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ST, ANDREAS KOLLEGIUM

NR. 6 FREDAG D. 15. JUNI 1917 1 1. AARG. 
I

»HØJEN« tidgives af Elever fra II Gy.
Postadresse: Skolebladet »Højen«s Redaktion, Charlottenlund.

Redaktører: Niels Nøjgaard, Skovshovedvej 18, Chl„ Hans Kristensen, Kirkevej 29, ChL 
Annonceekspedition: Jægersborg Allé 5 (Arne Hindsholm). Telf. Ordrup 240. 

Forlægger: Tage Bjering, Gentofte Allé 14. Hellerup. — Telf. Helrup 754x.
Kasserer: Willy Bøttern, Jægersborg Allé 25.

Til vore

Mange vil maaske forundres 
over, at Redaktørerne er 

gaaet af før Udgivelsen af dette 
Nummer, som jo slutter Kvar
talet; dette har sin Grund i, at 
Udgiverne paa en Generalfor
samling har søgt at fratage os 
de Rettigheder, vi som Redaktø
rer baade skal og maa have. — 
Sandsynligvis er der sket Fejl
greb baade fra Redaktørernes og 
Udgivernes Side, i hvert Fald 
havde vi lige saa lidt Ret til at 
sige: Vi gaar, som Udgiverne 
havde Ret til at sige: Ja! gaa I 
bare! —

Alle vil kunne bevidne, atingen 
har haft saa stort et Arbejde med

Læsere!
Skolebladet som vi; derfor er 
det selvfølgeligt, at den Maade, 
hvorpaa vi er blevet behandlet, 
for Fremtiden vanskeliggør ethvert 
Samarbejde med d’Hrr., som nu 
har sat deres Navne paa Skole
bladet. I Kraft af det Flertal, 
som Udgiverne stadig har paa- 
beraabt sig, vil Matematikerne 
ved eventuelle Redaktørvalg altid 
have Forrettigheder fremfor Klas
sikerne; forhaabentlig har d’Hrr. 
Udgivere saa indset, hvilken glu
bende Inkonsekvens de gør sig 
skyldige i ved at konstituere to 
Klassikere som Redaktører netop 
nu, da Klassehadet mellem Mate
matikere og Klassikere er saa 
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brændende som ingensinde før. 
Dette Valg vil tilmed tage sig 
noget aparte ud, eftersom den 
ene af d’Hrr. egentlig slet ikke 
kan være bekendt at acceptere 
sit Valg til Redaktør.

Grundene kender Udgiverne 
lige saa godt som vi; saa vistaar 
fuldstændig uforstaaende overfor, 
at vore matematiske Klassekam
merater uden nogensomhelst Ind
sigelse har givet sig ind under 
denne »Klassikervælde«.

—’ løvrigt synes det mærkvær
digt, at vi, som dog sidder inde 
med ca. '/2 Aars Erfaring, ikke 
saa meget som er blevet spurgt 
om vor Mening, angaaende ny 
Redaktører. — d’Hrr. Udgivere 
maa endelig ikke tage os for
trydeligt op, at vi ikke kommer 
af os selv.

IT anerkender ikke denne ny 
provisoriske Bladregering, selv 
om de to Herrer kalder sig »Red
aktører«.

Saa snart disse »Redaktører« 
er gaaet af og nye konstitueret, ' 
byder vor personlige Interesse 
og en vis Pligt os straks at til
byde vor Assistance ved Skole
bladet. —•

Paa denne mærkelige Maade 
tager vi nu Afsked med vore | 
Læsere, med Tak for den forløbne 
Tid — det gør os ondt, at vi 
ikke kan sige det samme til Ud- 
giVferne.

Charlottenlundj i Maj 1917.

Willy Kierulff. Leo Tonti.

Redaktørskiftet.

Paa »Højen«s ekstraordinære 
Generalforsamling blev der 

af Kassereren gjort opmærksom 
paa, at der brugtes vel mange 
Penge, og han opfordrede til 
mere Økonomi. Derpaa kom man 
ind paa forskellige andre Spørgs- 
maal, under hvilke Redaktørerne 
erklærede, at II Gy. slet ingen 
Magt havde, ja, de var ikke en 
Gang Udgivere, og paa næste 
Nummer af »Højen« havde de i 
Sinde at slette H Gy.s Udgiver
navn; Redaktørerne havde alt at 
sige, havde al Magt, og det kunde 
II Gy. ikke gaa ind paa.

Redaktørerne stillede nu den 
Fordring, at de enten fik Lov at 
beholde den Magt, de havde taget 
sig, eller gik af.

Generalforsamlingen mente, at 
det er Redaktørernes Pligt at 
sørge for, at Bladet udkommer i 
ordentlig Stand, og at de har 
Ret til at kassere og optage Ar
tikler efter Behag; al den øvrige 
Magt er i Udgivernes Hænder. Man 
søgte saa vidt muligt at komme 
overens med Redaktørerne; men 
da de erklærede, at Redaktører
nes Vilje er det eneste, som gæl
der noget, at den er nok til at 
kuldkaste alle andre Fordringer 
og Hensyn, og da de ikke vilde 
give Afkald paa den Del af Mag
ten, som skal tilhøre Udgiverne, 
fratraadte Kierulff og Tonti deres 
Post, og II Gy. valgte saa under
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tegnede til midlertidige Redak
tører. — løvrigt takker vi de tid
ligere Redaktører for deres store 
og paaskønnede Arbejde, vi har 
aldrig haft noget at klage paa 

»Højen«s Indhold — tvertimod, 
vi beklager derfor meget, at Tonti 
og Kierulff er gaaet.

Niels Nøjgaard.
Hans N. Kristensen.

„Højen“s Tennisturnering.

Tennisturneringen, som nu er j De, som ikke vandt Præmien, 
Slut, er i enhver Henseende har ikke haft saa stolt et Udbytte 

forløbet godt; men ikke helt paa af Kampene som Ege Olsen;
den Maade, 
som var be
skrevet i for- 
rigeNummer 
af »Højen«. 
Saaledes har 
Slutkampen 

ikke fundet 
Sted paa H. 
I. K.s Baner, 
da Redaktio
nen er af den 
Mening, at 
det hele vilde 
blive for of
ficielt og vil
de miste for 
meget af den 
lokale Inter-

. Sejrherren med Bægeret i Haanden,

men dog kan 
de være gla
de over, at 
de har del
taget; thi det 
er utroligt, 
hvor stor en 
Øvelse man 
faar af en saa- 
dan Kamp, 
hvor man ta
ger sig rigtig 
sammen og 
trods Sved 
og Anstreng
else spiller 
sine 2 eller 
3 Sæt helt 
ud.

esse. —Tennis er en Idræt, som 
paa een Gang er fin, interessant 
og legemsuddannende, og den 
er nok værdig til at finde mange 
Dyrkere. Det er ogsaa glædeligt, 
at vor Turnering har vundet saa 
stor Tilslutning, og opmuntrende 
er det for Begyndere at se det 
smukke Spil, som er leveret i 
flere af Kampene.

Turneringens Afslutning fandt 
Sted Søndag den 3. Juni, hvor 
N. Nøjgaard efter Slutkampen 
overrakte Ege Olsen Præmien: 
et Sølvbæger med Inskription, 
ikke som oprindelig bestemt en 
Sølvplade, da Redaktionen ansaa 
et lille ægte Sølvbæger for langt 
mere præsentabelt end en Sølv
plade.
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Hermed bringer vi en Tak til 
Pastor Nøsen for den Velvilje, 
han har vist overfor Tennistur

neringen, og paa de tidligere 
Redaktørers Vegne til Hr. Hen
riksen for hans værdifulde Hjælp.

Turneringens Resultater:

Navn Vinder Sæt

Georg Grüner mod O. Knudsen 
E. Frederiksen „ H. Kjær 
H. Holbek „ N. Nøjgaard
Gustav Grüner „ Fr. Leudesdorff 
Kai Schmidt „ Karl Reddersen 
Fr. Hausl „ J. Jennes
J. Moltke „ H. Hansen
Gunnar Grüner „ W. Stentzer 
Aage Schmidt „ J. Hoffmann 
Fr. Overrødder „ J. Rasmussen 
Ege Olsen „ P. Madsen

O. Grüner 
E. Frederiksen 
H. Holbek 
G. Grüner 
Kai Schmidt 
Fr. Hausl
J. Moltke 
G. Grüner 
Aa. Schmidt 
Fr. Overrødder 
E. Olsen

(6-4) (6-3)
(6-3) (6-4)
(3-6) (6-3) (8-6)
(4-6) (6-2) (6-4) 
(6—0) (0-6) (6—3) 
(6-4) (6-0) (6-0) 
(6—2) opgivet
(6-0) (6-0)
(6-1) (6-0)' 
uden Kamp
(6-0) (6-0)

2. Omgang.

H. Holbek mod Kai Schmidt 
E. Olsen „ Aage Schmidt
Fr. Overrødder „ Gun. Grüner 
J. Moltke ,, E. Frederiksen
Gust. Grüner „ Georg Grüner

FI. Holbek
E. Olsen
Fr. Overrødder
J. Moltke
Gust. Grüner

(6-0) (6-3)
(6 — 1) opgivet
(6-1) (6-4)
(3-6) (9-7) (6-2)
(6—3) (4-6) (9-7)

3. Omgang.

H. Holbek mod Fr. Overrødder
Gustav Grüner ,, Fr. Hausl 
Ege Olsen „ J. Moltke

H. Holbek 
O. Grüner 
Ege Olsen

(6-3) (6-3)
(6-3) (7-9) (6-2)
(6-1) (6-0)

Slutkamp. (Hans Holbek meldte sig ud).
Ege Olsen mod Gustav Grüner | Ege Olsen | (6—0) (6—1)

Det synes jo unægtelig et I Ordet »oplagt« øjensynlig være 
mærkeligt Resultat af en Slutkamp af stor Betydning.
at være. For Gust. Grüner maa ; Redakt.

Tanker mod Sommerferien.

Har du hørt Vindens Susen 
i Marehalmen, den gribende, 

tungsindige Musik? Har du set 
Vesterhavet, naar det rejser sig 
i al sin Vælde, og Skumtopppene 
danser, og Bølgerne ruller hult 
og bragende mod Stranden, eller 
naar det ligger smilende i Sol

skinnet med svage Dønninger? 
Har du set Jyllands Hedesletter, 
hvor Lyngblomsten luer i den 
herlige Augustmaaned, og hvor 
Hjejlen fløjter sin klagende Sang 
i den sene Aftentime? Har du 
været paa Himmelbjerget? Har 
du været ved Vejle? Du siger 
Nej. Men vil du saa se, at du 
kommer der, og at du lærer lidt 
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af dit eget Lands Skønhed og 
Ejendommelighed at kende. Thi 
her er meget at se og lære. 
Hvorfor drømmer du stadig om 
at rejse til Udlandet for at se 
Bjerge og Skove, de blomstrende 
Dale og de dybblaa Søer, saa- 
længe du endnu ikke har set dit 
eget Land? Hvad vil du gøre, 
hvis Folk derude i det frem
mede spørger om, hvad Danmark 
er, det lille ukendte Land? Du 
vil intet kunne sige uden en Be
retning om vor Storstads trivielle 
Liv og den Virksomhed, som 
foregaar der, — det samme som 
enhver Udlænding kender fra sit 
eget Land. Det er rigtigt, at vi 
unge skal ud i Verden for at 
lære noget og forat udvikle vore 
Evner og vort Mod; men først 
bør vi lære vort eget Land at 
kende fra Syd til Nord, fra Øst 
til Vest.

Vi, der gaar i Skole og har 
vore store Ferier, vi har netop 
den bedste Lejlighed til at lære 
Danmark at kende. Vi har Tiden 
dertil, den som de fleste mang
ler eller nødig vil afse; men Pen
gene kniber det lidt mere med. 
Men da vi er unge og foragter 
Blødagtighed og ikke er bange 
for Anstrengelser, kan vi naa 
langt med smaa Midler. Har du 
ikke vidst eller forsøgt det, saa 
prøv. Nu kommer Sommerferien, 
og du tænker saa smaat paa, 
hvortil den skal benyttes. Læg 
da en lille Rejseplan, og tal da 

med dine Forældre om at faa 
lidt Penge til at rejse for. Faar 
du kun kort Tid og faa Penge, 
da maa du lægge en god Plan 
for at din Tid og dine Penge 
kan slaa til.

Cyklen er et ideelt Befordrings
middel; thi paa den kommer man 
langt i kort Tid. Har man god 
Tid og godeRaad, bør man fore
tage Fodture; thi da ser man 
langt mere og taler med flere 
Mennesker, og det sidste er af 
særlig stor Betydning, da man 
lærer de forskellige Menneskers 
Tænkemaade at kende.

Naar man er paa. Cykle, har 
man Trang til at sluge Kilome
terstene, og saa bliver Rejsen kun 
Sportskørsel, og Udbyttet af Na
turen og Seværdighederne bliver 
negativ. Man bør være to, da 
man altid vil føle Trang til Sam
tale, og man bør altid være gode 
Venner, da Uenighed er det vær
ste, der kan ske, naar man er 
paa Farten.

Man kan faa meget ud af en 
2 Dages Tur i Nordsjælland, og 
den kan gøres billig, naar man 
lever nøjsom og ikke er kræsen. 
Har man god Tid, bør man rejse 
til Jylland; thi Naturen varierer 
mere der end her paa Sjælland, 
den er barskere jog fremtræder i 
grovere, kraftigere Former, men 
er ikke saa yppig. Man kan leve 
billigt derovre. Kærnemælk faas 
gratis paa ethvert Mejeri. Om 

' Natten faar man Lov til at ligge 
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i Laderne i dejligt friskt Hø, og 
ofte hænder det, at den gæstfri 
Bonde, hvis man forstaar at 
komme ham ind paa Livet, giver 
én baade Aftens- og Morgen
mad. Hvis man er flere, kan man 
rejse med smaa Telte og paa den 
Maade leve uafhængig; men det 
er jo ogsaa en Del dyrere.

Det er vanskeligt at rejse sam
men, naar man er flere end to; 
— at være tre kan slet ikkegaa,— 
men er man gode Kammerater, 
kan det være umaadelig fornøje
ligt; men saa maa man sætte det 
som en ubrydelig Regel, at al 
Uenighed skal være bandlyst. 
Det kan være slemt nok med 
Hverdagslivets Smaaligheder og 
Pindehuggerier; men dobbelt 
slemt er det, naar man fører den 
Slags Ting med paa Rejsen; — thi 
man rejser jo netop for at komme 
væk fra den daglige Trædemølle.

Ja, det var altsaa en lille Op
fordring til mine Kammerater, 
store som smaa, til at faa noget 
virkeligt ud af Sommerferien. Her 
er ikke Plads til at give Raad 
eller en mere indgaaende Vejled
ning, hvorledes man skal lægge 
Rejseplaner eller rejse i det hele 
taget; men kan jeg være nogen til 
Hjælp dermed, kan enhver hen
vende sig til mig privat, og jeg 
skal med største Fornøjelse yde 
al den Hjælp, jeg kan. Jeg har 
lidt Erfaring ang. at rejse, ■— men 
ogsaa kun lidt. H. N. Kristensen.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres.

Husk Mor 
paa at købe 

HOLMS
MALT-KAFFE

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.

E. WALGREEN 
Manufakturforretning 

FREDENSVEJ 42 
Telef. Ordrup 1205.

C fa'. JPau Is en.
Jægersborg Allé 28 Tlf Ordrup 536

Tlf. Ordrup 12 og 512 7 If. (Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN 
MEL S GRYN 

Korn & Foderstoffer

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf Ordrup 12 og 512

KunstigeTænder
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 11, Charlottenlund.
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dDo Idtiv arterets ^Magasiner
lexis TV rem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

ØSTRUP’s 
Fægteskole 
Frederikkevej 8, 

HELLERUP 
Eftm.- & Aften

kursus. 
Telef.

ØBRO 2464 y. 
Program sendes!

Ordrup Bageri & Conditori
MICHAEL NIELSEN

!I8, Ordrupvej 118.
Morgenbrød bringes.

Tlf. Ordrup 135.

paa Si. Andreas Kollegiet
kan ti! Spejderpris købe:

Vindjakker - Stortrøjer HaiTHPßlldhpnklfPdpr Viklers ' RVgsække- Matrosjakker-Knæbenklæder ndlHllilHluUUlilvÆUUi Elektriske Cyklelygter 
og Lommelygter.

Specialitet: Tj| Cykle- Og Sportsbrug 
Hammondbenklæder af Vindjakkestof.

Forlang Prisliste tilsendt:

Spejder Depotet :: Nørregade 14
Telefon: Central 3186.
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„5900“ besvarer Hundens Hyl.

I sin Artikel mod mig sammen
ligner Hr. J. B. sig med en 

Hund, der hyler, fordi den er 
ramt; — det er jo en ganske 
pæn Sammenligning; — men for 
Resten lød Hylet lidt hæst, da 
Hr. J. B. flere Gange kun udvider 
mine Grundtanker, hvilket jokan 
være meget pænt af ham. Men 
saa kommer dette ulykkelige Punkt 
om de »talende« Navne, hvilket 
lader til at være Hr. J. B.’s Kæp
hest.

I Begyndelsen af sin Artikel 
giver Hr. J. B. mig Ret i, at det 
er forkert altid at paaberaabe sig 
de berømte Mænd; men senere 
skriver han, at han ved Hjælp 
af en »Portion« lærde Navne op
ponerede mod et Foredrag om 
Afholdsspørgsmaalet; jeg ved ikke, 
om Læserne deri kunde finde en 
lille Modsigelse, jeg vil undlade 
at udtale mig derom. Hr. J. B. 
skriver, at det kun er de færre
ste Meninger, man kan slutte sig 
til, drevet af egen Overbevisning; 
det kan jeg give ham Ret i; men 
derfor burde man heller ikke 
slutte sig til en saadan Mening 
uden først at have overbevist 
sig om, saa godt man formaar,— 
at man kan forsvare at slutte sig 
til den uden Fare for at blive 
ført frem ad en gal Vej.

Hr. J. B. skriver, at det ofte 
er højst blaseret og dumt selv 
at have dannet sig en Mening i , 

vanskelige Problemer, — hvilket 
Hr. J. B. kalder at »fabrikere« en 
Løsning; -■ men derfor bør man 
selvfølgelig heller ikke begynde 
med de vanskeligste Problemer; 
jo større ens Kundskaber bliver, 
des vanskeligere de Problemer, 
man beskæftiger sig med. Hvis 
Hr. J. B. mener, at det er blase
ret og dumt at »fabrikere« en 
Løsning paa et Problem, som 
man aldeles ingen Forstand har 
paa, saa er jeg af samme Mening 
som han; men gælder det om 
et Spørgsmaal, som ikke over
stiger ens Kræfter, er det da ikke 
langt mere beundringsværdigt at 
grunde sin egen Mening ved 
Hjælp af egne Beviser, som en
hver af Tilhørerne let kan forstaa 
fremfor med en »Portion« smukt 
lydende Navne, af hvilke de fle
ste Tilhørere maaskeikke engang 
kender Halvdelen?

Hr. J. B. skriver senere, at man 
bør læse Kritikerne før Forfat
terne. Har jeg maaske nægtet 
det? Men deraf følger ikke, at 
man absolut skal have den samme 
Dom, som der gaar igennem Kri
tikerne.

Hvorledes lød f. Eks. Kritik
kerne af H. C. Andersens Vær
ker herhjemme i Danmark, me
dens dog alle andre Landes Kritik 
var ham gunstig stemt? Hr. J. 
B. skriver, at det kan give ham 
en livsvarig Forgiftning at læse 
Værker uden at spørge sig for; 
det er rigtigt; men man kan sande
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lig ogsaa blive livsvarig forgiftet 
ved at rette sig efter en hvilken 
som helst Kritik.

Henimod Slutningen af sin Ar
tikel agiterer Hr. J. B. atter for 
de talende Navne, og han paa- 
staar, at det tilsidst dog er dem, 
der virker kraftigst; ja, maaske 
gør de det, fordi det lyder saa 
flot; men paa den Maade er det 
jo ingen Ting at tale for eller 
imod en Sag. Men hvis nu 
baade Foredragsholderen og Op
ponenten har samlet sigen »Por
tion« lærde Navne og slynger 
disse ud mod hvetandre, hvilket 
Resultat vil der saa komme ud 
deraf? Der vil aldeles intet Re
sultat komme uden Strid og Kævl. 
Paa denne Maade faar mansande
lig ikke sin Modstander overbe
vist.

Hr. J. B. slutter sin Artikel med 
at raade enhver til ikke i Angsten 
for fremmede Autoriteter kun at 
anerkende sin egen Mening; 
selvfølgelig skal man ikke frygte 
fremmede Autoriteter, og det gør 
man saa meget des mindre, naar 
man har tvunget sig selv til ved 
ihærdigt Arbejde at tage sin egen 
Dom. Men selvom man har sin 
egen Mening, hvorfor skulde man 
daikke alligevel kunne anerkende 
andres? Og hvis man skulde 
blive overbevist om, at ens Me
ning var forkert, — altsaa ved 
bedre Beviser end en »Portion« 
klingende Navne, — da burde 
man selvfølgelig bøje sig og ikke 

være for stolt til at indse, at man 
havde taget fejl.

Saa raader jeg da til Slut en
hver til ikke at følge Hr. J. B.s 
Ideer for derved at undgaa at 
blive et Dusinmenneske, som 
aldeles uselvstændigt grunder sin 
egen Mening paa andres, hvorved 
man sandelig ikke plejer at blive 
udviklet. Og hvis man ikke alle
rede i Skoletiden begynder at 
arbejde selvstændigt, at have sin 
egen Mening og fatte sin egen 
Dom uanfægtet af alle modstri
dende, kort sagt: at staa paa 
egne Ben, da vil man aldrig blive 
et karakterfast, viljestærkt og 
dygtigt Menneske. »5900«.

Rejseindtryk.
Fra »Højenes udsendte Korrespondent.

Sagte, næsten umærkeligt gli
der Toget ud fra Malmø 

Hovedbanegaard. Mageligt læner 
jeg mig mod de bløde Puder og 
ser ud over den bølgende Folke
mængde paa Perronen. Farten 
tiltager mere og mere, og snart 
iler vi forbi leende Strande, gen
nem mørke, dystre Skove, over 
Broer videre mod Stockholm. 
Følgende Morgen bruser Toget 
ind paa Centralstationen i Sve
riges Hovedstad.

Jeg staar paa den store Ter
rasse foran Centraltorvet. Bilerne 
kører truttende og osende frem 
og tilbage, Menneskene strømmer 
ind og ud af Stationsdørene, — 
Sporvognenes Klimpren høres 
gennem den øredøvende Larm.

Overalt florerer Gadelivet som
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A. FONNESBE
TELEFON

6312
68, ØSTER B

/ skraas foi

- - - - - - - -  Østerbros st
Stadig Tilgang i nye, fikse pyntedi

Enestaaende Udvalg i BLOMSTE

Nye, fikse Voile Sommer-Bluser 350,
Lærreds- og Pique Nederdele fif 

Stort Udvalg i moderne Stoffer i Voile, Frotté, Pique o 

Store Partier i nye fikse SCHWEIZER-KRAVER 25

(CEemærE "Tldstillim
Amerikanske Silke

DAME-UNDERTRØJEN „New York“ fin Sommer-Kvalitet 98

Brede Helsilke Libertybaand 58 0., 68 0

W5F Se Vinduerne og Ud
Husk det store Ekstra Salg oi
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CH’S UDSALG
ROGADE RR ™"
Trianglen. W ■ 6 312

irste Udvalg - - - - - - - - -  
» DAME-HATTE (lyse Modefarver). 
R, ESPRIT og HATTEBAAND.

I00 , 450, 500, 600, 700, 800 til højere Priser.

s Facon 1150, 1350, 1550, 1800 Prima Stof. "W® 
g Garbardine til Bluser, Nederdel og hele Dragter. 
0., 38 0., 48 0., 65 0., 95 0., enestaaende billigt, 

disse Priser er under yg af Værdien. 

ren og Uinduerne). 
»strømper 1,95, 2,50. 

landsker alle Priser og Farver, 

t Prima Rococo Tüll til BLUSER 1,38 Mtr.

98 0. Haarbaands<Rester alle Farver.

stillingen ved Porten. “Wt
3 Ferie Salg i Juli og August.
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tidligere, ja maaske endnu liv
ligere. Paa Gadehjørnerne ser 
man tit nogle Mennesker sam
lede i smaa Klynger ivrig dis
kuterende. Diskussionen drejer 
sig sædvanligvis om Dagens 
Emne, den socialdemokratiske 
Konference i Byen eller om Dyr
tiden. Paa Færger, Dampere, i 
Sporvogne eller Kaféer, kort sagt 
overalt, diskuteres disse Emner. 
De alvorligste Samtaler om Fred 
eller Politik blandes sammen med 
naive Ytringer om Kød- og Kar
toffelpriserne eller om Politiet. 
Denne »Sekt« maa nu døje me
gen Spot og Haan paa Grund 
af dens brutale Indgriben i den 
store Kartoffeldemonstration paa 
Söder.

Militæret ejer en ejendommelig 
Indflydelse og Popularitet i disse 
Tider. Saaledes fortælles der, at 
engang, da Garden skulde mar- 
schere til Slottet, ankom kun Mu
sikken derhen; de andre var 
stukket af, og først et Kvarter 
derefter kom de traskende hilste 
af Folkets begejstrede Tilraab. Det 
var Socialisterne, der havde vist 
deres Magt og trodset Militaris
men.

Paa Tilbagerejsen fandt jeg, at 
medens man i Stockholm var op
hidset, diskuterede eller løb rundt 
for at agitere for sit Parti, tog 
man det i Malmø med mere Ro. 
Her holdt man mest af ved en 
Pilsner eller en Kaffe at disku
tere Dagens Begivenheder. Ved 
Middagsbordet kunde man endog 
blive hidsig, men glemte kon
sekvent aldrig den reglementerede

GØR DERES INDKØB HOS
»HØJEN«S ANNONCØRER!

Snaps, Hele Byen var i Mod
sætning til Stockholm præget af 
Jovialitet og Letsindighed. Dog 
kunde man ogsaa her føle Kri
gen i de højt opskruede Priser 
paa Levnedsmidler og andet.

Opholdet i Malmø var dog af 
kort Varighed, og nogle Timer 
efter Ankomsten gyngede jeg 
paa det blaa Hav. Under Over
farten lagde jeg som Klassiker 
Mærke til en gammel, hedensk 
Skik, som endnu lever og efter
følges, endog i vore oplyste Tider. 
Jeg saa nemlig paa Fordækket 
hist og her bagved Kasser og 
andre Ting nogle Figurer ivrigt 
beskæftigede med en mystisk 
Offerhandling. De ofrede til Ha
vets Guder! Dog fandt jeg til 
min store Forbavselse, at Offer- 
formularet ikke var nøjagtigt det 
samme; thi en eller anden spa
rede paa Ordene, mens andre lod 
»Ordenes Strøm flyde gennem 
Tændernes Gitter« efterfulgt af 
det mindre klassiske Aaaa — æ!

^11^

Præsentation
af to præsentable Fyre.

Jeg vil gerne præsentere de ny 
Redaktører for Læserne. — 

Pas paa! og lad være med at le 
ad dem, for de er flinke Menne
sker, men — rædsom sjove Fyre. 
Bare jeg tænker paa dem, sprut
ter min ellers veldresserede Fylde
pen af indeklemt Latter. — Hva? 
I har aldrig set dem, det var 
Skade, saa maa jeg altsaa begynde 
med at beskrive Indbindingen.

Hans N. Kristensen, der ud
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mærker sig ved »høj Alderdom« 
og Lorgnetter, er en stærk, sejg 
Jyde - Morsingbo - endelig 
ikke at forveksle med Molbo! 
Naar han har Hat paa, ligner han 
et almindeligt Menneske, men 
uden...........Forestil Eder blot 
et Hoved med strittende, (børste
lignende) ret opstaaende Haar, 
nogle til Tider lynende, til Tider 
smilende Øjne, og naar hertil 
lægges en 10 Tommer bred »Co- 
choladeskuffe« (Subjektets Beteg
nelse for andres Mund), har I 
Billedet af Fyrens Fysionomi.

Den anden, Niels Nøjgaard kal
det, ser ikke slet saa skrækind
jagende ud af sit lille med Brak
tud prydede Fjæs. D’hrr. er Re
præsentanter for Danmarks Stolt
hed og Støtte — den jydske og 
sjællandske Landbostand. — Med 
grueligt Slid har jeg vænnet først
nævnte af med at sige »a« i Ste
det for »jeg«.

De redaktionelle Bemærkninger 
vil vise, om det er lykkedes mig 
— — nej Stop, jeg glemte rent, 
at Journalister og Konger altid 
siger »vi«, hvor almindelige døde
lige nøjes med »jeg« 1

De er begge store Begavelser 
(? ?) og vil uden Tvivl føre 
»Højen« til en om mulig endnu 
finere Fremtid! Kristensen, ogsaa 
kaldet »Gamle« og »Onkel« (for
modenlig paa Grund af hans 
høje Alder!) er kendt som en 
god Prædikant og en Fuldblods 
Piberøger å la cand, theol. —

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

C^v. Christensen,
17 Eindegaardsvej 17

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

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

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

VARERNE BRINGES OVERALT.

Ejnar Kirkebjerg
Boghandel :: Papirhandel 

:: Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

Kaffe Kaffe
JAVA-MØLLEN

L1NDEGAARDSVEJ 11 
TELE. ORDRUP 1311 

NB. Prøv min Solo Kaffe. NB.



106 »HØJEN«

ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret 

- - Manufakturforretning. - - 
Egen Systue for Dame-Garderobe.

...mu i  i ii n, ^1111111111111 iiiiiiiiiiii   Mimi! miiiiiu mminii nu   mm «un tm>  mm mm mim   । mm n .hiiiiiiiii mi 11» i mm iiiiiiiuu i i nin i

i Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINGEN Telf. Ordrup
6 3 5. „T U B A L-K A 1 N“ 6 3 5.

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

PAA LAGER: Grammophoner, Pathefotier, Plader og Stifter m. ni.
■ Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophoner.
■ Alt Arbejde udføres solidt og godt.

Dyreliavegaards 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- 

$ 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

■ r v y v v ty v ▼ ▼ y ttytvvtwtwwwi a
c -ä, jk jk A. a A jL A A A A A. j ■

S w. T. EBBESEN S EFTF. g
g Køti- off Flæskeudsalff
g 10 9, ORDRUPVEJ109 ®

Telefon Ordrup 98 Telefon Ordrup 98
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Skjold Møller, der ligger paa Kom
munehospitalet, er i langsom Bed
ring. Han har nu ligget syg siden 
midt i Marts; men hans unge Kræfter 
og hans uudtømmelige Humør har 
sejret over Sygdommen. Desværre er 
hans Kammerater forhindret i at besøge 
ham ret ofte paa Orund af den uhel
dige Besøgstid, nemlig fra KL 12—1. 
Vi bringer ham saaledes en Hilsen gen
nem Bladet og ønsker ham god Bed
ring og haaber at se ham blandt os i 
3. Oy. næste Aar.

—o —
Skovturen, der afholdtes d. 5. Juni, 

fik et glimrende Forløb. Vejret, som 
om Morgenen syntes mindre godt, var 
udmærket og bidrog i høj Grad til det 
gode Udfald. Kl. l‘/4 afmarscheredes 
der fra Skolen under Musik fra Skolens 
Orkester, der under Hr. Pastor Nøsens 
Ledelse gav mangt et godt Nummer til 
Bedste. Maalet var Hjortekær, som 
man naaede ved Tretiden. Her legede 
man og spiste den medbragte Mad. 
De mindre Elever legede for sig selv 
et Stykke fra Mosen, hvorimod de 
større holdt sig i Nærheden af Vandet, 
hvor Tiden udnyttedes paa den bedste 
Maade. 2. Gy. sang lystige saavel som 
alvorlige Sange, hvilket vakte Interesse 
hos alle de øvrige Elever. Hr. Hen
riksen foranstaltede forskellige Lege, 
og Tiden forløb udmærket. Kollegiet 
trakterede med Sodavand og ikke som 
de foregaaende Aar med Kaffe m. m. 
Grunden dertil var de vanskelige Ti
der. — Det er jo ogsaa langt mere 
praktisk at lade Eleverne selv med
bringe alt; thi alle véd, hvor vanske
ligt det er at faa Brød- og Sukkerkor
tene til at slaa til. Kl. godt 5 gav 
Hornorkestret nogle Numre, og derefter 
begyndte Hjemmarschen. Det var her
ligt at vandre gennem Bøgeskoven i 

Takt med Musikkens Toner, og alle 
havde da ogsaa et glimrende Humør. 
Kl. 7 naaede man Skolen. Orkestret 
spillede Kong Christian og Fanemar- 
schen, hvorefter man skiltes. Vi takker 
herved Skolen for Skovturen, der var 
til Glæde saavel for de store som for 
de smaa.

—o—
Fotografierne af Skolen er nu blevet 

tilsendte. Der er 19 forskellige Billeder, 
gennemgaaende meget smukke. Særlig 
smukke og interessante er Billederne 
fra Legesalen og Skolens Samlinger.

—o —
En Flok unge Damer fra Købmands

skolen i København besøgte forleden 
Dag Kollegiet og blev vist rundt alle 
Vegne. De havde stor Fornøjelse af 
alt, hvad de saa, undtagen af Udsigten 
fra Taarnet, da den desværre ikke var 
saa lidt begrænset paa Grund af det 
nye Udførselsforbud mod Blik til Sve
rige.

—o—

Hvad maa man høre!
Spejderne har dannet en Tibomstille- 

klub paa Pladsen med de tre Generaler 
i Spidsen.

Det siges med Bestemthed, at et 
Menneske fra 2. Oy., som ikke er noget 
Slangemenneske, har tabt 10 Pd. Fedt 
paa Skovturen, og at Grunden dertil 
var Marschturen og Hornblæsning. 
Endvidere har samme Menneske faaet 
en Vækst paa Næsen. Ved nærmere 
Undersøgelse har dét vist sig at være 
Spiren til et Øltræ.

Paa Grund af sin Ukendskab til Ma
tematik er en vis Klassiker ude af Stand 

I til at faa sine Lommepenge til at slaa 
til, da han ikke kan regne med uende
lig smaa Størrelser,
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Bøger
Anton Andersens Boghandel
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
Musik

Papir

Tapet

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

Import af ægte Havanna-Cigarer
HQ ved B. ROSENBAUM, QQ 

JÆGERSBORG ALLÉ
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

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

J Fda & Gustav Krog 11
Fotografisk Atelier.

L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. J
I Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090.

/i SPlader og fdims fremHaldes, og Stilleder forstørres for flmatører. IV

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

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves,
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Baade i D.-Klubben og i Privat
livet har han i alvorlige Taler 
revset de skyldbetyngede og kæm
pet forskønne Idealer. Den anden 
er først og fremmest fanatisk 
Klassiker og har som saadan 
brudt mangen en Lanse i Kam
pen mod Dragen (Il Oy. mat.) 
Snart var Stridens Æble Spørgs- 
maalet, om de sproglige havde 
mere at læse end Matematikerne, 
snart om hvem af dem, der op
førte sig bedst (sandelig en sjæl
den Strid blandt Skoledrenge!)

Begge gaar med Heltemod den 
vanskelige Stilling i Møde; og 
vi haaber alle, at Solen maa skinne 
paa deres Arbejde, og at Fru 
Fortuna maa skænke dem mange 
Abonnenter, rige Annoncører og 
sidst, men ikke mindst flinke 
Medarbejdere.

Gammel Medarbejder.

(NB. Træk Halvdelen fra, saa 
bliver Sandheden tilbage! Forf. 
Anmj

Tegn Abonnement!
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 -

ARNE HINDSHOLM

Kendte Ansigter.

O. Knudsen fortæller Røverhistorier.
. . . løvrigt henvises til nedenstaaende Ar

tikel.

En Skikkelse, der snart forsvinder.
eg har lovet Redaktionen at 

skrive en Artikel, — jeg er 
fortvivlet, — jeg kan ikke — ved 
Jupiter; hvad skal jeg gøre?

Jeg er lige ved at blæse Re
daktionen en lang March og sætte 
mig hen til Klaveret og søge 
Trøst og Lindring der. — Da 
kommer den forløsende Tanke: 
Knudsen, hint miskendte Geni, 
der nu skal forlade Skolen. Det 
vilde dog være den største Synd, 
om dette skulde gaa upaaagtet 
hen. Her er derfor hans »Liv 
og Levned« og nogle Grundtræk 
af hans Personlighed.

Første Gang jeg saa O. K., be
svimede jeg, han lignede bestemt 
(siger og skriver) en Grævlinge- 
hund, var svær i Bagen, kalve
knæet og havde Shagpibe i Flaben 
(undskyld det grove Udtryk; jeg 
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mente indenfor Tændernes Gærde).
Naa, der var nu lidt Løgn i, 

hvad jeg her sagde; men det er 
der ogsaa i alt, hvad Knudsen 
siger (Regel uden Undtagelse).

Hvad Realisten O. K (mon 
det er en Skæbnens Ironi, at Or
det læst bagfra siger KO) ellers 
udmærker sig ved, er foruden 
Matematiken Disputerekunsten. 
Diskussionsklubbens Arbejde har 
hos ham baaret gylden Frugt. 
Han ses altid i ivrig Samtale med 
Elever fra Underklasserne. Hans 
Vrøvle- og Løgnehistorier er altid 
Genstand for begejstrede Sympa
titilkendegivelser.

Han ynder meget at optræde 
som Lyriker, har saa Haaret hæn
gende ned over Panden, er møg
beskidt (eller solbrændt?) og har 
som Regel bart Bryst — altsam
men for at komme til at ligne en 
Sydlænding og derved skabe 
Stemning for sine poetiske Ud
gydelser. Man henfalder i Ekstase, 
som det dog ofte hænder, at man 
bringes ud af, naar Stanken af 
Shagpiben mærkes alt for stærkt.

Naah, Knudsen, old boy, glæde
lig Eksamen og . . . Shagpibe
rygning derefter. □

Vi kan meddele »Højen«s 
Læsere, at der vil udkomme 
2 Numre i Sommerferien.
Alle, som ellers plejer at 
faa Bladet paa Skolen, bedes 
skrive deres Adresse op og 
give os den. Red.

BREVKASSEt

Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder.

—o —
Til Trods for Sommerferien 

maa »Højen«s Medarbejdere tage 
sig sammen og levere Bidrag til 
Sommerferienumrene.

—o—
En Moder: Vi kan desværre 

ikke tage os af Deres Henven
delse; den kan kun rettes til Sko
lens Opsynshavende.

—o—
Sekretær: Beretningen fra D- 

klubben kommer sammen med 
Oeneralforsamlingsreferatet.

—o—
Quidam: Deres smukke Digt 

skal komme i næste Nummer.
—o—

J. B.: L-Samtale NR I optages 
i det følgende Nummer.

—o—
W. B.: Deres Artikel kommer 

i Sommerferien.
—o—

E. L.: Deres Artikel er mindre 
I godt egnet til Formaalet.

I Skakturneringen. |
Vi maa beklage, at den sorte 

Konge mangler paa Skakbrædtet 
i sidste Nummer. Desuden maa 
vi gøre opmærksom paa, at Skole
bladet »Striks« har opgivet, med 
andre Ord at vi har vundet, hvil
ket de færreste vist er blevet klar 
over. Endvidere ønsker »Striks« 
et Revancheparti, som vil blive 
spillet efter Sommerferien. Red.
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Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
” Frede nsvej 7. "

——• A a be rit 9—3 ©g Lørdag Aften 6—8. •—
Renten er 3'/2 “/» p. a. paa almindel. Vilkaar. 

4 °,0 p. a. paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check

Telefon Ordrup 117.

Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Sparebøsser udlaanes.

O Jægersborg Allé 9 Viffffü RvHim 3 Jægersborg Allé O J Tlf. Ordr. 1186 J VlggO DJi Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM“
ORDRUPVEJ 104

sælger endnu i denne Maaned 
brunt Fodtøj samt

Stoffodtøj'.
Bemærk Priserne

i Vinduerne.

Herreekviperingen
ORDRUPVEJ 104

Stort Udvalg i Straaliatte 
og Herrelingeri.

SKOLEDRAGTER i alle Størrelser 
sælges til meget billige Priser.

N. F. Jensen.
fhr Rasmn^pii (Th. Holbeck’s) SøbadeanstaltLill • lyUdlllUødtll ligefor Traverbanevej, Charlottenlund,

anbefales. 
Sæsonkort- Voksne 10 Kr. Børn 6 Kr. 12 Billetter (Voksne) 2,35, 12 do. (Børn) 1,40

I Sommerferien Oprettes Svømmekursus. Elever fra St. Andreas Kollegium 10 pCt.
Kabat naa sæsonkort. :0: Herlig Sandbund. .o: Billigste Badeanstalt i Charlottenlund. 
------------------------------- Ærbødigst

M. JENSEN, Gymnastik- & Svømmelærer,
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SKRÆDDERIET „BERNSTORFF
ved Niels Røssberg

1. Ki 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.
Em masvej 5.

Telef. Gentofte 516.

Specialitet:

Hjemmebagt 
Leverpostej.

'■ ♦

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

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. 
Varerne bringes overalt.

Specialitet;

Fine 
sukkersaltede 

Skinker.

Gør Deres Indkøb hos „Højen“s Annoncører!

Chokolade- og Confeetureforretningen fe
G Jægersborg Allé 20 C

Olga Jensen. (

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

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

too c ri r\ q

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
|| " For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartalet.

IjaaIav ForPostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og O HH KOSlBl Gentofte: 45 Øre Kvartalet.li)» 3 UH For Postabonnenter andre Steder-. 50 Øre Kvartalet.
® 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


