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Sportsridning.
Ved Willy Boltern.

I—I estens første Tæmning, etaf I 
1 1 de største Resultater Men
nesket har opnaaet overfor Dyre
riget, var ikke een Dags Værk, 
men blev ligesom alle store For
bedringer tilvejebragt gennem en 
fremadskridende Række af Op
dagelser og Forsøg. Mennesket 
undertvang først de mere under
ordnede Dyr.

I mange Aar brugte man Oksen, 
Æslet og Kamelen i Stedet for 
den hurtige, smukke Hest. Orun
den til, at dette ædle Dyr var 
det sidste, som blev undertvun
get, har maaske været, at Man
dens indskrænkede og unøjag

tige Kendskab til Hestens Natur 
ikke gav ham tilstrækkelige Mid
ler ihænde til at beherske og 
bevogte den. Menneskene er i 
næsten alle deres Opdagelser og 
Opfindelser gaaet ud fra et eller 
andet simpelt Princip ogharefter- 
haanden udviklet det til større 
og større Fuldkommenhed.

Det første Vink om Brugen af 
Elektriciteten fik man derved, at 
Franklin drog den ned fra Sky
erne ved Hjælp af sin Drage; 
nu er den Midlet til at bringe 
Tanken fra Land til Land med 
en Hurtighed, som lader selv 
Tiden forsvinde. Paa samme Maa- 
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de blev Mennesket kun ved For
søg og Iagttagelser bekendt med 
Hestens Kraft.

Efter paalidelige Efterretninger 
har Hesten næsten i fire Tusind 
Aar været Menneskets Tjener, 
har understøttet det i dets Ar
bejde, og bidraget til dets Be
kvemmelighed i samme Grad, 
som det besad Duelighed til at 
benytte den.

Forskellige Lande har forskel
lig Slags Hestedressur, men over
alt blev de første Skridt hertil 
gjorte paa en saa raa og lige
gyldig Maade, at man næppe 
kan betragte dem som en Be
gyndelse til den Bekvemmelighed 
og Nydelse, som Brugen af He
sten nu yder os. De dannede 
Grækere red ligesom Nordafri
kas Folk længe uden Saddel og 
Tøjle, de styrede Hesten ved 
Stemmen, Haanden eller en let 
Kvist. Endelig blevTøjle og Bidsel 
indført, men der hengik Aarhun- 
dreder, inden der kom noget i 
Brug, som man kan kalde en 
Saddel. Naar man erindrer, at 
Menneskene i tusinde Aar for 
at beskytte Hovene kun befæstede 
Metalplader ved saadanne klod
sede Midler som Remme og 
Stropper, inden de faldt paa en 
saa simpel Forbedring som Søm, 
ser vi her et Bevis paa, hvor 
langsomt Ridekunsten har udvik
let sig, inden den naaede sit nu
værende Standpunkt. (Sluttes).

Lille „litterær“ Samtale Nr. 1
H. C. Andersen.

u spurgte om, hvorfor jeg 
holder saa meget af H. C.

Andersen, og om hvad det er, 
der gør mig saa taknemmelig over
for den kære gamle Æventyrfor- 
tæller. Jo, det skal jeg saamænd 
gerne sige dig. — Ser du, jeg 
elsker næsten alle hans Æventyr 
og synes godt om meget af, 
hvad han ellers har skrevet. Men 
det, jeg vil takke Andersen mest 
for, er ikke den æstetiske Ny
delse, han har beredt os, men 
meget mere det, han har lært os 
allesammen. For du har da vel 
mærket, at der er en dyb Vis
dom og gode kloge Raad at finde 
i alle hans Æventyr. Snart skal 
vi opdrages til Høflighed, snart 
til Kærlighed og Beskedenhed. 
Til andre Tider skænder han paa 
Storagtighed og falsk ydre Skin, 
men det, som jeg fremfor alt har 
lært af denne »grimme Ælling«, 
er at se Æventyret, Livets store 
fabelagtige Æventyr, i alt og 
paa alle Steder.

Jeg gik en Dag inde i Fri
havnen. Der laa en Stabel Tøm
mer og ventede paa Skibslejlig
hed . . . Straks stod der i Fan
tasien et Billede af det lille Træ 
i den store smukke Skov. Jeg 
fulgte i Tankerne Træets Liv, 
saa det i grøn Foraarskjole og 
med tung hvid Sne paa Grenene, 
saa det blive stort og rankt og 
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hørte det falde for Øksens Hug, 
der gav Genlyd i den frostkling- 
rende Skov. Det blev siden 
skaaret itu til Planker, for at det 
endelig kunde »komme til at gøre 
Nytte« for al den Sol og Regn, 
Vor Herre havde givet saa meget 
af .... Nu laa det her, skulde 
maaske til Grønland, maaske i 
Krigen, havde altsaa et langt, 
langt Æventyr foran sig. Saa 
længe Jorden er til, vil denne 
Stamme ogsaa være der, tilsidst 
kun som Stof i nye Planter med 
nye Historier. — Se det er »Li
vets store Æventyr«; det er at 
kunne se Sammenhæng og En
heder overalt. Du maa endelig 
ikke tro, at det kun erde levende 
Væsner, der har hver sit Æven
tyr; nej, Tingene, det forarbejdede 
kan ofte fortælle meget mere. Jeg 
har i Dag gaaet et Par Mil langs 
Vesterhavets Kyst. Paa Vejen 
saa jeg to Vrag. — Du store 
Kineser, hvor de kunde fortælle, 
det var baade op af Stolper og 
ned ad Vægge! Det ene talte 
om et fint, nymalet Jernskib, der 
løb for fulde, hvide Sejl, om den 
uhyggelige mørke Uvejrsnat, da 
Sejleren blev drevet ind mod 
Jyllands ubarmhjertige Kyst, om 
de frygtelige Bølger og om de 
uforfærdede Redningsmænd. Jeg 
kan ikke huske alt det, som Vra
get fortalte, det gik saa hurtigt, 
saa selv en Stenograf maatte 
opgive at følge med.

Har du nogensinde hørt Na

turen selv fortælle. Naa ikke, 
det har jeg. Forleden fortalte 
Galopbanen mig sin Historie, og 
den var god. — Vi vandrede 
sammen tilbage til den Tid, da 
der her var en Fjord, som skar 
sig ind i Landet, da Bjørn og 
Vildsvin tumlede sig i Skovene 
langs Fjorden; vi fulgtes ad til 
den Tid, da Fjorden blev Sø og 
Mose, da Stenalderfolkene boede 
i Huler ved Strandbredden. Saa 
gik det strygende ned gennem 
Tiderne, jeg lærte store historiske 
Begivenheder og druknede Folks 
Tragedier at kende. Endelig naa- 
ede. vi Nutiden. Den kunde ingen 
af os fordrage, især ikke den 
stakkels Mose, der i Egenskab 
af »Galopbane« skal bære Dan
marks Blomst — Pengebour- 
goisiet.

Naa, Æventyret er for stærkt, 
det slipper ikke let sit Bytte. 
Forstaar du nu, at jeg takker H. 
C. Andersen, fordi han har aab- 
net vore stokdøve Øren for Æven
tyret? Vel har man før hørt 
Historiens »Minder suse«, men 
aldrig lagt Mærke til de smaa 
dagligdags Tings Historie.

J. B.

Skovshovedvej 18, Charl.

" “^1
BIDRAG til næste Nummer og 
al anden Korrespondance inden

i Skoleaarets Begyndelse bedes 
sendt til
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Broder Musterle.

S aa døde da gamle Broder
Musterle! For dem, der for 

mange Aar tilbage nød godt af 
hans kærlige Pleje, dukker Min
derne frem, hvor forskelligartede 
og hvor mangfoldige er ikke 
disse om 
dennegode 
Mand. Her 
er et Par 
enkelte af 
de mange!

Da Kolle
giet i 1898 
fejrede sit 
25 Aars Ju
bilæum, og 
Rektor med 
Patres samt 
de forhen
værende og
daværende Elever var samlede 
til Festmiddag i den store 
Legesal, saas gennem den aabne 
Dør Broder Musterles krøllede 
Hoved ude paa Gangen. Under 
stormende Jubel blev han trods 
sin Protest med Vold og Magt 
ført ind i Salen, og i en mere 
velment end velformet Tale — 
dannet i Øjeblikkets Inspiration — 
blev han fejret som den elskede 
Doktor Musterle og som den 
dygtige Maler i Kollegiets store 
Bygning. Hvor stille var ikke 
den Tak og hvor beskedent ikke 
det Buk, hvormed han hurtigt 

trak sig tilbage, han, der saa fuldt 
ud fortjente den Ovation, der 
bragtes ham.

Og hvor mangen en god Lat
ter har vi ikke faaet over hans 
mislykkede Kakkelovnsrensning i 

Injirmeriet. 
Han frem

skaf fede 
saa meget 
Sod i hele 
Værelset, 

at de to Ele
ver, der net
op da var 
syge, ligne
de veritable 
Borgere i 
Negerrepu- 
blikken Li
beria tillige

med Seng og Alkoveomhæng og 
det hele. Men da de atter efter 
grundig Renselse blev hvide 
Mennesker, var Sygdommen for
svunden.

Drenge er Drenge! Kunde de 
spille Broder Musterle et Puds, 
gjorde de det i god Mening. 
Særlig gik det ud over hans 
hømopatiske Midicin Nux vomita, 
der smagte som Likør. For alle 
mulige og umulige Sygdomme 
ansaa Eleverne det for et ufejl
barligt Middel.

Og saa var Broder Musterle 
»Schwaber«, At disse først fik 
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deres Visdomstand og dermed 
den rette Brug af deres Forstand, 
naar de blev 70 Aar, var en 
Kendsgerning', der atter og atter 
blev foreholdt Broder Musterle, 
og som han altid afviste med 
sit Yndlingsudtryk: »Macht keine 
Schwagheiten.«

Men til Trods derfor var han 
klog nok, naar der skulde Alvor 
med i Sygeplejen. Saa kom hans 
gode Hjerte og store Kærlighed 
til alle rigtigt frem paa hans egen 
beskedne Maade, og saa kunde 
det hænde, at selv den klogeste 
og længste Elev blev den mind
ste overfor den lille Broder Mu
sterle.

Hans Minde være velsignet.
En taknemmelig Elev 

af Aar gang 1874.

Den forbistrede Eksamen!
Jeg har lige været oppe til Eks

amen. — De kan rigtiknok 
tro, den var slem — Eksamen 
selvfølgelig; ja, Karakteren var 
nu heller ikke for god, — for 2 
er jo ikke det allerbedste, man 
kan faa. Grunden var vel nok 
den, at jeg var saa frygtelig 
nervøs.

Jeg skal nemlig sige Dem, jeg 
havde spist Frokost inden jeg gik 
hjemmefra, det skal ikke være 
godt, siger Bøttern, men hvem 
kan vide det? Resultatet af denne 
»Eksamensfrokost« blev, at Hu

kommelsen gik samme Vej som 
Maden.

— Jeg ved ikke om De, min 
kære Læser, nogensinde har været 
•»oppe«. — Naa ikke! —

Jeg vil heller aldrig raadeDem 
til det, for man dumper saa let 
— især naar man ikke kan noget. 
Ja, De trækker maaske paa Smile- 
baandet, men De kan være for
sikret om, at det er ikke mor
somt at gaa op til en Eksamen 
— og dumpe, for var det mor
somt, bestilte man ikke andet 
hele sit Liv igennem end at gaa 
omkring og dumpe.

Aa — disse Eksaminer! Disse 
Eksaminer! Alene Synet af Lære
ren og Censoren er jo nok til at 
faa Blodet til at isne i en tapper 
Mand.

Og saa hele dette Scenearran
gement! Det er frygteligt!

Først Eksamensbordet\ Jeg fri
stes til at kalde det et Skafot, og 
ligesom de rigtige Skafotter er 
det overtrukket med Klæde. Der 
er bare den Forskel, at paa et 
rigtigt Skafot bruger man et rødt 
Klæde, her er det grønt. — Jeg 
antager det skal hentyde til Haa- 
bet; Haabets Farve er jo grøn.

Det er skam et rart Haab.
Saa den uundgaaelige Vand

karaffel med Glas omkring. Det 
eneste, der her mangler, er nogle 
Rugbrødsskorper; — saa kunde 
man da sige, at man havde været 
i Fængsel — paa Vand og Brød.

For Eksamensværelset er ikke 
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andet end et Fængsel. Man er 
ligesom i de rigtige Fængsler 
ked af, at man skal derind, men 
er skam ogsaa glad, naar man 
faar Lov at slippe ud.

Og saa endelig de henrivende 
Navnelister, som Læreren og Cen
soren benytter til at skrive Nul
ler paa (!!)

Censoren! ja min Haand den 
ryster, naar jeg skriver dette frygte
lige Fremmedord. Væk med Frem
medord-Eksamen og Censoren 
ikke sandt Onkel.

Naa, tilbage til Censoren.
Det er Skarpretterens Haand- 

langer. Og hvem er Skarprette
ren?

Det er Læreren. (D’hrr. Læ
rere bedes om ikke at blive for
argede; jeg siger det ikke saa 
slemt, som jeg mener det).

Disse to — Skarpretteren og 
hans Haandlanger — hvad be
stiller de da?

Ja det skal jeg saamænd sige 
Dem. De sidder paa deres re
spektive Sæder — eller Stole og 
morer sig over alle mine Dum
heder; af og til drikker de Vand 
— vel sagtens for at skylle mine 
Dumheder ned; — men den, der 
ikke morer sig, kan min kære 
Læser vel nok tænke sig, er

Eksaminanten.

OØR DERES INDKØB HOS
»HØJEN«S ANNONCØRER!

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.

BARBER- & 
FRISØRFORRETNINGEN

1 Fredensvej 1
anbefaler sig.

Cfjr. ^Paulsen.
Jægersborg Allé 28 Tlf. Ordrup 536

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

S. EBBESEN
MELA GRYN 

Korn & Foderstoffer

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

Kunstige Tænder
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 11, Charlottenlund.
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"Th Id kvarterets SYlagasiner
FÄlexis ^Orem

Ilf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

ØSTRUP’s 
Fægteskole 
Frederikkevej 8, 

HELLERUP
Eftm.- & Aften

kursus.
Telef. •

ØBRO 2464 y.
Program sendes!

Ordrup Bageri & Conditori
MICHAEL NIELSEN 

118, Ordrupvej 118. 
Morgenbrød bringes. 

Tlf. Ordrup 135.

Alle Elever
paa St. Andreas Kollegiet

kan til Spejderpris købe:
Vindjakker - Stortrøjer HtimmnridhpnUfpdpr Viklers - Rygsække, 

Matrosjakker-Knæbenklæder Elektriske Cyklelygter
og Lommelygter.

Specialitet: Til Cykle- og Sportsbrug 
Hammondbenklæder af Vindjakkestof.

Forlang Prisliste tilsendt:

Spejder Depotet:: Nørregade 14
Telefon: Central 3186.
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A. Jespersen, O. Ørum, P. Oünther, H. Andersen, M. Madsen, J. Kristensen.

Fem Studenter har I her.
— (Studenter siger jeg? 

Ja, det er det, som I ser, 
men det undrer mig, 
at saa langt de kom;
thi den Bukserysten 
inden Censors Dom 
nær har gjort mig lysten 
til en Smule Hovedrysten). 
Naa, — korrekt jeg være vil, 
drive helt retfærdigt Spil. 
Efter Alder maa jeg 
derfor stadig rette mig.
— Madsen er en gammel Fyr, 
(jeg til Sandhed kun mig holder), 
overfor Halløj og stor Postyr 
Afhold Alderen forvolder. 
Tit maa Madsens Vom 
(undskyld jeg kun mener Mave, 
men kan uden Rim ej Vers dog 

lave).
Trods den høje Alderdom 
gennem Latters Flom 
dog Motion sig have. 
Set forøvrigt har man tit 
Mads ved Muren ensom staa 
— Bukserne udspilet vidt, 
Bag ej af de smaa.

Jakob ej ved stort udmærker sig; 
— der undslap en Løgn dog mig, 
Overskæg jo Fyren har, 
denne Frihed han sig ta’r, 
medens Otto Ørum 
(han Patent har paa at tie bom), 
ej saa vidt det driver, 
— men dog ej barberet bliver, 
(sjældent det da sker) ; 
paa hans Gang man hurtig ser, 
at han Matematiker 
helt igennem er.

Dernæst har vi Andersen. 
Evig Grin, Halløj og Spænd 
være kan for ham et Løsen 
uden derfor at betyde Siøsen. 
Han af Lærerne ej afholdt just 

er blevet, 
(han maaske har ogsaa drevet); 
men! Saalænge vi har levet, 
hvem er ej paa Døren hevet 
eller ned i Sortebogen skrevet 

blevet?

Sidste Mand er Lapsen blandt 
de fem.

(Laps’ Betydning er dog her ej 
slem).
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Han forøvrigt er Intern, 
derfor til at spille Kort et Jern.

Det var altsaa lidt om Jespersen 
— lidt om hver især. — Men! — 
Nu til Lykke kun mit Ønske er; 
Fru Fortuna følge jer.

Femling.

Sommer!
LJ vergang paany den kommer, den skære, 

* * skønne Sommer
i broget, spættet Dragt af yndefulde Blommer, 
da mindes jeg om Farver af alskens Slags

saa rene, 
om runde Frugters Liv paa grønne, tunge Grene.

Jeg vandrer rundt i Haven — og frydes i
mit Hjerte

ved Syn af rige Skatte, som jeg i min Sjæl 
begærte ;

her modne Bær mig frister i Høstens
Gyldenskær, — 

og hist dufter sødligt tungt de hvidlig Hyldenbær.

Dog altid dejligst tyktes mig Somrens
Roser røde, 

fra deres Blade strømmed en Vellugt mig i Møde, 
og paa dem straalte Solen i Fyr og

Flammearme, -■ 
saa de i Blussen funkled af denne stærke Varme.

Fra Ny, naar Dagen stiger af Østens
Straalekilde

til Næ, - naar Natten døbes af Duggens
Daab saa milde, 

en Sommers rige Fylde, en Sommers rene Lyster, 
et Haab for Savnets Længsel mod fjerne,

hvide Kyster.

Skærsommerfrist! Højsommerstund! med
Farvers Nuancer, 

med Liv i Sundheds Eje, med Brug for
alle Sanser, 

dig skænker jeg Hjertets Tak! — en hellig
Bøn jeg vier 

til Herren for hvert Aandedrag, Alverdens
Befrier.

Quidam.

Vi har faaet sendt følgende 
som en Slags Slutning paa 

Litteraturstriden:

Indledningen til „Stoltenborgs 
danske Litteraturhistorie“.

M een Ting jeg ved 
ret nøje Besked:

Har man ej Hjerne, 
ja! da kan man gerne 
sig holde fra Litteratur.

Æde og drikke, 
drive og dovne, 
med JHovedet vrikke 
og være hovne 
har mange lært, 
og det er ej svært.

Men lære at tænke 
og maadeligt drikke 
se, det kan ikke 

enhver. L.

Rejseindtryk.

Toget ruller; jeg sætter inig og pud
ser min Næse. Tiden gaar; Uhret 

staar; jeg trækker det da op. Jegstiger 
ud i Vanløse og afleverer min Billet 
til Konduktøren. Idet jeg sætter mit 
højre Ben 100 Gange foran mit venstre, 
ankommer jeg til en Dyrtidsforanstalt
ning, nemlig et lukket Springvind. Jeg 
gaar rundt om det. Som Matematiker 
lægger jeg Mærke til, at det er rundt 

- d. v. s. 2"jfr. Til min Forfærdelse op
dager jeg, at der er Socialister i Byen, 
hvorfor jeg tager hjem med næste Tog.

Højens udsendte Korrespondent.

Tegn Abonnement!
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A. FONNESBE
™ 68, OSTERB

U w I £ J skraas for

:: Sto r t FE I
Alle pyntede og upyntede Hatte,

Fikse SOMMER-RLÜSER og NED1
Enestaaende Udvalg i nye, fikse, moderne SC HW

DÅME-UNDERTRØJER „New York“ f

Dame Combination med Mellemværk, Ekstra billig

Fm® Imit. Silke-Flor f
Brede Helsilke Liberty-Baand 58 £

Enestaaende Udvalg i SOKsMERKANDSKER, alle

NYHEDER i højmoderr
Store Partier brede BESÆT NI .

Fine brede BLONDER i Silke og Tili

Moderne SILKE SLØIFER 95 0. Moderne SILKE I

Et Parti fine Imit SILKE FLOR .
Et stort Parti GEPÜR KRAVI

I®" Se Vinduerne og U d s
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CH’S UDSALG
ROGADE fig
Trianglen. *

TELEFON

6312

UE-SALG ::
Blomster og Fantasi ^2 P ris

'RDELE, Ekstra Pris i Ferien.
E/ZER-KRA VER. 25 0., 38 0., 48 0., 65 0.
n Sommer-Kvalitet, Ekstra Pris 98 0.

r 2,58. Amerikanske Silkestrømper 1,95, 2,50.
Hrømper, lig Silke 29O@.
1, 68 0., 98 0. Mtr., Ekstra Salg.
Farver. Fine moderne NAKKE-KRAVER 65 0.

e KRAVER, alle Priser.
GS-BORTER 4V2 Mtr. for 68 0.

I 48 0. Mtr., Va af den virkelige Pris.

3ÆLTER med SL01FE 1,50, mange smukke Farver.

AJOUR STRØMPER 1,38, y, Pris.
iR 95 og 1,48, ‘/i af Værdien.

t i 11 i n g e n ved Porten, "W
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^BOGANMELDELSE^

Niels Hansen: Vore Helgener.

Under denne Titel harN. H. for
søgt at skildre danske og 

islandske Helgener paa en livlig 
og interessant Maade og ikke at 
forglemme paa et historisk Orund
lag, idet Forfatteren søger at 
skelne mellem Sagn og historiske 
Fakta.

Hvorvidt det er lykkedes, kan 
jeg paa Orund af manglende 
Kundskaber i Historie ikke ret 
dømme om. Skildringerne er 
meget objektive, og Forfatteren 
gør sig Umage for at vække In
teresse under Læsningen ved at 
fremhæve vigtige Punkter.

Bogen er smukt illustreret; 
men Billedernes Betydning for 
Teksten er ikke særlig stor, da 
man ikke med Bestemthed kan 
sige om de har nogen Lighed 
med vedkommende Personer eller 
Begivenheder eller blot er frie 
Udslag af en Malers Fantasi.

Bogen har ikke blot Betydning 
for den katholske Menighed, men 
for alle, som sætter Pris paa at 
faa fat i Historiens Livstraade, 
der ikke bestaaraf tørre Tal og en 
Række Navne, men af Personers 
og Begivenheders Indflydelse paa 
Landets Kultur baade i Fortiden 
og i senere Tider. h. n. k.

Diskussionsklubben holder ikke 
flere Møder i Aar.

I det forløbne Aar har der 
været afholdt 10 Møder, altsaa 
gennemsnitlig et om Maaneden.

For at gøre opmærksom paa, at 
der arbejdes alvorligt og maal- 
bevidst, skal her bringes en For
tegnelse over de meget alsidige 
Emner, der er blevet behandlet: 
»Om vor Tids overdrevne Sports

dyrkelse«.
»Venskab og Kammeratskab«. 
»Øsalget«.
»Alkoholspørgsmaalet«.
»ErSelvmord fejgt eller modigt«. 
»Teatret og dets Betydning«.
»Har det været til Oavn eller

Skade, at Maskinerne har af
løst Haandkraften« ?
Desforuden er der holdt 2 

Agitationsmøder (med Diskus
sion) og 1 Oplæsningsaften.

Mange af Møderne har været 
virkelig interessante, med gode 
Foredrag og livlig Diskussion. 
Antallet aiikke-diskuterende Med
lemmer er dog endnu for stort, 
og endvidere er det intet mindre 
end uforstaaeligt, at ikke alle 
Gymnasiaster er Medlemmer. — 
Hvad der maaske vil forbavse 
mange udenforstaaende er, at al 
Pjat har været bandlyst. Vi siger 
forbavse; thi det er meget al
mindeligt paa andre Skoler (jvf. 
Ordrup Gymnasiums Elevfor
ening). —

Hovedvanskeligheden, som Be
styrelsen har haft, var at faa Med
lemmerne til i Tide at begynde 
paa deres Foredrag. Enkelte 
Møder maatte udsættes af denne 
Grund.

Selvfølgelig er ikke alt det, der 
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er bleven sagt i Diskussions
klubben lige fornuftigt; men en 
Gennembladning af Protokollen 
vidner dog om, at der er frem
kommet en ret anselig Portion' 
gode Tanker.

Om end det ikke er lykkedes 
at skaffe mange behændige og 
dygtige Talere (der skal Tid til 
alt) saa har dog selve Foredrag, 
Opposition og Diskussion givet 
en alsidig Fremstilling af det 
foreliggende Emne, saa at enhver 
har kunnet danne sig en fornuf
tig Mening ved Mødets Slutning, 
og dermed er et ikke ringe Maal 
naaet.

For at kunne forvente en ny 
glædelig Sæson maa vi have flere 
Medlemmer, og forhaabentlig ser 
vi da den nuværende 4. Mellem 
som Diskussionsmedlemmer næ
ste Aar. Husk paa, det er et 
Skridt længere fremad i aandelig 
Dannelse, mod Klubbens Maal 
«... ved Foredrag og Diskus
sion at højne Medlemmernes aan- 
delige Interesser og øve dem i 
sikker og smuk mundtlig Frem
stilling. * Sekretær.

* * *

Diskussionsklubbens General
forsamling er udsat til efter Som
merferien, da det har vist sig 
umuligt at faa den i Stand i Eks
amenstiden.

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

C (jr. Christensen, 
17 Eindeg aardsvej 17 

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

-------------------------------------------------------- 1

Oluf £ange,
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf Ordr. 564.

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 
TELF. ORDRUP 1311

NB. Prøv min Solo Kaffe. NB.
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ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret 

- - Manufaktupforretning. - - 
Egen Systue for Dame-Garderobe.

Spis fjansens
Kager, Ise & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

Dyrehavegaards og Jægersborg Allés 
MEJERIER

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af

MÆLK, FLØDE, SMØR og IS.
Vore VoSfne ^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, o» Gentofte 507
ILL±X±XITTTTTTTTIIllTI Ulli

1 Telf. Ordrup CYKLEFORRETN1NGEN Telf.'Ordrup

! 6 3 5. „T U B A L-K A 1 N“ 6 3 5.
CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. ?

I CYKLER af eget Fabrikat og alle lose Cykledele
PAA LAGER: Grammophoner, Pathefoner, Plader og Stifter ni. m. [ 

' Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophoner. \ 
I Alt Arbejde udføres solidt og godt. c
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Den 21. Juni døde den tidligere Sy
geplejer paa Kollegiet, Broder Musterte. 
Han faldt om, medens han gik nede 
paa Strandvejen, og man bar ham ind 
i et Lysthus, hvor han inden sin Død 
fik talt med Pastor Back. Rimeligvis 
har den store Varme haft sin Andel i 
dette Dødsfald. Den gamle af tidli
gere Elever saa afholdte Mand blev 
82 Aar. Begravelsen fandt Sted d. 25. 
fra Kollegiets Kirke. — Andetsteds i 
Bladet fortæller en af de gamle Elever 
lidt om den afdøde Broder: det vil 
sikkert interessere »Højens« Læsere at 
faa noget at vide om den gamle døve 
Broder, som nuværende Elever kun 
har set gaa omkring i Huset venligt 
nikkende til enhver, da Broder Donner 
overtog den gamles Sygeplejergerning, 
efter at denne var blevet døv. Desuden 
bringer vi et Fotografi af Broder Mu
sterte fra en Gang, han laa paa Hospi
talet.

—o—
Midt i Juni havde Skolen en Høre- 

eller om man vil: Øreprøve, idet man 
klassevis blev kaldt ind i Gymnastik
salen og prøvet af Hr. Henriksen, me
dens Pastor Günther opnoterede Unor- 
maliteterne. Flere morsomme Ting kom 
her for Dagen, saaledes viste det sig, 
at en Elev var omtrent døv paa det 
ene Øre, hvilket han aldrig før har 
mærket eller vidst. Prøven, som fore
toges over hele Skolen, fandt Sted, 
fordi Ministeriet havde erfaret, at flere 
Elever (af en eller anden Grund!) hørte 
daartigt og derfor vilde erfare noget 
nærmere derom.

—o—
A fslutningshøjtideligheden fandt Sted 

den 7. Juli Kl. 9'/2, men paa Grund af 
Togenes uheldige Afgangstider blev 

den meget kort, idet den kun varede 
1 Time. Efter Afsyngelsen af »Vor 
Fader...« besteg Hr. N. Hansen Ka
tedret, som stod midt for Scenen, hvor 
den kendte Gengivelse af Kollegiet 
dannede den traditionelle Baggrund. I 
en livlig Tale omtalte Hr. Hansen Ele
vernes Forhold til Lærerne og Foræl
drene og sluttede med en Tak for 
Aarene, som svandt, til samtlige Dimit
tender, af hvilke Studenterne som sæd
vanlig mødte i Kjole og hvidt. Pastor 
Giinther rettede efter Afsyngelsen af 
Skolens Sang en Tak til Hr. Hansen, 
til Dimittenderne og sluttelig til For
ældrene for det gode Samarbejde i 
Aarets Løb. Nu fulgte Eksamensbevis- 
og Præmieuddelingen og sluttelig sang 
man den saavel med Hensyn til Tekst 
som Melodi smukke Sang; »Nu Som- 
ren har...«. Derpaa gik hver til sit — 
hver i sin Stemning!

—o—
Vi har denne Gang maattet udskyde 

Brevkassen.
—o—•

Hvad maa man hørel
Paa Grund af visse Omstændigheder 

har Knudsen undladt at sende sidste 
Nummer af »Højen« hjem, men Gen
givelsen af hans smukke Korpus er 
dog ad änden Vej kommet hans kære 
derhjemme i Aarhus for Øje.

—o —
Til en Rejse i Jylland har B. W. og 

J. M. i første — undskyld anden Gy. 
studeret samtlige Kildeskrifter til Jyl
lands Geografi og ført heftige og lang
varige Diskussioner, om man burde 
medtage Skydevaaben til Forsvar, og om 
man kunde nøjes med et Lastautomo
bil til Befordring af Bagagen eller burde 
hænge et Par Trækvogne bagi.
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel
Lindegaardsvej 53 ved. Apotheke!

Telefon 127 Ordrup.
Musik Tapet

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

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

J ÆG E R S B O RG A L L É
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

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

Fda & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. J

II Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I
Sft lader og 3-ilms fremkaldes, og Stilleder forstørres for Sdmatører. j

—iVillaer købes og sælges. ==i—
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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Kendte Ansigter.

Et realistisk Grin.

Læser! Hvis du saa vore Rea
lister i Aar opstillet paa en 

Linje, vilde du sikkert sætte et 
Grin op i Lighed med ovenstaa- 
ende; thi du vilde se en højst 
ejendommelig Forsamling paa ni 
Mand: smaa og lange, tynde og 
tykke Personer mellem hinanden; 
men lad os nu tage hver enkelt 
for sig. Først den, som oven- 
staaende Fjæs tilhører (Fjæs = 
skønne Ansigt), hans Navn er 
K. B. Schmidt. Han er lang og 
— en Smule korpulent, hvilket 
ikke vil sige saa lidt paa een 
Gang, desuden har en Egenskab 
ved hans Hoved en Gang for
skaffet ham Navnet »Bolsjehoved«, 
men det fik lian dog forpurret 

ved den Respekt, han havde sat 
sig i hos de mindre, —forøvrigt 
behøver han ikke at tage sig det 
saa nøje med dette Øgenavn, da 
hans Eksamen viser, at det maa 
være Kundskaberne, der har ud
videt øverste Etage i den Grad.

Næste Mand, som hører til de 
lange og tynde, er der ikke andet 
at sige om, end at han er et 
umaadeligt flinkt Menneske og 
at han samler paa Insekter, (hvil
ket maaske er Aarsag til, at han 
har en vis Lighed med en van
drende Pind). Hans Navn er 
Svend Fleicher, og Broderen, Eigil 
F. har omtrent samme Egenska
ber baade i den ene og den anden 
Henseende, dog er han saa vidt 
vides, ikke saa ivrig til Insekt- 
fangst, men har til Trods herfor 
føromtalte Lighed. Nu kommer 
vi til Edvin Jensen, som udmær
ker sig ved at have krøllet Haar, 
ved at kunne blæse ganske ge- 
bommerlig — godt selvfølgelig — 
paa Horn samt ved at have en 
Fader, som averterer i »Højen«.

Næste Mand paa Personlisten 
er Charles Tomasini, som ikke 
alene er det største Hoved, men 
vist nok ogsaa har den største 
Krop. Han har fornylig vist sig 
som et gravalvorligt Menneske 
ved at smide en sikkert meget 
værdifuld Alvorsartikel til »Høj
en« i Papirkurven, hvilket han 
gjorde med koldt Blod, da han 
havde indset, at »Højen«, som 
burde bestaa af lutter Alvor, des
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værre indeholdt for meget Spøg; 
— hvis Folk (nn kommer mit 
Resonnement) gik rundt og var 
gravalvorlige og kun talte om 
gravalvorlige Emner, — sikke mor
somt det saa vilde være at leve 
her paa Jorden, — for lidt og for 
meget fordærver al Ting. — An- 
gaaende O. Knudsen henvises 
til forrige Nummer af »Højen«. 
Ragnar Petersen er bekendt for 
at have stor Lighed med en Jøde 
og Aarets mindste Realist Erik 
Krag forsøger ved et hævet Ho
ved og en smuk rank Holdning- 
at hæve sin fregnede Næse op 
i de højere Regioner, et Foreha
vende der om ikke andet er ros
værdigt i sine Udslag: den ranke 
Ryg og det hævede Hoved.

Til sidst har vi W. Holtorp, 
som blæser storartet paa Horn 
og er — Klassens eneste Spejder. '

Det var altsaa lidt til Læseren ! 
om vore Realister, og saa ønsker 
jeg dem til Lykke med Eksamen 
og siger Farvel med Haabet om, 
at de baade paa den ene og anden 
Maade vil huske deres Skole og 
dens Blad.

Valete.

.»Pindebrænde“,

Det lyder utroligt, men er dog 
sandt; Eksamen ér overstaaet. 

Man konstaterer det med Tilfredshed, 
regner sin Kvotient ud og overbevist 
om, at man har fortjent en bedre, sid
der man et ensomt Sted og falder sam
men. Eksamenstidens nervøse Ophid

selse og Spænding kræver naturnød
vendigt en Reaktion.

I et saa kedeligt Tidsrum sem Dagen 
mellem Eksamen og Afslutningen, kan 
man i en saadan Varme naturligvis 
ikke gøre noget fornuftigere end at 
gaa i Vandet. — Det var godt, jeg 
kom i Tanker om det. Eksamen & 
Varme, sikke to Kontraster, og dem 
har vore Skolemænd (i Anno Hundrede 
et eller andet var det vist •— undskyld 
min Usikkerhed —) pænt forenet til et 
modbydeligt Hele. Nej, saa er der 
rigtignok anderledes Humanitetsfølelse i 
de ædle Mennesker, som i den sidste Tid 
energisk har taget til Orde for, at Sko
leelever ikke er Dyr, men Mennesker, 
og dristigt har draget Konsekvensen og 
foreslaaet at henlægge Eksamenen til 
om Vinteren. Længe leve disse Nu
tidens Humanister! Død og Pølse over 
de Reaktionære!

Glædelig Sommerferie!
Ja, Tak i lige Maade.

A B. s.

i Fysik og Matematik 
i den mat. nat. Linie
samt S. Møllers Haand- 
bøger i Litteratur — Old

nordisk Læsebog —
Agerskov og N.sSvensk- 
bog. Endvidere Aritme
tik og Algebra forMel- 
lemskolen af Jul. Peter
sen. 1 Bibelhistorie — 
Engelsk Læsebog for 
Mellemsk. af Bøgholm 
og Otto Madsen — 
Otto Madsen og J. Grøn
bæk Øvelser til Over
sættelse paa Engelsk.
Man bedes henvende

til
HANS N. KRISTENSEN, 

d. 21. August 1917.
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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 372 ’/„ 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 u'dlaanes.

Q Jægersborg Allé 9 VlHHA RvHim Jægersborg Allé Q
J Tlf. Ordr. 1186 0 V IggU Djl Lilli J Tlf. Ordr. 1186 3

CYKLEFORRETNING

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM“
ORDRUPVEJ 104 

sælger endnu i denne Maaned 
brunt Fodtøj samt

Stof fod tøj.
Bemærk Priserne 

i Vinduerne.

Herreekviperingen 
ORDRUPVEJ 104 

Stort Udvalg i Straahatte 
og Herrelingeri.

SKOLEDRAGTER i alle Størrelser 
sælges til meget billige Priser.

N. F. Jensen.
g W. T. EBBESEN’8 EFTF. § 
g Kød- og Flæskeudsalg g
g 10 9, ORDRUPVEJ 109 ®w wTelefon Ordrup 98 Telefon Ordrup 98
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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.
Em masvej 5.

Telef. Gentofte 516.

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

Specialitet: V iktualieforretning.
Specialitet:

FlltCHjemmebagt Tlf. Ordrup 240.
sukkersaltede

Leverpostej. Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. Skinker.
♦-------------------- < , Varerne bringes overalt ► - *

• Enkelte Numre å 15 Øre kan faas paa Skolen, hos Boghandler Anton Andersen
og i Katolsk Bogsa'g, Stenosgade 3, Kbhvn.

Teilers Bogtr. Hellerup

Gør Deres Indkøb hos „Højen“s Annoncører!

Chokolade- og Confectareforretningen
a

Jægersborg Allé 20
Olga {Jensen.

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

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
HB ■ For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartaletta föl föH l/nnlnr ForPostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og0 m ml KOSIBl G^ofte: 45 Øre Kvartalet.
IB Af JUli For Postqbonnenter andre Steder'. 50 Øre Kvartalet.


