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»HØJEN« udgives af II Gy. - Redaktionen (Raadhusvej 9) er aaben daglig 3^-4l Eft..
Redaktører: LEO TONTI & WILLY KIERULFF. Telf. Ordrup 969?

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

Elevernes Interesser 
udenfor Skolen.

(Løbet af de sidste Aar har 
der udviklet sig en hel Del 
Interesser paa vor Skole. Det 

første virkelige Skridt var Op
rettelsen af en Diskussionsklub. 
Ideen var Klassikeren stud. art. 
Jan Ballins-, ihærdigt og møj
sommeligt arbejdede han først 
for at faa Tilladelse af Kollegiets 
Foresatte, dernæst for at vække 
Interessen blandt Gymnasiaster 
og Realister. Alle ved vi, hvor
ledes Jan støvede rundt for at 
fiske Medlemmer. Mange gad ikke, 
men da de først var blevet op
taget i Foreningen, vaagnede deres 
Interesse forSagen. Til disse sid
ste hørte ogsaa undertegnede.

Jeg hører sikkert til dem, der 
har stridt mest imod, men ved 
ihærdigt Arbejde lykkedes det 
dog Jan efter et Aars Forløb at 
overtale mig til at blive Medlem. 
Det Skridt, jeg der foretog, har 
jeg ikke fortrudt og vil sikkert 
aldrig fortryde. Jeg staar altsaa 
i stor Taknemlighedsgæld til Bal
lin og anbefaler derfor ivrigt han s 
Sag. Hermed tillader jeg mig at 
bringe Jan Ballin min varmeste 
Tak.

Oprettelsen af Musikforeningen 
var det følgende Skridt, der blev 
foretaget. Den førende var her 
Matematikeren stud. art. Willy 
Kierulff, der paatog sig det van
skelige Hverv at være Musik
foreningens Dirigent, hvilket 
han, som vi jo saa ved St. An
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dreas Festen, har klaret med 
Bravour.

For nogle Aar siden startede 
Willy Kierulff »¥\ø]en«, et 4-sidet 
hektograferet Skoleblad, men paa 
Orund af forskellige Omstæn
digheder gik det dog ind, efter 
at fem Numre var udkommet.

Det siges, at Kassereren skal 
have gjort gode Forretninger ved 
Udgivelsen af dette Blad.

For ca. et Aar siden forsøgte 
nogle Elever at starte et Skole
blad, men Forsøget mislykkedes, 
idet Hr. Pastor Droste nægtede Til
ladelse til Udgivelsen af et saadant.

1 det forløbne Efteraar dukkede 
Tanken om Udgivelsen af et 
Skoleblad paany op blandt Ele
verne. Man saa navnlig fire mate
matiske Elever y, y, z og v fra j 
II. Gymnasieklasse vandre opog 
ned af Pladsen i ivrig Diskus
sion. Hvad disse fire talte om, 
var en Hemmelighed; men en 
skønne Dag blev den opdaget 
af Spejderen Tage Bjering. Efter- 
haanden indviedes hele II. Gy. 
plus Axel Jespersen fra III. Gy. i 
Hemmeligheden. Man skred solidt 
til Værks, og det lykkedes at 
opnaa Tilladelse til Udgivelse af 
dette Blad.

Det er ikke blot en stor For
nøjelse for os Elever, men ogsaa 
en Ære for os i Lighed med 
andre Skoler at kunne udgive et 
Skoleblad.

Willy Bøttern.

„Øgenavne“.

Bør det være tilladt at give 
Øgenavne eller ej?

Dette Spørgsmaal er blevet 
diskuteret i næsten alle Skoler 
og Gymnasier, men ofte uden 
Resultat.

Øgenavne findes overalt og 
ikke mindst i Skolerne og ogsaa 
her.

En udvalgt (selvvalgt) Kreds 
„døber" enhver ny Elev, som 
kommer i Skolen. Bør saadan 
noget være tilladt i en højere 
Skole, hvis Opgave er at føre de 
unge Mennesker ud i Livet. Hvor 
ofte finder man ikke Kammerater, 
som maaske staar en selv nær, 
men som paa Grund af et fint 
Følelsesliv bestandig trykkes af 
disse Skældsord. Dette Ord har 
sat sit Stempel paa deres Sjæl, 
og senere i Livet staar deres Skole
tid for dem som en frygtelig 
Svøbe.

Denne Fejl bør modarbejdes, 
og det er blandt Kammerater ikke 
blandt Lærerne, at denne Mod
bevægelse skal finde Sted, især 
de ældre Elever, som maaske 
selv har indset det, bør stille sig 
i Spidsen for at bekæmpe dette 
Onde, men ikke med Vold og 
Magt, men ved eget Eksempel 
og ved Artikler i vort Blad eller 
paa Diskussionsmøderne. Jeg er 
overbevist om, at mange Elever 
vilde trække Vejret lidt friere, 
naar deres Øgenavne, givet dem 
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paa Grund af en Karakterfejl, lidt 
efter lidt vilde forsvinde og de 
selv vilde komme til at indtage 
en friere og mere agtet Stilling 
end tidligere!

Altsaa, til Kamp mod Øge
navnene og deres Ophavsmænd!

Skindlap.* * *
Der maa skælnes: Nogle Øge

navne bør snarere kaldes »Kæle
navne«. De ondskabsfulde Øge
navne (i de fleste Tilfælde de, 
der er givet paa Grund af en Ka
rakterfejl) modarbejdes bedst ved, 
at vedkommende selv er lige glad, 
saa bliver Ophavsmændene kede 
af det. Red.

Protest!

I sidste Nummer af »Højen« 
fremkom Hr. N. N. med en 

temmelig nærgaaende Bemærk
ning om os Matematikere.

Mener Hr. N. N. virkelig, at 
vi, fordi vi ikke sidder og faar 
Hovedpine over kæmpemæssige 
latinske Grammatikker og fordi 
vi ikke kan boltre os i Citater 
fra Vergilius, Plautus, Horatius 
og hvad d’Hrr. ellers hedder, 
nødvendigvis maa være »stakkels« 
og »uvidende«?

De fleste udenforstaaende hol
der i alt Fald Matematikerne for 
fuldt saa gode som, om ikke 
bedre end de sproglige — og 
naar Hr. N. N. af vore faa latin
ske Kundskaber drager den uom- 

stridelige Konsekvens, at vi maa 
være „stakkels og uvidende“, mon 
vi saa ikke havde Ret til at give 
ham samme Navn, hvis han fik 
en god Dosis analytisk Plangeo
metri eller noget i den Retning.

Om Hr. N. N. virkelig er saa 
stiv i sin Latin,, kan jo være 
tvivlsomt! — jeg for min Part 
er villig til, med mine Rester IV 
Mellem-Latin, at begynde en Dis
kussion med ham, hvilket sand
synligvis nok vil vise en betyde
lig Lighed med flere Scener af 
„Erasmus Montanus".

Mat.* * *
Hr. N. N. Vi kan meddele 

Dem, at vi — hvis De modtager 
Udfordringen — er villige til at 
lade Diskussionen foregaa her 
i Bladets Spalter. Red.

Børns Nervøsitet
Af en Artikel i »Hamb. Frem-

L denblatt« om Børns Nervø
sitet gengiver jeg her følgende:

Det er aldeles urigtigtfatjpaa- 
staa, at Nervøsiteten^hos, Skole
børn grundlægges i Skolen.

Mange Børn viser Nervøsitet 
allerede før de har begyndt Sko
len. Og dersom den, af huslige 
Bekymringer nedtrykte Moder i 
Hjemmet, uafladelig skænder paa 
Børnene og aldrig lader dem 
have Ro og Fred, dersom den 
fra Kontoret kommende Fader 
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ikke taaler Støj, men ubarmhjer
tig neddysser ethvert Glædes
udbrud fra Børnenes Side — da 
maa man ikke undre sig over, 
at Børnenes Væsen ved Indtræ
delsen i Skolen er uroligt og 
ængsteligt, at de afvekslende 
rødmer eller blegner, naar Lære
ren ser paa dem, at de ved hvert 
Spørgsmaal, som rettes til dem, 
hakker og stammer, ja maaske 
endog brister i Graad, og at det 
er dem fuldstændig umuligt at 
besvare de Spørgsmaal, der stil
les til dem. Det bliver saa Sko
lens vanskelige Opgave at be
kæmpe denne Nervøsitet ved 
venlig Tiltale og kærlig Behand
ling, ved at styrke Børnenes Selv
tillid og overbevise dem om, at 
de meget godt kan udføre det 
Arbejde, som forlanges af dem.

Saa er der de Børn, som be
gynder Skolegangen raske og 
glade og uden at vise Spor af 
Nervøsitet, men som i Skoletiden 
angribes deraf.

Det er Børn af altfor samvit- 
tigfuldsfulde Forældre. Disse for
følges stadig af en Ængstelse 
for, at deres Børn ikke skal kunne 
»følge med« i Skolen, og denne 
Ængstelse giver sig Udtryk i 
uafladelige Formaninger til Bør
nene om endelig at lære Lekti
erne godt og opbyggelige Præ
dikener om de skrækkelige Følger, 
som Dovenskab og Uopmærk
somhed fører med sig.

I mange Hjem faar Barnet, saa 

snart det kommer fra Skole, det 
Spørgsmaal.

»Har du kunnet alle dine Lek
tier i Dag?«

Senere paa Dagen, naar Lek
tielæsningen begynder, vaages 
der over Børnene med Argusøjne, 
og naar Bøgerne lægges til Side, 
spørges der:

»Kan du nu alle dine Lektier? 
Er det ganske sikkert?«

De allermest samvittigheds
fulde Forældre tager hvert Fag 
for sig:

»Mathematikken? Den latinske 
Grammatik? De franske Verber?« 
og de hviler ikke, før Drengen 
har besvaret hvert Spørgsmaal 
bekræftende. Men ikke nok her
med; han skal ogsaa høres af 
Moderen eller af Søsteren.

I Almindelighed er han selv 
meget villig dertil, smittet som 
han er af den almindelige Æng
stelse. Resultatet af Overhørin
gen er for det meste, at »det gik 
jo meget godt, men for en Sik
kerheds Skyld skulde du dog læse 
en Gang over paa det hele.«

Skolen ser naturligvis med 
Glæde, at Forældrene interesserer 
sig for deres Børns Skolearbejde 
og sørger for, at de passer det 
ordentligt, og hjælper dem med 
Raad og Daad, men en stadig 
Formaning til Arbejde kan den 
ikke anse for nødvendig eller gavn
lig. Det fremkalder blot Nervøsi
tet og vanskeliggør saaledes i høj 
Grad Skolens Arbejde. —hn,
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Det lader til, at Digtet ^Ver
denskrigen^ i forrige Num

mer har vakt Elevernes Interesse, 
thi vi har fra en for Poesi be
gejstret Elev modtaget neden- 
staaende Digt.

Werdens krig en.
raser SKrigen som ingensinde — 

saa vide over Suropas gjord, 
paa Ual en Malstrøm i 33 ølger rinde 
af 33 lod, som sætter sit røde Spor;

Uer den vil drikke 
af 33lodets Uine, 
er mæt end ikke 
af alsliens SPine — 

af SKummer, 31 lag er og Stiv og 33al. 
Uor fjord er bleven en fjammerdal!

3amoklessværdet og guillotine 
som 3 ødens 3Cersker er altfor spag, 
nu ligner 3 øden en SCrigsmaskine 
af SKrudt og UCugler med Uordenßrag, 

før JSammet græssed’ 
ved Ulvens Side, — 
nu Sværd er fjvæsset 
til 3Camp at stride.

Ued Uront er Menneskers store 3Cøst, 
men £ivet kender kun stakket Urøst.

O! vær os god gud i SKimmerige 
og se i Maade til fjorden ned! 
løs alle Uraade af den Untrige, 
som 3liger spinder — og 6ring din 

Ured!
Silver én fjernede 
er Uerdens Faaße, 
dog, lad os Bede 
og fro og fjaaße: 

gud give Ureden maa være nær 
i Solens signende gyldenskær.

M. M.

Halløj Kammerater!
\Æaa jeg spørge, hvaderegent- 
J ’1 lig Meningen med, at ikke 
alle Gymnasiaster og Realister er 
Medlemmer af »Diskussionsklub
ben«? Jeg kan godt se, at alle 
de skyldbetyngede rødmer til 
Haarrødderne, og at alle de vor
dende Lemmer er gule i Ansig
tet af Længsel (— hvilket Farve
spil!)

Naa, da det jo imidlertid ikke 
tilstrækkeligt er gaaet op for de 
ældre Syndere, hvad de gaar Glip 
af, og da de yngre — do. — vist 
ikke i tilstrækkelig høj Grad læn
ges efter det, vil jeg i faa (»men 
velvalgte«) Ord sætte dem ind 
deri. Det, Diskussionsklubben 
vil give, er pro primo (læg vel 
Mærke til min »klassiske Dan
nelse«, som vilde fryde Prf. Hei
bergs Hjerte, o du sølle Mathe
matiker) er altsaa pro primo: Vel
talenhed og Slagfærdighed, pro 
secondo: en dybere Behandling 
af aktuelle og almen-interessante 
Emner. —Mod disse højeMaal 
arbejdes der ved, at hvert Lem 
holder et »videnskabeligt udar
bejdet« Foredrag samt en Op
position, der aabner det egent
lige Ordskifte („Onkel“ ønsker 
ikke „Fremmedordet“ Diskussion 
anvendt! !).

Foredragene bevæger' sig over 
alle Emner fra de højeste filoso
fiske Problemer til Saltsyrens 
antiseptiske Virksomhed; saale- 
des havde vi forrige Aar:
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»Pressen«, » Spejd erb evægel- 
sen«, »Kvindelig Valgret«, »de 3 
Oymnasieretninger«, »Udvan
dring« og »Europa som Verdens 
Herre«.

Og at vore Regler minder om 
Romerrettens, hvad Klarhed, For
træffelighed o. s. v. angaar, be
høver jeg vel slet ikke at be
mærke. — Ser det ikke fristende 
ud? Modstaaikke Fristelsen,men 
meld jer ind; det vil uden Tvivl 
være et Plus for jeres Dannelse! 

orator lo ngus.

►X«

DISKUSSIONSKLUBBEN
Mandag 15. Januar.

Det var kun et forholdsvist lille An
tal Medlemmer, der havde givet Møde 
for at deltage i Diskussionen om »AZ- 
koholspørgsmaalet*, desværre kun, thi 
der var Liv i den.

Niels Nøjgaard holdt Foredraget, som 
var omhyggeligt udarbejdet. —

Nøjgaard var imod Afholdsbevægel- 
sen, men paa den anden Side var han 
af den Mening, at der maatte gøres 
noget for at forhindre Drukkenskaben 
og fremkom derfor med det »geniale« 
Forslag — det mente han selv, det 
var — at indføre Spirituskort i Lighed 
med Sukkerkort.

Neppe havde Nøjgaard endt sit Fore
drag, før Jan Ballin som en Raket for 
op fra sin Plads, knyttede Hænderne, 
trak Øjenbrynene sanmen, bed sig i 
Læben og begyndte en Opposition, 
der i Voldsomhed ikke hidtil har kendt 
sin Lige. Til Trods for, at man vid
ste, at »Alkoholspørgsmaalet« var hans 
Kæphest (han har for Resten flere), 
og at han i sin Iver for at vinde en 
afgørende Sejr i Diskussionsklubben,

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

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

VARERNE BRINGES OVERALT.
P. J. HYLLEHOLT

Uhrmager og Guldsmed

20, Jægersborg Allé 20
Telf. Ordrup 425.

NI R Reparationer udføres. NI D 
liD» :: Rimelige Priser. :: l’D.

^Paulsen.
Jægersborg Allé 28 Tlf. Ordrup 536

G§r. G^ristensen, 
77 Eindegaardsvej 77 

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

Har De brandforsikret?
Henvend Dem ellers til

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

Kaffe Kaffe
JAVA-MØLLEN

LINDEGAARDSVEJ 11
TELF. ORDRUP 1311

NB. Prøv min Solo Kaffe.
Tegn 3l6onnement! ;;
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Polddvarterets SYlagasiner
31 lexis TOrem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ejnar Kirkebjerg
Boghandel :: Papirhandel 

Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

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

S. EBBESEN 
mel & guyn 

Korn & Foderstoffer
Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af Motorcykler, 

Symaskiner m. m. udføres.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m. 

t W. T. EBBESEN’S EFTF. t
§ Kød- og Flæskeudsalg $

g 10 9, ORDRUPVEJ109 g
Telefon. Ordrup 98 Telefon Ordrup 98 ft
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der skulde »sikre Afholdsbevægelsens 
Fremtid i Danmark«, havde gennem- 
rodet det kongelige Bibliotheks Afholds- 
litteratur og været hos en af Afholds
sagens videnskabelige Forkæmpere her
hjemme (Ægyptoolog Lange), saa sad 
de fleste dog forfærdede af Spænding 
i de 15 Minutter Ballin talte.

Ballin forlangte Nydelse af Spiritus 
forbudt ved Lov — »dette Samfundets 
største Onde« —, forlangte at maade- 
holdne Spiritusnydere maatte give Af
kald paa Spiritus for Sagens Skyld; — 
forøvrigt mente han, at ogsaa Alkohol
nydelse i smaa Kvanta er skadelige og 
til Forsvar for sine krasse Udtalelser 
om dette »Samfundsonde« havde Bal
lin i Dusinvis af fint klingende viden
skabelige Navne. —

Nøjgaard havde ikke været saa for
udseende at samle nogle lige saa be
kendte (han havde kun Magister Han
sen som Autoritet). Ballin sluttede 
med følgende Ord, der er karakteristi
ske for hele den Tone, hans Oppo
sition var holdt i: »Derfor Kammerater! 
Lad os være enige i en ideel Kamp 
for et lykkeligt Land uden Alkohol!«

Flere Medlemmer havde Ordet, hvori
blandt der er Grund til at nævne H. 
Kristensen, der ankede over, at Afholds
foreningernes Formaal var blevet til en 
Biting.

Niels Nøjgaards Forslag vandt ingen 
Tilslutning. spiritus.* » *
Mandag 29. Januar.

Af praktiske Orunde var denne Af
ten helliget Oplæsning. Oplæsning for 
Elever og af Elever er meget vanske
lig og risikabel, da den let ender i 
Grin og Pjat. Men Medlemmerne be
sad den fornødne Alvor, og det forløb 
godt — endog udmærket, hvilket er et 
glædeligt Resultat.

Mødet begyndte med Oplæsning af 
Sekretærens Referat af forrige Møde. 
Dernæst lagde N. Nøjgaard for med 

en lille Fortælling om en gammel Sær
ling af F. O. Andersen.

Endvidere læste Hans Kristensen paa 
Jydsk noget op af »Æ Bindstow« un
der synlig Tilfredshed for Medlem
merne, ikke mindst for Br. Christensen, 
der selv er Jyde. Imellem disse to 
større Stykker læste /. Ballin og A. 
Schmidt en Del Skæmteviser op, og 
da Tiden ikke var blevet udfyldt slut
tede P. Meyer med en meget inter
essant og spændende Skildring af en 
spansk Tyrefægtning, som Karl Larsen 
har overværet og for en Del Aar til
bage givet en ypperlig Gengivelse af 
i en af sine tidligste Bøger.

Litterat.

® ® I BREVKASSE f 
® ®

Herunder svarer vi paa ind
sendte Artikler, og giver andre 
korte Meddelelser. Ked.

* * 
*

»K—O.— « Deres Artikel kan vi 
ikke bruge ; den forekommer os at være 
en forandret Udgave af Artiklen »Pip« 
i forrige Nummer.

Artiklen i sig selv er meget god, 
men altsaa ikke original; — — skriv 
en anden! Ked.

- o—
»N. N.< Artiklen med Omtalen af 

den mildest talt meget utiltalende Stu
dent vil kun kunne bringe Skam over 
Skolen. Vi kan derfor ikke optage 
den.

Forøvrigt har Spørgsmaalet jo lige 
været fremme i Diskussionsklubben.

Ked.
—o—

Flere af Skolens tidligere Elever, der 
ønskede at abonnere paa »HØJEN«, 
har bebrejdet os, at de ikke har faaet 
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1ste Nummer tilsendt. Vi skal derpaa 
tillade os at svare, at vi paa Kollegiet 
har faaet udleveret en hel Del Adres
ser paa gamle Elever; og hvis nogle 
ikke har faaet »HØJEN« tilsendt, da 
er det fordi, Skolen ikke har Vedkom
mendes Adresse.

Imidlertid kan enhver af Skolens tid
ligere Elever, der ikke har modtaget 
»HØJEN«, ved skriftlig Henvendelse 
til Redaktionen faa 1ste Nummer til
sendt gratis. — Red.

—-o—
■»Dafnis«. Deres Bidrag til »Tænk 

en Gang« vilde passe i et Dagblad, 
men ikke i et Maanedsblad som 
»HØJEN«. Red.

—o—
»Filibnms«. Paa Grund af Plads

mangel kan vi først optage Deres Ar
tikel i næste Nummer. Red.

Var det ikke muligt,
at »Højen« som Elevernes Or
gan paa disses Vegne kunde 
bede den høje Øvrighed paa S. A. 
K. om lidt bedre Forhold i Cykle- 
stalden, saaledes, at man kunde 
faa sin Cykle under Tag uden 
derfor at være nødt til at mase 
sin egen og Lidelsesfællers Oan
ger.

Med Tak for Optagelsen, 
Cyklist. * * *

Vi er enig med Dem og lader 
— som De ser — Deres »Bøn« 
gaa videre. Red.

En Advarsel.

Ide kolde Dage i Slutningen af Ja
nuar kunde man se Jan Ballin be

give sig til Skole paa Cykle uden 
Overtøj paa. — Det saa jo meget raskt 
ud, og han var ogsaa meget stolt deraf. 
Men Følgerne er ikke udeblevne. Bal
lin har en Tid maattet holde sig hjem
me og ligget i Sengen.

Jeg advarer derfor alle Forældre, der 
har deres Børn gaaende i Skole paa 
Kollegiet, mod at lade dem følge Bal
lins Eksempel. — Nej! — Begiv Dem 
med Deres Søn ned paa Ordrupvej 104 
i Herre- & Drengeekviperingsforretnin
gen »Reform«, der faar De en solid 
og varm Ulsters for en billig Penge 11 
— og tillige støtter De en af »Højen«s 
Annoncører.------  Spyt.

Fra 3 af Skolens tidligere Ele
ver, der har faaet »HØJEN« 

tilsendt, har vi modtaget følgende 
Brev:
Nu her I fra trende en Skrivelse faar.— 
Fra os som her ude i Livet gaar, 
Og morer os godt i den store Stad. 
Dybt rørte vi bleve ved jeres Blad, 
Det gjorde os alle i Sindet saa glad.— 
Vort Haab er, at »HØJEN« for Frem

tiden gror, 
Og bliver berømt paa den hele Jord.

—o—
Hvis ikke vort Vers er godt — kan I 

tro, 
1 faar et andet fra

Bi—Ba—Bo !
NB. Abonnementsbeløbet, som af 

Bi—Ba—Bo erlægges dobbelt (paa 
Grund af Krigen) bedes opkrævet 
hos Bi alias....

Redaktionen takker.
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A. FONNESBI
Telefon 6312 MARTIN S

Østerbro
Stort Ekstra Salg
Rest af fine Glas Batist Kraver med Schweizer Broderi 65 Øre, 3 Stk. 

Store Guipure Kraver, runde, aflange, Matros Facon og Re 
En Masse fine Børne Kraver i Silke og Spartel 

Fine Amerikanske Silkestrømper med
Fine Imit. Silke Hor Strøm 

Brede helsilke L
Ekst

Prima Guipure Stof til Bluser mange smukke Møn 
Dame Tasker — prima Læder —Promenade Tasker i mange fim 

Silke Messaline og Crepé d. Chine Bluser samt Silke Skør 
En Masse Rester af Blonder, Borter, Mellen 

Kombinations med hæklede Mellemværk 2,58, Værdi 
Res 
r

10 °|o Rabat gives paa alle Vare 

Østerbrogade 68 skraas for Trian 
W Se Vinduen
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JCHS UDSALG
JRENSEN Telefon 6312

;ade 68.
i Februar Maaned.
1,85, Værdi indtil 2,50 Stk. 
rs 95 Øre og 1,95, Værdi 4,00 og 6,00.
i Øre, 38 Øre, 48 Øre, Værdi indtil 2,50.
aad Overdel og Fod 1,95, Værdi 2,50.
jr 1,23, Værdi 2,50. 
ertybaand 58 Øre, 68 Øre, 98 Øre, Værdi indtil 2,50 Mtr.
i billig Salg af prima Kniplinger til Lagener og Pudevaar. 
tre i hvidt, Crem og Ecrü 1,25 Mtr., Værdi 4,00 Mtr.
Skindsorter 5,75, Værdi indtil 12,00, 6,75, 8,00, Værdi indtil 15,00. 
jr i mange Farver sælges særlig billig i denne Maaned.
færk og Blusestof sælges til 7S af Værdien. 
,00. 
af Portemonnæ Tasker med Hank 98 Øre og 1,48.

r, der ikke er nedsat i Prisen.

*len. 
e og Udstillingen ved Porten.
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Fra en af Skolens gamle Elever, Hr. Pastor Frederiksen i Silke
borg, har vi modtaget følgende Brev:

Silkeborg d. 14. Jan. 1916.

De herrer redaktører!
På Andreaskollegiet mindes man altså endnu os gamle Drenge 

på henimod de tres. Bevis derfor fik jeg i morges i form af 
„Højen“. Tak for den og til lykke med den. Den slags kunde 
vi naturligvis ikke tænke på, dengang vi ikke var flere tiere, end 
de nu er hundreder.

At jeg blev overrasket, kan jeg ikke nægte, først af selve tan- 
ken, men så også af et og andet i bladet, mest af „Kendte an- 
sigter“. Har den lille dirigent Eskild Nielsen virkelig ansigtet paa 
den side, som han fremviser? Det vilde jo let kunne tages som 
bevis på et bagstræv, man ikke skulde forudsætte hos eleverne, 
hvis svulmende Higen har krævet sit eget Organ. I den anden 
figur, har Kunstneren derimod skabt et mesterligt symbol. For 
rigtignok står han (figuren, dirigenten) grumme usikkert paa 
benene (hvis de da begge to er hans, noget der ikke er klart), 
men det gør ethvert større foretagende i førstningen, saa det må 
ikke tage modet fra dem. Men det grublende, indadvendte ansigt 
lover jo os abonnenter sprudlende overraskelser, og hans fæno
menalt lange arm (den lange) har vist, hvad den duer til, ved 
bl. a. at række helt herover til Silkeborg. Jeg trykker den ud
strakte hånd med et, som bevægelsen synes at paabyde pianissimo: 
til lykke med det ny foretagende!

en af 79er“

Joh. Frederiksen.

Abonnementspris for Jan. Kvartal vedlægges i frimærker.

Ej vi formaar a( beskrive de Udbrud af Tak og af Glæde, 
som paa vor’ Læber kom frem, da vi modtoge Silkeborgbrevet. 
Modtag da derfor den Tak, vi paa klassiske Rytmer maa kvæde; 
alle vi bringer Dem Tak, men især han, som dette har skrevet.

Red.
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Fødselsdag.

Kollegiet har været i den 
mærkelige Situation, at begge 

dets Skolebestyrere samtidig har 
ligget paa Hospitalet, og hvad 
endnu mærkeligere er, at Indlæg
gelsen skyldes for begge et Fald.

(Skolebestyrere maa gaa for
sigtig ved Vintertide — kan læres 
heraf (!)

P. Qünther skulde Søndag 21. 
Januar til en Dilettantkomedie, 
Agnesforeningens i København. 
Paa Trianglen var Pastoren saa 
uheldig i Trængslen og paa Grund 
af det glatte Føre at snuble foran 
en Sporvogn, der dog kun havde 
ringe Fart. Han fik klemt Bry
stet (af Bivognen), men heldig
vis dog ikke farligere, end at han

E. WALGREEN
Manufakturforretning

FREDENSVEJ 42
Telef. Ordrup 1205.

Kunstige Tænd er
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 14, Charlottenlund.

Frugt- & Grøntforretningen 
ÆJGAARDHUS* 
50, Fredensvej 50.

~~ Telefon Ord. 774. C* 

selv kunde lade sig køre til St 
Josefs Hospital i en Bil. Der har 
Pastoren nu ligget en halv Snes 
Dage, men er nu atter hjemme, 
hvilket sikkert vil glæde alle hans 
Elever og Venner, og af dem er 
der jo mange.

Pastor Qünther fylder Søndag 
d. 18. Februar 55 Aar, en Begi
venhed der jo navnlig paa Bag
grund af den lykkeligt overstaa- 
ede Sygdom sikkert vil bevirke, 
at Lykønskninger og gode Øn
sker for Fremtiden vil strømme 
ind, talrigere og inderligere end 
sædvanlig, og »Højen« føler i 
særlig Grad at maatte bringe høj
ærværdige Hr. Pastor Qünther de 
bedste Lykønskninger i Dagens 
Anledning. gratulant.

Boganmeldelse.

Af fhv. Rektor H. Bæk, hvis Bog 
»Danske Digtere« allerede i en Del 

Aar har været kendt i de fleste danske 
Skoler, udkom i Slutningen af 1916 en 
ny litteraturhistorisk Bog »Norske Dig
tere«. — Forfatteren skildrer her de 
vigtigste af disse, navnlig Henrik Ibsen, 
Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie, 
paa en særdeles livlig og interessant 
Maade, især er Udtogene af de forskel
lige Digteres Værker overe entlig hel
digt valgte. Alt i alt faar man gennem 
Læsningen af denne Bog et helt og 
fuldkomment Indtryk af de Digtere, 
som Forfatteren har behandlet, og alle 
burde tilegne sig den, da Indholdet i 
Sandhed fortjener at blive kendt og 
skattet. »5900«.
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Inndegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
Musik Tapet

Alle Elever 
paa St. Andreas Kollegiet 

kan til Spejderpris købe:
Vindjakker - Stortrøjer HnmmnndhpnH»dpr Viklers ' Rygsække, 

Matrosjakker-Knæbenklæder Elektriske Cyklelygter
og Lommelygter.

Specialitet: Til Cykle- og Sportsbrug 
Hammondbenklæder af Vindjakkestof.

Forlang Prisliste tilsendt:

Spejder Depotet :: Nørregade 14
Telefon: Central 3186.

O Jægersborg Allé Q RvHItTI 3 Jægersbo,g Allé 3J Tlf. Ordr. 1186 J V IggU Dj i Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J 
CYKLEFORRETNING

I flllllllllllllllllllITTTIIIIIIIIIIIXJI 

Dyrehavegaards og Jægersborg Allé s 
== MEJERIER === 

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af 

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

S lottenlund, Ordrup, Gentofte, Lyngby, Nærum og omliggende Byer.

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

FILIALER:

Strandvej 136, Helrup 1577. Gentoftegade 23, » Gentofte 507. 
am titt 111 ri i n 1111111 ri m ii111mm
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I FRA SKOLEN I
: I

Diskussionsklubben.
Mandag den 26. Februar:

Foredrag af K- Schmidt. 
Opponent: B. VFolontis. 

Mandag den 5. Marts:
Foredrag af Redaktør L. Tonti.
Emne: »Teatret og dets Betyd

ning«.
Opponent: A. B. Schmidt.

Alle Gymnasiaster og Realister er 
velkomne! * *

Pastor Günther, der som bekendt en 
Tid har ligget paa St. Josefs Hospitalet, 
er nu atter kommen tilbage.

* * * 
Pastor Werhahn ligger stadig paa 

Hospitalet efter sit Fald kort før Jul.
* * * 

Lørdag den 10. Februar. Stor Sensa
tion paa Skolen: Pastor Menzingen gør 
fysiske Eksperimenter paa Pladsen til 
stor Glæde for alle Matematikere.* * *

Alle vore Læsere 
gøres herved opmærksom paa, 
at Abonnement herefter kun kan 
tegnes hos Bladets Forlægger: 
"Lage 33jeving, Gentofte EUllé 
13, SHellerup. 33ell. 753 x, 
— og at Henvendelse angaaende 
Abonnement for Fremtiden ikke 
vil blive besvaret, naar de sendes 
til Redaktionen. — Endvidere be
kendtgøres det, at enkelte Numre 
af »Højen« kan faas hos Hr. Bog
handler Anton Andersen, Charl.

Red.

Boganmeldelse.
A. Breitung: 

Overraskelser fra Abeteoriens og 
Udviklingslærens Omraade.

Forfatteren til denne ny Bog 
* behøver vi ikke at opholde 

os ved. Pastor Breitung er en 
kendt Skikkelse heroppe, især da 
han maa erstatte Pastor lFi?r- 
hahn, og de fleste ved vist ogsaa, 
at Udviklingslæren er hans Spe
ciale, ligesom Darvinismen i ham 
har en ivrig Modstander. — Naar 
Pastor Breitung har kaldt sin 
Bog »Overraskelser", svarer dette 
ikke helt til Virkeligheden.

Den maatte snarere være be
tegnet som det væsentlige af hans 
to tidligere Bøger: »Abeteoriens 
Bankerot" og „Kristentroen og 
Udviklingslæren" i en noget sam
mentrængt Form med en Del 
virkelige Overraskelser og Ny
heder som Tilsætning.

Bogen er udmærket overskue
ligt ordnet og forsynet med en 
stortartet Indholdsfortegnelse, saa 
at man ligefrem kan bruge den 
somHaandbog, og finde Darwini
sternes Paastand og Bevis fremsat 
og modbevist paa det samme Sted.

Pastor Breitung angriber særlig 
Prof. ErnstHaeckel, Darwinister
nes Fører, paa Grund af de skan
daløse Falsknerier, han har gjort 
sig skyldig i, naar Videnskabens 
Resultater gik ham imod; Bogen 
kan i det hele taget anbefales som 
en Modgift mod Darwinismen.

Pastor Breitung opstiller som 
Resultat af sin Bog, at Løsenet: 
„Enten Udviklingslære ellerSka- 
belse" er forkert, og at den virke- 
lige Videnskab og Kristendom- 
men er enige om, at det bør være: 
„Baade Udviklingslære og Ska
belse". — Bogen er forsynet med 
en halv Snes oplysende Illustra
tioner, og er i det hele taget an
befalelsesværdig for dem, som 
interesserer sig for den moderne 
Udviklingslære. n. N.
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C Å' x ♦S

Ordrup Bageri & Conditori
MICHAEL NIELSEN

!18, Ord ru pvej 918.

TEGN ABONNEMENT!

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

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

Import af ægte Havanna-Cigarer
QQ ved B ROSENBAUM, nq 

JÆGERSBORG ALLÉ
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

" Charlottenlund Smørforsyning "
Telf. Ordrup 267 Lindegaardsvej 21 Telf. Ordrup 267

ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret

- - Maoyfakturforretning. - -
Egen Systue for Dame-Garderobe.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf., 
Knud Orth, 

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.
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Hvad der gaar forud . .
FNøren smækkes op, Tjeneren 

melder, idet han retter sig: 
»Der er en Herre, som ønsker 
at tale med Deres Naade . . . « 
»Forkert! gal Betoning, mangel
fuldt Buk, om igen!« Og atter 
melder Tjeneren Herren, der selv 
staar bagved og læser oldnor
diske Adjektiver (! !). I Festsalen 
holdes der Teaterprøve, og det 
er ikke lutter Lagkage.

En Maanedstid før Kollegiets 
store traditionelle Fastelavnsaften 
begynder Arbejdet paa, at gøre 
Festen saa fuldkommen, som 
muligt. Syngejørgensen svinger 
Taktstokken, saa det gnistrer, og 
Sangtimens firstemmige Brøl faar 
Skolen til at ryste i sine ærvær
dige Grundpiller, men fremfor 
alt slider Skuespillerne og den 
arme Instruktør i det.

Først er der jo det spændende 
Øjeblik, da Rollerne uddeles, og 
derpaa følger Læseprøven, som 
skal røbe, hvad det er for et 
Stykke, man nu skal til at bakse 
med, samt aabenbare Kamme
raternes sceniske Talent. Først 
nu kommer de egentlige Prøver, 
der er det bedste ved at spille 
Skolekomedie; for de kan være 
baade hyggelige og morsomme. 
Straks efter Skolen tages der fat 
og medens endnu homeriske 
Vendinger og Logaritmer surrer 
i ens Øre gaar det løs. — Det 
før saa alvorsfulde (hm!) Klasse

værelse bliver Vidne til de mærke
ligste Optrin: Man myrder Skur
ken med Pegepinden, priser 
Stedets ophøjede Naturskønhed, 
tygger i Mangel af Cigar paa 
Penneskaft o. S. v.

Ganske anderledes højtideligt 
gaar det for sig ved Aftenprø
verne paa Scenen, skønt det 
parodiske ogsaa her spiller en 
stor Rolle. Naar Gotfred af Boul- 
lion iført Cyklebukser, Wilders, 
Jakke og Sixpinse, taler med sin 
Sjælesørger, der optræder i Ul
ster og Matroshue eller naar 
Karl XII saares af en Bombe, 
som endnu ikke er faldet, kaldes 
uvilkaarligt Smilet frem. Men 
Alvor er der alligevel i Arbejdet, 
thi meget Panik taales ikke af 
Instruktøren, som trækker et 
vældigt Læs.

Efterhaanden som Fastelavn 
nærmer sig, bliver Feberen større 
og større, og Skændene for ikke 
at have lært sin Rolle kraftigere 
og kraftigere. En stor og læng
selsfuldt forventet Time er Ko
stumeprøven. Hvor er det ikke 
morsomt at se sig selv fanta
stisk udhalet, og hvor hyles der 
ikke af Grin over Kammerater
nes Krigsmaling.

Generalprøven, som man altid 
venter med Rædsel, og som — 
altid gaar programmæssigt, er en 
Begivenhed af Rang. Og naar 
den er overstaaet, kommer ende
lig den med Skræk imødesete 
Opførelse. Tidligt paa Efter
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middagen møder man op paa 
Skolen, klæder sig om og bliver 
efter Tur behandlet af Sminkøren. 
Trods Lampefeberen og dertil 
hørende Mavepine er det rare 
Timer man tilbringer inden Fore
stillingen, sludrende med de mor
somt malede Kammerater.

Paa Scenen hersker der høj
spændt Nervøsitet. Særligt der
til uddannede skifter Kulisser 
og ordner Arenaen, medens 
Skuespillerne flokkes om Tæp
pets 3 Kighuller med de karak
teristiske Sminkepletter. Klokken 
lyder, Tæppet knirker, og saa 
skær’ en...........

Bagefter faar Instruktøren et 
Hurra for sit vældige Arbejde.

Hidtil har det altid været høj
ærværdige Hr. Pater Günther, 
der havde det byrdefulde Hverv; 
alle gamle »Kollegieskuespillere« 
vil mindes Pater Günthers for
nøjelige og muntre Aftenprøver 
og vil ogsaa med Rædsel huske 
hans Reprimander, naar man ikke 
kunde Rollen eller pjankede i 
Utide.

Da Pater Günther jo desværre 
er syg for Tiden, har Frater A. 
Jensen med stor Dygtighed over
taget Posten.

Jeg vil slutte med en Tak til 
højærværdige Pater Günther og 
Fraterjensen for deres storeSlid 
og vort behagelige Samarbejde.

historio emeritus.

piiiiiiffliiiiiiiimiwiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiim

I Skakturneringen. |
l■llllMllllllllllllln■lllilmlllllllnl!llllw

»HØJEN« spiller for Tiden et 
Parti Skak med Helsingør højere 
Almenskoles Blad »Striks«.

Vi har udfordret.
Spillet foregaar pr. Korrespon

dance.
Indtil nu ser 

ud:

HVID
1) e 2—e 4
2) S g 1—f 3
3) S b .1—c 3
4) d 2—d 3

Partiet saaledes

SORT 
e 7—e 5

D d 8-f 3 
c 7—c 6
D f 3—e 2

Spillets videre Gang bekendt
gøres i næste Nummer.

Jaspes.
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Sparekassen for Kjobenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
:: Fredensvej 1. "

———• Aabent 9 3 og Lørdag Aften 5—8. ———
Renten er 3'/B °/„ p. a. paa almindel. Vilkaar. 

4 0 0 p. a. paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3 % %

Telefon Ordrup 117.

Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Sparebøsser udlaanes.

Gør.Deres Indkøb hos vore Annoncører!

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM16
ORDRÖPVEJ

sælger endnu i denne Maaned 
billigt Fodtøj. Ingen Prisforhøjelse.

STORT UDVALG 
i prima 

GALOSCHE R.

Herreekviperingen
ORDRUPVEJ 104 

realiserer et Parti ULSTERS 
og HERREUNDER 

BEKLÆDNING 
endnu i denne Maaned til 

billige Priser.

N. F. Jensen.

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

faas kn/ii hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
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Skrædderforretningen „BERNSTORFF
Herre- og Dameskrædder« samt Herreekvipering. 

Reparationer og Tøjrensning.

A a r I i gt
10-30 %

Jægersborg Allé 33.
Telef. Ordrup 621.

Udsalg
Rabat.

Em masvej 5.
Telef. Gentofte 516.

□

o

=□

Specialitet: 

Hjemmebagt 
Leverpostej.

□

N. Hindsholm's
V iktualieforretning. 
Tlf. Ordrup 240. 

Jægersborg Alle 5, Charlottenlund. 
Varerne bringes overalt.

J--------------------------- L

Specialitet:

Fine
sukkersaltede

Skinker.
“1 =T

— Villaer købes og sælges. . =
Thureson og Juhl.

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Fru Løjtnant Hertel
Prospektkort & Festtelegrammer.

Kiosken er aaben hele Søndagen.

Telf. Ordrup CYKLEFORRETN1NGEN
6 3 5 „T U B A L-K A I N“

Telf. Ordrup
6 3 5.

CHARLES HENR1CHSEN, Lindegaardsvej 11.
CYKLER, af eget Fabrikat og alle løse Cykledele

PAA LAGER: Qrammophoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. ni.
Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophonen 

Alt Arbejde udføres solidt og godt.

Køjen koster
For Abonnenter paa Kollegiet: 40 0. Kvartalet; Kr. 1,20 for Resten af 1917. 
For Postabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og 
Gentofte: 45 Øre Kvartalet; Kr* 1,40 for Resten af 1917.

For Postabonnenter alle andre Steder-. 50 0. Kvartalet; Kr. 1,50 for Resten af 1917.
Enkelte Numre å 15 Øre kan faas paa Skolen.

Tellers Bogir. Hellerup.


