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SE: ANDREAS (J/KOEDEGICIM

NR. 3 I ONSDAG D. 20. MARTS 1918 2. AARG.

Lidt om Livsanskuelse.
(Fortsat).

Naar Fundamentet i vor
kristne Livsanskuelse altsaa 

er dette: »Vi skal erkende, elske 
og tjene Gud og derved vinde 
Himlen«, maa vi selvfølgelig sætte 
de Mennesker højest, der til stør
ste Fuldkommenhed opfylder 
dette Krav. Derfor staar Heltene 
i Kristenheden, Helgenerne, og de, 
der helt og holdent har viet deres 
Liv til disse Idealers Virkeliggø
relse og Udbredelse, for mig som 
Idealet af Mennesker, og derfor 
er det mig altid en stor Glæde 
at læse og høre om dem; og jeg 
vil benytte Lejligheden til at raade 
Eder til at gøre det samme. Der 
er i Litteraturen nok af ufuld
komne og lastefulde Skikkelser, 
ja, disse er endog Yndlingsemne 
for mange Skribenter, men her 
træffer man gode, ja, til Tider 
næsten fuldkomne Mennesker 
og store Helte i Kampen mod 
det onde, og denne Læsning vil 

I have langt mere Gavn og Glæde 
af — ogsaa i Arbejdet paa at 
styrke vor kristne Livsanskuelse 
— end ved Bekendtskabet med 
alt dette stygge og onde i Ver
den. — Ved Læsning af Johs.- 
Jørgensens »Den hellige Ild« 
(Kærlighedens brændende Ild hos 
en, der elskede Gud af hele sit 
Hjerte) fandt jeg følgende, der 
klart og fyndigt udtrykker, hvad 
jeg mener; Colombini, den tid
ligere rige, italienske Købmand, 
der nu er fattigere end den fat
tigste, og drager rundt med sine 
Disciple for at prædike og gøre 
godt, siger i sin Dødsstund blandt 
andet følgende til sine Venner: 
»Læs ogsaa meget om de Hel
liges Levned; thi ligesom verds
lig og kødelig Læsning opflam
mer Sjælen med Kærlighed til de 
jordiske Ting, fylder hint hellige 
Studium Hjertet med Foragt for 
det, som er herneden, og med 
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Længsel efterdet, som er hisset.« 
------ Forsøg blot selv, og I vil 
finde, at Helgenbiografier tillige 
er en underholdende Læsning; 
ja det kan være helt forfriskende 
og oplivende at færdes en Stund 
i Idealets høje, rene Luft —! I 
(Johs. Jørgensen har jo skænket 
os en rig Helgenlitteratur paa vort 
eget Modersmaal).

Naar de store Grundpiller er 
i Orden, kommer Turen til de 
»smaa«. Dem kan vi unge fore
løbig tage det langt lettere med. 
— Jeg var engang meget ulykke
lig over, at det selvfølgelig var 
mig umuligt at indtage faste 
Standpunkter til disse »smaa 
Spørgsmaal«. I den Periode skrev 
jeg i min Dagbog:

» . . . Jeg gaar for Tiden og 
»søger Standpunkter« i Politik, 
Etik og Æsthetik. Jeg er saa 
usikker om, hvorvidt jeg er ab
solut Freds- eller Krigsven, om 
Højre- eller Venstremand, om 
Tilhænger af Impressionismen 
eller Tilbeder af de gamle Sko- | 
ler i Kunsten, om Romantiker 
eller Realist, om — eller — . .« 
Men saa fandt jeg heldigvis nogle 
Dage senere hos Olfert Ricard 
et udmærket Svar paa denne 
»Vanskelighed«. — Det er saa 
godt, at I ikke slipper for det.

Han siger: »Jeg forlanger ikke 
af de Unge, at de skal have en 
færdig Mening (aa nej, endelig 
ikke) heller ikke, at de skal have 
den rigtige Mening, der er jo 

Tid nok til at rette den, og vi 
skal jo hverken idag eller imor- 
gen skrive i Aviser og stemme 
til Menighedsraad og Borgerre
præsentation og Rigsdag — nej, 
bare de har en Mening, bare de 
tænker over det, der gaar for sig, 
og interesserer sig derfor, og saa 
virkelig, naar de sidder sammen, 
har noget at tale om, som der 
er noget ved!«

Hvis I, kære Læsere, af denne 
Artikel faar Lyst til at befæste 
Eders Mening om de vigtigste 
Spørgsmaal - Eders kristne Livs
anskuelse — og beslutter at 
tænke lidt over de »mindre Pro
blemer« — saa har jeg opnaaet 
min Hensigt og lægger glad 
Pennen bort —for denne Gang!

Jan Ballin.

Indtryk
fra

Karantæneferien.

Jeg springer paa min Cykle, og 
afsted gaar det til Skolen. 

Man er endnu ikke helt vaagen, 
men man sidder og halvsover 
paa Cyklen. Da jeg drejer om 
Hjørnet ved Mosehøjvej, kommer 
et Par Drenge af Skolens grøn
neste Ungdom løbende mod mig 
og skriger, saa højt deres Lun
ger tillader det: »Kør du kun 
hjem igen, Skolener lukket!« Er 
disse Drenge gale, eller er det 
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mig, som endnu »drømmer«, 
tænkte jeg.

Og disse Drenge kunde være 
glade for, at jeg befandt mig paa 
Cykle, thi ellers havde der gan
ske sikkert vanket en smuk Præ
mie til dem for deres Hyleri.

Paa Resten af Vejen tænkte jeg 
uvilkaarligt over de Ord: »Sko
len er lukket«, der maatte dog 
være nogen Mening i disse 
Drenges Hyleri.

At det var Virkelighed, fik jeg 
tydelig nok bekræftet af Pastor 
Paulus.

Ak, kære Læser, det gik vel 
Dig som mig, da man fik denne 
Meddelelse: Man syntes, det var 
ligesom et tungt Aag, der blev 
løftet fra éns Skulder.

»Den enes Død er den andens 
Brød«, siger man. Dette Ord
sprog kunde vel udmærket passe 
ind i denne Situation.

Naa, omsider kom ogsaa éns 
Kammerater, og vi gik alle — 
om jeg tør sige — glade hjem, 
ivrig diskuterende Dagens glæde
lige Emne (i Parentes være det 
bemærket, at jeg udelukkende 
hentyder til den lille »Puste-Ferie«, 
man havde i Vente).

Man gaar hjem med det stille 
Forsæt alligevel — trods det, at 
man har faaet en »lille Ferie« — 
at læse sine daglige Lektier. Jeg 
sætter mig og vil læse. Men — 
man har stadig dette Meningitis 
i Hovedet. Man føler sig uvil- 
kaarlig lidt utilpas, man har lidt 

Hovedpine og ondt i Ryggen. 
»Aa, Vrøvl, det er Indbildning«, 
siger man til sig selv.

Jeg læser videre og slaar op i 
et Leksikon for at søge efter en 
græsk Glose. Men — mit Øje 
er saa uheldigt straks at falde 
paa Ordet »Meningx«. Det er 
mig nu komplet umuligt at læse 
videre.

»Er du syg, eller er du ikke 
syg«, spørger man stadigvæk sig 
selv. Og jeg gad vide, hvor 
mange Gange i Dagens Løb, man 
har rettet sig selv dette Spørgsmaal 
i sit stille Sind.

Aa, endelig bliver det Aften, 
og man lægger sig til Sengs. 
Man kan ikke falde i Søvn, man 
tænker stadig paa Dagens Til
dragelse. Endelig — omsider — 
glider man over i Søvnens 
Rige.

Og hvor velsignet dejligt var 
det ikke at vaagne om Morge
nen! Alle ens Smerter var plud
selig forsvundne! Altsaa, det var 
kun — kun Indbildning.

Men, kære Læser, spørg mig, 
hvormeget jeg har faaet læst i 
denne 3 Ugers Ferie, trods det, 
jeg altsaa bevarede mit gode 
Helbred. Mit Svar maa unægte
lig lyde: Saa godt som intet! 
Og jeg tør indestaa for, at en
hver afos —Internerne undtagne 
selvfølgelig, eftersom dejo næsten 
var pisket til at læse — maa, 
naar han da vil tale ud fra sit 
aabne Hjærte, give det samme 
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Svar, som jeg. — Dette blev 
altsaa Udbyttet af den lange 
Karantæneferie, i hvilken vi alle 
havde ment at faa bestilt saa 
meget.

Lad os derfor nu, da -Skolens 
Porte atter er aabnet for os, med 
friske Kræfter tage fat og søge 
at raade Bod paa den lange Tid, 
vi har drevet hen. _ 1901 _

♦ * ♦
Det maa dog bemærkes, at det ikke 

er alle, der har tilbragt Ferien paa 
samme »nyttige« Maade som Hrr. 
»1901«, idet III Qy. m. n. f. Eks. hver 
Dag har holdt Skole for sig selv i nogle 
Timer. Og efter Pastor Paulus For
sikring skal de have arbejdet meget 
alvorligt. Et Bevis derfor er, at Pastor 
Paulus ikke havde andet at bestille 
hele Dagen end at rette Opgaver.

Red.

Er Du livsglad?
I—I ar du aldrig hørt Tale om 
' * en svensk Forfatterinde, der 
hedder Helena Nyblom?

Dersom du har læst noget af 
hende, er jeg sikker paa, du synes, 
hun er en udmærket Skribent; 
og du er ligefrem blevet i godt 
Humør af at læse hendes »Sa- 
gor«, for der findes næppe For
tællinger, der er mere opfyldt af 
Liv og Lystighed, end disse. En 
af hendes Fortællinger hedder 
»CalleGlader« og det er om den, 
jeg vil fortælle lidt nu.

Kender du Calle Olader? Naa 
ikke; saa skal jeg sige Dig, hvem 
det er. Han kaldes ogsaa »Calle 
Solskin«. Aah! Det er saadan 
en lystig Fyr, altid er han i godt 
Humør, hvad enten det regner 

eller sneer, eller om Solen skin
ner eller Himmelen er lige saa 
graa som et Museskind, altid 
synger og traller han i vilden 
Sky. Skulde det nu hænde, at 
du spørger ham, hvorfor han er 
saa glad, ja! Saa kan det nok 
være, du faar et Svar, du slet 
ikke har ventet. Du tror maaske, 
han er glad, fordi han er rig, 
har mange Venner, er anset paa 
højere Steder eller saadan noget 
i den Dur. Nej, Calle er glad, 
fordi Gud har skabt ham, fordi 
han faar Lov at leve og nyde 
alt i den dejlige fri Natur, som 
er skabt ligesaa vel for ham, 
som for Alverdens Konger og 
Kejsere, — —

Calle har Ret! Det er slet ikke 
i den fyldte Pengesæk eller ved 
det overdaadige Taffel, at Lyk
ken findes. Glæden og det gode 
Humør finder man langt oftere 
hos den fattige Svend, der dra
ger af Sted med sin Byldt paa 
Nakken og sin tørre Humpel 
Brød i Haanden.

1 gamle Dage mødte man 
tit saadanne lystige, glade Fyre. 
Dengang kaldtes de »lystige 
Haandværkersvende«, og hvor 
de kom frem, bragte de Lystig
hed til Veje. —

»De lystige Haandværkersven
de« er nu desværre forsvundet 
sammen med de gode, gamle 
Dage; men det er nu slet ikke 
nødvendig at være »Haandværks- 
svend« for at være glad og i 
Besiddelse af et lyst og muntert 
Humør. Godt Humør lader sig 
saa udmærket forene med hvilken 
Stilling, man end indtager i Ver
den. Det er en dejlig Følgesvend, 
og hvor tit kan den ikke hjælpe 
os over »en kedelig Grammatik
time« eller en »umuligOpgave«?
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Ja, senere hen i Livet, naar man 
faar værre Ting at kæmpe med, 
end »kedelige Grammatiktimer«, 
saa er et saadant Humør ligefrem 
uundværligt. Hvordan skulde 
man dog kunne bære alle de 
Skuffelser, som Livet bringer med 
sig, hvis man ikke kunde sige 
til sig selv: »Frisk Mod Anto
nius«?

Og saa er det saa dejligt for 
vore Medmennesker altid at se 
saadant et straalende Humør lyse 
dem i Møde, naar som helst de 
møder os; de faar selv Lyst til 
at være glade, dersom de ikke 
allerede er det. Det er tusinde 
Gange mere rart at have at gøre 
med et Menneske, der ser paa 
Verden med et lyst og frejdigt 
Blik, end med en, der ser alt i 
et mørkt og sørgeligt Lys. Det 
har du naturligvis selv lagt Mærke 
til mange Gange. — Men-er du 
sikker paa, at du selv hører med til 
»Solskinsmenneskene«, eller bør 
du kanske snarere regnes med 
til de »melankolske«?

Den værste Drage blev et slet Humør;
Dens Vinge skygger, saa hvert Solskin dør. 
Den spyr sin Gift selv over dine Kjære, 
Du fra idag din St. Georg vil være.

(H. C. Andersen).
E. B.

Min Fritid.

Der er mange Drenge, som 
siger, at naar de har siddet 

længe over deres Lektier, og de 
langt om længe er blevet færdige 
med dem, saa maa de sætte sig 
hen og hvile og — drive. Har 
de nu ogsaa Ret i det? Nej, det 
har de slet ikke. 1 Stedet for at 

spilde deres Tid med at drive 
skal de udnytte Fritiden paa den 
bedste Maade, de kan. I den 
Tid, hvor man læser Lektier, faar 
man ingen frisk Luft, og netop 
derfor skal man søge ud i den 
frie Natur med den friske Luft.

De fleste ved vel altid, hvad 
de skal bruge deres Fritid til, 
men der er ogsaa mange »Hæn
gehoveder«, der gaar og keder 
sig og ikke véd, hvad de skal 
hitte paa, for at faa Tiden slaaet 
ihjel. Til disse sidste er det, jeg 
gerne vil sige et Par Ord.

Dersom du har siddet længe 
hjemme og læst eller været be
skæftiget med andet Indendørs- 
arbejde, saa søg fremfor alt ud 
i Luften; gaa ikke blot lidt rundt 
paa Gaden, nej, gaa ud i den 
herlige Natur; her i Kollegiets 
Omegn har man jo saa udmær
ket Lejlighed til at komme i Sko
ven, hvorfor saa ikke benytte sig 
af den?

Næsten hver Aarstid har jo en 
eller flere Sporter, øv disse Spor
ter og du vil altid synes, du har 
haft en dejlig Fritid. Du kan 
ogsaa iværksætte gode Frilufts- 
lege med dine Kammerater og 
Venner; dertil er der jo udmær
ket Terræn her i Omegnen. 
Baade Sporten og Legene udfø
res jo ude i den friske Luft, og 
det er just det gode; du vil 
ligefrem kunne mærke, hvordan 
dine Kræfter tager til Dag for 
Dag af al den sunde Luft, 
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hvormed du fylder dine Lun
ger.

Dyrk ogsaa dine Interesser, 
hvis du da har nogle; har du 
ingen saa søg at faa Interesse 
for et eller andet; du kan da f. 
Eks. give dig til at samle paa 
Blomster, Frimærker eller Sten, 
og er du engang begyndt at 
samle, saa skal du bare se, hvor 
det er morsomt og interessant. 
Jeg vil nu ikke komme ind paa 
Spørgsmaal som f. Eks., hvorfor 
man samler, eller hvordan man 
samler, det finder man nok selv 
ud af. Dersom man er en Smule 
fingernem, kan man selv lære sig 
lidt Husflid som Løvsavsarbejde, 
hvorved man kan lave sig gan
ske smukke og nyttige Ting, 
eller ogsaa Bogbinding, som er 
en Del sværere.

Endelig kan du ogsaa bruge 
en Del' af din Fritid til Læsning 
af gode Bøger; jeg siger en Del 
af din Fritid, thi det er absolut 
forkert hele Tiden at sidde og 
stirre sig Øjnene ud af Hovedet 
over en eller anden spændende 
Morskabsbog. Desuden skal du 
læse virkelig gode Bøger, ikke 
Tiøresromaner eller den Slags, 
men gode Drengebøger, af hvilke 
du kan lære at blive en rigtig 
Dreng. Der gives et Væld af 
gode Drengebøger, og der ud
kommer stadig nye, saa du kan 
da ikke klage over Mangel paa 
Lekture.

Dette er kun en lille Vejled

ning for dem, der slet ikke ved, 
hvad de skal tage sig for i Fri
tiden; og jeg haaber, at der nu 
er færre, som spørger, hvad de 
skal bestille. Det gælder jo ikke 
om at »slaa Tiden ihjel«, men 
derimod om at bruge den paa 
en morsom og tillige gavnlig 
Maade. .. r.. r.

IV M.

Introduktion til . . .

Solen er atter kommet paa
Himlen flere Timer om Dagen; 

Vintergækkene har bragt os det 
første Bud om Foraaret. Man 
føler i sit Indre, som var mæg
tige Kræfter ved at bryde løs — 
og man sukker lettet: Endelig, 
endelig kommer snart den Tid, 
der betyder nyt Liv, nye Kræf
ter og bedre Humør. Man be
slutter, at nu skal der handles, 
man sætter sig et bestemt Maal, 
der skal gennemføres-, — men ak, 
hvor ofte bliver det ikke ved For
sættet, ved den blotte Tilfreds
stillelse at tænke sig af have 
naaet Maalet, og det hele bliver 
til en Følelse — ingen Virkelig
hed. Er de fleste ikke ligesaa 
ynkelige som Per Qynt, naar 
han siger:

Ja, tænke det, ønske det, ville det med, — 
men gøre det ’ Nej ! det skønner jeg ikke

Naar man har gjort et eller 
andet godt Fortsæt, og i længere 
Tid har styret sin Vilje i en be
stemt Retning, saa kommer Re-
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aktionen: Aa, hvorfor egentlig i 
anstrenge sig, man har det jo, 
iiaar alt kommer til alt ret be
kvemt, og Livet kunde være me
get bitrere. Man indrømmer 
gerne sin Svaghed, blot man kan 
være i Fred. — Men det kan 
man netop ikke. Den onde Sam
vittighed lader en ikke i Fred, j 
den melder sig selv under de 
kaadeste Drikkegilder hos Kam
meraterne, den skaber søvnløse 
Nætter; — overalt lader den sin 
ubarmhjertige Stemme skurre en 
i Ørene: Du elendige Menneske, 
indse dog din Svaghed og Brøde. 
Afsky »Pjalten« i dig og bliv et 
bedre Menneske ....

Og »Sjælen« skælver og ang
rer for at faa Fred — og gør 
gode Forsætter — men næste 
Morgen vaagner den og faar 
Kaffe paa Sengen, men de gode 
Forsætter bliver der intet af; 
»Sjælen« er for svag. »Den 
kristne Aften« er efterfulgt af 
»den hedenske Morgen«.

O, alle 1, som vandrer ad Li
vets »slagne Landevej«, som 
ikke tør driste jer til det afgø
rende Skridt, til at bekæmpe jer 
Syndighed og Svaghed, gør endnu 
et Forsøg, men med ubøjelig 
Energi, ingen Pardon, det gæL 
der jo enten — eller — — — 
Skynd jer nu, Foraarets Tid er 
inde, hvor Rosenbuskens vilde 
Skud afskæres, og alt spirer og 
gror . . .

Om at samle.
»Hvorfor samler man?« Ja, detSpørgs- 

maal er tit blevet stillet til en Samler, 
og denne har i de fleste Tilfælde ikke 
vidst at svare. Nogle vilde maaske be
svare Spørgsmaalet ved at sige, at det 
var for at faa Tiden til at gaa; men 
det er den mest forkerte Løsning paa 
Spørgsmaalet. Det vil absolut ikke føre 
til noget. En Dreng, der begynder at 
samle uden den Interesse, der kræves 
dertil, vil intet opnaa andet end Tids
spild. — Man samler for at lære noget 
paa en paa énQang gavnlig og tillige mor
som Maade. — Der er utallige Ting at 
samle paa, og hvorfor saa ikke benytte 
noget af sin Fritid dertil. Den populæ
reste Ting at samle paa er vist nok Fri
mærker, men ogsaa Samlen paa Mønter 
og Insekter er stærkt udbredt. At samle 
paa Frimærker kan jo i og for sig være 
godt nok, men hvis man overvejer nær
mere, om det Udbytte, man har, staar 
i Forhold til den Tid, man har brugt, 
vil man hurtigt komme til det Resultat, 
at det gøf den langt fra. Den mest lære
rige Samling er Insektsamlingen, tillige 
maa man jo, naar man vil samle 
paa Insekter strejfe om i Skov og 
Eng, og det er noget, man har saa 
uendelig godt af. Det er en af Sam- 
lingsmaaderne, paa hvilken man lærer 
vor smukke, danske Natur at kende. 
En mere tør, men dog ganske inter
essant Samling er Møntsamlingen. Det 
er en dyr og vanskelig Samling og har 
ikke vundet noget stort Indpas hos 
danske Drenge. For nogle Aar tilbage 
kom Samlermærkerne frem; men det 
er en aandsforladt og værdiløs Ting, 
som enhver Samler burde undgaa. En 
af de bedste Samlinger er Bogsamlin
gen, af hvilken man kan have stor 
Glæde og Nytte. Man kan virkelig godt 
opnaa gode Resultater, naar man i Ste
det for at sætte sine Penge i »Knald
romaner« og andet af det Juks, det dan
ske Bogmarked nu er overfyldt med, bru
ger dem til at købe gode Bøger for. Naar 
man har været paa Rejse i Udlandet 
eller blot herhjemme, kan det være 
meget morsomt at have Prospektkort 
fra de Steder man har været, men bedst 
er det naturligvis selv at kunne tage 
Stederne med sit Fotografiapparat. Des
uden er der nogle, der samler paa Plan
ter, der ogsaa er en udmærket og lære
rig Samling. Plantesamling er særlig 
en Samling for dem, der holder af
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EJNAR KIRKEBJERG,
Boghandel :: Papirhandel :: Musikhandel :: Telef. Ordrup 1156.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515. 

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

Telf. Ordrup 10.

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

S. EBBESEN
MEL & GRYN 

Korn & Foderstoffer

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

Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth, 

Jægersborg Allé 5

Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

i Chr. Larsens 1 Kl.s H aa n d s ko m age r i
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

Erik Ordr, 825. Billige Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.y|

ALBERT MONTY
25, JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret

- Manufakturforretning. ?
Egen Systue for Dame-Garderobe.

TELF. ORDRUP 533 TELF. ORDRUP 536

4 CHR. POULSEN ►
◄ JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFUMERIE BREININGS TOILETARTIKLER
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Stof- og Sommerfodtßj er hjemkommen!
Forsyn. Dem i Tide.

Rasmus Olsen,
123, O r d r u p v e j 123.

Telef. Ordrup 218. Telef. Ordrup 218.

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 Fodbolde m. m.

Husk Mor paa at købe Holms Malt-Kaffe
Jægersborg Allé 6 Telefon Ordrup 45

G LARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER 

VINDUESPOLERING 
GLASFORSIKRING

— TELEFON 2 5 ORDRUP -

BBHBBBBBBBBBBBBB
E. Hasselholt’s *

■ w Cigarforretning og Kiosk -w b
Lindegaardsvej 9 

Telf. Ordrup 1504.
g Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g
S dets bedste Firmaer. B 
^BBBBBBBBBKBBBBBF

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

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Hammond Benklæder é 
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof Q

køber man i A
Spejder Depotet Nørregade 14. ▲

Telefon: Central 3186. J
Alt stærkt og billigt. V
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Naturen. Jeg vil slutte med en kraftig 
Opfordring til at samle, baade fordi 
man kan lære en Mængde af det, og 
fordi man senere hen i Livet vil have 
stor Glæde af saadan en velordnet Sam
ling, som man har skabt sig som ung.

-• Hum. —
—IV M.

Paa Wisconsin Søen.
Det er en dejlig varm Sommerdag i 

Begyndelsen af Juni. Solen staar højt 
og sender fra den hvidblaa Junihimmel 
sine bagendo Straaler ned paa den 
støvbedækkede Legeplads ved den ame
rikanske-' Kostskole »Red Hill«. 1 al 
denne næsten utaalelige Varme findes 
der dog ogsaa for Kosteleverne en 
lille Oase. Henne i det ene Hjørne af 
Legepladsen ligger Elevhaven nede ved 
den for det amerikanske Spil »Base 
ball< indrettede Plads.

I det inderste Hjørne, hvor Skyggen 
er tættest, sidder en 14 Aars Dreng 
ved Navn Francis fordybet i Læsnin
gen af en interessant Bog. Han læ
ner sig op mod Rækværket ind til 
Boldpladsen. Et Par hvide Sko, mørke 
Halvstrømper, et Par blaa Lærredsben
klæder og en lys Sportsskjorte med en 
mørk Slips, det er hans Sommerpaa- 
klædning. Hans Ansigt er smalt med 
fine barnlige Træk. Over den høje 
Pande kruser det rige kulsorte Haar 
sig frit og naturligt.

I Krogen paa Boldpladsen lige uden 
for Stakittet og Hækken, som er Skille
væg ind mod Lysthuset, hvor han sid
der, staar to Drenge, den ene er 13 
Aar, den anden i en Alder af 10—11 
Aar, i ivrig Samtale.

»Med de Karakterer, vi stadig har, 
faar vi aldrig en Eftermiddag fri, saa 
vi kommer selv til at tage os den Fri
hed, vi vil have. Jeg har allerede talt 
med Frank og Willy. De gaar med, 
naar bare du slaar til, for vimaa have 
en med, der kan ro.«

»Jamen, — sæt vi bliver opdagede, 
— og det maa vi jo blive —!«

»Ja, det bliver vi. Baade Mr. Wil
liams og Rayn vil mærke det, naar der 
mangler hele fire. Men de kan jo ikke 
gøre os noget videre, naar vi er saa 
mange.«

»Naa, ja — skidt med det. — Men 
hvordan skal vi slippe fra Mr. Rayn?«

»Jo, ser du; naar vi kommer tilbage 
fra Badeanstalten, kan vi let forsvinde 
i den stærke Færdsel paa Hovedvejen 

til Hill-Station. Det mærker han ikke 
saa hurtigt. Een for een sniger vi os 
ned til Havnen i Fiskerbyen Jones
ville, og der lejer vi os en Robaad. 
Den betaler jeg. 1 andre har at sørge 
for den nødvendige Tobak. Er du 
med? Er det ikke en fin Plan?«

»Jo, det kan min Sandten blive en 
sjov Tur. Bare nu ikke Hr. Rayn mær
ker det alt for tidligt!«

Saa ringer det til Bords. Francis 
rejser sig og slaar Bogen i.

Sikke nogle smaa Gavtyve. Lad dem 
bare prøve. Der kan vel ikke ske no
get i det stille Vejr, og de Krystere 
vover sig vist ikke ret langt ud. De 
Smaa Fæhoveder! Jeg vil da haabe, 
de faar en Straf, de kan føle.«

I Kollegiet i Red Hill var det som i 
andre amerikanske Kostskoler Skik og 
Brug, at de Elever, der opførte sig 
mønsterværdigt, havde Ret til at gaa 
ud to eller tre sammen uden Lærer, 
medens de øvrige gik i en stor Klynge 
med deres Præfekt.

Efter Middagsmaaltidet gaar Francis 
sammen med sin gode Ven Joe og et 
Par andre Kammerater ned til et for
friskende Bad i den dejlige Sø. De 
boltrer sig lystigt i det dejlige Vand. 
Men midt i Legen bliver Francis plud
selig urolig og trækker sig bort fra de 
andre. — Vandet er jo slet ikke stille, 
som han havde ventet det. Lidt ud 
fra Land har Bølgerne oven i Købet 
hvide Skumtoppe, og han synes det 
blæser op.

»De Pokkers Unger med deres Ro
tur! Det kan jo sagtens gaa galt. — 
Se, hvor det blæser op! — Aa, de smaa 
Tossehoveder vover sig vel slet ikke 
ud i det Vejr.

Paa Hjemvejen gør Frankis sig 
Umage for at tænke paa noget andet. 
Men saa ser han Skyerne trække sam
men paa Himlen, medens Heden bli
ver mere og mere trykkende. Man be
høver ikke at være nogen stor Vejr
profet for at se, hvad det kan blive til. 
— »Sæt nu de vovede det alligevel!« 
— Francis bliver mere og mere urolig.

Da han kommer hjem bliver han 
ovre ved Vejen for at holde Udkig ef
ter Mr. Rayn. Langsomt gaar Tiden. 
Klokken nærmer sig 4. Saa, nu kan 
han se hele Flokken. De svinger om 
Hjørnet paa Vejen. Hans Øjne flyver 
gennem Rækkerne, og i et Nu ved han 
Besked: »De er der ikke; de er taget 
ud paa Søen«. (Forts,)
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dj o Id kvarterets SYlagasiner
Sllexü IVrem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charleitenlimd

G------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 73

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

faa S Ä 11 o s

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
e ■ — ---------- .o

\1 * * " il

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. J
I Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I
’/J blader og 3-ilms fremdaldes, og Siilleder forstørres for TTlmatører. IV

■-------------------------------------------------------- ~~

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

6, Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til 
Varelotteriet.

hjemmelavet Konfect
EOLE QVIST

Jægersborg Allé 25
i Telefon ORDR. 908. j
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Mandag den 18. Februar forefaldt 
der blandt de Soldater, som under Kri
gen har boet paa Kollegiet, et Til
fælde af den frygtede Meningitis. Om 
Formiddagen kom Falck og hentede 
den syge, og faa Timer efter ankom 
en Militærbil med de til en grundig 
Desinficering nødvendige Ting, og nu 
blev der klistret til for Vinduerne og 
røget saa grundigt ud i Soldaternes 
Opholdsrum, at det i den følgende 
Uge kunde mærkes over hele Huset. 
Skolen blev straks lukket, og Kost
eleverne, der jo havde haft mest For
bindelse med Soldaterne, skulde inter
neres tillige med disse i de følgende 
3 Uger. Det blev en trist Tid for de 
stakkels Internere. Fire Skoletimer om 
Dagen, og Resten af denne maatte til
bringes med Læsen og Spadsereture, 
der kun maatte foretages i Flokkevis; 
enkeltvis maatte de slet ikke forlade 
Skolen. Sundhedskommissionen kom 
straks Dagen efter at Tilfældet var 
forefaldet, og den fandt, at det ikke 
var rigtigt, at der var indkvarteret Sol
dater paa Kollegiet, samtidig med at 
den lovede at indsende en Begæring 
til Sogneraadet om at faa disse fjernede 
herfra. Da Interneringen omtrent var 
til Ende, afmarcherede Soldaterne, og 
de fik Kvarter nede paa Ordrup Hotel. 
Og Kollegiet græd ikke, da de forlod 
det!

Efter den lange Afbrydelse tog Sko
len atter sin Begyndelse Mandag den 
11. Marts, efter at have været lukket 
i nøjagtig 3 Uger. Denne Tid har 
de større forhaabentlig anvendt til 
en grundig Repetition af adskillige 
Fag; thi nu maa der jo arbejdes for 
fuld Damp, og der bliver næppe saa 
god Tid som ellers til den aarlige Re
petition.

— o—

Fastelavnsforestillingen, der jo som 
Følge af Find Vaagøs Død blev udsat 
til 10. og 11. Marts, er atter, paa Orund 
af Meningitistilfældet og Skolens Luk
ning, bleven udsat til — næste Aar. 
Altsaa i Aar blev og bliver der ingen 
Skolekomedie, og de, som har købt 
Billetter, vil faa deres Penge tilbage. 
Det er sørgeligt nok, men der er ikke 
noget at gøre ved det, Tiden tillader 
det ikke.

—o—

Pastor Back er Mandag d. 25. efter 
en lang og besværlig Rejse vendt til
bage til Kollegiet, der nu har maattet 
undvære ham i over et halvt Aar. Pa
storen er blevet opfordret til at skrive 
noget til »Højen«, men har af forskel
lige og gode Grunde bedt sig fri der
for. Een Ting kunde Pastor Back, der 
har set meget til Krigen og dens Virk
ninger, dog forsikre, og det var, at 
Danmark, i Forhold til de af krigs
førende Lande, som han har været i, 
er et sandt Paradis. Pastoren har over
taget Stillingen som Kollegiets Mini
ster, og Pastor Honert er gaaet af. 
Pastor Back har imidlertid kun Orlov 
til 1. Juli, men der er stor Sandsynlig
lighed for, at han faar den forlænget.

—o—
Vi har denne Gang set os nødt til 

at udskyde Brevkassen.
—o—

Hvad maa man høre?
Den alvorsfulde 3die Gymnasieklasse 

forsamles hemmeligt midt om Natten 
og drager i samlet Flok op til Skolen 
for ved høje Hurraraab at vække hele 
denne. De skreg vist godt, men det 
lykkedes ikke at vække en eneste af 
de slumrende Sjæle,
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Silhouetten
m.

Se, kære Læser, godt paa denne ka
rakteristiske Profil, og du vil kunne 
indse, at en saadan kun kan ejes af en 
vordende Storhed, skønt »Store Mænd, 
store Næser« just ikke her er det slaa- | 
ende Bevis; men der er jo, som alle 
vel ved, ingen Regel uden Undtagelse. 
Og der er desuden heller ingen Tvivl 
om, at han bliver en stor — Fodbold
spiller; han tegner i hvert Fald godt 
og løber lige saa godt paa sine lidt 
hjulede Ben, skønt mange maaske 
kunde fristes til at tro, at han nemt 
kunde falde i dem; men Faktum est, 
at han i en tidlig Alder lagde disse 
store Evner for Dagen, og som Følge 
deraf tidligt avancerede op i vort I. 
Hold, hvor han hjuler ude i den ven
stre Vinge. Men tro nu endelig ikke, 
at han er ensidig. Nej langtfra! Som 
Pædagog har han ogsaa indlagt sig 
store Fortjenester, han har nemlig 
to mindre (,) uvorne Brødre, hvis Op
dragelse han faderligt tager sig af. Og 
man maa sige til hans Ros, at han spa
rer ikke paa Kræfterne. For at være 
en stor Mand maa man imidlertid 
kunne mere end at spille Fodbold og 
klø sine mindre Brødre, og han kan 
ogsaa meget mere, blandt andet trille

Kugler og skyde Knopper (Bylder), og 
det er fremragende Evner. Det er 
utroligt, saa han kan vinde Kugler, 
men det siges, at han kan skyde lige 
saa mange Knopper. Tja! Hvad skal 
man tro paa? Naa! Til Slut vil jeg 
oplyse, at han er Svensker; men at 
han, hvis han selv skulde have bestemt 
det, helst vilde have været Tysker.

E. U. A.

Tænk en Gang!
at vor lille »Kæmpe« forleden Nat 

drømte, at han havde Søsyge; men 
at han alligevel virkelig gennemgik alle 

Søsygens Kvaler hele Natten.
at Jan synes »Højen« ligner »Ekstra

bladet«, men
at det maaske er fordi han selv skri

ver i den.
at man forleden savnede ovenomtalte 

»lille Aage« i Matematiktimen, men 
at man omsider fandt ham i et tomt 

Blækhushul!

Til vore Medarbejdere I
Vi ser os paa Grund af stigende Udgif
ter desværre nød til at ophøre med at 
honorere Bidragene til »Højen«-. Dette 
gælder selvfølgelig ikke for dette Nummer, 
men først for det følgende. Red.

TEGN ABONNEMENT!
Til Annoncørerne!

Da der let kan ske kedelige Misfor- 
staaelser mellem os, bedes De selv sige 
Deres Annonce af, naar De ikke læn
gere ønsker den staaende i Bladet; 
ligeledes bedes De selv bemærke, naar 
De ønsker en Forandring paa Annon
cens Tekst, Plads eller Udseende, hvilket 
bedst sker ved Henvendelse til under
tegnede, naar Bladet bliver uddelt.

E. Monty.

Gør Deres Indkøb hos
„HØJEN“s Annoncører.
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Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredensvej 1. ::

Aabent 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 
i1/ °/. □ /2 /o

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

Indbetaling af Skatter.

O Jægersborg Allé 9 VlATfn Rumitl Jægersborg Allé Q
J Tlf. Ordr. 1186 J VIggU Dj I Ulli Tlf. Ordr. 1186 J

CYKLEFORRETNING

Jægersborg Allé’s Mejeri
anbefaler sig til de ærede Forbrugere af

Mælk, Fløde, Smør og Is.
/nro Vnrrnn kører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg.
'u,e vogne i Charlottenlund, Ordrup og Gentofte.

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

Filialer: Strandvejen 136. Telf. Hellerup 1577.
Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507.
Bernstorffvej 127. Telf. Hellerup 1987.
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Frugtforretningen ,Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
Anbefaler sig til det ærede Publikum med daglig Tilførsel af friske Varer til
Dagens billigste Priser. Ærbødigst K. G. KREIPKE.

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 iktualieforretning.
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.

i Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINOEN Telt Ordrup )
U 3 5. „T U B A L-K A I N“ 6 3 5.
i CHARLES HENR1CHSEN, Lindegaardsvej 11. [
( CYKLER, af e ge t Fa brikat og alle løse Cykledele

PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. j
* Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner.
; Alt Arbejde udføres solidt og godt.

»FØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Carl Reddersen, St. Andreas Kollegium. 

Annonceekspedition: Jægersborg Allé 23 (Erik Monty). 
Forlægger: Casimir Jaworski, Tuborgvej 3 E, Hellerup. 

Kasserer: Torben Ørum, Vilvordevej 33.

Boftr.


