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SKODEBbADEÆ

:HØtEN:
STS: ANDREAS (J/KOEEEGI^M

nr: 4 , ONSDAG D. 24. APRIL 1918 2. AARO.

AANDSLIV

Jeg læste en Gang om en For
fatter, at han havde erklæret, 

at hans Skoletid havde været 
ham som et tomt Hul i Tilvæ
relsen.

Med dette »Hul« har han vel 
nok tænkt en Stilstand isitaande- 
lige Liv, en Tid, hvor han ikke 
fik nye Indtryk, nye Tanker, hvor 
han ingen nye aandelige Spørgs- 
maal fik at kæmpe med, ingen 
nye Idéer at begejstres for — 
hvor han kun — under saa lidt 
Slid og saa megen Sjov som mu
lig — fik puttet tørre, kedelige 
Kundskaber ind i Hovedet — 
ellers intet . . . Skulde ogsaa vi 
en Gang kunne sige det, naar 
vi ikke mere hører til oppe i den 
lille røde By? Jeg vil rigtignok 
ikke haabe det — og tror det 
heller ikke. Thi hvad var vel 
Grunden, til at dette Hul frem
kom? Hvad andet, end at der 
blandt de større Elever som Hel
hed ingen aandelig Gæring var 
— lad nu være med at trække 

medlidende paa Smilebaandet: 
»Han er jo tosset; det »aande
lige« Vaas!« Jeg vil indrømme, 
at der er dem, som stadigvæk 
har et »aandelig« paa Læberne 
og evig og altid — allernaadigst 
— opvarter »de uindviede« med 
aandelig Luftsteg og Svulstig- 
hedssauce, og jeg kan godt for- 
staa, at man betakker sig for at 
blive besat af en lignende Djæ
vel — disse, maaske velmenende 
Vrøvlehoveder gør deres til at 
give de »uindviede« Afsmag for 
alt, som pryder sig med Paa- 
skriften »aandeligt« — men jeg 
kan ikke forstaa den Gymnasiast, 
for hvem det ikke er gaaet op, 
at det at leve er noget mere end 
at spise, sove og udfylde sine 
Pligter — hvis det var Tilfældet, 
var Mennesket jo kun en Ma
skine, ikke et tænkende Væsen.

Det var nu et lille Sidespring. 
Som det var i omtalte Forfat

ters Klasse, da han gik i Skole, 
var det maaske ogsaa her. Den aan- 
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delige Interesse var ikke særlig 
stor; dog, man er vel først ret
færdig, naar man siger: ikke saa 
stor, at den formaaede at bryde 
den Modstand, Kollegiet den 
Gang — utvivlsomt i højere Grad 
end nu — gjorde mod de Ud
slag, den aandelige Bevægelse og 
Interesse plejer at give sig paa 
en Skole: Foredrags- og Diskus
sionsklubber, Skoleblade etc.

Men nu har den aandelige In
teresse faaet frit Løb heroppe i 
Foreningen »Fløjen«, og den mere 
eller mindre lydefri Pegasus kan 
gøre Krumspring, slaa bagud 
eller trave veltæmmet ad velba
nede Stier — i Skolebladet. Men 
Frihed var ikke det eneste, der 
manglede paa dette Omraade. 
Kollegiet vilde ikke give sig. 
Nu vel! Men er Forening og 
Skoleblad o. I. da Universalpla
ster mod aandelig Svindsot og 
Trang til at høre og diskutere 
andres Meninger om Spørgs- 
maalene? Bevare’s vel da!

Nej, der maa mere til. En Ind
sats i Aandslivet andetsteds fra. 
En Indsats, som Kammeratska
bet i de enkelte Klasser skal yde.

Men det Kammeratskab, vi ken
der fra Mellemskolen, kan intet 
udrette. At være en god Kamme
rat vilde der jo blot sige, at man 
indbød og blev indbudt til Fød
selsdagsgilder, at man lod være 
at sladre, naar nogen havde lavet 
Fest eller gjort andre Unoder, 
i det højeste, at man vandrede 

sammen paa en lang Række, paa 
Pladsen i Frikvartererne, paa 
Lindegaardsvej efter Skole, og 
derved følte sig som en Klike 
for sig — højt hævet over de 
mindre, »Smaaskravlet«, og stor
snudet mod dem og saadan om
trent paa Højde med »de store«, 
Gymnasiet (et glimrende Eksem
pel: den nuværende 4’ M. !?!)

Det var Mellemskolens Klasse
sammenhold, det kan være meget 
godt — og meget skidt.

Men det, vi gerne skulde have 
frem i Gymnasiet, var Kamme- 
ratskabs/w/ i Klasserne. Dermed 
mener jeg ikke, at man skal ud
vælge en Hofkonditor, og saa 
en Gang om Ugen sætte et af 
hans Lokaler paa den anden Ende 
ved et Lagkagegilde. Men der
med mener jeg, at man skal sam
les til smaa Sammenkomster — 
helst i Hjemmene, det kan nok 
lade sig gøre om Aftenen en 
Gang imellem, f. Eks. hver 14. 
Dag, hvor man skiftes til at yde 
sin Del af en saadan Aftens Un
derholdning. Smaa Foredrag om 
et eller andet, man interesserer 
sig for, er udmærkede, Oplæs
ning af mindre Stykker Litteratur, 
som har gjort Indtryk paa en 
ved deres Tankevægtighed eller 
særlige Interesse, og som man 
kan gaa ud fra, ikke ret mange 
kender, smaa Diskussioner, ind
byrdes Samtaler o. s. v. — med 
alt det kan man faa en storartet 
Stemning over saadan en lille
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Sammenkomst, og Udbyttet deraf 
vil slet ikke være ringe.

Tro nu ikke, at det er min 
Mening, at man i dyb Alvor skal 
sidde og høre Foredrag om de 
sjælelige Tilstande hos — jeg 
ved ikke hvem — eller lignende, 
som hverken den, der taler, eller 
den, der hører, interesserer sig 
for. Heller ikke er det Meningen, 
at man skal sidde og samtale 
interesseret om Emner, som keder 
en grueligt—nej, der skal Frisk
hed og Naturlighed over det.

Der er altid en eller anden, 
som kan spille, og dermed bi
drage sit til at gøre Aftenen 
hyggelig; og Sang, Fællessang, 
maa der rigtignok til.

Naar Stemningen er for det, 
kan noget humoristisk jo ogsaa 
være udmærket.

Udbyttet af saadanne Kamme- 
rataftener skal nok vise sig at 
være stort: Foredrag, Diskussion, 
Samtale om aandelige Emner — 
saa! der har vi dét »aandelige« 
igen, læs min Bemærkning fra 
før om igen — man vinder Kend
skab til sine Kammeraters Egen
skaber, Tænkemaade, Meninger 
og Anskuelser og det kan maa- 
ske — hvem ved — give An
ledning og den første Begyndelse 
til Venskaber, hvilket ikke kan 
vurderes højt nok, desuden vin
der man en Ting, som har stor 
Værdi for en Klasse: Enhed. Man 
faar efterhaanden en Følelse af, 
at man som Kammerater hører 

sammen og er en Enhed, selv 
om der af og til kan komme et 
lille Brud paa dette Forhold, det 
læges nok igen, om ikke paa 
anden Maade saa ved Tidens 
Indflydelse. Det er herligt for 
den Klasse, som kan sige:

Vi blev en Enhed, aandelig vaagen 
baade til Alvor, Skæmt og til Daad.

Og at man maa sige:
Et Mosaikværk er vores Enhed,
Luftig som Bøgen, tung som en Oran, 

er kun godt; thi hvad var alt, 
hvad var Livet uden Afveksling?

Hvisl har Trang til et saadant 
Kammeratskabsliv, saa tag fat. 
Det vil bære rige Frugter. Mange 
Gange rigere end Møderne i For
eningen for den opmærksomme(l) 
og interesserede (!) Tilhører og 
end Skolebladet for den, der be
tragter »Højen« som noget mere 
end »nogle trykte Blade, ligesom 
man har det paa de fleste Gym
nasier i Danmark!«

Niels Nøjgaard,

Den store Sten.
Selvfølgelig er der ikke en Dreng paa 

hele Skolen, der ikke kender den store 
Sten, som ligger paa Pladsen ud for 
Cyklestien. Men ved I, at den kan 
fortælle de dejligste Eventyr, Eventyr, 
der er sande?

Forleden Dag, da jeg sad paa den 
og tænkte paa ingenting, hørte jeg 
pludselig en dyb, men svag og rysten
de Stemme, der sagde til mig: »Skal 
jeg fortælle dig en Historie?« »Hvad 
kan du Sten vel fortælle, der er værd 
at høre paa?« svarede jeg forbavset 
over et saadant Tilbud. Stenen rystede 
paa Hovedet. »Ak, Ungdommen tror 
kun, at det er den, der kan noget og 
ved noget, os gamle overser den fuld
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stændig. Jeg kan f. Eks. fortælle dig, 
hvordan jeg er kommet her, og hvor
dan hele Højen, du bor paa, er bleven 
til!«

»For Tusinder og atter Tusinder af 
Aar siden var jeg Toppen af et Bjerg 
i det Land, der nu kaldes Norge. Jeg 
knejsede højt, og i min Stolthed tænkte 
jeg ikke paa, at der kunde være nogen, 
der var mægtigere end jeg. Men min 
Stolthed forbitrede den gamle Dovre- 
gubbe, og i sin Vrede sendte han de 
store Masser af Is og Sne, der laa paa 
Toppen af de Bjerge, som naaede 
højere op end jeg, ned for at ødelægge 
mig. I Begyndelsen lo jeg ved at se 
Bræen, som den kaldte sig, glide forbi 
mig ved min Fod, men der kom stadig 
nye Ismasser til, og snart hørte jeg 
dens Knagen helt oppe ved mig. Nu 
lo jeg ikke mere; jeg raabte til Dovre
gubben om Naade, men jeg hørte in
tet andet Svar end den stadig stigende 
Isstrøms Bragen. Tilsidst slog den 
sammen over Hovedet paa mig. Jeg 
skreg, men Bræen var ubønhørlig, den 
gnavede og filede paa mine smukke 
skarpe Kanter, saa jeg hvinede af 
Smerte, men min Stolthed var ikke 
slidt, og jeg holdt Stand paa min 
Bjærgtop — en Tid. Thi da Bræen 
en Foraarsdag væltede fremad med en 
Kraft som aldrig før, da maatte jeg 
bøje mig for dens Vilje og finde mig 
i at blive revet ned fra min Tronstol. 
Jeg blev nu slæbt af Sted, fastfrossen i 
Bunden af Bræen. Mit Raseri lod jeg 
gaa ud over de uskyldige af Bræen 
glatslidte Sten, som jeg kom frem 
over; men lige meget hjalp det Til
sidst kunde jeg mærke, at det ikke 
mere var Klipper, vi gik hen over, men 
blød Jord. Jeg skreg om Hjælp til alt, 
hvad vi mødte, men ingen kunde 
hjælpe. Saa en Dag fandt jeg paa at 
anraabe Solen om Bistand, og den 
hørte mig! Den begyndte at skinne 
paa Bræen det bedste, den kunde, 
Bræen brummede og knagede, men 
Solen blev ved. Jeg mærkede, hvordan 
alting smeltede om mig, jeg blev ikke 
mere slæbt fremad, Bræen var syg — 
dødssyg. Den svandt mere og mere 
ind, og endelig en Dag mærkede jeg 
Solen skinne paa mig; jeg var fri! 
Men hvor saa jeg ikke ud! Jeg var 
slidt, saa jeg lignede en Kartoffel, og 
jeg var ikke mere end halv saa stor, 
som jeg før havde været. Men jeg saa 
ogsaa, at det ikke alene var mig, det 

var gaaet saa galt, rundt om mig laa 
Tusinder af smaa og store Sten, der 
var kantslidte som jeg selv, ja, nogle 
var skuret helt til Grus og Sand! Det 
var her i Danmark, vi var havnede, og 
vi laa og havde det godt i en lang 
Tid. Men en Dag kom Bræen igen. 
Greben at et frygteligt Raseri pløjede 
den sig frem gennem os og kastede 
os op til Høje og Bakker, saa vi kom 
til at ligge omtrent som vi nu ligger. 
Men vor Forbundsfælle Solen kom os 
atter til Hjælp, og Bræen maatte skum
mende af Arrigskab trække sig tilbage 
igen. Ved den sidste Omvæltning var 
jeg imidlertid kommen et Stykke ned i 
Jorden, og mine Kammerater dannede 
Højen her om mig. Saadan laa jeg i 
Aartusinder gemt for alle og tænkte 
paa min stolte Fortid. Indtil jeg plud
selig en Dag hører Lyden af Spader 
og mærker Sollyset strømme ned til 
mig. Jeg laa lidt og missede med Øj
nene og saa saa en Flok Arbejdere, 
der stod og saa paa mig. Man var i 
Færd med at grave Grunden til Sko
len ud. Man masede med mig, og jeg 
var ikke lidt stolt over, at Grev Hol- 
stein-Ledreborg hjalp med ved dette 
Arbejde. Omsider fik man mig slæbt 
hen til dette Sted, hvor man lod mig 
ligge og — hvor man nu tramper paa 
mig uden at tænke paa, hvad for en 
Karl jeg i Grunden en Gang har været.

Men nu maa du lade mig i Ro«, 
sluttede Stenen, »nu har jeg talt saa 
længe, og det er 10.000 Aar siden, jeg 
sidst har aabnet min Mund; men en 
anden Gang kan jeg maaske fortælle 
noget mere.« Pjotr.

Pro — et contra!

Mon man ikke med samme Ret 
kunde sige: »Quot lingvae,tot 

homines«, som man siger »quot 
capites, tot sensus« —? (Saa 
mange Meninger, som der findes 
Hoveder).

Thi det at beherske fremmede 
Sprog, er i hvert Fald af saa 
stor Betydning for det enkelte 
Menneske, at man faktisk kan 
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sige, at man er Menneske lige 
saa mange Gange som det An
tal Sprog, man behersker. Og i 
Overensstemmelse hermed for
drer man forøvrigt i vor oplyste 
Tidsalder, som hørende til al
mindelig Dannelse, at man er i 
Besiddelse af endog betydelige 
Sprogkundskaber. Og det gæl
der næsten i alle Livets Forhold. 
Spørger Du, kære Læser, mig 
nu: »Hvorfor?« — saa svarer jeg 
dig med følgende:

De to Sprog, jeg først vil om
tale, er Latin og Græsk. Jeg 
nævner dem først, fordi de dan
ner Grundlaget for al klassisk 
Dannelse.

Latinundervisningen paabegyn
des her i Danmark desværre 
først saa sent som i 3. Mellem
skoleklasse. I Tyskland og Østrig 
begynder man derimod allerede 
med Latin henholdsvis i 4. og 5. 
Forberedelsesklasse.

Der findes nemlig neppe no
get Fag i Skolen, der i den Grad 
er i Stand til at udvikle og skær
pe Forstandsevnen som netop 
Latin. Her tvinges man uvæger
ligt til en logisk Tænkning. Her 
gælder det uvilkaarligt om at kon
centrere sine Tanker. Derfor synes 
jeg, det er sørgeligt, at der fin
des Mennesker, og det Menne
sker, man mindst skulde vente 
sig det af, som ligefrem foragter 
Latin. Dette kender jeg af per
sonlig Erfaring. Har jeg f. Eks. 
blot nævnt Ordet »Latin« i ma
tematiske Gymnasiasters Paahør, 
blev jeg straks betragtet med en 
saadan Afsky af dem, som var 
jeg selve den onde. Lærer man 
nu Latin og Græsk, tilegner man 
sig ikke blot selve Sprogene, 
nej, man faar straks Lejlighed 
til at stifte Bekendtskab med et 

helt Folks kulturelle og materielle 
Udvikling gennem mange Aar- 
hundreder. Hvor interessant f. 
Eks. er det ikke at læse om vore 
gamle aandelige Forfædre, Græ
kerne, hvis Arbejdsmetode, For
mer og Grundsyn direkte eller 
indirekte har paavirket alle sene
re Tider.

Man stifter Bekendskab med 
Grækernes og Romernes Helte
skikkelser, hvilke den Tid var 
saa rig paa. Af disse lærer man 
jo Cæsar — en af Romernes 
største Helte — godt at kende, 
ved at læse hans Bog om »Gal
lerkrigene«.

Man faar ved Latin- og Oræsk- 
Læsningen Indblik i Datidens 
Sæder og Skikke, som jo adskil
ler sig betydeligt fra Nutidens.

Man faar Lejlighed til at blive 
fortrolige med de græske Filosof
fers Anskuelser, f. Eks. Sokrates, 
Platon, Aristoteles, Pytagoras og 
Ptolemæus.

Naar jeg nævner de sidste 2 
Navne, mærker Matematikeren 
straks, at det er Navne, som er 
ham meget bekendt, nemlig fra 
den pythagoræiske og ptolemæ
iske Læresætning.

Og — last but not least — 
stifter man Bekendtskab med Da
tidens meget berømte Digtere 
og Forfattere, f. Eks. med 
Aesskylos, Sofokles, Cicero, Cae
sar og Vergil. Herimod vil man 
maaske indvende: »Hvorfor skal 
jeg dog gøre mig den Ulejlighed 
at lære Latin og Græsk, naar 
der nu om Stunder findes ud
mærkede Oversættelser?«

Dertil vil jeg svare: Enhver 
Oversættelse — den være sig 
nok saa god — vil altid have 
sine Mangler. Det paagældende 
Værk har gennem Oversættelsen 
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ligesom tabt Olansen, er saa at 
sige blevet mat. Thi der er 
mange græske og latinske Glo
ser, som i Oversættelsen mister 
den rammende Betydning, som 
de har i Originalsproget. Nej, 
vil man have den fulde Forstaa- 
else af Værkets litterære og kul
turelle Betydning, maa man ty 
til det af Forfatteren benyttede 
Sprog. Har nu Latin-Undervis
ningen Betydning med Hensyn 
til Tilegnelsen af de nye, levende 
Sprog? Svaret lyder: overordent
lig stor Betydning. Lad mig 
nævne et Eksempel. Kan man 
Latin, er det nærmest en Leg at 
tilegne sig Fransk og Engelsk. 
Jeg kan nævne et praktisk Eks- j 
empel. Jeg kender en ung Mand, i 
som udelukkende ved Hjælp af 
sine betydelige latinske og fran
ske Kundskaber uden videre 
Vanskelighed kan oversætte alt 
Engelsk uden nogensinde at 
have lært dette Sprog.

Heraf haaber jeg, enhver vil 
kunne se, at det ikke er saa 
ganske planløst, som man fra 
visse Sider gerne ynder at kalde 
det, men at det er af stor Betyd
ning at tilegne sig latinske Kund
skaber. Saafremt Latin- og Græsk
undervisningen blot bød paa 
tørre grammatikalske Regler og 
Oversættelser, indrømmer jeg, at 
det vilde være kedeligt. Men 
det er nu engang ikke Tilfældet, 
man har straks, som vi har set, 
udmærket Lejlighed til ogsaa paa 
andre Omraader at udvide sine 
specielle Kundskaber. (Sluttes.)

Gør Deres Indkøb hos 
„HØJEN“s Annoncører.
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Skotøjs-Reparationsværksted 
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I Ordrupvej 104.1
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Et kendt Ansigt!

Saadan var det en Gang!
For nogen Tid siden kom Ballin i 

Pengetrang. Han havde studeret hele 
Hauchs »Guldmageren« og Holbergs 
»Det arabiske Pulver« for at sætte sig 
ind i Guldmagerkunsten. Han opnaa- 
ede imidlertid kun at faa guldbronche- 
ret en 2 Øre, og da han i sin Nød be
nyttede den som Betalingsmiddel hos 
P. Haussmann, blev han straks sat fast 
og fik Stuearrest 2 Søndage i Træk. 
Saa sagde han til sig selv: »Ska’ vi 
o-opgi’, Ballin?« Og han opgav Guld- 
mageriet. — Men nu fandt han et nyt, 
virkelig brugbart Middel til at tjene 
Nixer; han gik ned til Bror Breus, som 
stod og vaskede for fuld Damp. »Hvor 
meget gi’r De mig, hvis jeg tørrer alle 
Internernes Strømper denne Gang?« 
Man blev enig om 5 Kr. i Sølv. Der- 
paa giver Jan sig i Diskussion med 
Wolontis om Ekstremerne (Yderlighe
derne) i Modsætning til den gyldne 
Middelvej. O, alle Ekstremer her paa 
Jorden maa have frydet sig i deres 
mer eller mindre stille Hjerter over 
alle de Lyn, Jans Øjne den Aften skød 
mod deres (Ekstremernes) Modstan
der, Wolontis. Saa lod Jan en af sine

Yderligheder, Hovedet, klippe skaldet 
— for at demonstrere sine Teorier (d. 
V. s. det sagde han altsaa, men her er 
den dybere Sammenhæng); han benyt
tede sit skaldede Hoved til Tørreplads, 
Græsplæne. De følgende 15 »Pauser« 
kunde man se ham vandre om paa 
Legepladsen og tørre Strømper paa 
denne Græsplæne. Og saa fik han sine 
skinnende 5 Kr. —■ Se derved opnaa- 
ede han paa en Gang at vise, at hans 
Teorier var dybt grundfæstede i hans 
Sind, og at slippe ud af sin Penge
trang! Og derfor blev Ballins Hoved 
skaldet — det siger jeg altsaa; den, 
som ikke vil tro mine Ord, kan lade 
være. Men det, som kommer nu (smaa 
Glimt af Ballins Liv og Færden), det 
skal alle tro, og det staar undertegnede 
inde for.

Ned over Legepladsen kommer en 
ynkelig Skikkelse sejlende. Den be- 
staar af ovennævnte Græsplæne støt
tet af et Dusin imiterede Energi
rynker siddende paa et skraat Stillads 
af Plader, Pinde og — en Stortrøje. 
Græsplænen hænger ludende forover, 
Stortrøjen skrutter Ryg, Rynkerne spej
der energisk — — »Av mit Ligtaarn!« 
— En Dreng har traadt paa Ligtornen 
paa den ene Plade — »Saa skulde du 
da ogsaa!« I det samme forsyner 
Hidsighedens Ilddraabe det skrøbelige 
Stillads med en sand Ole-Jernmands- 
Kraft. Den arme Dreng ser en Væl
ling af Stjerner, Rynker og knyttede 
Næver for sine Øjne, og over ham er 
et Uvejr brudt løs, en brølende Storm 
af — undskyld...................... jeg havde
nær sagt Forbandelser.

Inde i Studiet sidder Ballin og gumler 
paa en Blanding af Brød, Spegepølse, 
Forkølelsesbolcher, Kager og Valnød
der og stirrer energisk ned i en Oræsk- 
bog med Hovedet støttet i Hænderne. 
Foran ham staar to høje Stabler, den 
ene er Oversættelser, den anden af de 
bekendte Kollegierundtenom’er — der 
er bidt af den øverste, og den underste 
er tre Dage gammel. »Der skal Ener
gi til alt«, mumler han, »Energi til Op
søgning af Oversættelser, Energi til 
hastig Udnyttelse af de Idealer, som 
hænger i Halen paa den flygtige Be
gejstringskomet, som for Tiden er 
oppe i Horisonten, hvad enten Idea
lerne nu er Spejderbevægelsen, Høj
skole-do., Totalafholds-do., Tobaksryg-
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EJNAR KIRKEBJERG,
Boghandel :: Papirhandel :: Musikhandel :: Telef. Ordrup 1156.

Skotøjs-Reparation
Jægersborg Allé 54.

Bedste Saakr til Skolebrug.
Tlf. Ord. 1756. Alb. Houborg.

Telt. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Jægersborg Allé 5
Telf. Ordr. 1516

Festtelegrammer udbringes gratis.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

i Chr. Larsens 1 Kl.s Haandskomageri
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

I Tlf. Ordr. 825. Billige Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.

ALBERT MONTY
25, JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret

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

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN
JÆGERSBORG ALLÉ 28

SALG AF PARFUMERIE BREIN1NGS TOILETARTIKLER
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G. STRØMANN
FREDENSVEJ 1 CHARLOTTEN LU ND

TELF. ORDRUP 305 — 1492 & 195

LAGER AE HAVEVANDINGSARTIKLER 
PRIMA GUMMIHAVESLANGE

MED 2 LÆRREDSINDLÆO PR. METER 3 KR. 25 ØRE

Spis Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELE. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m.-m.

UllQk M°r Paa at købe Holms Malt-Kaffe ^Uö^ Jægersborg Allé 6 Telefon Ordrup 45

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48
INDRAMNING AF BILLEDER 

VINDUESPOLERING 
OLASFORSIKRING

— TELEFON 2 5 ORDRUP —

E. Hasselholfs
■ i#«- Cigarforretning og Kiosk tm ■

Lindegaardsvej 9 
Telf. Ordrup 1504.

S Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g 
■ dets bedste Firmaer. ■

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

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Nørregade 14.Spejder Depotet
Telefon: Central 3186.

Alt stærkt og billigt.

af blaat Cheviot, Khacki og Vmdstof 
køber man i
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ning eller Boksning, Energi til Studium 
af Sokrates’ Forsvarstale, saa man ud 
fra denne kan holde veltalende didak
tiske Foredrag om Heibergs Vaude
viller o. 1. ved Bordet-------Energi til 
alt!?!«

Jan holder begejstret Foredrag: »Hil 
være den sande Askese!« (I det samme 
tager han med hjerneomklamrende 
Konsekvens et vældigt Drag af en stor 
Mavebælter). »Leve Kollegiets Regler! 
Lydighed mod dem, hører I?!« (Han 
styrter op og spiser med rørende Ap
petit en Pose indsmuglede Kager paa 
et af de Steder, som ved deres grønne 
Hyppighed og vidunderlige Parfumert- 
hed er indtagende og appetitlige Spise
steder. Lidt efter kommer han igen); 
»Jeg har Lov at bryde Reglerne. Jeger 
ansat som Lægprædikant og Ekstrapræ- 
fekt. For mig gælder Herremoralen, 
for jer Slavemoralen! Og om galt 
skulde være, saa har jeg endelig ikke 
saa langt til en Undskyldning«. (Han 
farer op i Klassen og sætter sig i om
trent den Position, som Tegningen an
giver) ........... Ak - , de store Aander 
bliver miskendte, spottede, bliver Mar
tyrer. — Læser, Respekt! siger jeg ba
re ... . Naa, Idealer er godt, selv om 
de er haaromstyrtende.

Den dybsindige Vrøvler.

Paa Wisconsin Søen.
(Fortsat).

»Joe, Joe«, raaber han, saa det sking
rer hen over Pladsen.

Hvad er der, Francis?« spørger Joe, 
som kommer løbende imod ham.

Francis faar ham trukket over i en 
Krog, og i faa Øjeblikke er han sat 
ind i Situationen. Faa Minutter efter 
er de to Venner paa Vej ned til Hav
nen i Jones-ville — Et Par Spørgs- 
maal til nogle Fiskere, som de træffer i 
Havnen, overbeviser dem om, at 
Drengene virkelig har lejet en Baad 
her og nu befinder sig ude paa Søen. 
— De to haster videre hen til Skolens 
Badeanstalt for derfra at ro ud paa 
Søen med Skolens Baad. Der er in
gen Tid at spilde. Som en mørk Mur 
staar Skybankerne inde over Land, og 

man kan høre Tordenen buldre svagt 
i det Fjerne.

Fra Badebroen ser de et mørkt Punkt 
langt ude paa Søen. Maaske er det 
den søgte Baad? Taljerne rasler, Baa
den sættes i Vandet, de to springer i, 
støder fra og ror udad; det sker i nogle 
Øjeblikke.

Joe, som er en kraftig Fyr, tager 
Aarene, Francis sidder ved Roret. 
Endnu er Søen ikke særlig urolig; men 
der kan ske meget, førend de naar 
helt derud. Kraftigt gaar Aareslaget, 
og den lette Baad kommer rask fremad.

Uvejret kommer nærmere, Blæsten 
tager til, Torden ruller i det fjerne og 
stærke Lynglimt lyser inde over Land. 
Over Søen sender Solen endnu sine 
sidste Straaler; men inde over Bred
den hænger tunge Uvejrsskyer. Hur
tigt trækker Skyerne sammen og Halv
mørket sænker sig over Søen. De to i 
Baaden taler ikke sammen; de arbejder 
og anstrenger sig til det yderste. Saa 
falder de første tunge Draaber og slaar 
med et Smæld mod Bunden af Baa
den. Hidtil var det Væddeløb med 
Vind og Vejr; nu bliver det Kamp. — 
Regnen og Tordenen tager til — Van
det er i Oprør, det gaar kun langsomt 
fremad. Men de to Drenge slider med 
fordoblet Iver, for nu er de sikre paa, 
at det er den Baad, de søger, der bli
ver kastet frem og tilbage af Bølgerne 
der forude. Nu trænger et Raab til 
deres Øren; saa sørgeligt fortvivlet 
klinger Nødraabet fra de høje Barne
stemmer i Bølgernes Brusen og Tor
denens Bulder.

De to Drenge kæmper sig nærmere 
frem. Francis holder Roret fast i sin 
Haand; hans Øjne viger ikke fra Baa
den derhenne. Over den ellers saa 
barnlige Skikkelse lyser en Energi, som 
synes i Stand til at overvinde alle Van
skeligheder.

I den anden Baad har de lagt Aarer- 
ne ind; de havde alligevel ingen Kræf
ter til at føre dem med. Fortvivlet 
klynger de sig til hinanden, grædende 
og jamrende. Stakkels Børn! Jeres 
Raab om Hjælp er som en Fugls yn
kelige Piben midt i Elementernes Bul
der. — Se, nu svæver den lige over 
jer, Drenge, den store Ulykkesfugl med 
de lyngnistrende Øjne! Skal den brin
ge jeres unge Sjæle frem for den al
mægtige Gud nu allerede — efter et 
kort, daadløst, fattigt Liv, — som en 
lille, ligegyldig Drengs Liv nu en Gang
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o Id kvarterets SYlagasiner
Silexis XOrem

Tlf Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

Sdader og 3-ilms fremkaldes, og Stilleder forstørres for fimatører.

S-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
e---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a

Kemp & Lauritzen
, . , a Jægersborg Alle 33. Telef. Ordr. 700 .-.Ingeniører for J “ Udsalg af

Elektriske Anlæg Lamper og Kroner. /.
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er? — For, ikke sandt, Dødsangsten 
kaster saadan sit eget Skær over jeres 
»Smaafejl«. I er paa ulovlige Veje. 
Ulydighed er Navnet paa jeres sidste 
Gerning, Trodsighed, Pligtforsømmelse. 
— Skrig ikke om Hjælp; man hører 
jer ikke. Skrig af al Kraft om Guds 
Barmhjertighed og Tilgivelse. — Og 
dog kommer Hjælpen. Føl, hvor 
usle 1 er! Se, der vover to Drenge, 
som I ikke fortjener at have Lov 
til at kalde Kammerater, deres dyre 
Liv for jer. — Nu blusser det at
ter op; det er som Himmel og Jord 
stod i eet. Aa, Drenge, bed nu til je
res Gud; det Lyn er jeres Skæbne.

Et Brag, et øredøvende Drøn, som 
om Klipper og Bjerge styrtede sammen. 
Søen bruser op, taarnhøje slaar Bøl
gerne mod Himlen. Vandet gaar med 
hvei ny Bølge ind over Baaden.

Men i den anden Baad har man 
kæmpet tappert mod Vind og Vejr. 
Kun et Par Baadslængder er Afstanden. 
Francis har grebet Roret med begge 
Flænder. Frem gaar det over Bølge
toppene, der pisker ham deres hvide 
Sprøjt i Ansigtet. De fire derhenne 
skal reddes. — Atter og atter slaar 
Bølgerne ind over den anden Baad, 
som efterhaanden fyldes med Vand og 
nu virkelig begynder at synke. Francis 
river Roret af Baaden og griber Aarer- 
ne. Joe kaster Fodtøj og Bluse fra 
sig, og med et: »Francis bed en Bøn 
til Vorherre for mig!« springer han ud.

(Sluttes).
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FORENINGEN j
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Til Emil Frederiksens Foredrag om 
William Gladstone d. 25. Marts mødte 
kun 10 Medlemmer. Man skulde have 
begyndt Kl 51/,, men i Haab om, at 
nogle Medlemmer var forsinkede, ven
tedes der til 5’/4. Dog forgæves. Hvem 
skulde have troet, at kun godt ’/3 af 
Medlemstallet mødte til Diskussions
møderne? Man burde ikke have ven
tet, thi det foraarsagede kun, at Fore
draget ikke blev færdigt. Det var nem
lig meget langt og vel udarbejdet. Der 
var ogsaa den store Forskel paa dette 

og alle tidligere Foredrag, at dette blev 
foredraget, medens alle andre er ble
ven oplæste.

I Indledningen fortalte Emil om Eng
lands politiske Stilling inden 1830. Da 
han kom til Mamonismen og Kornlo
ven, gik det vældig ud over »de høje 
Herrer Lorder i deres Bøffelskinds
lænestole« (Moltke følte sig truffet). 
Efter Indledningen kom Gladstones 
Barndom og Ungdom, hans Skoleliv 
og Studenterliv.

Herefter skildredes Gladstones poli
tiske Kariére, hvorledes han blev Un
derstatssekretær, hvorledes han udgav 
sit første store Skrift.: »Staten og dens 
Forhold til Kirken«, hvorledes Korn
loven blev ophævet, hvorledes Glad
stone kæmpede først med Palmerston, 
siden med Disraeli. Længere naaede 
Foredragsholderen ikke, thi Klokken 
slog 7. Dog naaede han endnu at faa 
nævnt Englands Forhold til Danmark i 
1864, og dermed var Aftenen Slut.

Tænk en Gang!
En Elev, som i 5 Aar har boet paa 

Kollegiet og fulgt Husordenen, vil 
have tilbagelagt ca. 250 km ad Trap
pen. Dette Tal er videnskabeligt be
grundet. Hver Dag tilbagelægges ’/6 
km Trapper. Regnes 1 Aar til 300 
Dage faas: ‘/, X 300 X 5 = 250 km 
eller */4 Million Meter.

Udregnet en søvnløs Aften af
A. B. S.

Tegn Abonnement!
< X X XX XX X XX X X >
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Internernes Fastelavnsfest
var, som de fleste ved, forsinket i Aar 
(paa Grund af Krigen forklarede »Faste
lavnsbollen«), Den indledies med en 
Fællessang, der .opfordrede Publikum 
til at glemme Lektier, Straffe osv. helt 
og kun være glade. Derefter spiste 
man og drak man og var glade. Imens 
spilledes »Hvor Nilen vander« af tre 
Horn med Klaverledsagelse til. Deref
ter kom »Kausalitetsprincippet«, en 
morsom, lille Sang, der vakte stort Bi
fald, og som sluttede med Omkvædet 
»Alt paa Jorden har sin Aarsag, har 
sin dybe, gode Grund«. Mest Bifald 
vakte dog »Fastelavnsbollen«. Den 
omtalte særlig lille »Kæmpe« og hans 
Artikel i »Højen« »Formindre og barn
lige Sjæle«, der begynder saa poetisk; 
»Det var Nat, det var bælgmørkt. Niels 
Nauer sneg sig gennem Mørket med 
en Moderkniv i Munden« osv. Tillige 
var der en Del morsomme Avertisse
menter som; En Del brugte Idealer er 
til Salg eller Leje hos stud. art. Jan 
Ballin, Klostergaarden, Stuen tv., og; 
En Hund, lydende Navnet »Ib Fidelius 
Adeltand von und zu Benzon« er bort
løben og bedes mod Dusør afleveret 
til P. Droste.

Derefter kom igen en lille Sang, der 
hed »III Gy. til Studentereksamen«. Et 
Par af de morsomste Vers lød saa- 
ledes;

Da spørges Hansen i Astronomien, 
Hvad har Hansen sagt?
I »Stjernen« faas den bedste Vin, 
Det har Hansen sagt.
Da spørges Ege i Mineralogien, 
Hvad har Ege sagt?
Med Stene slaar man Ruder ind, 
Det har Ege sagt.
Derefter kom først selve Revyen. Alle 

Lys blev slukket i Salen, og saa frem

vistes der en Masse gode Billeder, 
hvortil der blev sunget en tilsvarende 
Tekst. Først og fremmest Redaktøren 
selv siddende i en Stilling, i hvilken han 
tager sig meget godt ud.

Han rækker ud mod os sin Tunge, 
den søde, lille, tykke —
Saa var der tykke Mikkel liggende 

i sin Seng og drømmende om Lagkage 
og andre gode Sager,

Tvende Ting er Mikkels Glæde, 
sove sødt og godt at æde.
Saa var der Pip, hvis Fløjte er en 

himmelsk Ting, hvis Næse har et 
himmelsk Sving. Hvis jeg skulde om
tale hvert Billede, vilde det saamænd 
fylde hele »Højen«, men tilsidst vil jeg 
dog nævne Hansen, der tog sig sær
deles godt ud,

Med en Snadde i sin Mund 
og, som altid, trind og rund. 
Derefter gik man over i Legesalen, 

hvor Filmsapparatet stod. Der opfør
tes blandt andre Stykker »Den lille Ro
binson«, »En rask Dreng« og tilsidst 
»Den ivrige Billardspiller«, der fik 
Publikum til at skoggerle rigtig gam
meldags. c. ur.

—o—
Hvad maa man høre!

Jan Ballin kalder 8 Spalter *Lidt<! 
Dette hænger maaske sammen med 
hans egne Længdeproportioner. Disse 
förstaas bedst, naar man hører, at J. 
B. en Gang, da han blev anmodet om 
at binde lille Schmidts Snørebaand, 
havde Valget mellem selv at gaa ned 
i Kælderen, eller bede lille Schmidt 
gaa op paa den første Trappeafsats.

N.
—O—
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Sparekassen Jor Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredo nsvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 31/, °l0 p. a. paa almindel. Vilkaar.

4 % P- a. paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3'/a %

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

•Ws" Indbetaling af Skatter.

Q Jægersborg Allé O VifTCTA RuHIIM Jægersborg Allé 3
J Tlf. Ordr. 1186 J VIggU Dj I Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J

CYKLEFORRETNING

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

Mælk, Fløde, Smør og Is.
I n v c \1ct n t. kører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg, 
/ort VOgllc j 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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Jk A Å Å Å Å A A A Å Å Å Å Å J ■
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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
Viktualieforretning.
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,

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.

•i ' —    - ■ n:ir , ww.,. „•»». ■ 
i Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINOEN Telf. Ordrup | 
16 3 5. „TUBA L-K A 1 N“ 6 3 5.!
I CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. *
I CYKLER, af e ge t F a b r i k a t og alle løse Cykledele |. PJA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. \
’ Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner. *
f Alt Arbejde udføres solidt og godt. |

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
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