstc Sandll d. Forleden Aften 

hos Direkt øren . R:l j 'g, al dll b ted ' di ne øjne paa en ./vland , cier er 
yngre end jeg. slIlnkkere end jeg g slankere end jeg. 

Fmf:/J: Syn s dll egen tlig . det er IInaturlig t ? 

Nernm: On tilslaa r! Goelt. dlll<wkel. Saa ved jeg ogsaa. hvad jeg 
har al gøre. 

fi'lleJl: [ n SJIII~e II sikkcrl aa li' I-Ivad vil d u gøre? 
Herren: j eg vi l VØ IllIll la ngt, langt Ild i det dejlige. fri ske Vand. jeg 

vil synl< > lien i dets kolde, mægtige fa vn O"" lade nlig synke - dybere 
0 0" dyb re, og naar jeg begynder at drukne. skal li cie d i! og mil Liv stige 
(P for mil l3 lik. Og jeg vil tænke paa alt . leg vil tællkc paa den lille. 
bil le sortcbrIJ ll f let, d l! har foran paa højr > Side, den, jeg har 
kysset saa Il ang Oallg før i Tidell. Jeg vil blive ved med at tænke 
l)ila dig, in dtil all er forb i. 

Frue/l ; Oll vi l gøre mig iii Enke. Du Cl' altfor ga iaIII. 
H erreN : Du har Ret. Del vilde _elvfølgelig være mcningsløst at o-ive 

ciig elin Frihed. Jeg skal tænkc over. Iivad jeg vil gøre. 011 skal faa 
det al vide, naa r jeg kommer tilbage. Jeg Iror for I~eslell nok, jeg vil 
~la a ham ihjel fø rsi. - Jeg skal have Barbervand halv ni. farv I. Sov 
go It. Du kall træno-e til del. Du ser ikke aa flisk ud i Dag ! 11":111 gaor 
n, ""dig og glod over ig se II' ud ad Dor~1l efierloderrde Fruel' i r ll T il st",,,' , SOm det bli. 
ve l' for omst" 'ndel ig! :.lt beskriv,,). 
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ANDEN TA I(T.- EFTER.AAR. 

Pigell: Ibrill l!cr I(nlfen ind i So veværelse! og knlder] Kl okken er seks ! 
Fr/len: llil Herren; h,·iskende. med Resten .,i et Kys i Slemlllell) Du - Klo kke.n 

er ~ek ! Du skal op, hører du. Du skal 1Ic1 at ro. 
J-/trrm : Naa. If>avse) . 

Fruen : Nej, staa nn op. ciet er dejligt Vejr i Dag. Solen skinn er. 
IHerren kr3vter Ild nf Sellgen og begynder at l<lu:dc Sig paa, f ruen scr til]. Tænk, hvor 
du egentlig er solbrændt enc!lltl. Om Aftenen ser lIlau del ikke nær 'la 
megel 'om om Morgenen. Men dit Ansigt er al ligevel ikke 'Ia brun t, 
- hvor kan det være? 

Herrell: Vi har Hat paa. , 
Fmefl: Hat? 
HerrC/J; Ja, høj HaL Cylillder. Hvor i hede, hltl e H . .. .. . er (kil 

Sko hellne? 
Fruen: Fy! Dll ved, jeg kali ikke fordrage det. Hvormange er 

egentlig i 5<1ada ll ell Ba."\d ? 
Herrett: Tre. SOl11metider fem. 
Frue/! : Hvor sidder saa de to andre, naar I er 5.'la mange ? 
t-Ierrm: Paa deres Sæder, selvfølgelig. IP.vse. Herren klæder ~ig færdig pa.. 

Fruen skifter Emne]. 

Frum: jeg har el blaat Mærke paa min venstre Aml. 
f'errm: Er det mig? 
rruetJ: Hllcrn ellers! - Hvad lænker dl! paa? 
t-Ierreu: Ikke paa noget.. 
Frl/Cll: j oh ! 
t-Ierreu: Aah, j e~ tænkte bare paa det bl aa Mærke. Oør det ondt? 
FrueIl: Ondt! KOllt her heil, je lIil hviske dig lIoget. 
t-Ierrell: Der er jo ingen. der kan Il ø rc, hvad vi siger. tlk ko deslo min· 

dre gal' l,;", heil og sæ ller sig paa KJIl !cn a f hendes Scngl. 

Fruen: IMed al sin Yndel. Du. du har sle t ikke ky ' et mig God morgen. 
Herre/l: Hvor kunde jeg glellllll c de t! Jeg Illart vist ikke være rigtig 

vaael'ell . (Han kysser hende lIIed hele den Ømhed, Sit ,,~ tionen kræ vct). 

Fruen : Sikke nog-Ie Anne, du har faae l. IPavsc, som udlyldes af Frnenl . 

Nu Inaa dl! drikke din Kaffe, Klokken er blevet mange. IHw ell lofter hend 

indsvøbt i Tæpperne op i sine ArnI og b.crer hende lI en t il Bordet. I"'or Kaffell staJr; 

h.1I sæl ter sig ne,l med hende paa SkødclJ. K,tflefisk! (l'lun bar dei. l1\'orcftcr lian 

spiser Ol: drikker, saa godt h,n k.111 u llder hcndc.S Kærtcgn). l(an du saa bære tnig 
hell igen. IHan bærer hende filbnge og lægllcr hende pæn! tilrclte) Oll er 5.1.a stærk. 
- Er det virkelig sidste Gang, du ror. i Dag? 

Herretr: Ja. 
Fmen: Tepnk. - Jeg vil nu sige Di!,., at Oll er meget sødere imod 

mig nu end før. 
J-/errelJ : Oe.l er visi ikke muligt. 
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Fmtll : Jo. DII har være! SlUt ød i SOJllmer, og i hel! anoe! Hu mør. 
Du hilr næsten ikke orill e! mi Y. Og saa er du ogsaa pænere I1 U. Jkk · 
Spor af Mave. Ocr vlIr lidt før. 

Herren : Jeg begynder næstelI at l\\l llll e l1laa le mig med ham dell km l
kele, vi trilf hos Di rektør 'ns, - kan Oll huske? 

!'i'/len : Uf, fy ! Saadil ll noget husker Mændelle alt id. 1 Cl' Sll a fo r
fæ ngelige. 

H erren: Ja, del er Ill ila -ke 1I 0k 111111 igt, IiI CU jeg Ill M af Sted 1111. Bar
bervand .. , 

Frum : - Ir il lvni ! Fa n /el. 
r/e.rrell: F:uvel! IH o" kysser hende ","t og 11I·; skerl : 0 11 Ir :! r :!Idrig være! _ila 

sød og SllIlIk som 1111 . (Etc ., etc.: dcrcf l 'r haster han af Sled. ef terl adende Fruen i 
" T ilsta nd, sorn ikke er til :,t bc krl\' el. 

Ch - II. 

De \/i~e Mæ nd. 

Ine. ne~, Inu. Ringsted. 

l Ui: . O. Podersen, Kontorcl)cf Henning KOt:h, JleservolæQ'e Bruun.P~dcriicn . 
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l alle Boglader faas ~ 

".Idræliens Hygieine" 
~/////////////////////////////////////////////h af D r. med. J( . SEeHER 

Pris: 2 Kroner 

JACOB LUNDS BOGHANDEL, PILl~STRÆOE 6 T ELf·.20I S 

• 
Stu~enterforeninuens Bog~in~er er: 

æ H. M, WISSING æ 
ROSENGAARDEN tl " 
TELEFON B Y EN 20SIx 

SPECIALITET: PRIVAT ARBEJDE 

• 
Marmelader 

'rugisailer 
Hompo lirugler 

fnnr De altid hedst og billigst 

difelde fra Fahr ikm 

Udsalg: 

"SANA" 
Telefon : S K I N D E R O A D E 28, K. Telefon : 

~//////////////////////////////////////////////////; 

5650 NB. forsendes og bringes overalt. 5650 -



Waterproof "KV ANIZE" 
Fineste Amerikansk Baadlak (blive ,· ikke hvid) 

for Kaproningsbaade 

1
10% Rabatl 
for KlubbenJ 

Lager ar alt Yaoh.inventar rDrea 

EILeforhandling: MONRAD JØRGENSEN 
AMALIEGADE 33 KØBENHAVN K. TELEFON 11,379 

TELEGRMoI·ADRESSE: .)( o II y A C J1 'r S ' 

• 
TRYKSAGER 
BEDST CH. JOnAIISJo:NS DOOTR\'I(Kf:RI 

WIL L.EMOESOADF. • KDIIVN . B. BILLIGT 

• 
~////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////~ 

I OSCAR DAH L I 
~ § 
§ GULD- & SØL VSMED ~ 
~ ~ 
~ f REDERI KSBEROO ADE 6 .. ULf. CENTRAL 12 773 ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Største Udvalg i ~ 
~ ~ 
~ kunstnerisk udførte Guld- og Sølvarbejder ~ 
~ ~ ~. efter originale Tegllillge,', forarbejdede paa eget Væ['l<sted. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Stort Udvalg I Brillantringe. ~ 
~ ~ ~ Løse Stene, Hubln, S", flt· , Srnc .. 'ogd. 1"'",,'10 1', Di a ,,,,-,nl'H 0I' § 
~ ~ 
~ ~ ~ Siorl Ud.,,1 g i SpDrlspramiu, Medailltr DI! Emblemer. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ Fuldstændigt Lager i Elelctroplet, ~ 
~ ~ 
§.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////~ 

Poul Hertz 's Boghandel 
Nørregade 35 

Spec.: 

Telefon 3504 

Billige Kollegiehefter. 
Bogl egater leveres. Oplysninger og Prise r meddeles gratl 
- ---- - L o ge r :l e UnIv e r sitet sbøger . 

Reglementerede 

Ro-, Gymnastik
og Sportsdragter 

sU 1111 

Støvler & Sko 
til alle Foreninger, Skoler og Klubber 

leverer 

POUL HOLM 
S ILKEG ADE No. Il 
, . , lige overfor Bi kube n .. , , 

Leverandør til Danske Studenters Roklub. 

:':'/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////~ 

~ ~ 
~ Eli Fj ,l rlf jli'lI er IIIIIII /I-n-,./ (I{ ~ 
~ tll'd ForflæslJinf!'Cr . . .. . . ~ 
~ ~ 

~ Parher Fv/dehen I' ~ ~ . ~ ~ 
~ ~ 
~ Er den hedste . .. . . § 
~ ~ 
~ SæL,oes //lcd Oarallti ~ 
~ s ~ 
~ ~ 
~ '///////////////////////////////////////////////////. ~ 
~ ~ 
~ JUL. GJELLERUPS BOGHANDEL ~ 
~ 87 • SØLVGADE, 87 ~ 
~ ~ 
~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////):; 

Husk Sølvtorvets Kon~itori 
Ka ge r. Chocolade og Kond itu i or .................................... 
Sølvlorvet 84 . Telf. Ce ntral 5619 



Danske Studenters Roklub 
(Akademisk og Polyteknisk Roklub) 

Medlem af ,Dan k forrnin~ fOl' I~ o pOr!" linder "Dan,k !dr. ·tsforl>lIl1d" . 

Baadehuse: l Lystbaadeh:tv 'lcl l ved L:llIg~lillic (Telf. Palæ 77Sy). 
Paa Kalkbræl1llerihavllcllS ordmoJc (Telf. Stralld 250 x). 
Trænillgsllll vcd Gæsv;er)<shavnell (Fi kerihavllell) . 

Bestyrelse: 
FOt'l'flOlHl J(onh)r<.;her I Kbh:s. Ma;. , CCi.nd~ Jor. Herlu(n" Koch. Adr 'u H o. \tsel'S1 ln"J ~ 1 l :1 

Tc11. Dy"" 28.2 )'. 
F'onUf.ln d f o\' Kapn)rlh1Q8utlva.tgct ft'lllCnlttr", cnnd. pQI}'I . li. Hee. Adr<:S "1J Ø~ I ' l'1.J.rQl1'Lda 13-4 

Te H, "''"O 2130x . 
Sc-kret::er Slud . j Ul"', FHt l'lt~ ) h·I ~ ~. 6\drf'~"1l0 l'\orrc F:l rJ rllRgsgQdc II, Telt . BytJl ,..,21. 

J{n$SOrCT FlIl~fI ·, æ.li:ltg UQnne. t>rJvn tu:1J\ken. 
Ilochflf fKrdkbræJldorlhnvoOl1) il tud. pOIy'. SI~p IH.n'\ 1':lm. 1\.lr es-so J...I \'Jæll orgad e. .(,3 . 
Rcchct (LClll ij,O-l lnle' stud, mild. Axol ~tJ\lhlU8 eJl . At..Irc~e ncU.sQ.~dc G. 
Materhtlfor\' nllor {Ka lkbrl: 'llcJ er)h~ \'ncnJ $'tud. pOlyt. l·L FtJ\:h. Adl'Csso Jo'h nslrull 

Alt., , 
l\rnterlnUOr"\'n.ltCl' (Lnn.dfult!l st1ld . nlod. p, FIRQher. 
Ingcnh)r, e:ood. PO'>" T . Eller i, \ dr 'SSe WHtemoe !"-;gadc 46, 'l' eU . 0bro ,I L 
Dlrc\r!ol' netac .Jucobs:cn . Adl'es~ Ka.. ... tc1svcJ tS. TeU, 0lJ rn H:l3 . 
Fun Er . J~ocher p , CllSto ll Jcf. 0 i lcrCn.rhn agsg1H,1f.' 93 . '[eU, auro 3$R"Gy . 

Kaproningsudvalget : 
f"O I' lllOr:rd luucnhw can d , pOl)' l . B. RG ·, 0~terht'o(1 rldc 134 . Te lt . 01")ro 'JIUOx . 
Slud . pol y t , )(11' 1...ydtNen, 0n!..'iU ndsQ~de ~O, TeH . 0 bro 322 7 \' , 

]( I'net l'"' . NorrHilnd, \l. t. KrOll blJti , 

Klubbens Baade: 2 tle - nrer Olllrig!:!er -. 
,I do. do. 

7 4 do. Illr iggcl 
6 2 do. clo . 
6 Sillgi "-S 1I 11 ~ r . 

Som Medlemmer o p tages ; Studenter, [xalllill;)II ~lcr ved Polytekn isk 
Læreanstall 531111 Elever i Gymnasiet- Io ældste Klas er og paa 
Kursus til Adgall gsek-a lll clI vecl Polytcb lisk I.æreilllslah . 

Medlemsantal : en. 300, 
Kontingent : 2 1(r. Illaalledlio (+ l Kr. fo l' Roret i ",I):~e,scllllcr ) . 

K lubben giver Adgang bl. a. til: Daglig 1\.\ 01 ions(on i qg, Skovture 
. og Fæl1eslnre pr. Robaad , Flcrcdagsl ll1' II led T It, I-iushold lling 
III. V., Tra:lling, Kaprollil1g', Rejser til Ro"tævl1er i Ud lanclct, encl
viderc Løb, Gymnastik, fodboldspi l, Solbade og Søbade i dct 
friskeste Søvand ved (3aa lehllsel i l(alkbrællderiI HIV IH!11 lige IIrl til 
Sundet, festli gheder og 311det ka llllllcrallig ( Salli vær. 

Indmeldelser modtages af sam tli ge Bestyrelsens Metllenllller og 
Baadeh lisen e, 

Nye Medlemmer 11I dø re lettest, npr cle ikke forud har særlig' KClI cI
skab !il Roning; clerimod kræves det, at Mecllemmerne kan sI/øm
me eller straks lærer det. 
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