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,,Højen“s Tennisturnering.
Torsdag d. 3. Maj udsendtes 

paa Skolen et Løbenummer 
af »Højen«, hvori alle Skolens 
tennisspillende Elever blev ind
budt til at deltage i en Turnering.

For at faa Turneringen ordnet 
paa den mest praktiske Maade, 
har vi henvendt os til vor Gym
nastiklærer, Hr. Henriksen, der 
straks var villig til at lægge Pla
ner. — Hr. Henriksen mener, at 
følgende Forslag til Ordning af 
Turneringen maa anses for det 
mest praktiske, — da man nemlig 
ikke i 1. Omgang kan lade alle 
Deltagerne spille indbyrdes med 
hinanden; det vil Tiden ikke til
lade.

Dette ses let af følgende: Der 
har meldt sig f. Eks. 20 Delta
gere, og skulde der saa spilles 
efter Points, vilde det sige, at 
1. Spiller skulde have 19 Kampe, 
næste Spiller 18 Kampe osv. — 
foruden eventuelle Omkampe. 
Det vil være umuligt at spille 
alle de Kampe paa en Maaned.

Hr. Henriksen Forslag var:
Deltagerne deles i 2 Hold; lige 

mange Deltagere paa hvert Hold. 
Nu trækkes der Lod, saaledes, 
at hver Spiller paa første Hold 
trækker Lod om, hvem han skal 
spille med af 2. Hold.

Eksempel: Vi antager et Antal 
af 20. Deltagere.
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1) Indledende Kampe.
Der spilles her »knock out«, 

d. v. s., at den tabende Deltager 
er ude af Spillet. —

Vi har nu 10 Deltagere tilbage. 
2) Lodtrækning igen, og der spil
les atter »knock out«.

Vi har nu 5 Deltagere tilbage. 
For at det nu skal være saa ret
færdigt som muligt spilles der 
fra nu af Pointskamp, saaledes:

Spillerne er A, B, C, D og E. 
3) A spiller med B—C—D —E.

B — C—D-E.
C — D-E.
D — E.

(Ialt 10 Kampe).
Vinderen bliver den, der har de fle

ste Points.
(En vundet Kamp giver 2 Points; 

en uafgjort 1 til hver Deltager, en 
tabt 0).

»Højen« udsætter, som lovet i 
Løbenumret, en smuk Sølvplade 
med Inskription.

Deltagerne, der havde meldt 
sig, da Bladet gik i Trykken, d. 
v. s. d. 4. Maj, var:

Hans Holbek, Helmer Hansen, 
Gustav Grüner, Niels Nøjgaard, 
Frantz Hausl, Georg Grüner, 
Jørgen Rasmussen, Emil Frede
riksen, Frantz Leudesdorff, Aage 
Schmidt, Julius Reddersen, Gun
nar Grüner, Jacob Jennes, Jerome 
Moltke, Kaj Schmidt, Ege Olsen, 
Paul Madsen, Johannes Hoffmann, 
Oskar Knudsen, Harry Kjær, Wil
liam Stenzer.

I Kampene fungerer Redak
tionen som Dommere.

Hvornaar Kampene finder Sted, 
vil blive offentliggjort paa Sko
len; ligeledes vil Slutningskampen 
blive averteret.

Resultaterne og Referater fra 
Kampene findes naturligvis i 
næste Nummer af »HØJEN«, der 
som sædvanlig udkommer d. 15.

Nir ak.

Højstærede Geraldeo!
Deres ellers velredigerede Blad 

kan til Tider være ret kras imod 
mig, idet nu snart hvert Nummer 
indeholder et Angreb paa min 
Person, og det til Trods for 
Moralister som »Skindlap« og 
Hr. Ago Jespersen med ægte 
»Varmhjertethed« søger at befri 
undertegnede og Lidelsesfæller 
for »den gemene Pøbels« umo
tiverede Angreb paa hæderlige 
og rettænkende Mennesker ved 
at dænge dem til med de gro
veste Øgenavne: »Kæmpelitera- 
turidiot«. Højstærede Geraldeo, 
De skulde skamme Dem. De 
taler i forfærdende Grad nedvær
digende om mig og har gjort 
det i lang Tid. Jeg er i Besid
delse af et Par graa Haar, som 
jeg har faaet ved at ægre mig 
over Øgenavnenes hvasse Stik. 
Jeg skal tilgive Dem, hvis De 
vil forære mig »Frk. Sick’s Po
made til Fjernelse af graa Haar.«

Ellers, Kammerater, til Kamp 
mod Geraldeo. A, Schmidt.
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Kendte Ansigter.
„Højen“ bedømmes paa Parnasset.

Brevkassen klaprer udi Parnasset. 
Drachmann forventningsfuldt hæver

Glasset, 
»Højen« svæver paa Gulvet ind, 
Grundtvig bliver saa glad udi Sind. 
H. C. griber Bladet saa henrykt, 
At han sin Næse i »Højen« faar 

indtrykt — 

Drachmann kvæder af »Tænk en Gang«, 
Mathematikken er H. C. for lang — 
Forgæves søger den gamle Fy’r 
Stof til en ny Samling Eventyr. 
Grundtvig lytter stille andægtigt, 
Næsen i Bladet morer ham mægtigt, 
Begejstring vækker hos alle trende 
Bladet, fra ene til anden Ende.

Abraham Oehlenschläger.
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Vaartegnsglimt.
J-Jvide Anemone —

pragtfuldt Lys blandt Skovens Skrud, 
med din kønne Krone 
som et flygtigt Stjerneskud.

Grønne Bøgekviste,
kærest mig i Vaarens Stund, 
fejrest Træ jeg vidste — 
udi Danas favre Lund.

Gule Guldregnsklaser 
pranger med jert Blomsterguld, 
mens de slanke Vaser 
er af Duft og Farver fuld.

Glemmigej! Du milde, 
smiler til os himmelblau, 
vær min Trøstekilde, 
husk mig, hvor jeg end mon gaa.

Lys foruden Mage
som en stor og herlig Skat, 
lyse Solskinsdage, 
lyse, blide Lunanat!

Helios har smeltet
ishaard Blok til vandklar Strøm. 
— Liv har Døden væltet 
fluks og vundet Sejrens Løn.

Quidam.

Bajonetangreb paa „5900“s 
Litteraturbetragtning.

»Naar man kaster en Sten mellem 
en Flok Hunde, hyler den, der er ramt«, 
har en Gang en bekendt Mand sagt; 
jeg vil dog ikke nævne hans Navn for 
ikke at støde min Modstander og give 
ham Lejlighed til at sige, at jeg her 
»slaar om mig med Forfatternavne og 
Citater«------ At jeg tager Ordet for 
til Dels at imødegaa »5900«s velskrevne 
Artikel om Litteraturlæsning, er netop, 
fordi jeg er ramt — ja endog citeret 
(uden Angivelse af »Forfatternavn«).

I mange Punkter er jeg fuldstændig 

enig med »5900«, saaledes naar han 
skriver, at det er forkert måltid at paa- 
beraabe sig. de berømte Mænd og 
»altid at fremkomme med Andenhaands- 
værk« samt »kun at læse Litteratur for 
at kunne sige, at man har læst det og 
det o. s. v«. Men med Fordømmelsen 
af disse sjældne Yderligheder hører 
ogsaa vor absolutte Enighed op. — Ar
tikelskriveren undervurderer Autorite
terne. Han indser vist ikke, at man 
ikke kan nøjes med sin egen lille Af
gørelse af vanskelige Problemer, han 
forstaar ikke, at man skal og maa bygge 
sine Anskuelser paa deres, der har 
virkelig Kendskab til det foreliggende 
Spørgsmaal. Han kan vist ikke begribe, 
at det — for os — er umuligt at over
bevise andre om noget ved blot at sige: 
»Ja — det er nu mit private Syn.«

Det er i Virkeligheden kun de færre
ste Meninger, man selv kan slutte sig 
til, drevet af egen Overbevisning; til 
de fleste Spørgsmaals Besvarelse kræ
ves der et mægtigt Fond af Forkund
skaber og virkeligt Overblik. Det er 
slet ikke saa overmaade fint selv at 
have fabrikeret en Løsning paa alle 
vanskelige Problemer, hvad enten 
de er ethiske, filosofiske, sociale, 
eller de findes paa det æsthetiske Om- 
raade, hvor den personlige Smag dog 
spiller en stor Rolle. Tværtimod det er 
ofte højst blaseret og dumt. Dette gæl
der særlig for den, der vil forstaa Litte
raturen og dømme om dens Frugter. 
Heraf lever jo ogsaa hele vor Littera
turkritik, der skal vejlede og orientere 
Læseren. Hvor naturligt er det dog ikke, 
at Mænd, der kender til vedkommende 
Forfatters Liv og hele Produktion samt 
er godt hjemme i Æstetikkens Rige, gan
ske anderledes end vi selv kan forstaa, 
hvad Forfatteren egentlig mener og der
med fastslaa, om det foreliggende er 
Kunst eller ej. Ja, jeg gaar endog saa 
vidt som til at hævde, at man bør læse 
Kritikkerne/w Forfatterne, Ved at følge 
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denne Fremgangsmaade kan man gan
ske vist ikke undgaa at blive paavirket 
af andres Dom, men man vil paa den 
anden Side have den tidobbelte For
nøjelse og Udbytte af Læsningen. Kri
tikkerne vil vise, hvor den store Kunst 
ytrer sig, og belære en om, hvad Autor 
mener, de vil sætte den uvidende Læser 
iud i Forhold, som er nødvendige for 
Forstaaelsen og — paapege de svage 
Sider. Hvem kan f. Eks. læse Holberg 
med virkeligt Udbytte uden først at vide 
lidt om, hvad det er, Komedieskriveren 
vil satirisere over? Hvem kan rigtig 
nyde »Kærlighed uden Strømper« uden 
at have læst lidt om det »franske Dra
ma«, som Wessel her parodierer? Og 
hvem kan forstaa den »problemdebat
terende Litteratur« (f. Eks. Ibsen og 
Bjørnsori) uden - at kende til de Pro
blemer, som Forfatterne behandler og 
saa videre i en Uendelighed.

Der er en Grund til, hvorfor vi unge 
bør læse Kritikken, før vi gaartil selve 
Litteraturen. Om denne »Grund« siger 
Olfert Ricard: » . . Ingen Roser uden 
Torne, man kan naturligvis ogsaa stikke 
sig, naar man plukker den moderne 
Litteraturs Blomster, ogsaa derfor skal 
man se sig for og spørge sig frem ..« 
— Ja, man kan stikke sig, og det kan 
give livsvarig Forgiftning ... en For
giftning, der kan ødelægge Tro, Moral 
og sund, lykkelig Livsanskuelse.«

Endelig er Spørgsmaalet om at bruge 
Navne og Citater for at bevise sine An
skuelser. Det er et praktisk Spørgs- 
maal, hvor det ikke hedder: »Hvad er 
mest ideelt?« men: »Hvad virker kraf
tigst?« Det gør uden Tvivl de fornuf
tigt anvendte Citater.

Lad mig bevise dette ved nogle kon
krete Eksempler:

Vi diskuterede en Gang et vanskeligt 
Problem i D.-Klubben. Jeg støttede mit 
Indlæg i Kampen ved at meddele, at 
»den kendte tyske Pædagog Førster« 
mente som jeg, idet jeg selvfølgelig 

gik ud fra, at en Udtalelse af en Mand, 
der hele sit Liv har beskæftiget sig med 
slige Spørgsmaal, maatte have mere 
overbevisende Kraft end den »Mening«, 
en Skoleelev lige havde dannet sig!

Eiler ogsaa: Da jeg opponerede mod et 
Foredrag om Afholdsspørgsmaalet, be
viste jeg (der ikke er Videnskabsmand) 
mine rent videnskabelige Paastande om 
Alkoholens skadelige Indflydelse med 
en Portion lærde Navne, der stod paa 
min Side.

Jeg vil slutte med at opfordre Læ
serne til ikke at være bange for andres 
Dom, til ikke at genere sig for at afstive 
deres egne Meninger med Fagmænds 
og endelig raade dem til ikke i Ang
sten for fremmede Autoriteter kun at 
anerkende een — deres egen! j. b.

Student.
I—IVORFOR tager man Studen- 
’ * tereksamen?

Er det, fordi man ikke har 
Lyst til noget bestemt og saa 
synes, at den foreløbig kunde 
være et passende Maal at stræbe 
efter?

Er det for at tilfredsstille For
ældrenes Krav eller Ønske?

Er det for af erhverve de Kund
skaber, som man føler Lyst og 
Trang til, eller som den Levevej, 
man havde tænkt sig at slaaind 
paa, kræver. — De fleste tager 
vel Studentereksamen, fordi den 
er en Nødvendighed, hvis man 
vil studere videre; men der er 
dog ogsaa dem, der gør det af 
de andre nævnte Orunde.

Studentereksamen er altsaa 
noget, der er forskelligt for de 
forskellige, noget, der giver de 
forskellige noget forskelligt; men 
een Ting er der, som den kan 
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give og burde give alle, en Ting, 
som de færreste tænker paa eller 
tager Hensyn ti|, det er Almen
dannelse, hvilket efter min Me
ning bestaar i saa mange Kund
skaber, at man kan tale med om 
de Emner, som maatte fore
komme i dannede Kredse og i 
Evnen til at kunne give en, om 
ikke sagkyndig, saa dog fornuf
tig og velbegrundet Dom over 
en Ting, d. v. s. at kunne tænke.

Fordi Studentereksamen kan 
give Almendannelse, er det ikke 
sagt, at den giver det; der maa 
en Smule god Vilje til; men naar 
den er til Stede, saa vil Almen
dannelsen ogsaa kunne naas.

De, som ikke i noget bestemt 
Øjemed bliver Studenter (og 
dem er der vist en Del af), burde 
særlig lægge an paa Almendan
nelsen og se, hvilken af de tre 
Retninger, der i denne Henseende 
byder de bedste Betingelser.

Den nysproglige synes at være 
den bedste, hvis dens Idealer 
blev naaet; men det har vist sig, 
at kun faa nysproglige Studenter 
svarer til Idealerne Den mate
matiske Retning lærer kun mate
matisk Maade at tænke paa; men 
den klassiske byder paa to Fag 
som Græsk og Latin og saa 
desuden lidt Matematik. Græsk 
og Latin er noget af det, der 
bedst er i Stand til at skærpe 
Tænkeevnen; saa hvis man vil 
lægge særlig an' paa Almendan
nelsen, gør man bedst i at gaa 
den klassiske Vej, da det jo især 
er dette »at tænke«, det kniber 
med, Kundskaber kan man natur
ligvis faa paa alle Retningerne.

Mange, som er begyndt paa 
den matematiske Retning, har 
siden — men for sent — følt 
sig stakkels og uvidende paa det
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latinske Omraade, har indset, at 
den klassiske Maade at lære at 
tænke paa er den bedste, og har 
fortrudt, at de ikke blev Klas
sikere; derfor I, som i Aar skal 
i første Gy., tænk jer om, inden 
I bestemmer, hvilken Retning 1 
vil slaa ind paa! n. n.

i DISKUSSIONSKLUBBEN j
Mandag d. 30. April.

Cari Reddersen-. Har det været til 
Gavn eller Skade, at Maskinerne har 
afløst Haandkraften ?

Dette Møde skulde efter Bestemmel
sen have fundet Sted d. 23. April; 
men da den Skandale indtraf, at der 
foruden de 6 Interner kun mødte eet 
Menneske (Formanden), maatte Mødet 
udsættes og blev altsaa først til Virke
lighed d. 30., hvor 15 Medlemmer ind
fandt sig.

C. Reddersen holdt et Foredrag, som 
dannede et godt Grundlag for Diskus
sionen og havde den Fordel, at det 
krydrede de tørre Fakta og Paastande 
med interessante og morsomme Enkelt
heder. Foredragsholderen sagde, at 
Befordringsmidlerne er blevet bedre, 
hurtigere og sikrere nu, end de tid
ligere var, og at det er blevet muligt 
at sprede store Mængder af Bøger og 
Aviser ud blandt Folk og bringe dem 
Viden; forøvrigt var det selvfølgelig 
Arbejderspørgsmaalet, C. R. kom ind 
paa, og han var af den Mening, at 
Maskinernes Indtrængen har forbedret 
Arbejdernes Betingelser og Forhold 
betydeligt.

Den lille forlegne Spejs af en Oppo
nent, Jerome Moltke, opponerede godt 

I paa de Punkter, hvor han opponerede. 
I Han fremhævede, at Befordringsmid

lerne aldeles ikke er sikrere nu end 
tidligere, — tværtimod!

Efter nogle mere personlige Smaa- 
pillerier begyndte den egentlige Dis
kussion. Lange Ballin med de to 
Energi (??) rynker mellem Øjenbrynene 
mente modsat Foredragsholderen, at 
Maskinernes Indtrængen havde gjort 
Kunsten daarlig og umoralsk, og at 
Pressens Betydning var daarlig, men 
herimod opponeredes af flere, og et 
Medlem gjorde opmærksom paa, at 
Maskinerne ikke er Aarsag til hele den 
menneskelige Udvikling, denne vilde 
være blevet omtrent den samme uden 
Maskinerne, ellers kunde man jo lige 
saa godt diskutere Emnet: Vor Tid i 
Forhold til Fortiden. Man drøftede 
naturligvis Arbejderspørgsmaalet længe; 
flere var af den Mening, at vor Tids Ar
bejdere har det daarligere end Fortidens, 
Fagforeningerne er saamænd ikke saa 
stort et Gode, de fleste føler dem som 
et Tryk, en Tvang.

Man blev ikke enige om Spørgsmaa- 
let: Gør Maskinerne dum? De fleste 

L mente dog, at dette er Tilfældet. Man 
blev nødt til at lade mange interessante 
Problemer ligge af Mangel paa Tid; 
men mange gode Tanker kom frem i 
Løbet af de l'/2 Time, endskønt 3—4 
Medlemmer ikke gav deres Besyv med. 
(Skam ske dem; naar man ikke selv 
tager Del i Diskussionen, er den ikke 
nær saa interessant, som naar dette er 
Tilfældet).

Alt i alt maa man dog sige, at det 
var den mest vellykkede Aften, Dis
kussionsklubben har haft endnu i Aar.

Sodas,

Gør Deres Indkøb hos 
„HØJEN“s Annoncører.
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Fødselsdag.

Orgfinist og Kontor Chr, Jørgensen

VI træder ind i det hyggelige lille 
Sangværelse, hvor vor Sanglærer sid

der i sin Yndlingsstilling med Benene 
oppe i Vindueskarmen. Uheldigvis er 
vor Stenograf forhindret i at møde, 
saa at vi udelukkende maa stole paa 
vor egen Hukommelse og Notitsbog.

Læserne gaar vel Glip af den egent
lige Samtale, men vi kan dog angive 
en Del talende Aarstal og Steder, som 
vor historiske Rutine (hm) tillader os 
at huske.

I faa, men fyldige Træk fortæller Hr. 
Jorgensen hele sin kunstneriske Livs
historie.

1 17 Aar har Fredens Kirke nydt 
godt af Hr. Jørgensens store Evner 
som Organist og Kantor; foruden denne 
Stilling har Hr. Jørgensen en Mængde 
Bibeskæftigelser, saaledes er han Sang
lærer i Rungsted og ved de forenede 
Skoler, desuden Musiklærer ved Blaa- 
gaards Seminarium og ved Statens Kur
sus; han har ligeledes i mange Aar 

medvirket ved Københavns å Capella- 
kor m. m., og saa endelig hans lille 
Beskæftigelse her ved Skolen. Vi, som 
kun kender ham fra vore Sangtimer, 
vil altid erindre disse, der aldeles er 
prægede af hans Elskværdighed og Ven
lighed, som noget af det bedste fra 
Skoletiden.

Derfor beder alle Eleverne Hr. Jør
gensen om at modtage den hjerteligste 
Lykønskning til de 44 Aar, som han 
fylder d. 21. Maj 1917.

I FRA INTERNATET

Vaarofiensiven paa Firbenesletten.
Det skal gaa langsomt, 

men sikkert 
med lange, bløde Tag. . .

Omtrent i den Takt, som 
ovenstaaende Strofe angiver, sæt
ter Kollegiets største Individer, 
som er paa Søndagsspadseretur, 
det ene Ben foran det andet for 
langt om længe at naa Firbene
sletten med den dejlige Granskov.

De fleste Individer strækker 
sig i den varme Sol, men faar 
ingen Fred, for snart suser Gran
kogler om Ørerne paa dem, thi 
»Gymnasten Pip« og den for
henværende Tennisspiller »Snuth« 
er allerede indviklet i en heftig 
Kamp med Mellemskolen, der 
staar under »General Flemming« 
og »Underkorporal Leudeshoff«. 
»Snuth« og »Pip« maa tage Flug
ten, men Hjælpen er nær; de 
besindige, der før blev forstyr
ret i deres Hvile, har samlet 
sig til en anselig Styrke, som 
under »Kaptajn Skindlap«s glim-
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A. FONNESBEC
6 8. ØSTERBF

O O I w skraas for Tri

-----------Stort Pir
Stadig Tilgang i nye, fikse pyntede DU

Enestaaende Udvalg i BLOMSTER, ESi

9^” Smukt Udvalg i nye Sommer-Bluse 
Stort Udvalg i moderne Stoffer til Bluser, Nederdel oi 
Store Partier i nye moderne SCHWEIZER-KRAVER 2L

Amerikanske Silkestr*

Fine imit. Silke Flor^Strømper og Som 

Brede Helsilke Libertybaand alle Farv* 
HAARBAANDS-RESTER alle Farver.

DAME-COMBINATIONS 2,58.

Brede hvide og creme Borter til Kjoler og i8 0., 28 0., 
Fine helsilke Crepétisse Blonder ’|3 af

Se Vinduerne og Uds
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: H’s UDSALG
O G A D E 6 g. ““ 

mglen. V w I
ise-Salg -----------
ME-HATTE (Nye, lyse Modefarver).
RIT og BAAND til MODEPYNT.

sr- og Nederdele til alle Priser “W 
r hele Dragter (bemærk Udstillingen og Priserne).

i 0, 38 0., 48 0., 65 0., 95 0., 
disse Priser er under % af Værdien.

amper Prima 1,95, 2,50.

merhandsker alle Farver og Priser.

r 58 0., 68 0., 98 0. Mtr. i|2 Pris.
i DAME-UNDERTRØJER 98 0.
I SPARTEL TÜLL til BLUSER 1,38 Mtr.

48 0., ekstra Pris.
/ærdien 48 0, 58 0. Mtr. - Nyheder i SLØR.

iliingen ved Porten. “W
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rende Ledelse og under et vel
organiseret svært Artilleris Dæk
ning iler de to betrængte til 
Undsætning. — Kampen er i fuld 
Gang, og Grankoglerne suser 
om Ørerne; men Mellemskolen 
er for overlegen i Antal, og Gym
nasiet foretager et velordnet Til
bagetog til nærmeste Udkant af 
Granskoven, ikke saa meget paa 
Grund af den afbrudte Skydning, 
men grundet paa Ammunitions- 
mangek

Hæren deles i 4 lige store 
Dele under henholdsvis »Grev 
Jéronne«, »Kaptajn Skindlap«, 
»Sergent Beurge« og »Korporal 
Jules«; disse Afdelinger skal om
ringe den fjendtlige Hær og 
indeslutte den. Planen strander 
imidlertid delvis ved, at Fjenden 
har delt sig i to Hærgrupper; 
kun den ene omringes; men nu 
er den ved at overgive sig paa 
Grund af Ammunitionsmangel og 
Mandefald, thi en Del er saarede, 
deriblandt deres gæveste Mand, 
en Menig, som gik under Nav
ner »Skinke«, som fik en Kugle 
i det venstre Øje. Da opdages i 
det fjerne en Støvsky, som snart 
vokser til en Skare »velarmerede 
Mellemskoledrenge«. Nu trænges 
vi fra begge Sider; vor Offensiv 
er brudt, og vi maa tage Flug
ten og søge Dækning bag nær
meste Trærække. Vore Stillinger 
stormes under kraftig Artilleriild, 
og vi er helt slagne. —

Et skingrende Fløjt — vore Tan

ker ledes bort fra Kamp og Sejr, 
tilbage til Søndagslivets sædvan
lige, regelmæssige Gang. Endnu et 
Fløjt, og Kollegiets Individer sætter 
sig svedende og ivrig diskuterende 
Slagets Udfald i Bevægelse. Mot
toet var før langsomt, men sik
kert, nu derimod ganske det om
vendte. Farten sættes op til 10 
Mil i Timen, og man naar Kol
legiet hvis eneste vandgivende 
Post bestormes af de tørstige 
Sjæle. Det var en Afveksling i 
det sædvanlige Søndagsliv paa 
»Højen«. » Yrgagug*.

Gymnastikopvisningen.

Denne er nu paa Kollegiet blevet 
periodisk og samler en væsentlig 

større Interesse end tidligere. At dette 
skyldes Hr. Henriksens Dygtighed, er 
vist en kendt Sag og fortjener i høj 
Grad en Kompliment.

Naah, Lørdag 28. April kunde Hr. 
Henriksen fremføre 100 Elever for et 
omtrent ligesaa stort Publikum som 
forrige Gang. Alle 100 marcherede 
ind og stillede op i lange Rækker — 
hele Salens Længde — alle iførte hvid 
Skjorte, hvide Benklæder og rødt Skærf, 
som hos adskillige korpulente Herrer 
(som »Hansen* og K. Schmidt) maatte 
modstaa voldsomme indre Tryk og 
rene Sprængningsforsøg. Der blev kom
manderet Hils ... og Pastor Werhahn 
tog høfligst Hatten af, (indre Munter
hed og Smil om Læben). Efter nogle 
faa fritstaaende Øvelser fremvistes 
Elevernes Præstationer klassevis. Det 
blev lidt trivielt i Længden, navnlig at 
se en fire, fem Klasser springe Højde
spring over en Snor kun en 6—7 ctm. 
over Gulvet, med mange Nedrivninger. 
Naah, hvad de smaas Evner ikke for- 
maaede, pyntede en fiks og frejdig Op
træden lidt paa. I saa Henseende stod 
de over de større, der tog det hele med 
en ægte akademisk Ro og Ligegyldig 
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hed, men de havde til Gengæld en 
Række flotte Øvelser, der kulminerede, 
da E. Olsen og Carl Reddersen (Ro
sen blussede, nej Kinden) foretog fæno
menale Øvelser i Barren under Folks 
aandeløse Stilhed. Man saa enkelte 
Damer ligeved at besvime. Barren. 

dog en ret stor Del, og det vilde være 
heldigt for dem, om de i Tide opda
gede, at det er deres Pligt, henholds
vis at udvikle sig i legemlig og aande
lig Henseende, thi en »sund Sjæl istind 
Krop« skal absolut være Løsnet for 
enhver 1 Tilskuer.

Sport og Litteratur.
Sportsidiot og Litteraturidiot er kraf

tige Udtryk, men der er dog dem, 
som med fuld Ret kan gøre Krav paa 
det ene eller det andet af disse beteg
nende Tilnavne.

Sportsidioten — der er kæmpestor 
af Vækst —, Foragteren af al aandelig 
Idræt, kan ikke indse den Glæde, man 
kan have af Litteraturen; han ser ikke, 
at det er den, der for en stor Del ud
danner vore Tanker. Han begriber ikke, 
at Skønlitteraturen kan glæde En; thi 
han har ikke opdaget, at den enten 
lader Idealet skimtes gennem et under
holdende, stemningsfuldt og belærende 
Stof — som opægger til at stræbe efter 
noget højere og mere ædelt end kun 
at udvikle Legemet — eller — som 
oftest, — den viser os vore Fejl — 
stærkt forstørrede — i de optrædende 
Skikkelser; men stundom lærer den os 
ogsaa at elske Naturen og dens Skaber.

Og heller ikke har Sportsidioten kun
net indse, til hvor stor Nytte den øv
rige Litteratur er for hele Menneske
heden, thi saa vilde han ikke foragte 
den saa dybt.

Litteraturidioten er virkelig ikke stort 
bedre. Denne —- som oftest lille og 
hyppigt puklede Fyr — interesserer sig 
kun for Litteratur. Han betragter Spor
ten med en usigelig Foragt. »Det er 
Galskab«, siger han.

Det bliver dog værst for ham selv, 
da Sport — særlig Gymnastik — er 
nødvendig for Mennesket, hvis det skal 
bevare sin Sundhed og forøge sine 
Kræfter til at taale strengt aandeligt 
Arbejde.

Navnlig er det nødvendigt for den, 
som største Delen af Dagen sidder 
inde, »lænket« til Stolen. Man behø
ver jo ikke at drive nogen Sport, ifald 
man daglig udfører legemligt Arbejde; 
men selv om man gør det, er det dog 
kun til Gavn.

Disse Eksempler paa Overdrivelse 
gælder heldigvis ikke Størstedelen, men

Ghr. Rasmussen itu. Hoibeevs] Søbadeanstalt 
ligefor Traverbanevej, Charlottenlund, 

anbefales
Sæsonkort’ Voksne 10 Kr. Børn 6 Kr.

12 Billetter (Voksne) 2,35, 12 do. (Børn) 1,40
1 Sommerferien oprettes Svømmekursus.

Elever fra St. Andreas Kollegium 10 pCt.
Rabat paa Sæsonkort. Herlig Sandbund.
Billigste Badeanstalt i Charlottenlund.

Ærbødigst
M. JENSEN, 

_______________Gymnastik- & Svømmelærer,

ØSTRUP’s 
Fægteskole 
Frederikkevej 8, 

HELLERUP 
Eftm.- & Aften

kursus. 
Telef.

ØBRO 2464 y. 

Program sendes!
««■sasgiarataaggHaaHBraBZigoarøaBnBasffimm

KunstigeTænder
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 11, Charlottenlund.

E. WALGREEN
Manufakturforretning

FREDENSVEJ 42
Telef. Ordrup 1205.

Husk Mor
paa at købe 

HOLMS

MALT-KAFFE
Jægersborg AUé 6. Tlf. Ordrup 45.
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
Musik Tapet

Alle Elever
paa St. Andreas Kollegiet

kan ti! Spejderpris købe:
Vindjakker - Stortrøjer Hnmmnndhpnkltpdpr Viklers ' Rygsække, 

Matrosjakker-Knæbenklæder lldniinUllUUClli\l(tUCl 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 O ViffHü RuHim 3 Jægersborg Allé 9 J Tif. Ordr. 1186 J V IggU DJ1 Lilli J Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING

!?]X X X X± XXX X XXX X XX jI 

Djrehavegaanls og Jægersborg Allés 
---- - 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- 

b 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
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»Kollegiets Musikforening« har slut
tet Sæsonen d. 1. Maj; den nye Sæson 
begynder Fredag d. 31. August .1917

—o—
Ax.el Jespersen, der hidtil har været 

Kasserer for »Højen«, er d. 15. April 
gaaet af som saadan. Redaktionen 
takker for den forløbne Tid. — Stil
lingen er blevet overtaget af Willy 
Bøtt rn.

—o—

Niels Nøjgaard, der Torsdag d. 19. 
April blev Extern, har taget Bopæl i 
Skovshoved.

—o—
Fritz Zinke, der i længere Tid har 

boet paa Kollegiet, er rejst til sin 
Hjemstavn Bergen og kommer ikke 
tilbage til Skolen mere.

—o—
Gymnastikopvisningen findes refere

ret andetsteds i Bladet.
—o—

Foldboldkampene i »H. I. K.«s Tur
nering (»Pokalholdet«) tager nu snart 
sin Begyndelse. Vi haaber at kunne 
bringe Referater i næste Nummer.

—o—
De skriftlige Prøver ved Studenter

eksamen begynder den 4. Juni.
—o—

Brevkassen har vi denne Gang maat- 
tet udskyde paa Grund af Pladsmangel.

—o— Red.

Skjold Møller (III Gy), der i et Par 
Maaneder har været fraværende, har 
ligget meget syg. Han bliver ikke ind
stillet til Studentereksamen grundet 
paa sin lange Forsømmelse.

—o—

Frk. G. Qreiss, der havde indsendt 
den næstbedste Løsning paa »Højen«s 
sidste Præmieopgave, har for den 
smukke Tegning faaet Friabonnement 
paa »Højen« for 1917.

—o—
Skolens Harmoniorkester har under 

Pastor Nøsens Ledelse d. 1. Maj afholdt 
en af de traditionelle »Majmusikafte
ner« i fri Luft. Det hele gik fortræffe
ligt, men Tilhørerne blev øjensynligt 
skuffede over, at der blev spillet saa 
kort Tid; det vilde sikkert være til 
almindelig Tilfredshed, om Programmet 
for de følgende Aftener blev lidt ud
videt.

—o—
»Skovturen«. Om denne vides endnu 

intet; vi har forespurgt, hvornaar den 
skulde være, men fik til Svar, at det 
ikke var bestemt endnu.

—o—
Onsdag d. 10. Maj havde Skolen Be

søg af en svensk Herre, der fotografe
rede forskellige Interiører fra Skolen. 
Vedkommende Herre er paa Rundrejse 
for at fotografere alle Skoler i hele 
Norden. Oplysninger ang. Billederne 
giver vi i næste Nummer,
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a a x a

Ordrup Bageri & Conditori
•MICHAEL NIELSEN

883, Ordrupvej 118.
Morgenbrød bringes. 

Tlf. Ordrup 135.

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

A. M. Hirschsprung & Sønner.
Cigarer, Tohakker 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 885
Velassorteret

- - Manyifakturforpetnisig« - -
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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Lawn-Tennis.

Ligesom de fleste Idrætter har 
udviklet sig, ofte fra ret mær

kelige Forhold, og tilsidst antaget 
bestemte Former, saaledes har 
ogsaa Tennis udviklet sig. Det 
Land, hvor man først begyndte 
at spille Tennis, var Frankrig, 
Her dyrkede man i Middelalderen 
ivrigt et Spil, »la longue paume«, 
som bestod i, med Hænderne at 
slaa en Bold frem og tilbage over 
en 2 Fod høj Jordvold. Senere 
anvendte man et Apparat af Træ 
med Tarmfletninger, hvilket Red
skab efter et oprindeligt fra Ara
bisk stammende Ord fik Navnet 
rachete (raquette, engelsk racket), 
der paa gammelt Fransk betyder 
Haandflade. Samtidig begyndte 
man at raabe tenez, naar man 
slog til Bolden, og gav Spillet 
Navn efter dette Ord. Dette Spil 
førtes til England (lawn, engelsk, 
betyder en jævn Græsplæne; i 
England spilles i fri Luft, næsten 
udelukkende paa Græs), hvor det 
en Tid fik megen Udbredelse, 
men derefter hensygnede, indtil 
Major Wingfield i 1874 gav det 
nyt Liv i en lignende Skikkelse. 
Han anvendte en Bane i Form 
af et Timeglas med et Net, der 
stod paa det smalleste Sted og 
i Midten var 1,423 m og ved En
derne 2,135 m. Skønt begge Høj
der lidt senere reduceredes bety
deligt og Banens Form forandre
des, havde Spillet dog stadig 
Karakter af et Fjerboldsspil, kun, 
at Bolden inden Returneringen 
berørte Jorden. Flugtning an
vendtes yderst lidt.

Paa denneTid traadteBrødrene 
William og Ernest Renshaw frem 
paa Arenaen og indførte en fuld
stændig Reform af Spillet, Me

dens man hidtil havde anset det 
for Opgaven at slaa Bolden sik
kert over Nettet, lagde Brødrene 
Vægt paa at slaa Bolden død, 
(at slaa en Bold død, vil sige at 
sende den saadan tilbage til Mod
standeren, at han ikke kan tage 
den) og de fandt, at den bedste 
Maade at gøre dette paa, var at 
stille sig op ved Nettet og flugte 
Bolden. Denne Spillemaade viste 
sig Baggrundsspillet saa over
legen, at en Forandring af Net- 
højden var nødvendig, hvis Bag
grundspil overhovedet skulde 
bibeholdes, og i 1883 forandredes 
Nethøjden derfor til den nu bruge
lige Højde 1,067 m, ved Enderne 
og 0,915 m i Midten; samtidig 
fik Banen sine nuværende Di
mensioner.

William Renshaw, der var en 
af de bedste Spillere, der nogen 
Sinde har eksisteret, anses for 
Skaberen af moderne Lawn-Ten- 
nis, og Mindet om ham holdes 
højt i Ære af engelske Spillere. 
I 1888 dannedes den engelske 
Central-Organisation »The Lawn- 
Tennis Association*, der fastsatte 
Lovene, som den alene er kom
petent til at forandre og gøre 
Tilføjelser til. De engelske Love 
anvendes over hele Jorden, hvor 
der spilles Tennis.

løvrigt vil jeg anbefale den, der 
ønsker at dyrke en sund, mor
som og nobel Sport, at spille 
Tennis. Ganske vist er den lidt 
dyr, men den betaler sig.

En Tennisspiller.

GØR DERES INDKØB HOS
>HØJEN«S ANNONCØRER!

sF'
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I Skakturneringen. |
Fra Skolebladets »Striks« har vi mod

taget Underretning om, at Turneringen 
ikke foregaar mellem Helsingør højere 
Almenskole og Kollegiet, men mellem 
disses respektive Skoleblade.

Vi lader denne Aleddelelse gaa videre 
til vore Læsere.

»STRIKS«

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

HVID
Lc4xd5
Ld5XTa8 

g2— g3
TdlXhl 
Kcl-bl
Thi—fl 
La8—c6 
Tfl—el
a2—a3 
h2- h4

Opgivet.

»HØJEN«
SORT

14. Lf2Xh4
15. Sg4-f2
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sf2xThl 
Lh4— g5 
Sb8—a6

d7Xd6 
Ke8—e7 
Lc8—e6 
Th8-b8 
Lg5 —f6

Præmieopgave.
Den i forrige Nummer bebudede 

Præmieopgave lyder saaledes:
Hvem kan danne de fleste Ord af 

»Bogstaverne i Skolebladet »Højen*.

Som Præmie udsætter vi »Fra Piazza 
del popolo« (Helmer Hansen). Løs
ning bedes sendt til Redaktionen senest 
1. lunt.

Manden med Diamanturet, eller 
hvad Klumpfoden indeholdt.

Vrøvleroman af NESERDUA NEVSL

Adolf følte, at han niaatte gøre noget, 
der kunde lindre hans Smerte og give 
ham hans tabte Fred tilbage. Længe 
betænkte han sig, men gik da langsomt 
ud, idet han smækkede Døren, der blev 
staaende paa vid Gab, haardt i efter 
sig. Det var sent ud paa Natten, Kl. 
2 Eftermiddag, men Adolf var bange, 
thi hans trofaste og vagtsomme Kat 
fulgte ham.

Kort efter gik han hjem. Man finder 
ham nu siddende i sit Arbejdsværelse 
i en Krog midt paa Gulvet, med Be
nene magelig dinglende over Lænesto
lens Ryg; i denne yderst magelige Stil
ling læser han en Roman i en bladløs 
Bog uden Bind, som han havde an
bragt under Stolens Sæde.

[Fortsættes];

Tænk en Gang!
At »et vist Menneske* i II. Gy er ble

vet en ivrig Litteraturlæser,
og at hans Læsning strækker sig fra 

Jacobsens »Trolddom* til »Ibsens 
Vav dev iller*,

men at de sidste ikke eksisterer, 
og den første vist heller ikke (da den er 

forsvundet, som ved »Trolddom«), 
endvidere, at Redaktionen ikke deltager

i Tennisturneringen,
da Redaktørerne sandsynligvis er bange 

for at vinde Sølvpladen (hm!)

Til 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 -

ÅBNE HINDSHOLM
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Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredensvej 1. "

——• Aabent 9—3 og Lørdag Aften 6—8. *———
Renten er 3*/a °/0 p. a. paa almindel. Vilkaar. 

4 % P- a. paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3% %

Telefon Ordrup 117.

Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Sparebøsser udlaanes.

Gør Deres Indkøb hos „Højen“s Annoncører!

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM“
ORDRUPVEJ 104 

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 
fooc Jmi'n nøc

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 A é 33.

Telef. Ordrup 621.
Em masvej 5.

Telef. Gentofte 516.

♦---------------------- < N. Hindsholm's 4 > --------- ♦

Specialitet: V iktualieforr etning.
Specialitet:

Hjemmebagt Tlf. Ordrup 240. sukkersaltede
Leverpostej. Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. Skinker.

♦---------------------- 4 , Varerne bringes overalt < > -----=♦

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

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Chokolade- og Confectureforretningen
Jægersborg Allé 20 kg

Olga ^Jensen.

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

Telf. Ordrup
6 3 5.

CYKLEFORRETNINGEN
I T R Å S IZ A I NI«

Telf. Ordrup
6 3 5.

CHARLES HENRICHSEN, 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 Grammophoner.

Alt Arbejde udføres solidt og godt.
IR 8 For Abonnenter paa Kollegiet: Kr. 0,80 for Resten af 1917.U ft I AM La ni nr ForPostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og n H IK11 KOS 181 Gentofte: Kr. 1,00 for Resten af 1917.VBUjUII For Postabonnenter alle andre Steder-. Kr. 1,15 for Resten af 1917.

• Enkelte Numre å 15 Øre kan faas paa Skolen hos Boghandler Anton Andersen, 
hos Boghandler Einar Kirkebjerg og i Katolsk Bogsalg, Stenosgade 3, Kbhvn.

Tellers Bogtr. Hellerup


