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ANDREAS (s/kOEEEGICIM
NR. 5 FREDAG D. 17. MAJ 1918 2. A A RO.

VED SKIL

Det er Vaar med Sol over
Mark og Mose. Nyt Liv 

vælder frem, og alle Skabninger 
søger mod Lyset — mod det 
Ophøjede og bereder sig til Haa- 
bets Virkeliggørelse: Et Liv, hvor 
Kræfterne faar Lov at virke 
fuldtud. En Sommer i Blomst 
under Sol og Regn og et Efter- 
aar, hvor alt, hvad der blev sam
let og udviklet i Vaar og Som
mer, samles i Frugt til Glæde 
og Gavn for Medskabninger — 
til Livets Fortsættelse.

Aarstiderne er Sindbilleder paa 
Menneskelivet.

Det er Foraaret, vi unge lever 
i. Vi føler de gærende Kræfter. 
De hengemte, halvglemte Tanker 
vaagner paa ny, stærkere, mere 
kaldende end før. De kræver at 
høres, at blive virkeliggjorte i 
Gerning. Vi lytter med en vis 
Uro til de mange Røster; thi 
vi staar ved Skillevejen nu, da 
et nyt Afsnit i vort Liv skal be
gynde, fra den Dag vi forlader

LE VEJ EN.
Skolen. Vi skal til at bygge 
videre paa det Fundament, som 
Skolen har grundlagt, uddanne 
os til at tage Kampen op med 
Livet, kört sagt — vælge vor 
Livsgerning.

Gennem mange Aar fulgtes vi 
ad mod det samme Maal. Nu 
skilles vore Veje, og enhver maa 
følge sit Kald.

Hvad er da vort Kald? Vi maa 
gøre os det klart nu, da Bestem
melsen skal tages. Vi maa ran
sage os selv, veje og vurdere 
vore Anlæg for at komme til 
Vished om, hvilken Plads i Livet 
vi kan udfylde.

Det er vanskeligt at tage Be
stemmelse, fordi vi er saa unge. 
Kun hos de færreste af os er 
Karakteren afsluttet, og saalænge 
den endnu er under Dannelse, 
vil vi bestandigt være udsat for 
Ændringer i vort Livssyn.

Det gælder altsaa om at vælge 
og vælge det rette. Vælg det, 
som du tror vil tjene dig bedst 



66 »HØJEN«

nu og gennem hele Livet. Tænk I 
ikke saa meget paa de økono- | 
miske Fordele, en Stilling kan 
byde; men vælg et Maal, hvor 
dine Evner kan komme til deres 
fulde Udfoldelse, og hvor du 
kan virke til Oavn for dine Med
mennesker og for det Hjem, som 
du engang skal danne. Beregn 
koldt og klart, hvad der taler for 
og imod, men vig ikke tilbage 
ved Tanken om de Hindringer, 
der vil møde dig. Kan du ikke 
fatte din Beslutning, saa tal med j 
en ældre, erfaren Mand, til hvem 
du har Tillid; thi hos en saadan 
kan man altid faa Vejledning. Vil 
du studere videre, thi det er jo 
ikke afgjort, at den Vej, man vil 
slaa ind paa, kræver videregaa- 1 
ende Studier, saa søg at faa 
grundige Oplysninger om det 
Studium, du har Lyst til, og 
overvej nøje, om det er det rette 
for dig, og om dine økonomiske 
Midler kan strække til. Det er 
ikke nemt at læse og komme 
igennem de mange Aar med 
knappe Midler og især nu under 
disse Forhold. Men har du et 
Kald, og du føler, at det alene 
maa du følge — ja, saa følg det, 
og læg dig i Selen for at naa 
det, som din Natur og dine An
læg kræver, og du naar nok 
gennem Vanskelighederne.

De fleste er jo ganske unge, 
naar de faar Studentereksamen 
og har derfor Tid til at overveje 
Spørgsmaalet om Valg af Livs

stilling i et Aars Tid. — For 
disse Mennesker, der vil holde 
Pusterum et Aars Tid, gælder 
det om at benytte Tiden. Alle 
Timer maa benyttes til at komme 
en Streg længere fremad; thi 
ingen ved, hvor lang Levetid 
enhver er beskaaret. De har 
netop glimrende Lejlighed til at 
stifte Bekendtskab med den dan
ske Folkehøjskole og det aande- 
lige Liv, som rører sig der, og 
ingen vil fortryde at tilbringe en 
Vinter paa Askov Højskole. Der 
vil de faa Kendskab til dansk 
Ungdom fra alle Kredse og blive 
vaagne, og saa skal Livsmaalet 
nok vise sig.

Hvor mange unge Mænd tæn
ker ikke i en vis Periode af deres 
Liv paa at rejse til Udlandet. 
Men langt de fleste bliver her
hjemme og gnaver Sul, har det 
lunt og rart, skærmet af Hjem
met og formaaende Venner — 
de tør ikke vove at praktisere 
Tanken og sætte alt paa et 
Brædt.

De, som rejser ud, rejser med 
højst forskellige Maal for Øje.

Der er dem, som rejser ud et 
Aar eller to for at se de gamle Kul
turlande og for at lære fremmede 
Sprog og Sæder at kende; men 
det er overvejende velhavende 
Mennesker, som kan tillade sig 
det, og største Parten af dem 
rejser mere for Fornøjelsens Skyld 
end for at erhverve Kundskaber, 
der kan komme andre end dem 
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selv tilgode.------ Der er andre, 
som rejser ud for at tjene Penge. 
Det er mest Folk fra Bondestan
den og Byernes Middelstand. 
De har til Formaal at skrabe saa 
meget sammen som muligt for 
at kunne leve i Overflod Resten 
af deres Levetid i Hjemlandet.

Den tredje og mindste Part af 
Udvandrerne er Folk, som vil se 
sig om i Verden, kæmpe sig frem 
gennem tykt og tyndt, indtil de 
naar den Plads i Livet, som de 
kan udfylde. For dem er Jorden 
det store Fædreland. Der, hvor 
deres Hjem og Virkeplads fin
des, er deres Kærlighed. Det er 
Folk, der hader Hjemlandets 
Vrøvl og Smaaligheder, den 
ulykkebringende, egoistiske Pa
triotisme, der har saa mange Til
hængere blandt selvglade Men
nesker, fordi den smigrer dem 
ved at sige, at intet Land er saa 
godt og herligt som deres, ingen 
Mennesker saa gode, fromme og 
oplyste som de selv.

Det er Mennesker, med Even
tyrblod i Aarerne, Folk, som ikke 
er bange for Livets strengeSkole. 
De trygler ikke om at komme 
frem ved Hjælp af Forbindelser; 
men devil kæmpe en ærlig Kamp 
for at naa deres Maal og besidde 
det helt uden at være andre end 
sig selv og deres Skæbne Tak 
skyldige.

Den Slags Mennesker er der 
Brug for. Det er den Ungdom, 
som frivilligt giver Afkald paa 

Hjemlandets beskærmende Veje, 
Verden og Eventyret kalder paa. 
Adlyder de Røsten, bryder Bro
erne af og lader det staa til, skal 
Livet nok lønne dem.

Frygten for Døden skal ikke 
holde nogen Mand tilbage — 
Døden viger for den kække.

Derfor, vil I søge ud, rejs ikke 
med det Maal for Øje blot at 
tjene Penge, men at blive selv
stændige, viljestærke og at vinde 
frem til en Plads, hvor I kan 
virke til Gavn for jert Hjem og 
jer Næste. .Betænk dig mere end 
to Gange, før du tager din Be
slutning. Derude tager ingen 
dig under Armen. Der bydes 
dig kun to Veje: Kamp eller 
Undergang.

H, N. Kristensen,

Tak!
[Anledning af det stedfundne Redak

tørskifte bedes Julius Reddersen her
ved modtage »Højen«s fulde Anerken
delse af den aldrig svigtende Interesse 
og Dygtighed, hvormed han har redi
geret Bladet.

Idet vi beklager hans bratte og saa 
uventede Afgang som Redaktør bringes 
der ham hermed en hjertelig Tak.

Red.

Pro — et contra!
(Sluttet).

Spørges der, om det er for- 
maalstjenstligt at kunne Latin 

og Græsk med Hensyn til en 
fremtidig Livsstilling, vil det na
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turligvis til en vis Orad være 
afhængig af, hvilket Valg man 
træffer. Har Du tænkt paa at 
studere Teologi, vil begge Sprog 
være lige uundværlige. Det 
samme gælder om Filologien. 
Vil Du være latinsk Jurist, giver 
selve Navnet Dig allerede et 
umiskendeligt Vink. Eller har Du 
maaske tænkt paa at studere 
Medicin, saa husk paa, at den 
medicinske Terminologi er byg
get paa Latin, hvad enten det 
nu fremtræder som mere eller 
mindre udpræget »Doktor-Latin«. 
Eller gaar dine Interesser maaske 
i Retning af Socialøkonomi —? 
Glem i saa Fald ikke, at denne 
Videnskabsgrens Rødder udgaar 
fra det gamle, klassiske Græken
land, der har frembragt en Ari
stoteles og Platon, der paa det 
nævnte Omraade har skabt Vær
ker, som ogsaa Nutidens Social
økonomer øser rigeligt af.

Det var de døde Sprog. Men 
saa de levende da —? Deres 
Betydning ligger lige for. Du 
agter saaledes maaske efter aflagt 
Eksamen at vælge Dig en prak
tisk Livsstilling —? Saa se blot 
i Dagbladenes Avertissementer, 
og det vil ikke kunne undgaa 
din Opmærksomhed, i hvad Ret
ning Kravene gaar. »Perfekt i 
Tysk, Fransk og Engelsk!« — 
Ikke sandt, er det ikke saadan, 
det stadig gentager sig —? — 
Enhver Ting kan ses fra et tre
dobbelt Synspunkt: det nødven
dige, det nyttige og det behage
lige.

Ovenfor har jeg i al Korthed 
søgt at fremstille Sprogkundska
berne fra de to førstnævnte Syns
punkter, og for Fuldkommen
hedens Skyld skal jeg ogsaa 
fremdrage det sidste Synspunkt: 

det behagelige. — — Du har 
maaske tænkt før eller senere 
engang at foretage en Udenlands
rejse —? Nu vel, saa vil Du ikke 
være længe om at opdage det 
behagelige i at kunne mere end 
Dit Modersmaal. Du vil ikke 
behøve at famle Dig frem, lige 
saa snart Du har faaet Dit Lands 
Grænsepæle i Ryggen. Kan Du 
det paagældende Lands Sprog, 
vil Overgangen næsten være 
umærkelig. Din Færden vil blive 
frank og fri, og »Verdensman
den« vil melde sig i Dig. Du 
vil med en vis Tilfredshed nyde 
den Glæde at kunne underholde 
Dig med fremmede Mennesker, 
som alligevel ikke er fremmede.

Og herigennem vil Du navnlig 
lære at respektere andre Menne
sker, som andre vil lære at respek
tere Dig.

Til Ovenanførte kunde jeg have 
Lyst at knytte nogle praktiske 
Bemærkninger, navnlig med Hen
syn til Gymnasiets klassiske og 
matematiske Linie. Ofte er det 
for en vordende Gymnasiast van
skeligt at tage en Bestemmelse 
om, hvilken af de to Retninger, 
han skal følge. Hertil skal jeg 
blot bemærke: Saafremt Du ikke 
af ganske specielle Grunde har 
bestemt Dig for den matematisk
naturvidenskabelige Linie, saa 
vælg den sproglige. Det vil Du 
sikkert ikke komme til at for
tryde. Ganske vist, vor Skole
ordning er saare mangelfuld. Den 
klassiske Uddannelse, vi kan 
opnaa her til Lands, er endnu 
langt fra Grænsen af det opnaae- 
lige. Grunden hertil ligger — 
som ovenfor berørt — dels i det 
sene Tidspunkt for Latinens og 
Oræskens Optagelse i Undervis
ningen, dels og navnlig i det 
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beskedne Antal Timer, der er til
delt de klassiske Sprog.

Et større Antal Undervisnings
timer opnaar man i Udlandet, f. 
Eks. ved at gøre Gymnastikken 
enten ligefrem til Privatsag eller 
ved at anvise den en mere be
skeden Plads med Hensyn til 
Timeantal. Jeg ved det, kære Læ
ser, der vilde rejse sig et Rama
skrig af den anden Verden, saa- 
fremt man blot gjorde Tegn til 
en saadan Reformation herhjem
me.

Undertegnede vilde som den 
første blive brændt som afskye
lig Kætter. Men vær kun rolig, 
kære Læser, Verden er et evigt 
Kredsløb, siger man. Efter Ak
tion kommer uvægerligt en Re
aktion. I gamle Dage plejede 
Omvæltningerne paa det aande- 
lige Omraade at udgaa fra den 
gande Verden, nu til Dags synes 
de at skulle udgaa fra den nye.

1 Amerika er der for Tiden en 
stærk Bevægelse i Gang for at 
bringe den klassiske Dannelse i 
Højsædet, og Skæbnens Ironi 
har villet, at denne Bevægelse 
netop er udgaaet fra en Kreds 
af matematisk-naturvidenskabelig 
uddannede Ingeniører, der følte 
sig deres Kolleger med klassisk 
Dannelse aandelig underlegne. — 
Den samme Bevægelse gør sig 
for Tiden gældende i Norge og 
— last but not least — i Dit 
eget kære, lille Fædreland, navn
lig indenfor det juridiske Fakultet.

Som Du ser, der er gode Vars
ler — og dermed Foraar i Luften.

Summa summarum:
Kun Ryg-, Kraft- og Hovedspring forvovne 
Du gøre —? — det spørger man kun Klowne!

Classicus.

En Protest fra 4’ M.
(forrige Nummer af »Højen« 

stod der en Artikel om »Aands
liv«, der kan angribes paa for
skellige Punkter. Der gjordes 
blandt andet ogsaa en meget ned
sættende Bemærkning om Kam
meratskabet i Mellemskolen, paa 
hvilket 4’ M. anførtes som »et 
udmærket Eksempel«. Dog vil 
vi anbefale Niels N. baade her i 
Skolelivet og senere hen at være 
bedre underrettet om den Ting, 
han gør Genstand for sin Kritik, 
end han øjensynlig har været om 
Kammeratskabet i 4’ M. Det, vi 
saaledes mindst af alt har gjort 
os skyldige i, er vel det, at vi 
skal have følt os højt hævet over 
de mindre, betragtet dem som 
Smaskravl, og desuden været 
storsnudet over for dem. Vi gad 
vide, hvad N. mener, man skal 
gøre for at stille dem tilfreds, 
mon han, dengang han gik i 4’ 
M., sloges eller legede Futtog, 
Hyphest osv. med dem? Og kan 
man fortænke os i, at vi omtrent 
føler os paa Højde med de store? 
Maa vi ikke det, saa føler N. sig 
altsaa højt hævet over os, hvil
ket han jo fordømmer nogle 
Linier ovenfor. Dernæst er der 
det, at vi gaar sammen paa en 
lang Række paa Pladsen i Fri
kvartererne. Sædvanligvis staar 
vi i en Klynge oppe ved Indgan
gen, saa del er der, han en anden 
Gang skulde vende sin Miniature- 
Næse hen; det gør forøvrigt lige 



16 HøjEN

meget til Sagen, men garr vi saa 
en' sjælden Gang som lige nævnt 
ned over Pladsen, da gør vi jo 
ikke andet end, hvad l’Gy. kias- 
sisk-sproglig har gjort i næsten 
hvert Frikvarter siden Skoleaarets 
Begyndelse. Fødselsdagsgilder 
holder vi lige saa tidt som N. 
og hans Klassekammerater selv. 
Og saa endelig, sladrer N. maa- 
ske, naar nogen i hans Klasse 
har »lavet Fest eller gjort andre 
Unoder?« Det kan vi da næppe 
tænke os. — Alle disse slette 
Egenskaber tilskrives der os ved 
den højst upassende og umo
tiverede Hentydning til os i Pa
rentesen. At vi alle i 4’ M. er 
enige om ikke at lade et saadant 
Udsagn om Kammeratskabet in
den for vor Klasse, gaa upaatalt 
hen, viser tydeligt nok, at det 
blandt andet gaar ud paa at for
svare os mod fuldstændigt ube
grundede Angreb fra en Gym
nasiast som N.s Side. —

Til Læserne!

Naar undertegnede efter at have ud
givet Nr. 4 af >Højen«s anden 

Aargang gik af som Redaktør, skyldes 
det udelukkende Hensynet til mine Stu
dier. Det var ikke fordi Arbejdet med 
»Højen« tog for megen Tid, men det 
adspredte mig for meget under Lektie
læsningen. Med en Tak til Læserne 
og Medarbejderne for godt Samarbejde 
og i Haab om, at »Højen« nu maa 
have fundet en mere stabil Redaktør 
undertegner jeg mig

Carl Jul. R,eddersen.

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrupvej 107.

Oluf Nielsen 
SK ød- og Sdæsde-Kldscdg. 

Telf. Ordrup 47.

£Jægers6org fflllé 23.

£ Fru Nelly Hertel
Jægersborg Allé 5

Telf. Ordr. 1516

ENGELSKE KOKS
k til Levering straks.

Skotøjs-Reparation
Jægersborg Allé 54. 

gedste Saaler til Skolebrug. 
Tlf. Ord. 1756. Alb. Houborg.

N. F. Jensen.
Ordrupvej 104.
Telf. Ordrup 324.

Herreekvipering.
Stort Udvalg af fikse SKOLE
HABITTER til rimelige Priser.

Ordrupvej 104.
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Tlf. Ordrup 12 og 512 Hf. Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN
MEL X GRYN

Korn X Foderstoffer
Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER.

Lindegaardsvej 36. :: Telt Ordr. 293.
yilt til faget henhørende.

: Tegner Qlasassurance til : 
største og billigste Selskab.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

6, Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til 
Varelotteriet.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

Oluf £ange,
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf Ordr. 564.

ä' Blomsterforretningen
® „Le Jardiniere ||

Jægersborg Allé 6. -g
Telef. Ordrup 83. -g

Udsalg fra ^3?
Teglgaardens Handelsgartneri.

LUDVIG E. BOA.
E= Moderne Binderi. = JB”

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER

Motorcykler og Symaskiner udføres.

Ost Ost
Erhardt Frederiksen

Jægersborg Allé 25 - Tlf. Ord. 1059
1. Kl.s Specialforretning

Ost Ost
Ordrup UsenUram- og 

Tldstyrsfo rretning
Ordrupvej 100. Fritz Iversen.

Havemøbler og Haveredskaber
i stort Udvalg.

L_________________________ J

—————-------- -
ABb. Schimmel,

Skræder.
Lindegaardsvej 10.

Anbefaler sig med alt til Faget 
k henhørende.

«W.T. Ebbesens Eftf* 
< <1. Kl.s Kød- og

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

< Telf. Ordrup 98. <

G/jr. G^ris tensen,
17 £indegaardsvej 17

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

Merved har jeg Fornøjelsen at 
præsentere »Højen«s ærede 

Læsekreds Bladets nye Forlæg
ger. Onde Tunger skal have 
ymtet noget om, at denne hans 
nye Værdighed maatte sættes i 
Forbindelse med hans bekendte 
Evne til at forlægge Alt, lian faar 
at disponere over. Hvorvidt dette 
onde Rygte virkelig har et fak
tisk Grundlag eller kun maa 
tages som et Udslag af Lyst til 
at sige daarlige Brændere, ser 
jeg mig desværre ikke i Stand 
til at afgøre. Det faar alts aa frem
deles staa hen i det Uvisse. Der
imod skal jeg tillade mig i al 
Korthed her at fremdrage nogle 
Data af Dyres hidtidige Perso
nalhistorie, Data, som hviler paa 

, et uangribeligt historisk Grund
lag.

Hele hans Person kunde fyn
digt skildres med Ordene —: 
Beskeden af Ydre, mægtig af 
Aand! Det mest karakteristiske 
ved ham er uden Tvivl hans 

I Hoved, der fuldstændigt domine
res af en Manke, der maa faa 
selv en Ørkenens Konge til at 
blegne af Misundelse.

Da en velmenende Medelev 
en Dag trak ham til Side og paa 
en absolut diskret Maade lod 
ham forstaa, at han gerne vilde 
paatage sig de med en eventuel 
Klipning forbundne Omkostnin
ger, fik han som eneste Svar et 
foragteligt og medlidende Blik 
plus en Lussing i Tilgift. Fra det 
Øjeblik af nøjedes Dyre ikke læn
gere med at lade Manken vokse, 
men han overlod den endog i 
den Grad til sig selv, at han ind
sendte sin Kam og Børste til 
Komitéen for »fattige Børns Be
klædning«. Og nu er en af Føl
gerne bleven, at der synes en 
frodig Vegetation i hans Hoved
bund. Vegetationens Art er dog 
ikke helt identificeret endnu. — 
Nogle mener, at han har slaaet 
sig paa Solsikkedyrkning (meget 
rentabel), medens andre igen gæt
ter paa, at han har ofret sig Kar
toffeldyrkningen, efter Sigende 
for at opnaa den af Kommunen 
udsatte Præmie.

Hans Fysionomi præges af 
stoisk Ro, der harfaaet selve Dio
genes til at vende sig i Graven.

Hans Overlæbe og Hagespids 
bedækkes af noget Ubestemmeligt, 
som han selv smigrer sig med 
Benævnelsen Skæg, og han for
tæller, at han i den Anledning 
til sin sidste Fødselsdag fik ikke 
mindre end 3 — skriver tre — 
Barberknive i Gave. Det paastaas 
dog, at omtalte Gave i Virkelig-
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H. H. DANØ’S Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telf. Ordrup 1156.

SKOLEMATERIEL PAPIR
Al dansk og fremmed Litteratur, Blade og Tidsskrifter. 

Skotøjsmagasinet „Bernstorff“, 
Jægersborg Allé 33 /. Telf. Ordrup 533 

er det Sted, hvor De finder det virke
lig fine FODTØJ til rimelige Priser.

MART1N ANDERSEN.

ALBERT MONTY“
25, Jægersborg Allé 25 Telf. Ordrup 115.

Velassorteret Manufakturforretning.
... = Egen Systtie for Dame-Garderobe. =

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

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

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

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN
JÆGERSBORG ALLÉ 28

SALG AF PARFUMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.
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G. STRØMANN
FREDENSVEJ 1 CHARLOTTENLUND

TELF. ORDRUP 305 — 1492 & 195

LAO ER AF HAVEVANDINOSARTIKLER 
PRIMA G UMMIHA FESLA N G JE 

MED 2 LÆRREDSINDLÆG PR. METER 3 KR. 25 ØRE

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.

UllQlf M°r Paa at købe Holms Malt-KaffeIIUUlV Jægersborg Allé 6 Telefon Ordrup 45

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER

VINDUESPOLERING 
GLASFORSIKRING

— TELEFON 2 5 ORDRUP -

3HRgGSeaiEBDSai■
I E. Hasselholfs g
s nis- Cigarforretning og Kiosk t»» s

Lindegaardsvej 9
Telf. Ordrup 1504. tS ■g Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g

S dets bedste Firmaer. Q 
^aaaaaneMtaaaaaBr

Sin Vindjakke og Regnfrakke, i
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, £

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Hammond Bankteder i
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof $

køber man i

Spejder Depotet :: Nørregade 14.
Telefon: Central 3186.

Alk stærkt og billigt.
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heden bestod af tre Stykker prima 
Radergummi.

Hvad hans Aand derimod an- 
gaar, da er han ubestridt Skolens 
»store Tænker« og som saadan 
ogsaa Matematiker om en Hals.

Utallige er de Gange, han har 
hjulpet sin Klasse ud af pinlige 
matematiske Situationer. Derimod 
hader han Latin som Pesten (!) 
Dette hans Had maa vistnok 
ogsaa sættes i Forbindelse med 
hans tidligere periodiske Syge- 
anfald, der med en paafaldende 
Nøjagtighed faldt sammen med 
Aarets Latin-limer. I hvert Fald 
er hans nuværende Helbred 
mærkværdig konstant.

Dyres Fysik er i den sørgelig
ste Forfatning. Han er i Besid
delse af et saadant Mindstemaal 
af Kræfter, at han bliver stakaan- 
det af Overanstrengelse, hver 
Gang han har revet en Tændstik 
af. 1 Betragtning heraf kan man 
næsten tænke sig til hans gym
nastiske Færdigheder. I Hoved-, 
Kraft- og Rygspring har han ikke 
drevet det til stort mere end at 
»støve« Maatten, til Trods for, 
at hele Klassen er sat til at tage 
imod. Hans Armøvelser kulmine
rer i at hænge i Barren eller 
Trapez.

Hvorvidt denne hans uhygge
lige Mangel paa fysiske Egen
skaber er enAarsagtil eller Følge 
af hans kendte Sportshad, er van
skeligt at afgøre. Han har nemlig 
en Dag i dybeste Fortrolighed 
betroet mig, at han kunde gøre 
selve Bech Olsen til Skamme, 
hvis han vilde. Men det vilde han 
bare ikke for altid at være en 
levende Protest mod det grasse
rende »Sportsidioti« og Nutidens 
sindssvage Legemskultus.

For Fuldkommenhedens Skyld 

af
Classicus.

havde der i

maa det endelig fremhæves, at 
Dyre ogsaa har en Kæphest, som 
han rider tidligt og silde. Kæp
hesten er hans berømte Broder, 
Kunstmaleren, Futuristen Tåre 
Jespersen, som er mangeaarig 
Udstiller paa Charlottenberg, og 
hvis Produkter allerede siges at 
blive betalt med Priser, hvis Cif
res Antal aldrig er under fire. 
Ovenstaaende Tegning skyldes 
forøvrigt sammes Haand og er 
velvilligst overladt os til Afbe
nyttelse, omend efter lange, pin
lige Forhandlinger.

I Tilslutning til Ovenstaaende 
skal det endelig slaas fast, at 
Dyre med alle sine forskellige 
Egenskaber er almindelig afholdt 
paa hele Skolen, af Store som af 
Smaa, og ikke mindst

Rettelse!
I vort sidste Nummer

Artiklen: »Pro—et contra!« desværre 
indsneget sig en beklagelig Trykfejl, 
idet der kom til at staa capites i Ste
det for capita.

Paa Wisconsin Søen.
(Sluttet).

Francis arbejder med Aarerne for at 
holde Baaden paa Stedet. Til alt Held 
er Uvejrsskyen trukket videre, og paa 
Søen bliver det efterhaanden mere 
stille. — Spændende, angstfulde er disse 
Øjeblikke for Francis. Saa dukker Joe 
op med den lille Willy i sine Arme. 
Han rækker ham op i Baaden til Fran
cis Frank og John, som selv kan 
svømme lidt, kommer ogsaa lykkeligt 
om Bord. Men flere Gange maa Joe 
dukke ned, førend det lykkes ham at 
bjerge den fjerde af Drengene.

Kun nogle faa Minutter har det hele 
varet, og alligevel forekom det Francis, 
som havde det taget uhyre lang Tid. 
Efter nogen Tids Arbejde naar de lyk
keligt i Land.

Paa Hjemvejen træffer de Mr. Rayn,
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Uotdfcv arterets SYlagasiner
Alexis ^Orem

1 If. Ordrup 40 & 10S4 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog '
Fotografisk Atelier.

Christiansholm, Klarnpenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. 
Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. V

3d lader og 3-ilms fremHaldes, og Stilleder forstørres for Amatører. ß

S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
C.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

Kemp & Lauritzen
i • - Jægersborg Alle 33. Telef. Ordr. 700 /. ,., , ,Ingeniører for Udsalg af

/. Elektriske Anlæg Lamper og Kroner. /.
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som med stor Bekymring har søgt ef
ter dem baade i Jones-ville og ved 
Hill-Station. Francis forklarer ham glad 
og livligt hele Begivenheden. Mr. 
Rayn hører roligt efter. Da Francis 
har endt sin Fortælling, tager han Or
det. Han roser Francis og Joe for 
deres Mod og Offervillighed, men und
lader ikke med alvorlige Ord at vise 
dem, hvor urigtigt de har handlet ved 
ikke at give Præfekten Besked i hvert 
Fald paa det Tidspunkt, da de saa 
Uvejret trække op og altsaa var klar 
over, hvor meget der stod paa Spil. 
Klart og bestemt foklarer han dem den 
for ægte Drenge saa vanskeligt forstaa- 
elige, men derfor ikke mindre rigtige 
og betydningsfulde Lære, at der kan 
gives Tilfælde, hvor det er det eneste 
rigtige og ofte ogsaa det mest modige 
at give den foresatte Underretning om 
Kammeraternes Fejltrin, ikke af Man
gel paa godt Kammeratskab, men for 
desto sikrere at afvende Ulykker fra 
Kammeraterne.

Francis’ Venskab med Joe er fra 
denne Dag mere fast end før, nu da 
de ogsaa har oplevet en saa haard og 
farefuld Time ved hinandens Side. — 
For de 4 andre betød denne Dag et 
Vendepunkt. Francis og Joe, som de 
skylder deres Frelse, har de lært at 
skatte, og de stræber efter at blive 
dem jævnbyrdige Kammerater.

nuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimitimiiiiiiiimiiiiiuiiiuiiiiiiii!i 

I FORENINGEN j 

miiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiuiiiiim

Foreningens Møde d. 29/4 overvære- 
des af 21 Elever, hvoraf en Del var fra 
4. Mellem.

Det bliver efterhaanden Skik, at 3. 
Gy. holder sig fornemt tilbage fra Mø
derne. Der var kun mødt 6 af 16 denne 
Aften. Det sømmer sig ikke for 3. Gy. 
at svigte nu paa det sidste Den maa 
følge med i Arbejdet lige til Skoleaaret 
slutter og helst en rum Tid bagefter, 
for at det kan siges om den, at det 
Arbejde blandt Eleverne, som den grund
lagde og præsterede de to første Aar, 
ikke var en flygtig Begejstringsrus, en 
Trang til at gøre sig bemæiket ved nye 
Idéer; men var et alvorligt maalbevidst 
Arbejde, som den med fuld Interesse 
følger baade nu og senere. Derfor 
maa 3. Gy. give Møde og møde fuld

talligt, for derved lægger den sin Inter
esse for Foreningen for Dagen og 
ægger de yngre Elever til med fuld 
Energi at fortsætte Arbejdet, efter at 
3. Gy. har forladt Skolen; men svigter 
den nu, kan den ikke gøre Krav paa, 
at andre skal lægge sig i Selen for at 
føre Sagen frem. Eksemplet er det 
bedste Kommandoraab. Derfor giv 
Møde I dunhagede Svende — og lad 
saa andet mindre vigtigt fare, jeg mener 
ikke Eksamenslæsning, men »andet, 
mindre vigtigt« 1

Pater Breitung talte over Emnet: Ud
viklingslæren og Kristentroen. Fore
draget var ypperligt ved sin Klarhed og 
det Liv, som Pater Breitung lagde i 
sine Ord.

Han imødegik Fritænkernes Paastand: 
Enten Skabelse eller Udvikling og 

paaviste, at baade Skabelsesberetningen 
og Udviklingen stemmede overens.

I den korte Tid, som Pater Breitung 
havde til at tale over det store Emne, 
lykkedes det ham fuldkomment at frem
stille sin Opfattelse saa klart og for- 
staaelig, saa alle, især de ældre Elever, 
fik et godt Udbytte deraf, og Foredra
get paahørtes da ogsaa med udelt In
teresse. Efter Talens Slutning rettede 
Eleverne forskellige Spørgsmaal til Pa
ter Breitung, som denne besvarede 
klart og indgaaende.

P. Breitung gav Løfte om at fortsætte 
med sine Foredrag næste Aar.

Det staar nu til »Højen« næste Aar 
at faa fastsat en Del Aftener, saa at 
der kunde blive en Foredragsrække. 
Vi, som til den Tid forhaabentlig er 
gamle Elever, skal med Glæde give 
Møde og flere med os. Pater Breitung 
har mange Ting at lære os, og vi faar 
Brug for alt, som han kan give os 
med, naar vi skal ud i Livet og kæmpe 
for vor Overbevisning og vor Tro.

Hans N. Kristensen,

I-------------------------
Gør Deres Indkøb hos 

„HØJEN“s Annoncører.
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Qymnastikop visningen.
Den 1. Maj afholdtes den aarlige 

Gymnastikopvisning.
Hr. Henriksen havde dengang pluk

ket 13Oummimænd ud; sar, det kunde 
man da virkeligt kalde en Gymnastik- 
»opvisning«.

Programmet bød først paa fritstaa- 
ende Øvelser, der udførtes upaaklage- 
ligt. I Højdespring vakte et Par Ele
ver formelig Sensation ved at springe 
1,40 m. højt; men det tog Glansen af 
det, at man bagefter sprang over Sno
ren i en ringe Højde. Efter en Del 
raske, flotte Øvelser i Hest, Ringe og 
Trapez, fulgte Smidighedsøvelserne, der 
vakte saa livligt Bifald, at Huset efter 
Holbeks elegante Rejehop truede med 
at styrte sammen. Som Rosinen i Pølse
enden kom Barreøvelserne, hvor Han
sen jun., Reddersen og særlig Ege 
vakte vild Jubel.

Saa var der ikke mere denne Gang, 
og efter en Del Roderi gik hver til sit 
med Indtrykket af at have set noget 
godt — det var jo ogsaa 13 profes
sionelle Sportsmænd, der var paa Are
naen. e.

— o—
Det bringes herved til vore ærede 

Læseres Kundskab, at Bladets nye For
lægger er Dyre Jespersen, Skovvej 6, 
Klampenborg, til hvem herefter Alt 
vedrørende Abonnement, Forsendelse 
o. lign., bedes stii«t.

—o—
Paa Grund af overvældende Stof har 

vi desværre set os nødsaget til at ud
skyde en Del Artikler til næste Num
mer. Af Retfærdigheds Hensyn har vi 
ladet Indleveringstiderne været afgø
rende for os i Valget af Artiklerne.

Red.
—o—

Kollegiets Pensionat blev i Dagene 
efter Bededagsferien hjemsøgt af en 
Børnesygdom. En Tid lang laa der 
fem Børn paa Sygestuen af Mæslinger; 
endog 2. Gymnasiasten Jerome Moltke 
gik ikke Ram forbi. — Hm!

—o—
Niels Nøjgaard har igen, maaske i 

Anledning af den nær forestaaende 
Eksamen, foretrukket at bo paa Skolen.

—o—
Det rygtes:

at Helmer Hansen hver Dag, Mor
gen og Aften smører sit Ansigt med 
en blaa Vædske for at blive fri for- 
Filipenser, men
at der efter Sigende kommer flere 
og flere, jo mere han smører sig.
At Saxtorph skraar, og
at det vistnok er Skipperskraa, han 
bruger.
At Harald Mackeprang gaar i nogle 
meget korte Bukser, de saakaldte 
»Badebukser«, og
at han ser mægtig raa ud i dem.
At Jakob Jennes ryger, og
a t det er alenlange Cigarer, han ryger.
At Kurt Wilkenfeld har faaet det 
agtværdige Navn »Svoger«, og 
at det er Gustav Garth-Grüner, der 
har givet ham dette Navn.
At Paul Falck Madsen, der er Mate
matiker, for nogen Tid siden huggede 
en Flænge i sin venstre Haand, og 
at han af den Grund ikke kunde 
skrive dansk Stil med den højre.
A t Emil Frederiksen paastaar at være 
i Familie med Kejser Wilhelm, og 
at dette er højst sandsynligt, efter
som Kejser Wilhelms Fader jo hed 
Frederik.

— o—
Paa Grund af Pladsmangel har vi set 

os nødsaget til at udskyde Brevkassen,
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
” Frede ns vej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 31/, % 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
QK 0/ 

Z2 I0

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

liMT" Indbetaling af Skatter, "W»!)

3 Viggo Byrum 3
CYKLEFO&RETNING

Jægersborg Allé’3 Mejeri
anbefaler sig til de ærede Forbrugere af

Mælk, Fløde, Smør og Is.
kører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg.
I Charlottenlund, Ordrup og Gentofte.

Fineste Kvalitet.
Jægersborg Allé 30 Telt Ordrup 37.

Vore Vogne 
Friske Varer. 

Butik:

Filialer: Strandvejen 136. Telf. Hellerup 1577.
Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507.
Bernstorffvej 127. Telf. Hellerup 1987.
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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

O

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,

Frugtforretningen Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
Anbefaler sig til det ærede Publikum med daglig Tilførsel af friske Varer til 
Dagens billigste Priser. Ærbtdigst K. G. KREIPKE.
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i Telf. Ordrup CYKLEFORRETN1NGEN Telf. Ordrup I 
(6 3 5. „TUBA L-K A I N“ 6 3 5. [ 

CHARLES HENR1CHSEN, Lindegaardsvej 11.
I CYKLER af eget F a b r l k al og alle løse Cykledele I
(F4/1 LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. k 

Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner. * 
Alt Arbejde udføres solidt og godt. 5

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Ca>sim ir Jaworski, Tuborgvej 3 E, Hellerup.

Forlægger: Dyre Jespersen, Skovvej 6, Klampenborg.
Annonceekspedition: Jægersborg Allé 23 (Erik Monty).

Kasserer: Torben Ørum, Vilvordevej 33.

Teller» Bogtr. Hellenip.


