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Sportsridning.
Ved Willy Bøttern. 

(Sluttet).

De Egenskaber, en Rytter især 
maa være i Besiddelse af, 

er Mod, Følsomhed og Dristig
hed (uden Forvovenhed), Behæn
dighed, Kærlighed til Hesten, 
Taalmodighed, Aandsnærværelse 
og ingen store Indbildninger om 
sin egen Duelighed, men dog 
stor Selvtillid. — Mange har 
megen Lyst til Ridning; men om 
endog manges Stilling byder det, 
saa bestræber kun faa sig ved 
Umage og Anstrengelse at ud
danne sig til gode Ryttere. De 
betragter kun Sagen fra dens be
hagelige Side, trættes eller kedes 

allerede ved de nødvendigste 
Forberedelsesøvelser og bliver 
herved som oftest staaende paa 
Halvvejen. Ridekunsten fordrer 
saa megen større Opmærksom
hed, da den angaar Behandlingen 
af Dyr, der i Hurtighed og Kraft 
er os saa betydelig overlegen og 
kun lader sig overvinde ved en 
klog og sindrig Behandling, hvor
for den Rytter, der ikke er for
trolig med de Fordele, Ridekun
sten byder, hvert Øjeblik trues 
med Fare og Beskadigelse.

Det er kun ved Rytterens In
telligens, at han kan regere 
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Hesten. Kommer det an paa 
Kraften, maa han absolut bukke 
under; han gør derfor klogest i 
at undgaa Konflikter med Hesten, 
navnlig naar han ikke er nogen 
særlig god Rytter og har Be
vidstheden om at kunne sætte 
sin Villie igennem. Rytteren bør 
altid behandle Hesten saa om
hyggeligt og skaansomt som 
muligt, thi det vil være det for
delagtigste og hensigtsmæssigste 
for ham. Men stiller Tjenesten 
visse Fordringer, som f. Eks. 
Militærtjenesten, eller er der et 
bestemt Maal, der skal naas, saa 
maa selvfølgelig Hensynet til 
Hesten træde i Baggrunden, og 
som Nummer et staar da at naa 
Maalet, selv om Hesten derved 
skulde gaa til Grunde eller faa 
et Knæk, som den maaske sent 
eller aldrig forvinder. Man maa 
nemlig huske paa, at Hesten kun 
er Midlet, der skal føre til Maalet; 
Rytteren har saaledes paa den 
eneSide' som Pligt at holde dette 
Middel saa kampdygtigt som mu
ligt, paa den anden Side har han 
en ikke mindre tvingende For
pligtelse til i Kampens Øjeblik 
at udnytte dette Middel saa vidt 
det blot lader sig gøre, for der
ved at naa det tilsigtede Øjemed.

Væddeløb er navnlig af Betyd
ning for Avlens Vedkommende, 
idet der til Væddeløb kræves 
Fuldblodsdyr. De store Nationer 
støtter saaledes ligefrem Vædde
løbsklubberne, idet det er af stor 

Betydning at faa første Klasses 
Heste, som kan benyttes til ved 
Avl at producere Heste til Hæ
ren.

Men ogsaa set fra Ridekunstens 
Standpunkt er Væddeløbene af 
stor Interesse.

Spørgsmaalene om, hvorledes 
man bærer sig ad med at sejre 
— og hvad der kræves af en 
Væddeløbsrytter, vil uvilkaarligt 
stille sig. Der gives to Slags 
Sejre; den første Slags er Sejren 
med en overlegen Hest. Den 
anden Slags er den, der vindes 
med en Hest, der er jævnbyrdig 
med sine Konkurrenter. Det er 
kun i det sidste Tilfælde, at der 
kan tales om Væddeløbsrytterens 
Kunst,

Rytteren skal ægge Hesten til 
det yderste, ved at beherske den 
med sine Nerver, ja egentlig talt 
ved at gøre sig til eet med den.

Men det er kun faa, der kan 
dette, thi det er noget medfødt. 
At ride kan enhver lære, men 
for at blive en god Væddeløbs
rytter, maa der noget mere til.

Ridning er desværre en Sport, 
der ikke kan blive almen. Grun
den dertil er, at den er meget 
kostbar. Dernæst er heller ikke 
ethvert Lands Natur saaledes, at 
den tillader denne Sport.

Gør Deres Indkøb hos 
„HØJEN“s Annoncører.
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FOR GYMNASIET

Sjussen har taget for megen 
Overhaand over Studenterne 

herhjemme, og det er en Skam.
En Sjus er jo i og for sig en 

meget uskyldig Ting, det nægter 
jeg ikke; men hvis der ikke bliver 
holdt mere Maade endnu, saa er det 
ophørt at være en uskyldig Ting; 
det er fremfor alt Maadehold, man 
skal lære, ikke Totalafhold; naar 
det kniber med Stemningen, kan 
et Glas gøre Underværker; for 
mange Glas gør Stemningen 
støjende, daarlig, altsaa værre end 
slet ingen. Man bør skelne mel
lem eet Glas og for mange Glas.

Desværre maa man høre Stu
denter prale af, at de i Løbet af 
et halvt Aar kun har været fulde 
et Par Gange, hvilket de beteg
ner som en stor Ære for deres 
tidligere Skole.

Den Skole, som har haft den 
store Ære at opklække saadanne 
Individer, der kun nogle faa 
Gange pr. Halvaar har drukket 
flere Sjusser, end de har kunnet 
taale, den Skole er misundelses
værdig, og den er sikkert ogsaa 
stolt af saadanne Pragteksempla
rer! Ja i Sandhed, de er en Pryd 
for deres Skole, for Samfundet; 
de lyser svært op i Studenternes 
Rækker, — om ikke med andet 
saa med en mere eller mindre 
rød Tud. Disse Mennesker 
roser sig af Aandsfinhed, af 

Aandsfrihed og af æstetisk Sans! 
De løber rundt med Studenter
huen, fra hvilken Kristendom
mens Symbol, Korset, lyser, og 
en anden Hue, hvorpaa Visdoms
uglen pranger, har de ogsaa Ret 
til at sætte paa deres uværdige 
Hoveder; — hvilke udhalede 
Stympere!

Det er en Skandale, at der fin
des saa mange af den Slags 
Mennesker i de studerendes Stand, 
som burde staa over de andre 
i Dannelse og Fornuftighed; . .. 
at disse Mennesker dog ikke 
kan indse, hvor stor en Pligt de 
har overfor deres Kammerater, 
overfor Sandheden til ved deres 
Gerninger at gøre sig højagtede 
blandt deres Medborgere.

— Lad os da gøre Korset og 
Visdomsuglen mere Ære, naar 
vi en Gang bliver Studenter, end 
saa mange nu gør.

Lad os holde den fulde, sving- 
vommede og overlystige Bacchus 
i tilbørlig Afstand fra den ufor
dærvede og energiske Athene, 
idet vi stadig holder os dette 
Princip for Øje: Alt er godt inden
for visse Orænser; og aldrig 
overskrider disse Grænser.

Lad os sørge for, at Defini
tionen paa en Student ikke skal 
være et Individ, som ikke gavner 
Verden det mindste, men paa 
Grund af sin Vigtighed, sit Druk
kenskab og sin Seen ned paa 
almindelig dødeligf er foragtet 
og ringeagtet af alle andre Men
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nesker, men som dog giver sig 
ud for at være Herre i Aandens 
Rige. Lad os søge at blive 
rigtige Studenter, gode Studenter, 
lystige Studenter, men tillige Stu
denter, som har Vilje og Selv
beherskelse og Dannelse nok til 
at kunne sige Stop, mens Legen 
er god og blive indenfor de 
rette Grænser. N N

Sang og en Sangbog.
Sangen har lysning, og derfor den gyder 
over dit arbejd forklarelsens skin.
Sangen har varme, og derfor den "bryder 
stivhed og frost, saa det tør i dit sind. 
Sangen har evighed, derfor den skyder 
fortid og fremtid i hob for dit syn, 
ånder uendelig attrå og flyder 
bort i et lyshäv af længsler og lyn.

Første Gang jeg rigtig forstod
Dybden og Sandheden af 

disse Bjørnsons vidunderlige Ord 
var selvfølgelig paa en Højskole. 
Jeg husker ikke mere, hvad der 
blev sunget, men jeg kan endnu 
erindre min Stemning derved. 
Foredragssalen var helt fuld af 
unge glade Elever, Forstanderen 
stod paa Talerstolen og sang 
selv for, og Sangen brusede takt
fast og begejstret og fyldte det 
store, smukke Rum .... Det 
var umuligt at holde sig passiv; 
jeg maatte selv stemme i med, 
her gjaldt det jo ikke Operasang, 
her sang alle, alle lige fra Hjer
tet. Jeg føl^e alt det, Bjørnson 
skildrer i det ovenfor citerede 

Vers, (tag og læs det en Gang 
til, det er nok Ulejligheden værd!) 
Hvor blev jeg glad til Mode. Der 
sitrede en Lykkefølelse gennem 
mig; om det nu var lovprisende 
Begejstring eller en opblussende 
Kærlighed til det lille Land med 
de bølgende Kornmarker og de 
stolte Minder, eller hvad der 
gjorde mit Sind saa lyst, ved jeg 
ikke mere — maaske var det blot 
Sangen, dens skønne Toner og 
det selv at være med i en saadan 
Harmoni. — Højskolemændene 
ved nok, hvad Sangen betyder, 
og det er ikke tilfældigt, at der 
synges en hel Sang før og efter 
hvert eneste Foredrag. Det ryster 
Foredragsholderen og hans Til
hørere sammen, giver den rette 
Stemning og gør, at Undervis
ningen ikke faar Karakter af tør 
Forelæsning. Til dette Brug ejer 
de ogsaa en prægtig Sangbog, 
hvis ca. 580 Sange omhandler: 
Morgensange, Åndelige Sange, 
Hjem og Skole, Folkeliv og Mo- 
dersmaal, Historiske Sange, Dan
mark, Norge og Island, Sverrig 
og Finland, Norden, Geografiske 
Sange, Folkeviser, Aftensange 
o. s. v.

Senere har jeg ofte følt, hvor 
herlig Sang er. Er man træt paa 
en Tur hjælper en rask Vise atter 
Kræfterne og Energien frem. Er 
nogle Kammerater sammen en 
Aften, giver det Humør og Stem
ning at synge.

Et Menneskes lyseste Minder 
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knytter sig til Sangene. Hans 
Moder sang ved Vuggen; selv 
sang og trallede han som lille 
Purk. Senere begyndte han sin 
Dag med Sang enten til Messen 
eller Morgensangen. Siden spil
lede Sangen en stor Rolle under 
Samværet med Kammeraterne i 
og udenfor Trøjen, og noget af 
det festligste ved hans Højskole
tid var den megen Sang.

Maaske har man ved Valget 
været lidt for venlig mod Vi
serne paa de egentlige Sanges 
Bekostning, idet der kun er ca. 
15 Sange til 35 Viser. Naa, gode 
Viser er vel ogsaa mere ukendte 
end alvorligere Sange. — Jeg 
ser med Forundring, at Nr. 46 
Umba, Umba, Umba, der ellers 
benævnes: »Halenegrenes Aften
bøn«, er optaget, medens man

Den ene af Spejdersangbogens Udgivere, 
TAGE BJERING.

Sang er til for 
at gøre os det 
graa Liv lysere. 
Det har to ener
giske Gymnasie
elever — Hans 
Holbek og Tage 
Bjering — ind
set. De har sam
let en Del Viser 
og Sange til Brug 
for deres Spej
dere og præsen
terer nu en pæn 
lille Bog med 50
Sange og Viser i. — Det er en 
rigtig Bog for os unge. Den 
kan lige saa godt bruges af dem, 
der ikke er Spejdere, som af dem, 
der staar i Korpsets. Rækker. 
Det lille Udpluk passer med sine 
Fædrelandssange og sine lystige 
Viser fortræffeligt til at haves med 
paa en Tur, thi det er en Kends
gerning, at man kun sjældent 
kan de virkelig gode og vittige 
Sange, medens de mange dumme 
og ofte grimme Døgnviser syn
ges overalt! 

forgæves søger 
efter en af vore 
egne Aften- og 
Morgensange!

Endnu eet. — 
Hvis den lille 
Bog skal tages 
med paa større 
Ture, havde det 
været mere hen
sigtsmæssigt at 
hefte den paa en 
stærkere Maade.

Altsaa: Køb 
den særlig for

dens gode Viseudvalgs Skyld, 
°g syng dem i Stedet for de 
tossede Revymelodier.

For Resten hedder Bogen: 
»Spejdersange« og koster 50 
Øre. (Lige Karakterpenge for to 
Sekstaller!) j. b.

•W»—

Det er nu tre Aar siden, Kri
gen udbrød, — vi er nu 

inde i det fjerde og forhaabent- 
lig sidste Krigsaar. Haabet om 
Freden er stadig glippet, og det 
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er langt fra at have fast Grund 
under Fødderne nu.

Her har vi modtaget to Ar
tikler angaaende Krig og Fred 
af forskellig Støbning, baadehvad 
Form og Indhold angaar.

Krigen og ... .
Freden! (?)

Den menneskelige Tanke kan 
næppe fatte, at Europas 

Kulturstater nu i tre Aar har søgt 
at ødelægge hinanden, at Milli
oner — ikke Tusinder, men 
Millioner — af unge Mænd har 
myrdet hinanden med frygtelige 
Vaaben, medens andre Millioner 
er saarede eller lider under Fan
genskabets fortærende Ensformig
hed og plages forfærdeligt, naar 
de tænker paa de grufulde Lidel- i 
ser, de har gennemgaaet paa de ! 
blodvædede Slagmarker. Der er 
nu gaaet 3 Aar, og dette Blod
bad fortsættes — og til ingen 
Nytte.

Den ene Part kan ligesaa lidt : 
sejre som den anden, hverken 
militært eller økonomisk. Man 
tænke blot lidt tilbage i Tiden. ! 
Ved Juletid 1914 var Situationen 
(Ligevægten) omtrent den samme 
som nu, og man har ingen Ga
rantier for, at den vil forandre 
sig — selv ikke Amerikas Ind
træden i Krigen vil vist frem
skynde en Afgørelse.

Hvad er der da at gøre? — 
Kun eet fornuftigt: at slutte Fred.

* Der bør i alle Kredse agiteres ■
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for Freden, man maa bekæmpe 
saavel Tyskerhad som Englæn
derhad. Thi hvad er alt dette 
Nationalhad andet end Følelser 
og Stemninger. Den ene Nation 
er saamænd ligesaa god — eller 
daarlig, — som den anden. Naar 
Krigen først engang er hørt op, 
da vil Folkene i de forskellige 
Lande nok selv rejse sig mod 
dem, der var Skyld i Krigen.

Det vil da nok vise sig, at der 
var forholdsvis faa af disse Chau
vinister og nationale Romantikere, 
der i Krigen saa Lejlighed til at 
vinde Penge, Magt, Ære og Be

rømmelse, og som mente, (her 
har de tyske Junkere sikkert Ho
vedskylden) at Krig og Erobring 
var Betingelser for et sundt og 
levedygtigt Folk.

Vil Nationerne sikre sig mod 
en lignende Krig i Fremtiden, da 
maa de opdrage Ungdommen 
efter sunde moralske og kriste
lige Principer, det vil hjælpe meget 
mere end at slutte sig til Soci
alisternes Fredsagitation.

Skal Verden forbedres (og der
til hører, at en Krig som den 
nuværende gøres umulig), da skal 
man begynde med sig selv. Pax.

Kom Fred!
Kom Fred! Kom om du kan

for Hadet imellem de krigende Folk, 
for Kapløbet Land mellem Land, 
for Kroner, som bruger kun Selvet som Tolk 
og drives af storhedsvanvittige Herskebegær 
og ødsler Titusinders varmeste Blod, 
som turde de sætte i selvsamme Værd

den døde og sortladne Jord og den røde, den levende Flod.

Kom Fred! Kom af dig selv!
I kloge, forstandige Væsner paa Jord, 
som ej vil den bringe, o skælv!
Thi Freden den kommer vel nok her og bor;
men naar, o hvornaar? Og forinden, hvad da, ja hvad saa 
Ja da skal vor Vilje i Ydmyghed ned, 
og førend den kommer vor Frihed maa gaa

i Tvangens de snærende Baand og i Nød for den attraa’de Fred.
Kom Fred! Kom vor Ven Fred!
Helst uden de svære, de tvingende Baand, 
som Viljen vil binde os med;
— men hvem ønsker Krig og dens blodige Haand? 
O, ingen, er Svaret, slet ingen; thi alle vil Fred! 
Men Krigen den raser dog om os paa Jord. 
Ja altsaa er Viljen, den frie dog med.

Af Tidsaandens Udvikling (Viljen var med) kommer Nød paa vort Bord.
Alias,
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Jeg mindes . . . !

Hvad er nu det for en Platte, 
der hænger der oppe over 

Reolen?
— Aah, det er jo den med 

Hilsen derude fra Vesterhavet, 
det rasende oprørte Vesterhav, 
som med majestætisk Ro og 
Vælde lod Bølgerne begive sig 
paa Røvertogt mod Landet, pisket 
dertil af Vestenvinden, den snu, 
der ophidsede Bølgerne, som da 
de stødte paa Orund i Brændin
gen rasende hævede sig i Vejret 
og hvide af Vrede lod sig dumpe, 
idet de udstødte det ene Brøl 
efter det andet og sendte en 
Skumbyge efter den anden ind 
over det hvide Sand og piskede 
os i Ansigtet dermed, som for 
at vi ikke skulde se Nederlaget 
derude.

— Den minder mig om Leden 
efter Minestumper; om flinke og 
gæstfri Mennesker; om Cyklingen 
ind over Marsken, den fede, med 
dens morsomme smalle Broer 
over de mange Aaer og Kanaler 
med deres Vadesteder, den min
der mig om, — men holdt, der 
ligger jo det Stykke Al, som vi 
tog hos den »gæstfri Dødbider«, 
som vi døbte ham paa Orund af 
hans ringe Snakkesalighed og 
uendelig lange Række »Naah«-er 
og hans Gæstfrihed; hos ham 
laa vi to Mand i en Enkeltseng, 
— puh ha, i saadan en Varme, 
det var en Svedetur, naa, værre 
var det, da vi laa hos »den glade 

Enke«, som hun sikkert altid vil 
hedde mellem os, det flinke Men
neske, og der laa vi endda i en 
Dobbeltseng, men jeg maa have 
spist noget, jeg ikke kunde døje, 
for midt om Natten — naa hel
digvis laa jeg yderst, men det 
var Synd for »den glade Enke«s 
Sengeforligger; men for Resten., 
naa nu løber Minderne da rent 
løbsk, nej Alen minder mig dog 
langt mere om blomstrende Lyng, 
om Revlingens sorte Bær, som 
kun jeg turde spise — han tro
ede, de var giftige; om Gran
plantager, som ude ved Klitterne 
gik over til Marehalmbeplantnin
ger, og som dannede Alléer langs 
de sandede Veje, og den minder 
mig om gemytlige Maaltider paa 
Kanten af en lyngbevokset Grøft, 
om stegende Sol, om øsende 
Regnvejr, om Sved i lange Baner, 
om gennemblødte Trøjer og 
meget andet,..........hvor skal 
der egentlig lidt til at sætte 
Minderne i Bevægelse. Det er 
dejligt at have Minder, dem kan 
man leve højt paa i Hverdags
livets Ensformighed; hvor kan 
Minder fra en Sommerferiecykle- 
tur være gemytlige, naar man 
sidder to med sine Souvenirs i 
Haanden og stadigvæk maa ud
bryde

»Husker du den Gang?*
Den ene.

Tegn Abonnement!
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W Se Vinduerne og Ud
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r Trianglen. O w I

RIE-SALG ::
s, Blomster og Fantasi 12 P f i S

1ERDELE, Ekstra Pris i Ferien.
WEIZER-KRAVER 25 0., 38 0., 48 0,, 65 0. 
fin Sommer-Kvalitet, Ekstra Pris 98 0.

lig 2,58. Amerikanske Silkestrømper 1,95, 2,50.

Strømper, lig Silke 2,00.
0., 68 0., 98 0. Mtr., Ekstra Salg.
e Farver. Fine moderne NAKKE-KRAVER 65 0.

•■ne KRAVER, alle Priser.
I N GS-B ORTER 4% Mir. for 68 0.

äll 48 0. Mtr., Vi af den virkelige Pris.

BÆLTER med SLØIFE 1,50, mange smukke Farver.
i AJOUR-STRØMPER 1,38, % Pris.
VER 95 og 1,48, V4 af Værdien.

stillingen ved Porten. ”»O
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Længslen —!

Man er færdig med det meste 
af sin egentlige Sommer

ferie: har taget sine Rejser — 
større eller mindre — har haft 
sine ordinære Mavepiner foraar- 
sagede af Kirsebær, Hindbær 
etc., har faaet den fra først af 
nye Glæde at ligge og dase og 
pladske paa Badeanstalten gjort 
til en Vane, har faaet een Vane 
til, nemlig at ligge længe i Sen
gen om Morgenen (det flænge*. 
definerer jeg ikke nærmere; for 
mig er det til Kl. 8, men for 
somme andre . . . ?) — kort sagt 
man har nydt Friheden, Driver
livet, men ogsaa — forhaabent- 
lig — det legemtlige Arbejde en 
Smule; Svedens Strøm ned over 
Ansigt og Krop er en sand For
nøjelse og Hvile, naar man nu 
i et helt Skoleaar — 10 Maane- 
der — har siddet og kigget paa 
matematiske Figurer og latinske 
Konstruktioner, . . . men nu kom
mer Længslen; man kan ikke 
skjule det for sig selv, man er 
ved at blive ked af den Ferie, 
som man, førend man fik den, 
glædede sig saa uhyre til og 
gerne saa forlænget med et Par 
Maaneder, man glæder sig nu 
alligevel til den første Skoledag. 
Nu vil jeg sige, at denne Læng
sel afhænger af, om man har 
Tid til at længes. For hvis man 
f. Eks. bor paa en Oaard, saa 
vil Fader nok have, at man hjæl
per til, hvor man kan, og det 

vil dog sige en Del, og saa bli
ver der, som jeg sagde, simpelt
hen ikke Tid til at længes; bor 
man derimod i By'en eller lig
nende, ja saa er det ikke saadan 
at faa Tiden til at gaa uden at 
kede sig, — ganske vist er der 
de Mennesker, som ikke kan 
blive ked af at »gaa i Biografen« 
og desk; men de fleste har det 
dog heldigvis saadan, at Arbejde, 
det er Liv.

De kan ikke, saalænge de er 
unge og raske, holde Livet oppe 
uden Arbejde i længere Perioder, 
i hvert Fald bliver Livet dødt og 
kedsomt, og selv mister de gan
ske Humøret og bliver mutte og 
vrantne, nej, det Menneske, som 
kan leve til Stadighed uden nogen 
alvorlig Beskæftigelse, kalder jeg 
unormalt, eller om man vil dege
nereret!

Længslen er bitter, men ogsaa 
sød, det siger Forældrene ogsaa, 
især Mødrene, naar de har min
dre Børn; — thi de løber jo til 
Mor med alle deres Affærer og 
al deres Vrøvl, — især Fædrene, 
naar de har større Børn, — de 
koster saa nederdrægtig meget i 
Ferien.

— Naa, det er da godt, at vi 
ogsaa kan længes, kan længes 
snart efter Ferie, snart efter Skole, 
ellers mærkede vi jo hverken 
Sødmen ved Arbejdet eller ved 
Hvilen, — men der ser vi jo 
paany, at det gamle Ordsprog: 
»Forandring fryder«, taler sandt 
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snart længes vi efter det, som vi 
for lidt siden længtes heftigt bort 
fra, snart omvendt, ... ja, vi er 
mærkelige, vi Mennesker —

Glædeligt Nytskoleaar!
N. N.

I BREVKASSE I

Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder.

—o —
L. Deres Artikel angaaende 

Tobakken kan vi ikke bruge, den 
udtrykker sig lidt for meget i Al
mindelighed, man har læst noget 
ganske lignende saa mange 
Gange før. —

—o—
A. H. Vi er ikke særlig me

get for Deres Idé, det er temme
lig vanskeligt at være morsom 
paa den Maade uden at støde 
nogen.

—o—
Vi haaber, at »Højen« nu i det 

nye Skoleaar maa modtage Ar
tikler fra Mellemskolen, Ele
verne derfra maa kunne indse, 
at det ikke er let for de større 
Elever at finde netop det, der 
interesserer dem, og udtrykke 
det paa en passende Maade; 
vær derfor ikke bange, men 
skriv bare løs, — 1 har jo Tid 
nok, og om ogsaa et Forsøg 
eller to skulde mislykkes, saa 
kommer det nok! Red.

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

C/jr. Christensen,
77 ftndeg aardsvej 77

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

’--------------------------------- -

Oluf fange,
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.
'''''I'''.

Ejnar Kirkebjerg
Boghandel :: Papirhandel

Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

Kaffe Kaffe
JAVA-MØLLEN

LINDEGAARDSVEJ 11 
TELF. ORDRUP 1311

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

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret

- - Manufakturforretning. - -
Egen Systue for Dame-Oarderobe.

Spis Th |jansens
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.

IL 111111ITI I ITTTTTTTTII H I I111 ITm'I III

Dyrehavegaards og Jægersborg Allé's 
== MEJERIER =—

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af

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

° lottenlund, Ordrup, Gentofte, Lyngby, Nærum og omliggende Byer

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

FILIALER:

Strandvej 136, Helrup 1577. Gentoftegade 23, » Gentofte 507

■ FT Y Y YY T ▼ Y"Y“Y“Y Y TTirr YY V VY Y Y’Y Y Y ■

..ma,!-. .„•*-* .mb. «v*.
I Telf. Ordrup CYKLEFORRETN1NOEN Telf. Ordrup k 
16 3 5. „T U B A L-K A I N“ 6 3 5. | 
I CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. }
I CYKLER af eget Fabrikat og alle løse Cykledele k
i PAA LAGER: Qrammophoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. ni. J
I Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophonen s 
I Alt Arbejde udføres solidt og godt. i
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Vi har haft en Samtale med Skolens 
Inspektør, P. Paulus, angaaende Nyhe
der oppe fra Skolen. Pastor Paulus 
erklærede, at Nyheder var der ikke 
mange af, »det er jo et stille Liv her
oppe«, siger han; ja, og dobbelt stille 
er det nu, da 45 Internstruber ikke 
mere fylder Legepladserne med deres 
Raaben, og Gangene ikke mere gen
lyder af Strubeejernes Fodtrin. — Vi 
havde da heller ikke taget denne Ru
brik med, hvis ikke der havde været 
een Nyhed, som nødvendiggjorde den 
og er af særlig Interesse og Betydning; 
Skolen har — i det mindste foreløbig 
mistet een af sine Lærerkræfter:

—o—
Pastor Back er blevet kaldt til Krigs

tjeneste i Tyskland. Han kommer 
enten til at virke som Feltpræst eller 
som Sygeplejer — hvilket af de to 
vides endnu ikke.

Pastor Paulus mente at have mær
ket, at det var med Sorg i Sind, at P. 
Back forlod en Skolegerning,, som han 
har været knyttet til i flere Aar, og 
hvor han særlig har faaet bestemte 
Hold kær, og glædet sig til at føre 
dem videre; men paa den anden Side 
var det vel med Glæde, at han gik til 
Livet derude som syges og saaredes 
Tjener og FIjælper. — For mange Ele
ver, ikke mindst blandt de store, vil 
det sikkert være en Sorg, at P. Backs 
rolige og alvorlige Ansigt forsvinder 
fra Kollegiet, — det er jo kun en daar- 

lig Trøst, at det forhaabentlig ikke 
varer saa længe.

—o—
Mag. Hansen ligger syg af Skarlagens

feber paa Amtssygehuset. Saa vidt vides 
er der dog ikke Tale om nogen Fare, 
Feberen er nu nede paa 38 Gr. — Vi 
ønsker Magisteren god Bedring. (Da 
vi først har kunnet indsætte dette i 
Korrekturen, stemmer det ikke ganske 
med foranstaaende).

—o—
Indmeldelserne har hidtil været lidt 

under det normale, især har Gymnasiet 
kun faaet ringe Forøgelse; — men der 
er jo Tid nok endnu.

—o—
At Broder »Tusindkunster« eller 

Broder »Alting« (hans rigtige Navn er 
os ukendt, men disse to Navne, som 
er gængse blandt Drengene, er langt 
mere betegnende end »Hansen«, »Pe
tersen« etc.) gaar omkring og maler, 
har vel ingen særlig Interesse, og for
øvrigt vilde det være eii Skam at fra
tage den første Skoledag dens »Gaa- 
en—paa—Opdagelsescharme«.

—o—
iHvad tnaa man hore!«

Wolontis var paa Cykletur i Jylland. 
Med eet ser hans Kammerater det ryge 
op af hans Trøjelomme . . . Røg og 
Flammer og Spyt!

Wolontis brænder — — Hjælp . . . 
Han gaar op i Flammer! — Men lever 
dog endnu — det vilde ogsaa have 
været Synd andet!



148 »HØJEN

Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
Musik Tapet

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

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

JÆGERSBORG ALLÉ
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

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

Ida & Gustav Krog
f Fotografisk Atelier. |
L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. J
I Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I

31 blader og åFilms fremkaldes, og 33illeder forstørres for Amatører. Il’
(L — -3
—Villaer købes og sælges. —

Thureson og Juhl.
Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup lä

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.
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Kendte Ansigter.

Det vil sikkert glæde »Højen«s Læsere at erfare følgende gen
nem Ritzaus Bureau udsendte Meddelelse:

Helsingør.
Privattelegram. Eftertryk forbydes.

Den bekendte Sportsmand Pip Olsen har lejet 

en Barre i Nærheden af Helsingør Havn, hvor han 

under Byens smukke Damers og Sportsidioters Jubel 

udfører sine elegante Øvelser.

Det henstilles ....

Vi lever i Henstillingernes Tid; 
den ene Institution efter den 

anden henstiller til Kommunens 
Beboere ikke at gøre Dit og 

ikke at bruge for meget af Dat.
.... Forleden havde jeg med 

Respekt at melde Mavepine — 
det er menneskeligt — absolut, 
lad os bare holde paa Værdig
heden, Af denne Omstændighed 
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fulgte, at jeg uforholdsmæssig I 
mange Gange maatte trække mig I 
tilbage til Privatlivets Sorger, i 
men nu kom en Henstilling mig । 
i Vejen! i

Næppe havde Familien opda
get mine hyppige Strejftog, før 
den stillede et Medlem paa Vagf; 
' . . om Aftenen præsenteredes 
mig en Regning paa Vandnedskyl- 
ninger 25! og derpaa en Over
haling, hvad jeg bildte mig ind 
at gaa og spise mig en Mavepine 
til paa Bærrene i Haven i Tider 
som vore, hvor Kommunen har 
henstillet til Beboerne ikke at 
bruge for meget Vand? Bedrøvet 
og skyldbetynget vandrede jeg 
til Køjs — efter at have skrevet 
en sørgelig Dagbog ved en Tælle- 
praas, som ikke kan faas og der
for lyste jammerligt.

Næste Dag begyndte den elek
triske Installation: Elektrikeren 
gik omkring og svinede til, jeg 
fik Tiden til at gaa ved at staa 
og kigge paa ham. — »Tag lige 
og hjælp mig med at skyde dette 
Rør ind i. . .« »Hov! Hallov! — 
Far, Mor! — Gasmanden!«

— Det var en af mine Søskende: 
Gasmanden var der. Ogsaa paa 
Gassens Omraade er der rettet 
Henstillinger, ja mere end det; 
og derfor var det en Begivenhed 
af Rang og Skræk, — Skrækken 
blev dog overstaaet, — Gasman
den var en stilfærdig, flink Fyr, 
— °g jeg fik skudt Røret ind, 
og snart var Installationen i Or
den, men nu kommer det mærke
lige, . . . man kan risikere at blive 
nægtet Lov til at bruge dét elek
triske Anlæg, man for mange 
Penge og under Installatørens 
stadige Veraab over dyre . og 
manglende Materialer har ladet 
installere.

Man skal skrive en Ansøgning 
stilet til Ministeriet, som efter- at 
have passeret alle mulige og 
z/mulige Dyrtidskontorer vender 
tilbage til Elektricitetsværket paa
tegnet »bevilget« eller »ikke be
vilget«.

— En Dag kommer Posten 
med et trykt Kort fra Elektrici
tetsværket — hele Familien strøm
mer til, og medens alle ryster af 
feberhed Spænding læses det op, 
hvorpaa man, efter en kortvarig 
Diskussion om »bevilget« eller 
»ikke bevilget« var overstreget, 
blev enige om, at man havde 
faaet Lov; og rigtigt, næste Dag 
blev Maaleren sat op, dog med 
Henstilling til at spare paa Elek
triciteten. — Saaledes faar man 
saa mange Henstillinger, at Papi
ret, som er brugt til dem, kunde 
— jeg ved ikke hvad, i hvert 
Fald kunde der trykkes en Del 
Papirsbriketter (en Slags Brænd
sel, som jeg endnu ikke har set) 
af alt dette Henstillingspapir.

o
„Pindebrænde“,

JAN boksede med en Soldat i Kalund- 
borgtoget og huggede 3 Pund Ribs 

fra en gammel Kone, hvorpaa han 
smed Soldaten ud af Vinduet, derpaa 
satte han sig ned og fortalte Historier 
fra Skovridergaarden for Rygekupéens 
sammenstuvede Menneskebørn — ialt 
19 (siger og skriver). Lige i det samme 
som Jan fortalte, at han havde været 
fanatisk Afholdsmand paa hele Jyllands- 
turen, faldt en Bajerflaske ud af hans 
Ransel (der hang paa en Knage) ned 
i Hovedet paa en forskrækket Dame 
fra Jylland.

Jan holdt da op med sin Prædiken 
og dampede angrende (efter at have 
lovet Dyd og Forbedring — men hvor 
mange Gange har han ikke gjort det) 
paa sin Fredspibe, indtil Toget (kun 
et Par Timer forsinket) dampede ind 
paa Verdensstaden Københavns Per- 
sonbanegaards 3. Perron; Udstigningen 
var paa højre Side. Et øjenvidne.
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Sparekassen Jor Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredensvej 1. "

—' Aabent 9—3 og Lørdag Aften 6—8. ’——
Renten er 37, °/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
37, 7»

Telefon Ordrup 117.
Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Sparebøsser udlaanes.

O Jægersborg Allé O VlAAA RvHim Jægersborg Allé Q
J Tlf. Ordr. 1186 J VlggU Dj 1 Ulli ° 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 Straahatte 
og Herrelingeri.

SKOLEDRAGTER, i alle Størrelser 
sælges til meget billige Priser.

N. F. Jensen.
g W. T. EBBESEN’5 EFTF. g
g Kød- og Flæslteudsalg g
g 10 9, ORDRUPVEH09 «

Telefon 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.

♦----------------- <
Specialitet: 

Hjemmebagt 
Leverpostej.

’ N. Hindsholm's
V iktualieforr etning. 
Tlf. Ordrup 240. 

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. 
, Varerne bringes overalt. <

> ♦
Specialitet:

Fine 
sukkersaltede

Skinker.

:: Reparationer :: 
udføres.

WILH. G. BRÜMMERSTED’S EFTF.
Ur- og Instrumentmager, 

JÆGERSBORG ALLÉ 2 8.
u Reparationer 

udføres.

ved Skolens
Begyndelse bringes mit anerkendte

SKOLEFODTØJ
i velvillig Erindring.

Stort Udvalg og billige PRISER.
Bedste Reparationsværksted i Ordrup og Omegn.

RASMUS OLSEN, 
Ordrupvej 123, Hj. af Lindegaardsvej.

Tlf. Ordrup 218.

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
■ I ■ For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartalet.U Ari ah LaaJa» For Postabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og nRlnll KOSlCl Gentofte: 45 Øre Kvartalet.llJUjUII 1 For Postabonnenter andre Steder. 50 Øre Kvartalet.

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

Tellers Bogtr. Hellerup


