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:Høt___
$13: ANDREAS Q/KOEDEGICTM

NR. 2 i LØRDAG D. 23. FEBRUAR 1918 2. AARO.

Lidt om Livsanskuelse.

Nu kommer snart den Tid, da 
det er nødvendigt for os 

Unge at have en Livsanskuelse' 
Om ikke ret længe siger vi Sko
len Farvel og skal selv ud i Livet, 
og saa gælder det sandelig om 
at have et sikkert Orundlag for 
ikke at komme til at spille som 
en Bold for Vinden og maaske 
gaa helt neden om og hjem. 
Hvad enten vi studerer eller straks 
maa ud i »Kampen for Tilværel
sen«, kommer vi til at høre en 
hel Del om de største og vig
tigste Spørgsmaal i Livet. Over
alt vil man gerne have fat paa 
de Unge og opdrage dem i sine 
Anskuelser, fordi den begejstrede, 
lettroende Ungdom engang vil 
komme til at udgøre Samfundets 
ledende Medlemmer. Vi vil alle 
Vegne møde nye Ideer — i Pres
sen, i Litteraturen, i Foreningerne 
og blandt Kammeraterne. Det 
gælder altsaa om selv at have 
lidt Anskuelse om Livet —, og 
det har vi jo alle, alle yi der er 

saa lykkelige at have vor Barne
tro i Behold. — Jeg tror, at de 
store Livsspørgsmaal engang før 
eller senere vaagner hos alle 
Mennesker; der maa komme en 
Dag, da de spørger om Menin
gen med hele Tilværelsen og læn
ges efter faste, sikre Standpunk
ter. Thi det er med Livsansku
elsens Maalestok, vi bedømmer 
alt, hvad vi kommer i Berøring 
med. — — Er dette Menneske, 
denne Mening, denne Gerning, 
dette Kunstværk godt eller daar- 
ligt? Vi vil uvægerligt svare ud 
fra, hvorledes vi ser paa Tilværel
sen. Naar Aloysius af Genzaga 
sagde:»Hvad gavner dette for Evig
heden?« var det i nøje Overens
stemmelse med den kristne Livs
anskuelse, han var gennemtræng! 
af. Og naar andre med indre 
Overbevisning erklærer: »Det gæl
der om at nyde Livet, medens 
man har det«, er det karakteri
stisk for deres sørgelige Livs
syn .... Et Menneske uden 
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Livsanskuelse vilde være som et 
Skib uden Kompas; thi Planen 
for hele Menneskelivet ligger i 
Virkeligheden i Besvarelsen af 
disse Spørgsmaal! Søg altsaa at 
faa Klarhed over de vigtigste Pro
blemer ved at befæstne din Kri
stentro gennem god Læsning, 
ved at spørge dine Lærere des- 
angaaende og sidst, men ikke 
mindst ved at anstrenge dig for 
at efterleve den.

Her er nogle Tanker om disse 
Livsspørgsmaal:

Hvad er dog Meningen med 
det hele? Hvorfor er vi til? Hvor 
skal vi engang hen? Hvad skal 
vi stræbe efter? Hvorfor? Hvor
for? Hvorfor? — Aa! Hvor de 
Spørgsmaal dog er paatrængende, 
hvor er de dog — jeg havde 
nær sagt — uforskammede i 
deres Fordring om Svar! Man 
kalder dem »Livsspørgsmaal«, ja 
vel, det er Navnet, der rigtig gen
giver, hvad de betyder for os. 
Gives der mon »Mennesker«, i 
hvis Indre disse Spørgsmaal 
aldrig har runget? Er der »Men
nesker«, der kun lever i Nuet og 
ikke ønsker at vide noget som 
helst om disse »Spørgsmaal«? 
— — En stolt Romer har en
gang sagt: »Barbarorum est in 
diem vivere« — det er Barbare
nes Skik kun at leve i Dagen i 
Dag« — men er det sandt?« 
Hvis saadanne Væsner findes, 
saa kan de ikke høre ind under 
det, man i Videnskaben kalder;

»Homo sapiens« i Modsætning 
ti) Dyrene, der mangler »sapien- 
tia« — Fornuft. — Der har levet 
og der lever Mænd, der siger: 
»Vi kan intet erkende om Pro
blemer, der ikke kan iagttages 
med de ydre Sanser!« Man kal
der dem — med et fint Frem
medord—»Agnostikere«;— men 
jeg kalder dem »Folk, der har 
erklæret Fallit« .... Baade for 
disse fallerede og for dem, der 
aldrig har behandlet Livsspørgs- 
maalene maa Tilværelsen være 
topmeningsløs, et stort Spørgs- 
maalstegn, et rugende, rædsels
fuldt Mørke! — Hvorfor? — 
Hvoraf? — Hvorhen? ? —

Verden er fuld af Svar paa 
disse Spørgsmaal, mærkelige og 
ofte indbyrdes modsigende Løs
ninger. Man kalder dem »Reli
gioner«, »filosofiske Systemer«, 
»Livsanskuelser« og meget andet. 
Hele Aandshistorien er i Virke
ligheden først og fremmest en 
Historie om disse Spørgsmaal — 
de vigtigste i Tilværelsen, de, med 
hvilke alt staar og falder, de, 
der giver det hele Mening, de, 
der bestemmer Kursen i den 
enkeltes og i Samfundets Fær
den. — — Disse Spørgsmaal er 
saa store og vanskelige, at ingen 
mindre end Gud selv kan svare 
udtømmende paa dem. Hvis en, 
der er ringere end den almæg
tige og mindre vis end den alvise 
og mere tidsbunden end den 
evige, forsøger herpaa, bliver 



»HØJEN« 19

Svarene altid ufuldkommene. Vel 
kan »homo sapiens« naa til en 
vis Klarhed over Svarenes Rig
tighed og følge dem til en vis 
Grænse, ja, endog selv med den 
rene Fornuft besvare en hel Del 
af dem, men han kan næppe selv 
konstruere det fuldt ud rigtige 
Svar; det er han for begrænset, 
og Spørgsmaalene for svimlende 
til. — — Derfor har Gud ogsaa 
selv talt klart gennem Aabenba- 
ringen, først i Jødedommen og 
dernæst i Kristendommen. Og 
hertil kommer, at alle Jordens 
Folkeslag besidder en Fællesbe
vidsthed om nogle af de religi
øse og moralske Hovedsandheder 
(f. Eks. i Samvittigheden og den 
almindelige Antagelse af højeste 
Væsner — af Guddomme -). 
Jeg vil ikke her komme ind paa 
de talrige Beviser for, at det 
virkelig er i Kristendommen, at 
Gud giver Svaret. Besvarelsen — 
samlet under eet — finder jeg i 
vor katholske Katekismus, og 
saadan lyder det vel i alle kristne 
Trossamfund: »Vi skal erkende, 
elske og tjene Gud og derved 
vinde Himlen.«. Denne Sætning 
inneholder Kærnen — Hoved
pillen i vor kristne Livsanskuelse, 
idet den baade siger, hvad vi skal, 
og hvorfor vi skal dette, hvor
hen vi gaar, og hvorfra vi kom- 
mer. jan Baiun.

(Sluttes)

Foraar —

S aa blev det atter Fastelavn, vi 
har igen en Dag fri og, da 

vi er midt inde i Skoleaaret, er 
det en glimrende Lejlighed til at 
se tilbage over dets værste Halv
del, som vi jo nu har bag os, 
og ud i Fremtiden, ud mod For- 
aaret, den bedste Tid, som nu 
nærmer sig.

Da jeg i Søndags stod uden
for Kollegiets Port og saa Vin
tergækkerne, der lige var kommet 
op over Jorden, tænkte jeg paa 
Foraaret. Og naar jeg nu ser 
Regnen, der lidt efter lidt har 
taget Sneen bort, da er jeg glad 
for, at den kedeligste Del af 
Skoleaaret er forbi. Det kan godt 
være, at man kan kælke og løbe 
paa Skøjter om Vinteren, og at 
man er noget af en Tøsedreng, 
naar man ikke længes efter Sne
boldkampe og Skøjtekonkurren
cer; men naar jeg sammenligner 
Sommerens Glæder (selvfølgelig 
fraregnet Eksamenstiden) med 
Vinterens, saa vil jeg gerne give 
Afkald paa den sidste. Foraaret 
er den bedste Tid paa Aaret, den 
Tid, vi længes mest efter, og i 
hvilken vi gaar Sommeren i 
Møde, Sommeren med sine mange 
Cykleture og med den bedste 
Friluftsfornøjelse, nemlig at gaa 
i Vandet. De fleste behagelige 
Minder knytter sig til Foraaret 
og Sommeren; i Foraaret vaag- 
ner alt op til nyt Liv, og man 
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faar atter Lyst til at tage ud i 
Naturen. —

Men der er desværre alt for
lang Tid mellem Vintergækkerne, 
det første Foraarsbudskab, og 
det virkelige Foraar. F. B

Opsæt aldrig til i Morgen, 
hvad du kan gøre i Dag!

"Tryglende og truende lyder 
* paa ethvert Tidspunkt dette 

gyldne Ord os i Møde. Og dog 
retter vi os saa tidt ikke derefter, 
men følger vore egne Lyster. 
Og hvor fører disse os hen; 
hvor havner vi tilsidst, naar de 
har været vore eneste Vejledere? 
Hører du da ikke altid en Stem
me inden i dig, der siger: »Dette 
bør du gøre, og dette bør du 
ikke gøre.< Men naar du ikke 
hører den, da er det, fordi du 
ikke vil høre den; du vil kvæle 
den, du søger at indbilde dig 
selv, at det, du gør, kan forsva
res. Hvis du nu engang helt 
havde faaet denne Stemme kvalt, 
hvad var der saa tilbage af dig? 
Vilde du ikke føle Medlidenhed 
med dig selv? — Nej, Heltedaad 
ligger ikke i at give efter for sig 
selv og sine onde Tilbøjeligheder, 
det ligger i at gaa mod sig selv. 
Viljeskraf.ten, en af Menneskets 
kostbareste Skatte, styrkes ikke 
ved at bukke under for de onde 
Lyster og Tilbøjeligheder, men 
ved at overvinde og knuse dem. 
Og en af de mest fremherskende 
af disse er Lysten til at opsætte 
alt; alt undtagen det fornøjelige; 

selv det nødvendige maa vige 
for Nydelsen. Men hvis man 
ikke allerede i Ungdommen lærer 
at tage fat selv paa de mindre 
behagelige Arbejder, da vil man 
føle, hvilken Pjalt, man har gjort 
sig selv til, naar engang Livets 
store Krav vælter ind paa én. 
Og da er det for sent; Ung
dommens gyldne Læretid er kastet 
bort til ingen Nytte; Grundlaget 
er elendigt og raaddent; derfor 
synker nu hele Bygningen i 
Grus.

Lad os derfor begynde at ar
bejde for Alvor allerede nu i 
Ungdomstiden, ikke efter Lyst 
og Lune, men stedse, baadenaar 
det er Regnvejr og Solskin, 
naar vi er i godt eller daarligt 
Humør, naar vi er gnavne eller 
fornøjede. Jo mindre Lysten 
er, des større vil Udbyttet 
blive, hvis vi trods alt tager fat. 
Og efter en saadan Heltedaad, 
da vil vi ogsaa føle den sande 
Glæde gennem os, den Glæde, 
som Alverdens Pragt og Forly
stelser aldrig har kunnet og aldrig 
vil kunne yde noget Menneske; 
og desuden vil vi træde ud i 
Livet med en Viljeskraft og en 
Karakterfasthed, som vil føre os 
frelst gennem alle Livets Besvær
ligheder. . a . . a. .

Skønt lidt sent, bedes højcervær-

dige Hr. Pastor

i Anledning af Fødselsdagen modtage

Skolebladet

»HØJENES

hjerteligste Lykønskning.
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Silhouette r.
ii.

Denne klassiske Profil forestiller en 
Finne, hvis Hjerte for Øjeblikket 

banker varmt for Finlands Sag. — Næv
ner man Ordet »Rødgardist«, saa skæ
rer han Tænder af Raseri og forsikrer 
én, at den hvide Garde nok skal klare 
den. Og man skilles næppe fra ham 
i denne Tid uden at høre dette Ud
brud: »— Trotzky, Fy Fan, hanskulde 
myrdes«, og samtidig gør han en Be
vægelse, som skulde han just plante 
Dolken i det trotzkiske Bryst.

B. Wolontis har en udpræget Inter
esse for Historie. Det siges — læg 
Mærke til mit forsigtige Udtryk — at 
han daglig modtager 2 historiske Vær
ker, og vel at mærke ogsaa læser dem; 
hvorledes det kan lykkes ham, ja, det 
er en Problem, som kun hans argeste 
Modstandere kan løse. Disse vil nem
lig sige, han springer hver anden Side 
over — men jeg maa tilstaa, jeg 
kan ikke løse Problemet — eller næn
ner det ikke.

Det forlyder forøvrigt, at B. W. for 
Tiden fører Underhandlinger med O. 
B. N. F. om efter Krigen at udsende

Hjemmelavet Mot 
EDLE OVIST 

Jægersborg Allé 25
Telefon ORDR. 908.

Ejnar Kirkebjerg 
Boghandel :: Papirhandel 

:: Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

Husk Mor
paa at købe 

HOLMS 
MALT-KAFFE 

Jægersbo:g Allé 6. Tlf. Ordrup 45.

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

S. EBBESEN
MEL & GRYN 

Korn & Foderstoffer

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

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglige friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

6, Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til 
Varelotteriet. 
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et mægtigt Værk om Verdenskrigen.— 
Hvis det ikke dementeres, er det rig
tigt. —

B. W.s aandelige Standpunkt er for 
Øjeblikket dette; Han forsvarer Udtryk
ket »den gyldne Middelvej«. Og dåden 
bekendte »Afholdsmand« og »fanatiske 
Ryger«. J. B. holder sig til Ekstre
merne (sammenlign dennes skaldede 
Isse og frodige Skægvækst) har de for
skellige Meninger givet Anledning til 
voldsomme Sammenstød — men saa- 
danne er jo altid befrugtende for store 
Aander. — Derfor bliv bare ved — saa 
har vi Tilskuere jo tillige noget at more 
os over. Hvad om det endte med, at 
J. B. smed Bukserne?

—o—
NB. Da jeg gerne vil foregribe Be

givenhedernes Gang, bedes Redaktionen 
optage følgende;

Paa Spørgsmaalet, hvorfor jeg ikke 
skriver noget alvorligt i »Højen« — 
svarer jeg simpelt hen: »jeg har ikke 
Tid.« a. B s.

Et trist Ulykkestilfælde.

ONSDAG den 3. Februar hændte her 
paa Skolen et sørgeligt Ulykkes

tilfælde, som efter et tre Dages Syge
leje førte til Elev i 3. Forberedelses
klasse, Find Waagøs Død.

Find var Kosteelev paa Kollegiet 
siden d. 7. Januar i Aar. Indtil Jul 
havde han været Elev paa Ordrup Gym
nasium. —

Da Eleverne i 3. Forberedelsesklasse 
efter 3. Undervisningstime Kl' 1140 gik 
ned til Frikvarteret paa Legepladsen, 
vilde Find kure ned ad Gelænderet, 
men var derved saa uheldig at komme 
ud af Ligevægten og styrte fra 1. 
Sals Højde ned mod det haarde Sten
gulv mellem Festsalen og Læsesalen. 
Hr. Gymnastiklærer Henriksen, som 
stod paa Trappen, ilede straks til og 
bar den forulykkede op til Sygeværelset. 
Skolens Huslæge, Hr. Doktor Andre
sen, som øjeblikkelig blev tilkaldt, syede 
og forbandt et mindre Saar paa Hagen 
og lagde et Omslag om Knæet, som 

ogsaa var lidt forslaaet Da Find alle
rede da klagede over Smerter i Under
livet, blev han straks undersøgt af 
Lægen, som dog ikke kunde konstatere 
nogen indre Kvæstelse. Saaledes saa 
det altsaa om Onsdagen ud til, at den 
lille Patient trods det slemme Fald 
skulde slippe med nogle faa, ret ufar
lige Skrammer.

Da Smerterne i Underlivet vedvarede, 
tilkaldte Dr. Andresen Kirurgen, Hr. 
Dr. med. C. Permin, og denne kon
staterede Torsdag Middag en Læsion 
af Indvoldene, som havde ført til en 
alvorlig Bughindebetændelse, der kræ
vede en øjeblikkelig Operation. I Falcks 
Sygeautomobil blev Patienten kørt til 
Doktor Permins Klinik paa Tranegaards- 
vej. Operationen blev straks foretaget 
og viste en saa vidt fremskreden Be
tændelse, at alt Haab om Liv maatte 
opgives. Den følgende Dag havde Find 
mange Smerter; men selv om han laa 
og smaaklynkede, var han dog rolig, 
taalmodig. — Lørdag Morgen syntes 
Tilstanden uforandret, men i Løbet af 
Formiddagen var han kun faa Gange 
ved Bevidstheden og kun ganske faa 
Øjeblikke ad Gangen. — Denne Dag 
blev den sidste Dag i Find Waagøs 
korte Liv. — Ved 2-Tiden var Timen 
kommen, da Gud tog ham bort fra 
denne Jord, og tog ham bort fra Fa’r 
og Mo’r. — Foruden Finds Forældre 
var Dr. Permin og Klinikkens Syge
plejersker til Stede, da han gik bort.

Paa Kollegiet blev straks Fastelavns
forestillingerne aflyst. Dødsbudskabet 
vakte oprigtig Sorg blandt os. Kun 4 
Uger havde Find været hos os; men 
den opvakte, høflige og modige lille 
Dreng havde i den korte Tid gjort sig 
afholdt hos alle.

For os alle her paa Skolen har denne 
Begivenhed været et alvorligt Ord om 
det, som følger efter Livet. Vi, som 
ellers kun ser og kender Ungdom og 
Livsglæde, har nu pludselig med Dødens 
gribende Alvorsord faaet det indprentet, 
at Døden ogsaa kan gribe ind i vore 
Rækker.

Da Find for 4 Uger siden med sit 
gladeste Smil holdt sit Indtog her paa 
Skolen, havde han ikke drømt om, at 
han efter saa kort Tid skulde forlade 
os i en forsigtigt kørende Sygevogn og 
derefter komme tilbage til Ordrup i sin 
lille Kiste.

Herren kommer ogsaa til dig og til 
mig, naar vi mindst venter det. Maatte
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vort Hjerte naar Timen kommer være 
vel beredt. Da vil vi sikkert, som han 
gennem Dødens mørke Port finde 
Vejen frem til den milde Dommer, 
der saa vil vise os ind til Himlens 
Olæder, hvor vi haaber en Oang alle 
at mødes med ham, som i disse Dage 
er gaaet forud for os.

Stenografi.

Alle har vel hørt om Steno
grafien; men kun faa haret 

dybere Kendskab til den. Og 
det bør man have; thi at kunne 
stenografere er at spare Tid. 
Lærerens hurtigt udtalte, men 
dog vigtige Bemærkninger kan 
nemlig noteres og Kladder ud
arbejdes mindst tre Gange saa 
hurtigt med stenografisk som 
med almindelig Skrift.

Oaar en Student til Forelæs
ning, bør han have et Hefte til 
Notitser med, og kan han saa 
ikke stenografere, ja, saa er det 
»skidt«. Stenografien er næsten 
en Nødvendighed for Mennesker, 
der vil have det fulde Udbytte 
af et Foredrag eller lignende.

De fleste har vel lært lidt Ste
nografi af en Ven, eller maaske 
har en Lærer, som har Øjnene 
aabne for Stenografiens Betyd
ning givet dem nogle Begyndel
sesregler eller lign. Men hvor
for standse der? Hvorfor ikke 
gaa et Skridt videre?

Der er jo noget, der hedder 
Kortskrift eller Korrespondance
skrift. Det vil sige at stenogra- 

I fere alle Medlyde og Selvlyde. 
Det burde være en Æressag for 
alle Drenge blot endda at kunne 
Kortskrift. Men der er jo ogsaa 
noget der hedder Ilskrift eller 
Debatskrift, hvor man kun fæster 
de enkelte Ords mest særegne 
Træk paa Papiret og bruger en 
Mængde faste Forkortelser for 
de hyppigst forekommende Ord, 
Talemaader og Ordstavelser. — 
Kortskrift kan man nemt selv 
lære sig. En Lærebog i Steno
grafi, et Skrivehefte og lidt Enegi 
er nok. »Og sikke en Fordel at 
kunne skrive Breve til en Ven, 
uden at andre kan læse det!« 
Og kan maa skrive Kortskrift, 
saa maa man ikke blive staa- 
ende ved det; thi nogen virke
lig praktisk Betydning har den 
ikke, da den kun er ca. 2 Gange 
hurtigere end almindelig Skrift. 
Har man besluttet at lære Ilskrift, 
saa bør man gaa til en Steno
graflærer; thi det er en Kunst, 
man skal lære. Og er man efter 
et Aars Forløb naaet saa vidt, 
at man kan sige: »Nu kan jeg 
stenografere min Lærers Ord«, 
ja, saa er det noget at være stolt 
af. Er du naaet saa vidt, at du 
kan skrive ca. 280 Stavelser i 
Min., saa skriv hver Dag; thi 
kun ved stadig Øvelse kan du 
vedblive at være Mester.

Da Stenografien altsaa er til 
saa stor Nytte, saa bør vi lytte 
til de mange Røster, der taler dens 
Sag, og gribe de mange Fordele,
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Herreekviperingen Ordrupvej 104
Stort Udvalg af fikse Konfirmations-Klædninger.

Herrelingeri & Underbeklædning 
føres paa Lager istørt Udvalg.

Telefon Ordrup 324.
Telf. Ordrup 10.

N. F. JENSEN.
Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth, 

Jægersborg Allé 5

Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.
Chr. Larsens I Kl.s Haandsko mager i k

Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Alle
^Tlf. Ordr. 825. Billige Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.^ 

▲ i i A.
3 G. STRØMANN, ► 

Fredensvej 1. :: Charlottenlund.
Telefon Ordrup 305 - 1492 & 195.

Centralopvarmningsanlæg ►
og sanitære installationer. ►

§ Er Deres Hud tør? Sprækker Deres Hud? f
§ Benyt da min 6% LANOLINSÆBE
i® pr. Stk. 45 Ore - pr. 6 Stk. Kr. 2,65.
e CHR. POULSEN.

Jægersborg Alle 28 - Charlottenlund * Telefon Ordrup 536. ®
® Salg af PARFUMERIE BREININGS Toiletartikler. ®
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ALBERT MONTY
25, JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret

" Manufakturforretning. ■
Egen Sy stye for Dame-Garderobe.

Spis Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodboldem.m.

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

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER

VINDUESPOLERING
GLASFORSIKRING

- TELEFON 25 ORDRUP -

S■■■■■■■■■■■■■■■ 
E. Hasselholfs

s Cigarforretning og Kiosk b
Lindegaardsvej 9 

Telf. Ordrup 1504.u ■
g Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- y 
E dets bedste Firmaer. ■
^B B B B B B B B B B B B B B BF

I Si" Vindjakke og Regnfrakke,
A samt alle øvrige Beklædningsgenstande,

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

* Hammond Benklæder
9 af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof
A køber man i

Spejder Depotet :: Nørregade 14.
w Telefon: Central 3186.
$ Alt stærkt og billigt.
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den byder. Sig derhjemme: »Jeg 
vil lære at stenografere« og du 
skal se allerede efter eet Aars
Forløb vil du føle, hvilken uhyre 
Fordel dg hvilken herlig Lettelse 
Stenografien er under Arbejdet.

»S — n«

Find Waagø.

Et Mindeord.
Blomst kan visne, før Sol nedgaar, 
Udsprungen i Morgenrøden.'

En Rose, der blev knust, — en 
Lilje, der blev knækket, — 

en Blomst, som Uvejrsskyen er 
faret henover, —- det forekom du 
mig at være, Find det maatte 
jeg tænke paa, hver Gang jeg 
stod ved dit Sygeleje i de triste 
Dage fra den 6.—9. Februar; 
saaledes stod du for mig, lille 
Find, da jeg stod ved dit Døds
leje, medens de brustne Barne- 
øjne blev trykket til, lukket for 
stedse.

Hvor jeg misunder dig, Find, 
— eller lad mig hellere sige, 
hvor jeg ønsker, jeg var i dit 
Sted, — for jeg under dig af 
ganske Hjerte din Lykke, for du 
var en god lille Dreng. Og 

hvad du maatte have fejlet, det 
har du sikkert rigeligt afsonet i 
de tunge Lidelser, du maatte 
gennemgaa de tre sidste Dage 
af dit Liv.

Paa dit Smertens Leje laa du 
og klynkede og jamrede dig, — 
°g meget maatte du døje, — og 
alligevel glemte du ikke dine 
Lærere og dine Kammerater, men 
sendte dem en kærlig Hilsen. 
Du havde faaet dem kær i den 
korte Tid, du havde været hos 
os, og til Gengæld var du ogsaa 
blevet os kær, — vi savner dig, 
nu da du er gaaet fra os.

Du laa og remsede Lektier op, 
danske Vers, Lektier i Geografi, 
Historie og Bibelhistorie. Og da 
Timen til den sidste Rejse kom, 
var du midt i din Bibel. Og 
Herren sagde: »Tag dine Sko af; 
thi det Sted, hvorpaa du staar, 
er helligt.« — Det blev dine sid
ste Ord. Da aflagde du dit Le
gemes forgængelige Klædebon, 
og din Sjæl fulgte Herren, traadte 
hen paa det hellige Sted, frem 
for din Gud.

Saa laa du tilsidst i din lille, 
hvide Seng, død og kold, me
dens Dødens Bleghed havde 
gjort dine Træk endnu mildere 
og blidere end før. I dine fol
dede Hænder holdt du en Buket 
Eranthis, Foraarets første Blom
ster.

Som en Foraarsblomst var du 
selv. Sol var der over dig. Og 
saa har da nu Foraaret forvand
let sig til herlig Sommer.

Urtegaardsmanden har plantet 
den spæde Blomst over i et sol
rigere Land. Gud glæde dig, lille 
Find, i sin dejlige Himmel.

A. Jensen.
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Uo td/w arterets SYlagasiner
5%lexis ^Orem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

G------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
Q.----------------------------------------------------------------------------------- s

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. 
Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090.

CPlader og tfilms fremHaldes, og Stilleder forstørres for Amatører.

ww
GØR DERES INDKØB

HOS

»HØJEN«s ANNONCØRER
Ak
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Pastor Bach skulde, ifølge sidste 
Nummer, allerede nu være vendt 
tilbage til Kollegiet. Men han er endnu 
ikke kommet. Grunden dertil maa vel 
søges deri, at det for Tiden er meget 
vanskeligt at faa Pas og Udvandrings
brev. Desuden kan det jo være, at der, 
som Følge af Urolighederne i Tyskland, 
hersker et Forbud mod at rejse bort. 
Pastor Back kan ventes hvilken Dag, 
det skal være.

—o—

Skolekomedien, der som Følge af den 
lille Find Waagø’s Død blev aflyst, vil 
blive spillet Søndag d. 10. og Man
dag d. 11. Marts i Stedet for. Billet
terne gælder til disse Dage; Program
met vil være det samme.

—o—
Den 15. Februar Kl. 2 fandt lille 

Finds Begravelse Sted fra Ordrup Kirke. 
Alle Elever, baade externe og interne 
var mødt tillige med deres Lærere. I 
Kirken talte Pastor Nielsen stemnings
fulde og trøsterige Ord, og han bad 
Forældrene finde Trøst Mindet, som 
Find efterlod sig, og de skulde være 
forvisset om, at han nu havde fundet 
et andet Hjem, Himlen. Kisten blev 
nu baaret ud, og det store Følge fulgte 
lille Find til Graven, hvor Pastor Niel
sen forrettede Jordpaakastelsen og bad 
et Fadervor for den Døde. Derefter 
udtalte Pastor Günther et Farvel fra 
Skolen og fra Eleverne, som nu sikkert 

vilde savne deres lille muntre Kam
meret, der trods den korte Tid, de 
havde været sammen med ham, dog 
var blevet dem kær, Endelig sang et 
Kor af Kollegiets Elever en dejlig og 
højtidsfuld Sang, hvorefter lille Finds 
Fader takkede alle nærværende for ud
vist Deltagelse. Hermed var Højtidelig
heden endt og hver gik til sit.

—o—

Naar adskillige tror, at Kollegiets 
Musikforening er ophævet, fordi to eller 
tre Medlemmer er gaaet eller smidt ud, 
da er det en Fejltagelse. Dens Diri
gent, W. Kierulf agter at fortsætte sit 
Arbejde med det resterende Antal Med
lemmer. Om det gaar, det er et andet 
Spørgsmaal.

—o—

Hvad maa man høre!
Forleden Dag fremvistes paa Lege

pladsen for Gymnasiasterne et Billede, 
der forestillede to kendte Personer i 
Boksekamp. Vild Jubel (Jan blev fra 
Sans og Samling af bare Glæde.

— o—
1 Mellemskolen kan man ogsaa være 

vittig; (1 Skrivetimen) Drengen har ka
stet Pennen fra sig.

Læreren: Hvorfor skriver du ikke? 
Drengen: Jeg gider ikke mere. Læreren; 
Du trænger nok til en Opstrammer.

Drengen: Nej Tak, jeg er Afholds
mand,



30 »HØJEN«

Erich Bernhardt.
Erich Bernhardt var født 7. 

Juni 1898; han var Søn af L. 
Bernhardt, Kansleren ved det 
tyske Generalkonsulat i Køben
havn. Han levede i Aarene 1908-14 
som Elev her paa Kollegiet.

Hvem husker det blege, lidt svær
meriske Ansigt, der altid havde det 
samme svageSmil om Læberne? Hvem 
husker den, som i Komedien »Hans 
und Grete« saa ypperligt gengav Grete, 
og som i det følgende Aar i »Zauber
geige« med næsten uhyggelig Ild spil
lede Jøden? Hvad kunde vel daarli- 
gere passe sammen end denne blide 
Natur og Slagmarkens Oru. Men han 
skulde med; det var hans Pligt, og nu 
har han givet sit unge Liv for sit Fædre
land.

I SKAKTURNERINGEN |
■lllllllllll■lll!lilllllllmllllllnlllllllH^

»SKAK«
SORT

35. Td7Xe7
36. Kf8Xe7
37. Ke7— e6
38. Tc4—cly
39. Tel—bl
40. d4—d3
41. c5—c4
42. Tbl—b2
43. d3-d2
44. Tb2Xd2
45. Ke6—d5
46. b6—b6

H ØJ EN 
HVID

35. Tel—e7
36. f6Xe7
37. Th3Xh7f 
38 Th7-b7
39. Kgl—f2
40. g2—g4
41. Kf2—c3
42 Tb7—b8
43. Tb8-d8
44. Td8xd2
45. Kc3Xd2
46. Kd2—c3
47. Opgav.

I Februar paabegyndte »Højen« en 
Skakturnering med Helsingør højere 
Almenskoles Blad »Striks«. Dette Spil 
blev afsluttet i »Højen«s Favør, thi 
»Striks« opgav Spillet ved 24. Træk. 
»Striks« forlangte Revanche, og et nyt 
Spil blev paabegyndt i November Man

ned. »Højen«s Spillere viste deres Ag
telse for Modstanderen ved at tilsende 
ham Jernkorset Denne Ære gjorde 
»Striks« sig ogsaa fortjent, thi næppe 
2 Maaneder efter, at de havde mod
taget Jernkorset bragte de »Højen« til 
at opgive Spillet. Vi havde tabt. »Striks« 
har nu vundet én Gang og »Højen« 
én Gang. Nu er et tredje Spil kommet 
i Gang, og nu haaber vi, at vore Spil
lere vil være saa fornuftige ikke at sende 
noget Jernkors, thi det kunde let an
spore for meget, og det var jo en kede
lig Historie, om vi nu tabte igen.

Red.

Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder.

—o —
F. B. Deres Artikel om »N« er god 

nok, men ikke saa godt egnet til et 
Skoleblad. De, som interesserer sig for 
sligt, vil sikkert ty til Bøger desan- 
gaaende.

—o —
Hvad der angaar Betaling af Artikler, 

saa vil for Fremtiden kun hele Spalter 
blive betalt. Uddelingen af Pengene 
vil ske hvert Kvartal.

— o—
I sidste Nummer af »Højen« var der 

en beklagelig Del Trykfejl Men grun
det paa uforudsete Omstændigheder var 
det ikke lykkedes at læse Korrektur 
paa hele Bladet.

Tænk en Gang!
at Moltke siden Jul har fældet 5 Liter 

Taarer,
at »lille Jensen«s Yndlingslæsning er 

Oehlenschlägers Tragedier,
at lille Aage ikke har haft Tid til at 

vokse, og
at Grunden er den, at han har haft 

andet at bestille,
at Broderen til »Unge Mand« og »Bitte 

Mand« endnu ikke har faaet et Navn, 
der ender paa »Mand«,

at Kollegiet blandt sine Elever har en 
»Negerkonge«, men

at samme for 14 Dage siden var en 
forholdsvis skikkelig Idealist.
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Gharlottenlund Afdeljpg,
:: Fred3nsvej 1. ::

Aaberd 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 3'/a % 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
□ 1 / O ' Ö /2 /o

Telefon 0rdrup1l7.
Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

gjO" Indbetaling af Skatter. T8M|

O Jægersborg Allé O VlfTfin Rl/HIITI Jægersborg Allé O 
J Tlf. Ordr. 1186 J VIggU Dji Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J

CYKLEFORRETNING
■ 11111111; ■

Dyrehavegaards og Jægersborg Allé s 
== MEJERIER ~==~

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af

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

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

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

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

Bern storf fsvej 127, JMi5 Helrup 1987.
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Vaskeriet „Ejgaardshus“
Manchetskjorter Fredensvej so flipper & Kjoler

- ----  Telefon Ordrup 578. =

Hver Dag i første 
Frikvarter

Han paa sin Fro
kostpakke ser 

Og glemmer af 
Glæde ganske sin Leg 
Over Hindsholms
Pølse og Leverpostej.

♦ - <>

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

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. 
Varerne bringes overalt.

En Skoledreng er 
altid glad, 

Hver Gang han 
paa sin Skolemad 

Kan smage disse 
lækre Sager, 

Som faas fra 
Hindsholms

Paalægslager, 
♦--- ---- - - - • »

Jf»         "■•mmnnm tu mm  mnnim. mw nimm m im ir ni , .. ... .. mimm,. . nn  » mn . . .mnni   i imm. rnnnm i

I Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINOEN Telf. Ordrup f 
i 6 3 5. „T U B A L-K A I N“ 6 3 5. !

CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. j
I CYKLER af eget Fabrikat og alle løse Cykle dele J

* PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. L

1 Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophonen ; 
t Alt Arbejde udføres solidt og godt. I
”"»W "mW ««mim"   mi ■ -m» .l'.r- ■ '.. i ■ ....... i. I mim—mni.in.m • :n i - m;; ! ••ii. j. .
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