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Hvorfor læser

Naar dette Spørgsmaal bli
ver rettet, hvor mange 
maa da ikke i deres stille 

Sind svare: »Kun for at jeg kan 
sige, at jeg har læst det og det, 
kun for at det kan se ud, som 
om jeg er aldeles kendt med 
Litteraturen, naar jeg slaar om 
mig med Bogtitler, Forfatter
navne, berømte Mænd o. s. v., 
at uddanne mig selv, derpaa tæn
ker jeg kun lidet« Hvor forkert 
er dette dog ikke? Man maa 
da endelig ikke tro, at man er 
Specialist, fordi man kan op
remse Gud ved hvor mange 
talende Navne, eller fordi man 
kan fremkomme med Citater af

du Litteratur?
berømte Mænd ved alle mulige 
Lejligheder. Men at kunne det, 
ønsker desværre altfor mange.

Naar man skal danne sig en 
Mening om et eller andet, saa 
er der mange, der først under
søge Stabler af Bøger for at 
finde, hvad berømte Mænd har 
sagt om vedkommende Ting, 
og saa danner de deres egen 
Mening efter disses Udtalelser.

Naar der skal holdes et 
Foredrag, der kan fremkalde 
Diskussion, saa er der nogle, 
som gennemroder Konversations
leksikon o. s. v., for dog at faa 
saa mange berømte Mænd som 
muligt med ind i Foredraget. Og 
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saa paaberaaber de sig disse ' 
som den allervigtigste og aller
første Bevisgrund; disse berømte 
Mænd har sagt det, saa er det 
jo Vanvid at søge at modbevise 
det, de har jo alligevel haft mere 
Forstand derpaa.

Men er der da nogen Kunst i 
i f. Eks. at sige: »Den ty ske Pæ
dagog det og det siger o. s. v.?« 
og dermed er det færdigt; han 
har sagt det, altsaa erdet sandt.

Selvfølgelig bør man kende ; 
en Del berømte Mænd, som har 
udtalt sig i lignende Situationer, 
kan selvfølgelig ogsaa tage en
kelte med i Foredrag og Bevis- [ 
førelse, men altid at paaberaabe j 
sig dem som den første Bevis
grund og som aldeles ufejlbar- j 
lige og fremkomme med en 
utrolig Mængde af dem for at 
føre sit Bevis igennem, det er 
aldeles forkert. Derved bliver 
man jo saa at sige en Slave af 
andres Meninger. Altid frem
kommer man med Anden-Haands- 
Værk, men selv at dømme tæn
ker man ikke saa meget paa. 
Maaske det imponerer nogle 
enkelte Daarer alle disse talende 
Navne, men bedre er det helt 
at tie end evigt og altid at frem
komme med andres Ord.

Naar man efter indgaaende 
Studering f. Eks. af en Bog eller 
en Forfatter har grundet sin 
egen Dom, med hvilken Stolthed 
kan man da ikke sige til sig 
selv: »Det er dit eget Værk, det 

er din egen Dom, en Dom, som 
ikke er grundet paa andres Me
ninger, men som du selv er 
kommet til gennem ihærdigt Ar
bejde?«

Det kan man kalde selvstæn
digt Arbejde, og det er det, vi 
skal have frem; det vil rigeligt 
lønne sig, thi derved vil vi blive 
karakterfaste Mænd, der har 
Kraft til at staa imod andres 
Meninger og Domme og grunde 
sine egne.

Lad os læse Litteratur af egen 
Trang og med Forstaaelse, lad 
os ikke synes, en Bog er god 
eller daarlig, fordi andre har sagt 
det, men fordi vi selv er kom
met til vedkommende Resultat; 
lad os frem for alt ikke blive en 
Specialist i Andenhaandsværk 
og en Slave af andres Meninger 
og Domme. Lad os læse Litte
ratur for at uddanne os selv og 
for engang at kunne staa paa 
egne Ben, rede til at tage Kam
pen op med nok saa mange, 
der er af anden Mening end vi. 

»5900«.

TH Annoncørerne!
Da der let kan ske kedelige Misforstaaelser 

mellem os, bedes De selv sige Deres An
nonce af, naar De ikke længere ønsker den. 
staaende i Bladet; ligeledes bedes De selv be
mærke, naar De ønsker en Forandring 
paa Annoncens Tekst, Plads, Udseende o. 
a., hvilket kan ske enten ved at henvende sig 
til undertegnede, naar Bladet bliver uddelt eller 
pr. Telefon ved at. ringe til Ordrup 240. Tr. 
bedst 3—6 Eft., Lørdag og Søndag undtagen —

ARNE HINDSHOLM
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Ungdomsidealerne.

Mvad er det, der gærer, 
saa Kinderne bliver røde, 
og Hjertet banker vold

sommere?
Hvad er det, der faar Øjnene 

til at lyse og gør Tungen saa 
veltalende og Fantasibillederne 
saa straalende? —

Er det ikke lidt mere end blot 
»ungdommelig Begejstring«, der 
gør, at Kampen for Idealerne 
staar saa lysende for os? Er 
det ikke stærke Kræfter, der 
gærer og bruser og trænger til 
Udfoldelse? — Jeg tror det! Og 
dog —, der har været saa mange 
Hold unge før os, og vi er ikke 
de første, hvis Øjne har skinnet 
af Begejstring, og for hvem Kam
pen for Idealerne stod som det 
mest attraaværdige, som den høj
este Form for Liv..............og 
trods det blev de begejstrede 
ikke til noget, Forsætterne fra »de 
løftede Stunder« blev traadt un
der Fødderne, og med en eneste 
altopslugende Interesse »at tjene 
Penge for at kunne nyde Livet« 
glemte de, hvad de en Gang 
vilde udrette, glemte Ungdoms
tidens Begejstringsrus, glemte 
deres Ungdoms store, skønne 
Idealer.

Skal det gaa os ligesaadan? 
Skal ogsaa vi følge den danske 
Nationalejendommelighed: at lade 
enhver kort Opvaagnen efterføl
ges af aarelang Søvn?

Mange af os vil naturnødven
digt blive Sovedyr, der lader det 
hele gaa sin skæve Gang og 
passe sig selv, men den, der ikke 
vil være Dusinmenneske i den 
Henseende, hvorledes skal han 
afværge den Ulykke?

Mon ikke ved at foresætte sig 
at udrette noget saavel i deres 
Fag som udenfor dette, at gøre 
godt og forbedre, at opretholde 
det gode og slaa det onde ned! 
Men det Forsæt og dets Udfø
relse skal til alle Tider være le
vende og virksomt og gennem
trænge hele Livsførelsen.

Derfor! — vær ikke bange for 
»Ungdommens Rasen«, den er af 
det gode, naar de unge blot har 
gjort sig dette Salmevers til Valg
sprog:

Kæmp for alt, hvad du har kært, 
dø, om saa det gælder, 
da er Livet ej saa svært, 
Døden ikke heller. Pi.
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LEGEPLADSEN

Et Spøg — et andet Alvor!

DINGELINQELINOELINOELINO —
Endelig! Det var sandelig 

osse paa Tide, for ellers var jeg 
nok smeltet! Fy for . . . Sago
mel og Orynforretning, den er 
varm i Dag — næh! maa jeg 
saa be’ om en Svalebajer----- - 
— Stille — — Klassedørene med 
de smaa lumske Vinduer aabner 
sig, og masende vælter Indhol
det ud paa Gangen og begiver 
sig, nej hvad siger jeg, styrter 
ned, trods Præfektens Formanin
ger og alt andet end blide Øje
kast.

Paa Pladsen er Tilværelsen 
noget lettere at udholde. — De 
gamle smukke Træer giver da 
lidt Skygge. De store ærværdige 
(la’ vær at pibe der nede i Mel
lemskolen) altsaa de ærværdige 
Gymnasiaster fortærer deres Fro
kost, staaende i smaa Klynger, 
diskuterende Dagens aktuelleste 
Emner. De yngre Aargange slad
rer ogsaa, i Dag er det nemlig 
for varmt til at lege.

Man ser med Forfærdelse nogle 
højst aparte Væsner, der sidder 
paa Karmen i Kældervinduerne, 
deres Ansigter blusser som ny- 
lakerede Postkasser, og Sveden 
driver ned ad Kinderne paa dem; 
som Fodbeklædning har de nogle 
uformelige gule Klumper------- 
Nu er man med. Det er Ofre 
for Gymnastiktimens Fodbolds
vanvid. Alt er fredeligt og døsende, 
kun Præfekten maaler Pladsens 
Længde med højtidelige Skridt 
å 5 Fod(! !) Stykket.

Men tro endelig ikke, kære 

Læser, at her altid er saa dødt; 
det veksler med Aarstiderne. Hen 
paa Efteraaret, naar Luften er 
kold, og de gule Blade holder 
Hvirveldans, kommer der ogsaa 
mere Liv i Gemytterne. Vel dis
kuterer de store stadig, men det 
kan dog ogsaa hænde, at de »hug
ger en Bold« og saa laver en 
mægtig Kamp, hvor det gaar nok 
saa hidsigt til. De mindre spiller 
Fodbold, leger Tagfat og foran
stalter endog hele smaa Slag, 
der dog ikke er nær saa blodige 
som Vinterens Sneboldkampe,hvor 
den gamle Strid mellem Gymna
siet og den øvrige Skole opta
ges; Vintrens Hovedfornøjelse er 
dog Slædeturene paa »Det rus
siske Bjerg«, hvis Isbane gaar 
langt ind i Haven.

Om Foraaret samler Interessen 
sig om de udødelige, aarligt til
bagevendende Kugler, Janter, 
»Tototer«, og hvad disse Tøj
knapper nu ellers hedder.

1 krigeriske Perioder har Slags- 
maalene ogsaa været en yndet, 
(men forbudt!) Adspredelse i 
Frikvarteret, men den nuværende 
Generation paa S. A. K. tænker 
med sine mange »aandelige In
teresser* mindst af alt paa sligt.

Efter at Præfekten med sin 
Klokke har pirret 3. Gy’s fine 
Nerver, marcheres der op til 
Sliddet i snorlige Rækker.

Jeg har en Gang hørt en stor 
Synder sige, at Frikvartererne og 
Ferierne var det bedste ved at 
gaa i Skole! Jeg forstod ikke, 
hvad han mente, og det gør I 
vel heller ikke?

Longus.
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Vintergæk.
gjerude paa Bunden af Skoven 

en Vintergæk nikkende staar 
og sukker til én saa forvoven, 
— Du Gæk mellem Vinter og Vaar.

Du skære Blomst sætter jo Trinet, 
som fører fra Vinter til Vaar, 
ja, saa snehvid og ren som Linet, 
saa skøn som den væneste Maar.

Du fødtes i Frost under forden, 
saa svøbte Dig Sneen i Lin, 
med hvis Farve da Du er vorden 
endnu finere hvid end hin.

Men Solen Dig ammed og klækked 
og varmed dit Øje med Kys, — 
til den Dig en skønne Dag vækked, 
mens Blikket sig løfted mod Lys.

Og Du aabned de spæde Blade 
og smilende skued mod Jord; 
ikke een Dig nænned at skade, 
skønt lille — saa ophøjet stor.

Saa varsomt man maatte Dig plukke 
og rimede Gækkevers skrev, 
Dig sætte for Laas og for Lukke, 
ak! sende Dig bort i et Brev.

Naar Snemassen smelter i Strømme, 
da springer den første Gæk ud — 
og længes i dejlige Drømme.
Aah! Vintergæk, Vaartidens Bud!

Quidam.

En Stranding.

Det er Nat ved Vesterhavet 
— Vinden hyler og hvirvler 

Sandet op i Luften, medens Ha
vet buldrer og sender det ene 
hvide Skumsprøjt efter det andet 
ind over Land. — Og højt her

over kører Thor med sine Bukke, 
hvis Hove slaar Onister, som af 
og til lyser op i den mørke 
Nat. —

Ude paa Havet kæmper en 
Sejlers Mandskab en Kamp mod 
Vindens og Strømmens Magt; 
men alt er forgæves, thi Skibet 
nærmer sig mere og mere den 
yderste Revle. — Nu. — En Sku
ren, et Stød og et Brag, thi Ma
sterne falder, og Skibet sidder 
fast paa Revlen. Nødsignalerne 
hejses, og Kanonen affyres. — 
Ved Stødet og Braget er alle 
ombordværende bleven vækket 
og styrter op paa Dækket; nogle 
halvnøgne, andre i Bukser uden 
Frakke og atter andre iført Skør
ter eller et Uldtæppe, som man 
i en Hast har svøbt om sig.

Mængden bliver dog snart be
roliget ved Kaptajnens fortrøst
ningsfulde Ord.

Paa Land har Liv og Røre 
I taget sin Begyndelse, Rednings- 

baaden trækkes af ti eller flere 
kraftige Heste gennem det tunge 
Sand.

Da den naar Vandkanten, sprin
ger ti til tyve, med Rednings
bælter forsynede Fiskere rask 
op i den, og andre ti skubber 
den bemandede Baad ud i den 
oprørte Sø.

Nu er Baaden forbi den første 
Revle — man ser den et Øjeblik 
ikke, thi et mægtigt Vandbjerg 
skjuler den — men nu ses den 
atter ridende paa en Bølges Ryg.
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Den har naaet Skibet, men det 
er farligt at nærme sig det, thi 
et Sammenstød vilde knuse den 
med det samme.

Nogle af Passagererne paa Sej
leren springer i Vandet for paa 
den Maade at naa Redningsbaa- 
den, medens andre afventer et 
Øjeblik, hvor denne er saa nær 
Skibet, at de kan hoppe ned i 
den.

Omsider er alle frelste, Kap
tajnen undtagen; han kommer 
farende ud af sin Kahyt med 
Skibspapirerne under Armen, ka
ster dem ud til Redningsbaaden 
og springer saa selv i Vandet 
for faa Øjeblikke senere at naa 
denne.

Snart er Land naaet. Her staar 
Redningsmændenes Koner og 
Døtre med varme Drikke og Klæ
der baade til de modige Red- 
ningsmænd og til de forkomne, 
skibbrudne Stakler. De skib
brudne indlogeres hos forskellige 
Fiskerfamilier, hvor en omhygge
lig og kærlighedsfuld Pleje bli
ver dem til Del, medens deres 
Skib og Ejendele overlades til 
Stormens og Bølgernes lidet 
skaansomme Behandling.

Rie.

Fra Internatet.
.y Paa Stylter, paa Stylter — 

fordøjes Maden bedst.

Saaledes hedder det i en Sang, 
der beskriver, hvorledes In

ternerne tilbringer deres Dag.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det æ^ede Publikum mec daglige 
friske GRØNTSAGER og DELIKATESSER 

VARERNE BRINGES OVERALT.

En 

Multiplicator tilsalg. 
Nærmere Oplysninger faas gennem 

Billet, mrkt. *Multiplicator*, indsendt til 
>Højen«s Redaktion.

Cjr. TPaulsen.
Jægersborg Allé 28 Tlf. Ordrup 536

Christensen, 
17 £indeg aardsvej 17 

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. NB.

Tegn Abonnement!
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Po tddear terets SYlagasiner
Sllexis OOrem

llf. 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 & GRYN 

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

A. Petersen
Jægersborg Allé 31

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m.

S W. T. EBBESEN’8 EFTF. g 
g Kod- og Flæskeudsalg g
g 10 9, ORDRUPVEJ109 ®

Telefon Ordrup 98 Telefon Ordrup 98 £
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At denne Sang taler sandt, ser 
man bedst i denne Tid, hvor In
ternerne er helt »tovlige« til at gaa 
paa Stylter. En Dag foranstalter 
de et Kæmpevæddeløb, paa Styl
ter naturligvis, fra den ene Ende 
af Pladsen til den anden paa det 
Sted, hvor der er mest Pløre; 
saa dersom der er en, der er saa 
uheldig at falde, bliver han helt 
ukendelig af Snavs. En anden 
Dag ser man næsten alle Inter
ner forsamlede paa den øverste 
Plads, hvor de med Sportsman
den stille Schmidt« i Spidsen 
spiller Fodbold med en mægtig 
Trækugle, der dog trods sin Stør
relse med utrolig Fart flyver af 
Sted som Følge af et velrettet 
Spark af Knudsen. Ogsaa »lange« 
Griiner kan man se fare af Sted 
paa Stylter, stærkt optaget af en 
forbitret Kamp med næste Ud
gave af Familien for at vælte 
denne i Snavset. Dette ender dog 
galt for førstnævnte, idet hans j 
ene Stylte ved et hæftigt Sam
menstød gaar i Stykker, og han 
falder til Jorden til stor Moro 
for sin Fjende, der benytter Lej
ligheden til at komme med for
skellige mer eller mindre træffende 
Bemærkninger om hans Skønhed. 
De eneste, man ikke ser paa 
Stylter, er to uadskillelige Venner, 
der vandrer frem og tilbage i 
Alleen uden at nedværdige sig 
til at se paa de øvriges Leg. Naar 
der saa er en eller anden, der 
falder og bliver snavset, lyder 

der fra hele Forsamlingen en 
Skrigen og Brølen, saa at man 
næsten tror sig hensat til Zoo
logisk Have; og Soldaterne eller 
tilfældigt forbipasserende vender 
sig forbavsede om, ryster paa 
Hovedet og gaar videre — en 
Sindssygeanstalt! Hems.

g BREVKASSE f
® t

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

— o—
-5900«. Deres Digt skal vi bruge, 

naar vi faar et Billede, der passer dertil.
-o- Ked-

’Skindlap«. Artiklen: »I disse haarde 
og grusomme Tider . . .« kan vi godt 
optage, men der var ikke Plads til den 
i dette Nummer. Red.

—o—
’Fedte«. Deres Forslag er i og for 

sig godt, men lader sig ikke realisere. 
Den Person, De søger, findes ikke, og 
De vil aldrig finde ham, med mindre 
De selv vil paatage Dem Hvervet; hvis 
dette ikke er Tilfældet, maa De kunne 
indse, at Ideen ikke kan virkeliggøres.

Red.
—o—

’Pendamolus«. Hvor stor en Glæde 
det end er os at modtage en Artikel 
fra en Mellemskoleelev, kan vi desværre 
ikke optage Deres Artikel i dens op
rindelige Form; men som De vil se, 
har vi brugt den delvis. Red.

—o—
Klods Hans«. Deres Artikel passeri 

»Klods Hans«, men ikke i »Højen«. For 
Resten synes vi, det er en temmelig 
upassende Maade at omtale en afDeres 
gamle Lærere paa. Red.

— o—
En anden Indsender. Hvis De tror, 

vi mangler Stof til »Højen«, tror De 
mægtig fejl; De burde skamme Dem 
over at sende os sligt Juks. Red
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Fødselsdag.

Vi bringer her vore ærede Læsere et 
Billede af vor afholdte Lærer, 

Magister C. M. Hansen, der den 15. 
April fejrer sin 36 Aars Fødselsdag. 
Magisteren vil sikkert modtage mange 
Lykønskninger til Trods for, at Dagen 
er en Søndag, og vi beder da ogsaa 
Magisteren modtage vor hjerteligste 
Lykønskning og bringer samtidig en 
Tak for den aldrig svigtende Interesse, 
Magisteren udviser overfor »Højen«.

Redaktionen.

Mandag d. 2. April.
Der var kun mødt 12 Medlemmer 

til Leo Tonti’s Foredrag om Teatrets 
Betydning. Foredragsholderen kom lidt 
for sent og begyndte at tale, efter at 
Aage Schmidt havde oplæst Protokol
len fra sidste Møde.

Tonti mente, at Teatret og Pressen 
var det, der bedst kunde samle Mas
sernes Interesse, og kom med en hel 
Del gode almene Bemærkninger om 
Teatrets Betydning før og nu; men 
egentlige Paastande savnede man noget.

Opponenten, Aa. Schmidt, havde ikke 
noget særligt at indvende mod Fore
draget og valgte saa i Stedet at ud
dybe det lidt. —

I Diskussionen opponeredes der mod 
Tonti’s Paastand om, at Ophidselsen 
mod Regeringen i Oldtiden og Mid
delalderen stammede fra Teatret; Tea
trets Ydelse kunde ogsaa være Draaben, 
der faar Bægeret til at flyde over.

Man blev enige om, at Teatret tid
ligere havde stor Betydning, men at 
denne i Nutiden var sunket, særlig fordi 
Varieteerne har taget en stor Del af 
Publikum. Teatret virker nu kun paa 
det sproglige og æstetiske Omraade. 
Om dets Betydning er skadelig eller 
god, opnaaedes der ikke Enighed, de 
fleste mente vist, at den var god.

Socius. » *

NB. Kristensens Bemærkning paa for
rige Møde blev misforstaaet af Refe
renten. Han mente kun, at økono
miske Sorger og personlig Modgang 
formindsker Skrækken for Døden 
betydeligt. Socius.

Følgende Brev har vi modtaget fra 
en af vore tidligere Kammerater, 

der opholder sig i Sverige:

Urshult, 7. Marts 1917.
Under Overskriften »Øgenavne« fin

der jeg i »Højen« for 15. Februar en 
Artikel, i hvilken en Skindlap slaar til 
Lyd for en Kamp mod disse. Tanken 
finder jeg er god og fornuftig, men 
han (Skindlappen) glemmer det vigtig
ste. Han skriver om en selvvalgt Kreds, 
som døber enhver ny Elev, men han 
glemmer, at en endnu større Kreds 
finder Fornøjelse i at døbe Lærerne. 
1 dette Tilfælde kan der ikke være Tale 
om Kælenavne, da det i højeste Grad 
vilde være udisciplinært at give sine 
Lærere Kælenavne.

Men selv om vigaar udfra, at noget 
saadant var tilladeligt, vil man i de 
fleste Tilfælde kunne finde, at det er 
Ondskab, som ligger til Grund for 
Øgenavnene. Og er det ikke langt 
mindre »gentlemanlike« at lade sin
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6 8 ØSTE R B
* skraas foi

—w Alle Nyheder for Foraars- og So
Fikse pyntede og upyntede DAME-HATTE samt enkel gai 

Fikse NYHEDER i Moderne Blomster. Ægte og in
NYHEDER i Voile- og Silke Sommer-Bluser og Skørter. Amer 

Amerikanske Silkestrømper med Traad Overdel og F 
Flor Dame-Strømper, stort Farve-Udvalg, ekstra Kvalitet 1,8 

Store Guipiire Kraver 95 0. og 195. Et Parti
En MASSE NYHEDER i Stoffer til Bluser, Nederdele og hele Dr 

2,40 Mtr., Voile, dobb. br. 2,50 Mtr. Garib 
Batist med Pletter, meget fikst til Børnekjoler, do

ffiF Se Vinduerne
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mmersæsonen er hjemkommen. -w
•nerede HATTE. Største og billigste Udvalg paa ØSTERBRO.
dt. Esprit, Baand og Slør, alt i enestaaende UDVALG.
ikanske Dame-Undertrøjer »New-York< 98 0„ fin Sommer-Kvalitet, 
od 1,95 og 2,50. Stort og fikst UDVALG i Imit. Silke.
5. Fine, moderne hvide Schweizer-Kraver 48, 65 og 95 Øre.
fine DAME-SKINDTASKER sælges ekstra billigt.
agter. NYHEDER hvidt Frotté, dobb. br. 3,40 Mtr., Pique, dobb. br.
ardine, dobb. br., fint kipret Stof 3,40 Mtr.
bb. br. 1,60 Mtr. Tobraler m/ Blomster og Pletter.

og Udstillingen ved Porten. ~äj
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Ondskab og sine, — maaske ikke saa 
slemt mente, men dog saarende —, 
Øgenavne gaa ud over de ældre, 
de, som gennem uselvisk Slid og Ar
bejde søger at føre de unge frem til 
noble, hæderlige og arbejdsdygtige 
Mennesker, end over sine jævnaldrende.

Ligeledes finder jeg, at det er Tegn 
paa Fejghed, hvis man lader det gaa 
ud over de mindre og forsvarsløse.

»Skindlappen« bemærker,at Skoletiden 
let kan komme til at staa som en *frygte- 
lig Svøbet for de Elever, som har et 
fint Følelsesliv; men hvad maa ikke 
Undervisningen være for de Lærere, 
som i alle Maader søger at gøre sig 
afholdte, for derigennem at naa ind 
og se, hvad der er gemt inderst inde 
i deres Elever, men som alle Vegne 
møder Ondskab og Spot, hvilket gør 
Arbejdet blandt disse endnu sværere.

Derfor »Frem, Bondemand, frem«, 
erklær alle, som ikke er gentlemen 
Krig. Bekæmp dem ikke med Næver 
eller Ord, men undgaa dem, lad dem 
føle sig ensomme, og vis dem, at I 
har højere Tanker om en Mands Op
førsel end de.

Ågo Jespersen, 
Prästgården, 

Urshult, Sverige.

Rejseminder.
Af Benedikt Wolontis.

Et Ryk. — Toget standser. Vi er i
Torneå. Dørene smækkes i! ! Vi 

er indespærrede. Udenfor Vognen 
staar en Gendarm, og paa Perronen 
vandrer en Vagt frem og tilbage med 
ladt Gevær og fældet Bajonet. En Poli
tibetjent kommer ind og forlanger at 
faa vore Rejsepas udleverede. Vi er 
bleven tavse og alvorlige, men efter 
nogle Minutter hersker atter den mun
tre Stemning blandt os, og den ene 
Vittighed afløser den anden. Dog kan 
vi ikke snakke for højt, thi de russiske 
Gendarmer har gode Ører, og de er 

kendte för ikke at være saa blødhjer
tede, naar de kan tjene nogle Mark 
til Brændevin ved at arrestere en eller 
anden.

Visitationen var imidlertid begyndt i 
de forreste Vogne, og vi, som sad i 
de næstsidste, havde den »udsøgte 
Fornøjelse« en to Timers Tid at sidde 
i den røgfyldte Kupé sammenpakkede 
som Sild i en Tønde.

Endelig viser vor forløsende »Engel« 
sig i en smudsig og ubarberet Gendarms 
Skikkelse. Vi føres nu ud og hen til 
Visitationskontoret, hvorfra vi dog kom 
temmelig levende ud igen, men med 
lettet Hjerte og Portemonnæ; men vi 
var langt fra færdige og maatte gen- 
nemgaa et Krydsforhør og siden svare 
paa tre og tredive Spørgsmaal, samt 
med Haand og Mund bekræfte, at vi 
ikke løj. Derefter fulgte som Afslutning 
en grundig legemlig Undersøgelse, men 
da man til Gendarmens store Misfor
nøjelse hverken fandt Guld eller Stats
papirer hos os, blev vi »smidte« ud i 
Venteværelset, dog først efter at Pas
set, som de ædle Herrer havde ned
ladt sig til at kigge i, var rundhaandet 
betalt. I dette Venteværelse, som i 
Forvejen var fyldt med Mennesker fra 
de forskelligste Samfundsklasser, maatte 
vi tilbringe 3 Timer. Heden var tryk
kende, og Tobaksrøgen væltede overalt 
i tykke Skyer, Folk hostede, spyttede, 
bandede, skændtes og trængte paa hin
anden, og over al denne Larm og Støj 
hørtes Soldaternes raa Stemmer og 
russiske Eder. Ikke en Draabe Vand 
var til at faa, thi ingen maatte forlade 
sin Plads. Heden blev mere og mere 
trykkende, Røgen tættere og tættere; 
Luften var næsten uudholdelig.

Nogle fasteSkridt—Kommandoord!! 
Den store Dør aabnes. Alle løber der
hen, og der bliver en forfærdelig Træng
sel. Vi trænger os ud og iler ned til 
Stranden.

Nogle Minutter senere gynger vi paa 
Flodens blaa Bølger, og for fuld Damp 
gaar det mod Sveriges Kyst, som leende 
og mild ligger der i sin fagre Som
merdragt, belyst af den nedgaaende 
Sols sidste Straaler.

Gør Deres Indkøb hos 
„HØJEN“s Annoncører.
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Præmieopgaven.
Vi har uden Tvivl truffet vore Læse

res Smag ved Præmieopgaven i sidste 
Nummer. Der er ialt indkommet 17 
Løsninger. Oodt s/4 af Løsningerne 
var ganske enkelte og primitive, men 
de andre til Gengæld meget smukke 
og kunstneriske. — Omstaaende Teg
ning har efter Redaktionens Dom faaet 
Præmien. Den er indsendt af en af 
vore udenbys Abonnenter: Hr. Aug. 
Hoffmann, St. Hans Minde, Valby.

De to næstbedste Løsninger blev ind
sendt af: Frk. Qudrun Oreiss (Elev i 
den franske Pigeskole i Ordrup) og 
Hr. Fritz Zinke, Kollegiet.

Vi takker for den store Deltagelse 
og kan- glæde vore Læsere med, at vi 
i næste Nummer kommer med en Præ
mieopgave, hvori alle kan deltage.

Redaktionen.

Pastor Werhahn er vendt tilbage fra 
sit lange Sygeophold paa St. Josefs 
Hospital og opholder sig nu atter paa 
Kollegiet.

—o—
Paa Pastor Rektors Navnedag, der 

i Aar ikke var nogen Fridag (den var 
slaaet sammen med en Fridag tidligere), 
var hele Skolen forsamlet i Teatersalen. 
Efter at Harmoniorkestret under Pastor 
Nøsens Ledelse havde spillet, bragte 
James Stark Pastor Rektor Elevernes 
Lykønskning i faa smukke og velvalgte 
Ord. — Pastor Rektor takkede og holdt 
en lille Tale, hvorefter Orkestret atter 
spillede. — Festen var dermed forbi.

—o—
Vi henleder vore Læseres Opmærk

somhed paa den nye Confektureforret- 
ning, der averterer paa Side 72, samt 
paa det enestaaende Tilbud, der gives 
fra Skrædderiet »Bernstorff«.

MEDDELELSE til »HØJENES 
ABONNENTER!

T~\a de fleste af vore Læsere er Aarsabon- 
nenter, anmoder vi hermed vore ærede 

Kvartalsabonnenter om at tegne sig for Re
sten af 1917, da vi ikke fremtidig ser os i 
Stand til at modtage Kyartalsabonnement. 
NB! Resten af Abonnementsbeløbet bedes 
sendt til Forlæggeren TAQE BJERINO, Gen
tofte Allé 14, Hellerup, helst inden 1ste Maj.

Manden med Diamanturet eller 
hvad Klumpfoden indeholdt.

Vrøvleroman af NESERDUA NEVSI.

M AANEN skinnede glad fra den kul
sorte Sky, som fuldstændig havde for

mørket den; den var halvfuld. Stjernerne 
missede med Øjnene, som om Lyset 
fra Københavns Gaslygter, generede 
dem, (det maa her oplyses, at det hele 
foregaar i atten Hundrede et eller andet); 
Karlsvognen jollede i Galop op og ned 
ad Mælkevejen. Vinden, der nylig havde 
været ude at slaa nogle svære Slag, var 
gaaet til Ro, kun Kuglen paa Nicolaj 
Taarn var endnu oppe (fordi den ikke 
kunde komme ned). Overalt herskede 
den dybeste Stilhed, kun i Adolfs, vor 
Helts, Hjerte larmede det stærkt.

[Fortsættes}.

ØSTRUP’s 
Fægteskole 
Frederikkevej 8, 

HELLERUP
Eftm.- & Aften

kursus.
Telef.

ØBRO 2464 y. 
Program sendes!

Kunstige Tænder 
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 14, Charlottenlund.

E. WALGREEN
Manufakturforretning

FREDENSVEJ 42
Telef. Ordrup 1205.

Husk Mor 
paa at købe 

HOLMS
MALT-KAFFE

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
musik Tapet

paa St. Andreas Kollegiet 
kan til Spejderpris købe: 

Vindjakkei - Stortrøjer HflnimAndhpnHzPdpr Viklers - Rygsække, 
Matrosjakker-Knæbenklæder UdllllllvlIUUClliVKCUCi Elektriske Cyklelygter 

og Lommelygter.
Specialitet: Til Cykle- og Sportsbrug 

Hammondbenklæder af Vindjakkestof.
Forlang Prisliste tilsendt:

Spejder Depotet :: Nørregade 14
Telefon: Central 3186.

9 Jægersborg Allé 9 VlAAA RuHim 3 Jægersborg Allé 9 
J Tlf. Ordr. 1186 J * IggU Dj i Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J 

CYKLEFORRETNING

Dyrehavegaards og Jægersborg Allé’s 
— MEJERIER — - 

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af 

MÆLK, FLØDE, SMØR og /S.
Vore Vogne ^ører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg i Char- 

° lottenlund, 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. 
mnnn i ni i itxtti i i i i i i i i i i i i i rmi
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Nr. 2

Frk. Oudrun Oreiss’s Løsning.

Nr. 3

Hr, Fritz Zinket Løsning.
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Ordrup Bageri & Conditori
MICHAEL NIELSEN

!!8, Ordrupvej 118.

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, QQ 

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 815
Velassorteret

- - Manufaktisrforretning. - -
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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Tiltale paa „Svar“.
Fra til N. N.

Angaaende det sidste »Svar« 
fra Hr. N. N. ønsker jeg at 

bemærke følgende:
Øjensynlig har Redaktionen 

misforstaaet baade Hr. N. N.’s 
og mit Indlæg. N. N.’s »Svar 
paa Tiltale« er nemlig lige saa 
lidt et Svar, som min saakaldte 
»Udfordring« var alvorligt ment; 
men denne »Udfordring« tør dog 
næppe gælde som tilstrækkelig 
Orund for Hr. N. N. til at igno
rere (eller i alt Fald til at for
søge at ignorere) det hele paa 
en mildeist talt »storsnudet« 
Maade.

Hr. N. N. fortæller, at jeg er 
kommet temmelig uheldigt op 
at køre med Hensyn til min Be
mærkning om de latinske Cita
ter — han kan nemlig ganske 
»tydeligt« se af denne, at jeg 
foragter latinske Citater.

Jeg er dybt imponeret af Deres 
skarpe Øjne, Hr. N.N.; detskulde 
saamænd ikke have undret mig, 
om De ud af samme Bemærk
ning »tydeligt« havde kunnet se, 
at jeg havde i Sinde at myrde 
Kejseren af Japan eller barbere 
Borgbjerg.

Men hvor blev Svaret af, hvor 
blev den egentlige positive Be
grundelse af det mod os rettede 
»stakkels« og »uvidende« af?

Hr. N. N. stikker med stor Fær
dighed forskellige Stikpiller ud, 
men de beviser ikke det ringeste, 
han bider sig saa endelig fast i 
sin sidsteTrumf, »Udfordringen«. 
— Hvis den var alvorligt ment, 
siger Hr. N. N., vilde det gaa 
mig skidt — det indrømmer jeg, 
at det vilde, — men, mon det 
vilde gaa Hr. N, N, stort bedre?

Hermed overlader vi det til 
d’Hrr, at afgøre Sagen privat.

Red.

■IIIIIIIIIIM

I Skakturneringen. |
■■■IIIIM

Grundet paa en kedelig Tryk
fejl blev det sidste Turnerings
referat fuldstændig misvisende.
Vi bringer her 
gjorte Træk.

Helsingør høiere 
Almenskole 

HVID
1. e2—e4
2. Sgl—f3
3. Sbl-c3 
4. d2—d3
5. d3—d4
6. DdlXd4 
7. Lcl—g5 
8. 0—0—0 
9. Sf3Xd4

10. Sd4Xc6
11. Lfl—c4
12. Lg5—h4
13. Sc3—d5

de indtil Dato

St. Andreas Kollegium
SORT

1. e7-e5
2. Dd8—f6
3. c7—c6
4. Df6—e7
5. e5Xd4
6. Sg8-f6
7. De7—b4
8. Db4Xd4
9. Sf6- g4

10. b7Xc6
11. Lf8-c5
12. Lc5Xf2
13. c6Xd5

hg fed c b 4
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Kendte Ansigter.
' SlftenpofienT

Kære Læser! Hvis du en Gang vil 
tale med vor lille »Kæmpe«, men ikke 
er i Stand til at finde ham, udrust da 
en Ekspedition, stil dig selv i Spidsen 
for den og drag saa rundt i hele Kol
legiet, undersøg først enhver Avis og 
se efter, om han ikke er bag den, under 
den eller inden i den (grundet paa hans 
Størrelse kan det sidste Tilfælde nemlig 
ogsaa tænkes); skulde dine Undersø
gelser her være forgæves, prøv da at 
undersøge alle Bøgerne, der findes i 
Biblioteket, maaske han er kravlet ind 
i Ryggen paa en Bog . . naa, Spøg til 
Side! »Kæmpe« er vel et meget litte
rært og et meget lille rart Menneske, 
men hverken hans Litteraturgalskab 
eller hans Størrelse tillader ham dog 
at lade sig benytte som Bogmærke. 
Lad os hellere betragte den smukke, 
lovende Yngling; paa en lille, smidig 
Krop sidder et vordende Professorho
ved, paa dette Hoved ses forskellige 
karakteristiske Fremtoninger: først den 
berømte lille Krølle (hvis Uforgænge
lighed jeg er fuldstændig overbevist 
om), dernæst et Par dybtliggende Øjne 
(fra hvis Dybder P. Hansens Littera
turhistorie lyser frem), derpaa en vid
underlig Næse (hvis oprindelig romer

ske Form, sandsynligvis paa Grund af 
Tyngdekraften, er blevet temmelig lang
trukken) og endelig en lidt fremstaaende 
Hage, der undertiden kan være temme
lig mørk (Hovedet holder nemlig mere 
af at læse end at barbere sig). — Det 
var en nogenlunde tilfredsstillende Be
skrivelse af hele »Kæmpen« (den øvri
ge Krop er saa forsvindende, at man 
kun begaar en uendelig lille Fejl ved 
ikke at regne den med). Naar jeg 
saa til Slut bemærker, at »Kæmpe« har 
et saa indgaaende Kendskab til Litte
raturhistorien, at han omtrent kan sige 
et hvilketsomhelst Ord i hvilkensom- 
helst Linie paa hvilketsomhelst Side af 
P. Hansens Litteraturhistorie, saa tror 
jeg, at jeg har givet Læseren en de
tailleret Karakteristik af vor egen, kære 
lille »Kæmpelitteraturidiot«.

Ærb. Geraldeo,

Tænk en Gang!
at »Skindlap« forleden havde bestilt 

en Bog i et københavnsk Bogudsalg 
og at det naturligvis var en Historie

bog,
men at han modtog Svar under Adres

sen: Højærværdige Hr. Pastor B. 
Wolontis,

og at dette gav hans Kammerater 
Grund til stor Forundring,

og at dette maaske ogsaa var Grunden 
til, at »Julius« paa en Spadseretur 
blev smidt i en Grøft af den »altid 
velfriserede Skindlap« —

at en 1. Gymnasiast med en lang Vokal 
i sit Efternavn ikke vil omgaas »Pø
belen«,

og at han ved »Pøbelen« forstaar sine 
Klassekammerater,

men at der blandt »Pøbelen« findes 
en »Greve« og en »Hofjægermester«.

GØR DERES INDKØB HOS
»HØJEN«S ANNONCØRER!
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Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredensvej 1. ::

———’ Aabent 9—3 og Lørdag Afften S—8. •———
Renten er 3‘/2 °/0 p. a. paa almindel. Vilkaar.

4 % P- a- Paa længere Opsigelse.

Udbetaling kan ske ved Cheek 
3% %

Telefon Ordrup 117.

Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Sparebøsser udlaanes.

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

Gør Deres Indkøb hos vore Annoncører!

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM“
ORDRUPVEJ SS4 

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, 

Pameraer, Plader, Films, Papirer etc., direkte fra Kodak 
faas hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
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SKRÆDDERIET „BERNSTORFF“
ved Niels Røssberg

1. Kl.s Herre- og Dameskrædder! samt
Herre-Lingeriforretning ..

Garanti for bedste Snit, Pasning og Forarbejdning.
Reparationer og Tøjrensning.

Alle Eleverne paa St. Andreas Kollegiet gives 10 pCt. Rabat.
Jægersborg Allé 33.

Telef. Ordrup 621.
Emmasvej 5.

Telef. Gentofte 516.

o----  <

Specialitet: 

Hjemmebagt 

Leverpostej.

»==^ . <

N. Hindsholm's ‘
V iktuali eforretning. 
Tlf. Ordrup 240. 

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. 

( Varerne bringes overalt. ,

>• ■ ■ ♦

Specialitet:

Fine 
sukkersaltede 

Skinker.

—z— Villaer købes og sælges, — 
Thureson og Jubl.

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

i Chokolade- og Confectureforretningen
Jægersborg Allé 20

Olga ^Jensen.

Prøv min fine fyldte Chokolade, 
samt ren Chokolade, Biscuit og Confect.

tes

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

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

PAA LAGER: Grammophoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m..
Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophone!.

Alt Arbejde udføres solidt og godt.
II • For Abonnenter paa Kollegiet: Kr. 1,00 for Resten af 1917.MfllftH Iznnlnr ForPostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved ogIl H i HII KO STB I Gentofte: Kr. 1,20 for Resten af 1917.IIMJUII For Postabonnenter alle andre Steder-, Kr. 1,40 for Resten af 1917.

• Enkelte Numre ä 15 Øre kan faas paa Skolen og hos Boghandler Anton Andersen.

Tellers Bogtr. Hellerup


