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ST. ANDREAS KOLLEGIUM

NR. 1 MANDAG D. 15. JANUAR 1917 1. AARG.

»HØJEN« udgives af II Gy. — Redaktionen (Raadhusvej 9) er aaben daglig 3l/o — 4l/o Eft.
Redaktører: LEO TONTI & WILLY KIERULFF. [Telf. Ordrup 969].

Annonceekspedition: Jægersborg Allé 5 (ARNE HINDSHOLM). Telf. Ordrup 240.
Forlægger: Tage Bjering, Gentofte Allé 14, Telf. Helrup 754 x.

Til Læserne!

Eleverne paa St. Andreas- 
kollegiet, især de højere 
Klasser, har længe savnet 

et Skoleblad. — Trangen til et 
saadant er yderligere blevet for
øget ved den Kendsgerning, at 
de fleste danske Gymnasier er i 
Besiddelse af et Skoleblad, hvori 
Elverne kan fremsætte deres 
egne Meninger og Anskuelser.

Da der paa Kollegiet satte sig 
Kræfter i Bevægelse for at af
hjælpe dette Savn, stillede adskil
lige gode Hoveder sig straks til 
Disposition og lovede at anvende 
saa megen Tid, deres Skolear
bejde tillod dem, paa dette Blad. 
Og da nu ogsaa Hr. Pastor 
Günther med Imødekommenhed 
og Velvilje saa paa Foretagendet, 

er det nu lykkedes at udgive 
det første Nummer. For saa 
vidt er altsaa alt i Orden.

Tilbage staar kun Spørgsmaalet 
om Sikringen af Bladets Fremtid. 
Det er paa dette Punkt, at alle 
Eleverne bør vise deres Interesse 
for Sagen derved, at enhver, der 
er i Stand dertil, tegner Abonne
ment paaBladet; da det hersær
lig kommer an paa Forældrene, 
er det ogsaa nærmest til disse, 
at denne Henvendelse er rettet

Derfor beder vi især Foræl
drene se med Velvilje og Inter
esse paa denne Sag, hvis Ud
førelse sikkert vil knytte Eleverne 
nærmere til hverandre og for
øge Kærligheden til vor Skole.

Red.

Statens pædagogiske Studiesamling 
København V«
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Et Lettelsens Suk.

Endelig er det da overstaaet
— det var ellers en drøj Om

gang denne. Først kom Ideen, 
det var nu ikke saa vanskeligt 
at faa fat paa den; men saa kom 
Udførelsen af Ideen, hvilket ikke 
var slet saa let. — En af os har 
slidt et Par Penne op ved at 
skrive Manuskripter, en anden 
har slidt et Par Støvler op ved 
at »spæne" rundt til alle hand
lende i Ordrup By for at faa 
dem til at avertere; en tredje 
har omtrent ødelagt sin kønne 
Stemme ved sin ivrige Propa
ganda for Bladet og den ellers 
saa uforsonlige Kamp mellem 
Matematikerne og de sproglige 
er for en Tid blevet glemt; kort 
sagt, det har været en Tid, som 
sent vil glemmes af dem, der 
har haft noget med Bladet at 
gøre.

Til Tider kunde det se rent 
galt ud for Foretagendet, og 
der var flere, der »paa Forhaand 
opgav« det hele; men hver Gang 
en af disse kom og betroede 
mig, at han aldeles ikke vilde 
have noget med Bladet at gøre, 
maatte jeg (skønt Matematiker) 
bedrøvet sukke med Cæsar:

»Ogsaa du, min Søn Brutus!« 
Og saa den mægtige Spæn

ding, vi gik i, da Manuskriptet 
var sendt op til Kollegiets Rek
tor, det vil sige, da vi troede, 

at det var sendt derop, thi der 
udspilledes en lille komisk Tra
gedie foran Fysikværelset, da vi 
opdagede, at vi havde glemt at 
lægge selve det vigtige Papir i 
Konvolutten, saaledes at vi, hvis 
undertegnede ikke havde lagt en 
Artikel samt nogle mindre vig
tige Oplysninger deri, havde 
sendt Pastor Rektor — en tom 
Konvolut.

Jeg glemmer aldrig, hvorledes 
jeg, efter at Pastor Günther 
havde givet sit Svar, med ban
kende Hjerte og bævende Haand 
aabnede Konvolutten, og, medens 
hele Klassen, ligbleg af Spæn
ding, flokkedes om Kathedret, 
med høj Røst læste de berømte 
Ord, hvorved vi fik Tilladelsen.

Ja, de Ord lettede en mægtig 
Sten fra vore Hjerter, paa disse 
Ord var jo det hele baseret.

Derfor vil jeg ikke slutte dette 
»Suk« med en Række intetsi
gende Flovser, men blot paa alle 
Elevernes Vegne bringe Hr. Pa
stor Günther og de Lærere, der 
har støttet os ved Bladets Start, 
en kort og hjertelig Tak for den 
Glæde, de har gjort os, og den 
Tillid, de har vist os.

Oeraldeo.
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Vi har haft den Glæde fra en 
Elev at modtage følgende 

originale Digt:

Verdenskrigen.
^^ver Tf erden lyderSKanoners 33rag 

ßuropa v aander sig blodig;
Idvedsenglen sænker sit lyse 3-lag

sørgmodig.

Over alt man fører Hun Suk og Støn 
imellem Mørsernes O or den, 
33lodstrømme kvæler fver ffredens 

33øn
paa fjorden.

ßnd 33rødre ej kender finanden mer 
i SCadets forfærdende (fløden, 
freden far faßt, som den sejrende

fer 
staar — føden.

fecemßer 1915.
.. o .o . .

„HØJEN“
udkommer ca. d. 15. i hver Md. 
Prisen er 15 Øre pr. Nummer, 

30 Øre for Resten 
af Januar-Kvartal.

Artikler og Bidrag til næste 
Nummer maa være indsendt senest 
d. 3. Februar til
Skolebladet »HØJEN«s Redaktion, 

Raadhusvej 9, 
Charlottenlund.

Diskussionsklubben 
har i Efteraaret holdt fem gennemgaa- 
ende vellykkede og velbesøgte Møder; 
næsten alle Medlemmerne — ca. 25 — 
har deltaget i Diskussionerne.

Ved første Møde holdt Formanden, 
Jan Ballin, et Agitationsforedrag, der 
gav Anledning til heftig Diskussion 
baade paa dette og det følgende Møde.

Paa de 3 andre Møder talte A. Schmidt 
(Sekretær), H. Christensen (Kasserer) 
og Student P. Reiter (som Gæst) om 
henholdsvis:

»Vor Tids overdrevne Sportsdyrkelse«, 
’Kammeratskab og Venskab« og *Øsal- 
get«.

De kommende Møder vil blive nær
mere refereret.

* * ♦
Pastor Werhahn, der 8 Dage før Jul 

var saa uheldig at falde og derved faa 
en Seneforstrækning i sit Ben, havde 
det op mod Julen — efter Omstændig
hederne — godt. Desværre fik han 
ved Nytaarstid et slemt Tilbagefald, 
idet han paadrog sig en Lungebetæn
delse. Ved Redaktionens Slutning — 
d. 3. Januar — havde Pastoren nogen 
Feber. * * *

Pastor Perger, der i længere Tid har 
ligget syg paa St. Josefs Hospital, er nu 
atter nogenlunde rask.

I—I vis De ønsker at abonnere paa 
* * »HØJEN«, da indsend hosstaaende 
til Redaktionen. Abonnementskvitte
ringen vil da blive præsenteret Dem 
en af de nærmeste Dage.

Undertegnede tegner herved Abonnement 
paa Skolebladet -»HØJEN« for Resten af 
Januar-Kvartal 1917

Kr. 0,30.

Navn................................................................. .

Adresse......................................................... ........

(Nøjagtig Adresse udbedes).
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^olddvarterets ^Magasiner
SI lexis SV v em

Tlf. Ordrup 40 &■ 1084 Char lottenlund

Ejnar Kirkebjerg
Boghandel :: Papirhandel 

Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

P. J. HYLLEHOLT
Uhrmager og Guldsmed

20, Jægersborg Allé 20
Telf. Ordrup 425.

XI R Reparationer udføres. Ni D
.. Rimelige Priser. :: ^D.

g W. T. Ebbesens Eftf. ®
g Xø0- og flæske-Uøsalg g 

109, Ordrupvej 109
g Telf. Ordrup 98 §

E. WALGREEN
Manufakturforretning

FREDENSVEJ 42
Telef. Ordrup 1205.

Kaffe KaffeJAVA-MØLLEN
LINDEOAARDSVEJ 11 

TELF. ORDRUP 1311

NB. Pren min Solo Kaffe,
TORVEHALLEN

Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515. 

Anbefaler sig til det ærede Publikum med daglige 
friske GRØNTSAGER og DELIKATESSER 

VARERNE BRINGES OVERALT.
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En Elev skriver om Skolebla
dets Start følgende:

Den, som ikke har prøvet det, 
har ingen Anelse om det 

Besvær, det koster at faa et 
Skoleblad startet, eller om det 
Arbejde, der maa præsteres, før 
det kommer i Gang og kan 
„løbe rundt".

Først skal et Navn findes; til 
Trods for, at dette synes noget 
af det mest ligegyldige, er det 
dog den Ting, der melder sig 
først. Dernæst skal man paa 
Opdagelsesrejse efter den billigst 
mulige Bogtrykker, og det er 
ingenlunde nogen let Sag, lige
som det koster en hel Del Støvle
slid. Naar han saa er fundet, 
skal man aftale en Mængde for
skellige Ting med ham, om 
hvilke en ikke-sagkyndig næppe 
kan gøre sig Forestilling.

Er det omsider i Orden, kom
mer Finansordningen. Man maa 
være fræk som en Slagterhund: 
løbe rundt hos de handlende og 
opfordre dem til at annoncere, 
og saa til sidst gælder det om 
paa en eller anden Maade at ind
drive de til de første Numre nød
vendige »Knapper«.

Der er endnu talrige Smaating 
at ordne og aftale, men allerede 
det her nævnte giver saamænd 
nok at bestille. Da der naturlig
vis er gjort ligesaa stort et Ar
bejde for vort Skoleblad som for 
ethvert andet, er det mit Haab, 
at man ikke skal kunne sige om 

det: Parturiunt montes, nascetur 
ridiculus mus, — for de stakkels 
uvidende Matematikeres Skyld 
maa jeg vel hellere oversætte det 
(ihvorvel det, hvad Formfuldendt
hed angaar, lider meget ved Over
sættelse): „Bjerge har Fødsels
veer, men der fødes kun en 
latterlig Mus." N. N.

Herunder svarer 
sendte Artikler, og 
korte Meddelelser.* **

vi paa ind
giver andre 

Red.

*Sociust: Artiklen ang. Øsalget 
kan vi ikke optage, den er for 
gammel. Red.

* * *
„Intern“. Den os under Nav

net „Intern" sendte Artikel tyder 
paa meget lidt Overvejelse og 
er ikke egnet til Optagelse, mindst 
af alt, naar Indsenderen fralæg
ger sig alt Ansvar. Men selv 
om den var udmærket, kunde 
den ikke optages, da den er ind
sendt anonym; det er nemlig paa 
Forhaand bestemt, at vi aldrig 
optager Artikler, hvis Forfatter 
vi ikke kender. Red.

$ * *
»-4-Æ« Deres Artikel (Nr. 1) 

har vi optaget efter en Omarbej
delse. Red.

* * *
»IE Æ.« Deres Artikel optages 

i næste Nummer. Red.
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 12f Ordrup.
Musik Tapet

C/jr. ^Paulsen.
Jægersborg Allé 28 Tlf. Ordrup 536

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512S. EBBESEN
MEL & GRYN 

Korn & Foderstoffer

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

0 Jægersborg Allé 0 Vinnn RuHUTl Jægersborg Allé Q 
J Tlf. Ordr. 1186 3 Vl^U Dj I Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J

CYKLEFORRETNING

Har De brandforsikret ?
Henvend Dem ellers til

P. A. Iversen, Jensløvsvej 1
(Brødudsalget).

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m

Dyrehavegaards og Jægersborg Allé’s 
MEJERIER = =

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af

MÆLK, FLØDE, SMØR og IS.
Vore Vogne l<ører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg i Char- 

° iottenlund, Ordrup, Gentofte, Lyngby, Nærum og omliggende Byer.

Friske Varer. Fineste Kvalitet.
Butik: Jægersborg Allé 30. Telf. Lyngby 118 og Ordrup 37.

FILIALER:

Strandvej 136, » Helrup 1577. Gentoftegade 23, Gentofte 507.
BlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTIIIIII I I 11
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Fastelavnsforestillingen.

Stykket, som Eleverne i Aar 
opfører, hedder „Revisoren" 

og er skrevet af den russiske 
Forfatter Gogol.

1 den russiske Litteraturhistorie dan
ner Nikolaj Gogol Grænseskellet mel
lem to Tidsrum i Aandslivet. Selv staar 
denne rige Sjæl paa Skillevejen; han 
tilhører med hele sin Attraa Roman
tikken og Idealismen, men Livet driver 
ham over til at staa som selve Soklen 
for den efterfølgende Realisme.

Han var Sydrusser og fødtes 1809 
paa en lille Gaard i Guvernementet 
Poltava. Hans Fader var en yndet 
lillerussisk Lystspilforfatter. — Sin hele 
Barndom og første Ungdom levede han 
i Ukraines Luft, elskede de yppige, 
endeløse Agre, de hvide, rørtækte 
Landsbyhuse og de sortbrynede Piger, 
lillerussisk Sagn og Sang. Han drømte 
om Livets Storhed og Skønhed, skrev 
allerede i Skolen og var navnkundig 
blandt Kammeraterne, Han vilde være 
Digter og frem i Verden tilnoget mæg
tigt og glimrende. Fuld af saadanne 
Tanker rejste han til Petrograd. — 
Men ingen af de høje Døre aabnedes 
saa let, knap nok de beskedneste; 
utaalmodigt forsøgte han paa meget; 
alt gik daarligt. Skuffelserne kom, og 
alt imedens tyede han til sin Pen. 
Hans første Arbejde var en Krans af 
lillerussiske Fortællinger, hvori hans 
dybe Blik for Menneskenaturen og 
hans kraftige Kosakvid allerede glim
tede frem. Snart fulgte en broget Sam
ling af Digterarbejder, berømte Menne
skebilleder ud af hans Samtids Liv. 
Gogols Gennembrud var fuldbyrdet. 
Romantikken er kun tilbage som fan
tastisk Iklædning; skaanselsløs viser 
han sin Samtid dens — virkelige — 
Spejlbillede. Den dybeste Medfølelse 
kommer frem i hans Bøger. Hans 
store opfangende Evne, hans dybt 
rammende Piskeslag kommer kraftfuldt, 
om ikke just fint, frem i hans satiriske 
Skuespil »Revisoren« (1836). Hvad han 
behandler i dette Drama, er Kejser 
Nikolajs Styrelsessæt, hele den forlorne, 
ryggesløse Tilstand under det faderlige 
Regimente, hvor kun Slynglerne faar 
Arvepart og alle andre er Stifbørn. 
Tidens bedste Mennesker var modnede 

til at forstaa Gogol; de ikke blot lo 
de græd ogsaa med ham.

Stykket er mesterligt oversat 
paa Dansk af afdøde General
major H, W. T. von Gerstenberg, 
der har overført en hel Række 
russiske Værker paa vort Sprog. 
Stykket tilhørte oprindelig Det 
kgl. Teater, men er senere afstaaet 
til Folketeatret, hvis Direktør, 
cand. mag. Viggo Frederichsen, 
allerede i 1911 gav Kollegiet Til
ladelse til at opføre det.

Stykket fortæller om en snedig 
Bedrager, der udgiver sig for 
Revisor. Han lader sig af Em- 
bedsmændene bestikke til at tie 
med alle Underslæb og forsvin
der saa lige i rette Tid, just før 
den virkelige Revisor ankommer 
til stor Forfærdelse for de nar
rede Embedsmænd.

Kejser Nikolaj tillod Opførelsen af 
Stykket og overværede den selv. Det 
fortælles, at han bagefter kaldte Gogol 
til sig i sin Loge og sagde til ham: 
»Jeg har aldrig let som i Aften«, men 
fik til Svar; »Jeg havde egentlig til
sigtet en anden (den modsatte) Virk
ning.« Wilk.

.................... .... .... .............. .

NB.
Dette Numer af !

„HØJEN“ 
udgaar g r a t i s til 
alle Kollegiets nuvæ

rende og gamle Elever, 
som vi opfordrer
til at abonnere. '
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Pip.
1 Anledning af hans fine 

Præstationer i Gymnastik
timerne.

Pip — hans borgerlige Navn er Ege 
Werner Olsen. — er født i Aaret 

1900, et Aarstal, der let indhamrer sig 
i ens Bevidsthed. Han førte i Barn- 
domsaarene en stille Tilværelse; dog 
skal han ofte være bleven mulet af 
sin større Bro’r, den nu saa bekendte 
Kunstkritiker, og flere Gange være ble
ven grebet paa fersk Gerning i Færd 
med at hugge Æbler. —

Saa sker en epokegørende Begiven
hed i hans Liv: Han bliver Kostelev 
paa Kollegiet.

Hvor var han dog ikke dejlig i disse 
længst forsvundne Dage. Den barnlige 
Uskyld lyste u^i af hans smaa Øjne, 
den fint formede, lidt himmelvendte 
Næse over den lille Truttemund og 
de bølgende, kornfarvede Lokker var 
som en Engels; blot han viste sig paa 
Pladsen, saa jublede Kammeraterne, 
de flokkedes om ham, han var deres 
Fører i al Leg, elsket, men ogsaa fryg
tet, naar man havde begaaet en Fejl. 
Om Aftenen, naar man sad sammen 
med ham og spiste, saa trak han en 
Krukke Honning frem fra sin Sømands
bluse og uddelte smaa Portioner til 
hver. Saa en Dag — det var i 1912 
— var Pip doven i Studiet, han gabede, 
vendte sig om, kiggede lidt under Pul
ten til sine Pærer, og under Udøvelsen 
af en ganske eminent Behændighed 
lykkedes det ham at skaffe sig sin 
Sidemands Frilæsningsbog: Idrætsbogen.

Han læste med Begærlighed den rigt 
illustrerede Bog, den fængslede ham, 
han blev begejstret for Sporten, han 
.............. sov ikke den Nat, saa over
vældet var han.

Siden den Tid, altsaa i 4 Aar, har 
den ikke været ude af hans Pult. Hver 
Aften, naar Klokken er 8'5, tages den 

frem, og Pip læser med en Andægtig
hed, der virkelig er rørende, et Par 
Kapitler og studerer et Par Billeder.

Resultatet er heller ikke udeblevet, 
Pip er Høvdingen, Kæmpen, blandt 
Kollegiets Sportsidioter.

»Uden Kamp ingen Sejr« er der et 
Ordsprog, der hedder, og det kan frem 
for alt anvendes paa Pip; trænet som 
Pip det har ingen, og maale sig med 
Pip det kan heller ingen.

Hvis Pip ikke bliver 120 Aar efter 
hans haarde Træninger, saa stiller jeg 
mig skeptisk overfor Gymnastikkens 
Betydning. -^B.

I Skakturneringen. |
■iiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiKiiiiiiiiiiniiiniiw

IEfteraaret er der paa Initiativ af
A/. Nøjgaard bleven afholdt en Skak- 

turnering, der gav nedenstaaende Resul
tat. — Dette Resultat vil sandsynligvis 
komme meget overraskende; thi de, 
man havde ventet mest af, viste sig 
som nogle rene Sinker (Zinke deltog 
ikke!). Hertil maa dog siges, at en 
Turnering mellem Eleverne indbyrdes 
sjælden bliver meget populær, thi 
virkelig Interesse vil først skabes, naar 
man kæmper mod en anden Skole, og 
man kæmper for sin Skoles og sin 
egen Ære.

Resultatet blev : Nr. 1: Aage Schmidt 
(12 Points), Nr. 2 Ege Olsen (8 Points), 
Nr. 3 Benedikt Wolontis & Georg Ord
ner (7 Points); Nr. 4 Niels Nøjgaard 
& Qustav Oriiner (6 Points); Nr. 5 Leo 
Tonti & James Stark (5 Points).

Da Turneringen er bleven spillet i 
Pensionatet, er det kun Kostelever, der 
har deltaget. Pythagoras.
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SPEJDERBEVÆGELSEN -

Da den engelske Spejderbe
vægelse i November 1909 

kom til Danmark, blev den mod
taget med aabne Arme af alle 
raske Drenge. Mange fremra
gende Mænd og Kvinder sagde 
god for den, og Kostskolerne 
tog imod den som en god Hjælp.

Igennem denne Bevægelse er 
der skænket Kostskolerne det 
fortræffeligste Middel til at haand- 
hæve Disciplinen ved at lede 
Drengenes Fantasi ind i et rig
tigt Spor og ved at beskæftige 
deres Tanker paa en sund og 
fornøjelig Maade. Kammerat
skabet finder her sin smukkeste 
Form: de ældre som Ledere og 
Vejledere for de yngre. Bevæ
gelsen aabner de største Mulig
heder for en effektiv Karakter
udvikling.

Den er ved at vinde Borgerret 
som Institution i alle Lande, en 
Verdenstanke, der tager Hensyn 
til det enkelte Individ.

Stifteren af Bevægelsen, Sir 
Baden-Powell, har med et ægte 
menneskeligt Syn paa, at vor 
Tids Ungdom trænger til et Før- 
stehaands-Samliv med den virke
lige Verden, skænket Alverdens 
Drenge denne sin Kongstanke. 
Omkring hele vor Jordklode staar 
en Ring af den vakreste Ung
dom, Nationernes Fremtidshaab, 
raske og frejdige Drenge.

Uanset Nationalitet og Religion, 
under det samme Liljemærke og 
med det samme Motto: »Vær 
beredt«, vil disse Drenge søge 
at forme deres Liv under natur
lige Former og med Riddernes 
gamle Love som Grundlov.

Maatte Spejdersporten med 
sine Fremtidsmuligheder ogsaa 
i denne Skole finde et Fristed 
til Gavn og til Glæde for Ele
verne og deres Forhold til Sko
len. A. Bonde,

fødte Ansigter.

»HØJEN« præsenterer her for 
sine ærede Læsere et Billede af 
Andreasfestens yngste Dirigenter.

Vi henviser til Artiklen om 
tAndreasfestens andet Steds i
Bladet.
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—l■■^lll^■■l■l^l■^ll■llllll^lll■■lnl|lllllll^■ ni mi ii »i hi mini mu ii i ii in Min wiimiii mi i 

A. M. Hirschsprung & Sønner. 
Cigarer, Tobakker og Cigaretter.

Import af ægte Havanna-Cigarer
QQ ve^ B- ROSENBAUM, 

JÆGERSBORG ALLÉ
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

G^r. G^ristensen,
i 7 £indegaardsvej 7 7

Manufaktur, Trikotage 
:: & Herreekvipering :: 
Telef. ORDRUP 73.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af Motorcykler, 

Symaskiner m. m. udføres.

ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELE. ORDRUP SI5

Velassorteret
- « IflaBiufaktyHo^retoing. - »

Egen Systue for Dame-Garderobe.

Gør Deres Indkøb hos vore Annoncører!

SKOTØJSFORRETNINGEN 

„REFORM" 
ORDRUPUEJ 104 

realiserer i Januar Maaned en 
Del Fodtøj til billige Priser. 

STORT UDVALG 
i prima 

GALOSCHE R.

Herreekviperingen
ORDRUPVEJ 104 

realiserer et Parti ULSTERS 
og HERREUNDER 

BEKLÆDNING 
sælges i Januar Maaned til 

meget billige Priser.

N. F. Jensen.
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Andreasfesten.

Den 30. November fejrede 
Skolen sin Navnedag med 

den traditionelle lille Fest, hvor
ved flere af Eleverne medvirkede.

Programmets forskellige Numre 
blev udført dels af Skolens Sang
kor og dels af Harmoniorkestret 
samt den nylig stiftede: »Kolle
giets Musikforening«.

De mindre Drenge spillede for
trinligt den til Haydns »Sym- 
phonia Berchtolgadensis« hørende 
lille Komedie; især gjorde den 
lille Dirigent Eskild Nielsen stor 
Lykke, da han viste sig med 
Spidskjole og høj Hat. Ogsaa 
Harmoniorkestret havde flere 
Bravournumre under Hr. Pastor 
Nøsens Ledelse.

Aftenens store Overraskelse 
var Musikforeningen, thi denne 
præsterede et virkelig smukt Ar
bejde og fortjente med Rettedet 
mægtige Bifald, som hilste den 
efter hvert Nummer; særlig stort 
var Bifaldet, da Førstekraften 
blandt Violinerne, Otto Jensen, 
assisteret af Orkestrets Dirigent, 
Willy Kieruljf, spillede Webers 
»Vals Nr. 2«. — Den i alleMaa- 
der vellykkede Fest sluttede med, 
at Harmoniorkestret spillede 
»Kollegiets Sang«, medens Tæp
pet langsomt gik op, og man 
paa Scenen saa en naturtro Gen
givelse af Kollegiet.

DISKUSSIONSKLUBBEN
Mandag 15. Januar »Alkohol- 

spørgsmaalet« Foredrag af N. 
Nøjgaard. Opponent:/- Ballin.

Mandag 29. Januar: »Teatret 
og dets Betydning« Foredrag af 
Leo Tonti. Opponent: A.Schmidt.

Kollegiets Musikforening.
Til Medlemmerne: Vi holder 

fremtidig Orkesterprøve hver 
Tirsdag og Fredag efter Skolen.

Alle bedes give Møde.
W. Kierulff.

Tænk en Gang!
D’hrr. Redaktører er blevet klip

pet
og at de skal vist først klippes 

igen efter Studentereksamen 
(bare de nu faar den!) 

endvidere at et vist Menneske i II 
Gy. er bleven nødt til at sælge 
sin Bedstefaders Søkikkert,

og atAarsagen dertil var, at han 
ellers ikke havde Raad til at 
abonnere paa „Højen",

desuden har Dyre Jespersen i IV 
M. af Pastor Paulus træffende 
faaet Navnet »den tavse Dan
sker«,

og at dette skyldes hans Tavs
hed i Matematiktimerne.

Endvidere at Leo Christensen 
med stor Iver forsøger at tage 
det høje C, men at dette er 
meget svært,

og at det hidtil kun er lykkedes 
Oskar Knudsen (da. han reddede 
Hs. Maj. Kong Christian i Aar
hus Bugt). Oeraldeo.
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Ordrup Bageri & Conditori
MICHAEL NIELSEN

118, Ordrupvej 118.

TEGN ABONNEMENT!

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,Knud Orth,
Jægersborg Allé 5

Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

:___ ... Villaer købes og sælges. - 
Thureson og Juhl.

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

□ [

Specialitet:

Hjemmebagt 

Leverpostej.

□ - -■ =t

1 N. Hindsholm's 1
V iktualief orr etning. 
Tlf. Ordrup 240. 

Jægersborg Alle 5, Charlottenlund. 

] Varerne bringes overalt. [

j------------=□

Specialitet:

Fine 
sukkersaltede 

Skinker.
] =O

Kodaks fotografiske Artikler,
Cameraer, Plader, Films, Papirer etc., direkte fra Kodak 

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINGEN Telf. Ordrup

6 3 5. „T U B A L-K A I N“ 6 3 5.
CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11.

CYKLER af eget F ab r i k at og alle løse Cykledele,
PAA LAGER: Grammophoner, Pathefoner, Plader og Stifter m.

Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophoner.
Alt Arbejde udføres solidt og godt.

Tellers Bogtr. Hellerup.


