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:HØiEN:
S13-. ANDREAS Qj KOEDEGICIM

NR. 6 FREDAG D. 21. JUNI 1918 2. AARO.

Kære CI
PRO et contra, — det var en 

dejlig Overskrift, du havde 
valgt, og den var lovende; jeg 
glædede mig helt til at se en 
ærlig objektiv Overvejelse af, 
hvad der kan siges pro et con
tra de to Retninger i Gymnasiet, 
som du taler om. Jeg blev skuf
fet; for du skriver kun, hvad der 
kan siges pro den klassiske Ret
ning og contra den matematiske. 
Det, synes jeg, er en ubillig Be
handling af Spørgsmaalet. Lad 
det være mig tilladt i det føl
gende at fremkomme med nogle 
smaa Bemærkninger, som maaske 
kan bringe lidt mere Ligevægt 
til Veje i den Sag. Men lad mig 
sige det straks, det er Sagen, 
jeg vil tale om; det er den, det 
gælder; det er slet ikke noget 
Angreb paa dig og din Artikel.

Du har saa inderlig Ret i, hvad 
du siger om de fremmede Sprogs 
Betydning, og din Mening om 
det logiske og derfor dannende 
i de klassiske Sprog deler jeg

as s i cu s!
fuldtud. Men er der ikke ogsaa 
andre Fag, som kræver logisk 
Tænkning? — Jeg synes, der er 
Logik nok baade i den tyske og 
i den franske Grammatik, og de 
Krav, Matematikken stiller i den 
Retning, er ikke ringe. Særdeles 
mange matematiske Opgaver kræ
ver stor Færdighed i at drage 
Følgeslutninger, og det er jo 
Logik.

Hvad din Lovprisning af de 
Fordele, det klassiske Studium 
fører med sig, angaar, — nemlig 
Kendskab til klassisk Historie, 
Kultur, Literatur, Socialøkonomi 
o. s. v., saa vil jeg dertil sige: 
»Ja, disse Fordele kan det klas
siske Studium føre med sig, naar 
det drives som i en Del frem
mede Lande; men det gør det 
faktisk ikke paa den Plads, som 
det staar paa i vor Skoleordning. 
Naar du siger, at I bliver fortro
lige med de græske Filosoffers 
Anskuelser, saa er jeg lige ved 
at tro, at det Ord »fortrolig« kun 
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betyder, »vi faar lige akkurat Lov 
at lugte til det«, — mere er der 
jo slet ikke Tid til. Men det 
søger vi Matematikere ogsaa at 
gøre, derfor har vi et Fag som 
Oltidskundskab. Der søger vi 
at sætte os lidt ind i den klas
siske Kultur.

Din Mening om Studiet af 
klassisk Literatur er vist nok rig
tig; gennem Oversættelser naar 
vi ikke til samme Literaturkend- 
skab som I, der læser Værkerne 
paa Originalsproget.

Det nyttige i at være Mate
matiker ligger altsaa i, at vi i 
vore Fag har et forstandsdan
nende Middel som 1 i jeres Sprog, 
uden at vi derfor forsømmer at 
gøre os bekendt med den klas
siske Kultur.

Om det nødvendige ved at 
høre til den matematiske Ret
ning er der ikke meget at sige. 
Vi anser de matematiske og 
naturvidenskabelige Fag for at 
være værdifuldere for den Stilling 
i Livet, vi senere agterat indtage 
og mener som sagt, at vi gen
nem disse Fag naar samme Dan
nelses-Højde som I gennem jeres 
Sprogstudium.

Om det behagelige kunde der 
siges meget. Hvad det at lære 
nyere Sprog angaar, tror jeg ikke 
der er megen Forskel paa en 
Matematiker og en Klassiker i 
Sprog som Tysk og Engelsk, 
derimod indrømmer jeg, at der 
er en Forskel i et Sprog, der 

ligger Latinen saa nær som 
Fransk.

Skal der ellers tales om det 
behagelige, saa kan der siges 
meget for begge Retninger. Der 
er mange Ting, Klassikeren ser 
med mere Forstaaelse paa end 
vi Matematikere. Men paa den 
anden Side har vi ogsaa vore 
Punkter, hvor vi forstaar og som 
Følge deraf glædes, medens I 
Klassikere staar uforstaaende.

Summa summarum: Mon vi 
ikke bliver lige gode Studenter 
begge to og i lige Grad skikket 
til vor Livsgerning, du i en Stil
ling, hvor klassisk Dannelse 
spiller en Rolle, jeg i en Virk
somhed, hvor matematisk Viden 
er nødvendig!

Med kammeratlig Hilsen
din 3Yl.

Paa den anden Side 
Ferien.

Om ikke ret lang Tid vil Kol
legiets mægtige Bygninger 

ligge tomme og øde. Den store 
Mængde Elever, der næsten et 
helt Aar saa godt som uafbrudt 
har sat Liv og Røre der, er nu 
alle borte.

Men de kommer igen; vel vil 
der savnes nogle kendte Ansig
ter, men andre vil træde i deres 
Sted, og andre vil rykke op paa 
deres Pladser. Og da vil den 
lille, røde By deroppe paa Højen 
ligesom vaagne til nyt Liv. - Et 
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nyt Skoleaar skal begyndes, paa- 
ny skal der tages fat paa Arbej
det; og vi kender det vist alle, 
naar vi er lede og kede af Fe
rien, saa at komme tilbage til 
Kammeraterne og Vennerne.

Altsaa paa den anden Side 
Sommerferien begynder det nye 
Liv, først og fremmest for Sko
len, men ogsaa for noget, som 
ikke direkte vedrører Skolen; jeg 
tænker paa Diskussionsklubben.

Man kan just ikke sige, at 
det er enhver Gymnasiasts Pligt 
at være Medlem af Diskussions
klubben; men man kan sige, at 
han kan ikke være bekendt ikke 
at være Medlem af Klubben.

Dette »være bekendt« er et 
Udtryk, som bruges uhyre me
get af Skoleelever, det anvendes 
ved alle mulige Lejligheder, ofte 
benyttes det forkert. Men i dette 
Tilfælde kan enhver Gymnasiast, 
der har lidt Sans for andet end 
latinske Grammatikker eller for 
Fodbold, ikke være andet be
kendt end at støtte sin Klub —- 
ved at være Medlem.

Selvfølgelig — hvis vore Gym
nasiaster er af den Slags, som 
evig og altid hænger over en 
Bog, eller som aldrig kan lade 
en Fodbold ligge stille, bare der 
er 5 Minutters Fritid — ja, saa 
kan vi godt med det samme 
pakke Diskussionsklubben sam
men; men saadan vil heller ikke 
de fleste være.

At man saa har meldt sig ind i 

Diskussionski ubben,betaler sit aar- 
lige Kontingent, kommer til Gene
ralforsamlingerne, men ellers lader 
det gaa som det kan — det er 
ikke engang halvgjort Gerning. 
Det andet: at give Møde, del
tage i Diskussionen og selv hol
de et Foredrag, det er mindst 
lige saa vigtigt som det første. 
Husk, mange af Klubbens bæ
rende Kræfter gaar ud, og vi 
maa rykke i deres Sted.

Derfor venter Diskussionsklub
ben af alle Gymnasiaster og 
Realister, at de viser sig som 
gode Kammerater og som inter
esserede Medlemmer af Diskus
sionsklubben. %*

>»»«<«-

Kammerater!

Nu er alt Foraaret forbi, og 
Sommeren er inde, og med 

disse to Aarstider begynder og
saa Sporten at komme til Live. 
— Sporten! hvor er den ikke af 
visse Mennesker her i »Højen« 
blevet stillet i et grelt Lys; og 
ikke blot i »Højen«, paa Tryk, 
men om muligt langt mere mel
lem Kammeraterne, i Ord! Ja, 
man kunde ynkes paa Sportens 
Vegne. »Sportsidiot« er et Ord, 
der med Hensyn til Betegnelse 
for Foragt af mange er blevet 
stillet lige med »Literaturidiot«.

»Højen«s Spalter skal her ikke 
benyttes til at lovprise Sporten 
over al Maade og hæve den til 
Skyerne — langt fra. Men 
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»Højen«s Spalter skal lige saa 
lidt benyttes til at rakke ned paa 
Sporten, den, som engang har 
staaet saa højt her paa Skolen.

Dengang dyrkede man Spor
ten med Liv og Lyst — men 
den er alligevel sikkert ikke ble
vet overdrevet — og dengang 
talte man ikke om »Sportsidio
ter«.

Og nu — . Ja, en Førerstilling 
er vanskelig at holde, og den 
Tid ligger langt bag os, da Kol
legiets Førstehold tog til Køben
havn og kæmpede — og ofte 
vandt over Klubhold derinde fra. 
Men vore Sportsresultater i de 
sidste Aar er nu just ikke straa- 
lende, (Pokalholdet!), og samtidig 
hvisles der fra tørre Kroppe om 
»Sportsidioti«! — Tænke sig en 
ægte Sportsidiot paa Kollegiet — 
umuligt!

At saa en Dreng virkelig kan 
finde noget fornøjeligt i Sporten, 
arbejder og udmærker sig, kan 
kun betegnes som en glædelig 
Mangel paa vor moderne Bla
serthed og maa altsaa tjene til 
hans Ros; og desuden kan vi 
virkelig ikke allesammen gaa 
rundt som i en aandelig Rus og 
skabe os over den megen Aand- 
løshed, vi træffer paa. At være 
aandelig interesseret kan være og 
er aldeles ypperligt, især for un
ge Mennesker; men alt paa sin 
rette Plads!

Derfor »Sportsidioter«! I, af 
»Aanderne« forladte, afskyede og 

bespottede! gem I med Jeres 
sunde Fornuft de frygtindgydende 
og af en aabenbart ikke meget 
udluftet Hjerne paafundne Ord 
og Udtryk bort og tag fat nu i 
Sommertiden paa Sporten med 
friskt Mod og den sikre Fortrøst
ning, at som Sporten drives af 
Hjertens Lyst og med Maalet: 
sund Sjæl i sund Krop, saa man
ge Gange dobbelt bliver ogsaa

Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder, t 

—o—
Knud Ballin. Vi kan ikke op

tage Deres Artikel, eftersom det 
Emne tidligere har været Gen
stand for Omtale her i Bladet.

—o—
L. C. Vi har set os nødsaget 

til at udskyde Deres Artikel.
—o—

Calle Gader. Deres Artikel 
er udmærket. Men desværre 
har vi ikke kunnet optage den, 
eftersom den ikke er egnet til 
et Skoleblad som »Højen«.

—o—
En Indsender. Vi optager — 

selvfølgelig — ikke Deres Vers.
Red.
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„Bøvs“.

Eksamen er inde, den frygtede 
og frygtelige. Man se blot 

paa de arme Studenter — altsaa 
vordende saadanne. Tykke-Han- 
sen staar og gynger nervøst 
snart paa det ene Ben og snart 
paa det andet, Lille-Schmidt lu
sker sommetider mystiske Steder 
hen for i »Ro« at »bøvse«, Lan- 
ge-Jan knuger i et særligt ener
gisk Øjeblik den arme Platon 
næsten fra Sans og Samling (et 
Par særlige Energirynker er alle
rede anskaffet). Spejder-Hans og 
Onkel Hans, alle »bøvser« de 
noget saa uhyggeligt, for ikke 
at glemme »Røveren«, »Drøs«, 
»Svoger« og »Jensen« og hele 
det profane 4. Mellemskolekor, 
som dog snart skal optages i 
deres Tal, som er Herrer i Aan
dernes Rige (hml).

Den filologiske Forklaring af 
Ordet »Bøvs« er vist vanskelig; 
forøvrigt kan man jo skaffe sig 
Forklaring hos Kollegiets sam
menlignende Sprogvidenskabs
mand. Jeg har henvendt mig til 
»Classicus«, der dog til Trods 
for sine udmærkede græske og 
latinske Kundskaber ikke kunde 
skaffe mig Oplysninger om, 
hvorfra Ordet stammer, saa jeg 
»opgiver det«.

Men de praktiske Forklaringer 
af Ordet kender vist alle af Er
faring, naar lige undtages 
»Sportsmændene« (de rigtige), 
men saa maa de ogsaa være 
stive.

Den usalige Tilbøjelighed med 
den mystiske Benævnelse (som 
dog i og for sig er meget træf
fende) er gammelkendt. I gamle 
Dage skulde de vordende »Rus
sere«, for at »Bøvsen« kunde 

faa en naturlig Udgang, drikke 
Brændevin med Salt og Peber; 
men da der blandt de lovende 
unge Mennesker findes en fana
tisk Afholdsmand (een er nok til 
at kuldkaste et gennemgribende 
Forslag), anbefales det at ryge 
en Pibe tørt Løv blandet med 
Syrener, hvilket maaske vil falde 
noget mere i visse fanatiske: Ry
geres Smag(?l). *,*

Den afgaaende
3. Gymnasieklasse.

(Se Billedet Side SS).

Saaledes ser altsaa den Flok ud, 
der nu i 3 Aar har gjort St. An

dreas Kollegium og Omegn usikker, og 
som i Aar vil være Studenter. Men til 
Trods for, at de nu forlader Skolen, 
kan de være forvisset om, at de ikke 
saa snart vil glemmes, blandt andet 
fordi det er dem, der har startet 
»Højen«.

For Resten er det lutter flinke Fyre.
Længst til venstre ser vi den berømte 

Komponist og Dirigent, Willy Kierulff 
der efter Forlydende havde i Sinde at 
sætte Musik til de matematiske Opgaver 
ved den skriftlige Eksamen:

Ved hans Side sidder »Højen«s før
ste Annonceagent Arne Hindsholm, der 
især har gjort sig berømt ved den Iver, 
han har udvist i dette Embede.

At Eigil Lager, der sidder forrest 
paa første Række, ser saa overlegent 
ned i sin Bog, skal man ikke lade sig 
skuffe af; thi han har sikkert stiftet 
nærmere Bekendtskab med den hjemme.

Jeg tror, at det Smil, Tage Bjering 
ved Siden af sidder med, er det, man 
kalder »Spejdersmil«; i ethvert Tilfælde 
har han engang været »Spejdergeneral«.

Bag ham sidder Jan Ballin, »Ideali
sten«, »Plademanden«, »Negerkongen« 
o. s. v., o. s. v. (Se »Højen«s Nr. 4,
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2. Aargang, hvor der findes en sand
færdig Fremstilling af nogle af hans 
vigtigste Egenskaber).

Om det er ham, Niels Nøjgaard, 
Klassicismens ihærdige Forsvarer, der 
sidder bag hans Ryg, smiler til, vides 
ikke.

Det kan med ligesaa god Grund tæn
kes, at det gælder Aage Børge Schmidt, 
»Kæmpen«, »Literaturidioten« m. m., 
der er karakteristisk ved sin forsvin
dende Størrelse og sin bedrøvede Pande
lok, og figurerer som Nr. 2 fra højre 
Side ved Siden af vores gode, gamle 
»Onkel«, Hans Christensen, Forenin
gens uundværlige Formand.

Helt henne ved Vinduet har vi den 
saa ofte her i Bladet omtalte Helmer 
Hansen, der — visseligen ikke uden 
Grund — i Reglen kaldes »Fede-Han- 
sen« eller »Tønde-Hansen«.

At der flyder sydenlandsk Blod i hans 
Sidemand Leo Tonti’s Aarer, kan man 
ikke være i Tvivl om, naar man een 
Gang har set ham rynke Brynene og 
bruge Næverne.

Enhver ved, at Hans Holbek, som 
beskedent gemmer sig i Krogen, bliver 
rasende, naar man med Henblik paa 
hans Nationalitet kalder ham »Jean«, 
ligesaa godt som man ved, at Saldomor
taler er hans Specialitet.

Fæstningsartilleristen, Kart Holtorp, 
Klassens Bulderbasse, ses staaende med 
Bogen i Haanden. Han fortæller, at han 
forleden læste saa ivrigt til Eksamen, 
at hans Arm gik af Led 1

Ved Siden af staar Ege Olsen, »alle | 
Sportsidioters Konge«, som »lille Aage« 
kalder ham, der ved Gymnastikopvis
ningen faar Folk til næsten at tabe 
Vejret ved sine halsbrækkende Præsen
tationer.

Foran dette prægtige Par sidder Vic
tor Hansen, der ved at opløfte sin 
pragtfulde Røst kan faa alle Smaafug- 
lene i Skoven til at trille ned af Gre
nene af Forbavselse og Misundelse.

Desværre mangler vi en Mand paa 
dette Billede, nemlig Willy Bøttern, der 
vel har været syg af Overanstrengelse 
den Dag, det blev taget.

Som man ser, er det en smuk For
samling, til hvilken man ikke kan sige 
andet end »Tak for den Tid«, vi har 
været Kammerater og, en rigtig glæde
lig Eksamen!« pjotr.

Husk!
W. PETERSEN'S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 807. 

Oluf ^Nielsen 
3Kød~ og S-læs/ie-Udsalg. 

Leif. Ordrup 47.

£Jægers6org Sdllé 23.

Skotøjs-Rnparation
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 Æ GRYA 

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

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER.

Lindegaardsvej 36. :: Telt. Ordr. 293. 
^lt 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.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31

Telef. Ordrup 943.
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
.—----------------------------------- -
Ordrup Osendram- og 

Tidstyrsforretning 
Ordrup vej 100. Fritz Iversen.

Havemøbler og Haveredskaber
i stort Udvalg.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

-----  1

Oluf £ange,
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf Ordr. 564.

k______________________________________________ J

’^4 Blomsterforretningen
J „Le Jardiniere 
y Jægersborg Allé 6.

Telef. Ordrup 83.
Udsalg fra 

leS'xaardens Handelsgartneri. 
jy LUDVIG E. BOA.
»4 == Moderne Binderi. = rP

Tlf. Ordr. 825 Tlf. Ordr. 825.

1. Kis Haandskomageri
3, Ole Brunsvej 3 (Kælderen) 

BILLIGE PRISER.
Fodtøjet hentes og bringes.

Tlf. Ordr. 825. Tlf. Ordr. 825.

------ ----------------—-----
&ib. Schimmel,

Skræder.
Lindegaardsvej 10.

Anbefaler sig med alt til Faget 
henhørende.

<W.T. Ebbesens Eftf.<
J 1. Kl.s Kod- og

Flæskeudsalg
109, Ordrup vej 109

< Telf. Ordrup 98. <

G^r. G^ristensen, 
17 £indeg aardsvej 17 

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



Den afgaaende 3. Gymnasieklasse.

(Se Teksten andetsteds i Bladet!)
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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.

Ærbødigst MARTiN ANDERSEN.

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN
JÆGERSBORG ALLÉ 28

SALG AF PARFUMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.

Telt. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

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

Velassorteret Man uf aktu rf o r r etn i n g.
= Egen Systue for Dame-Garderobe, . =

Y GØR DERES INDKØB HOS Y
X »HØJEN«S ANNONCØRER 1
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G. STRØMANN

FREDENSVEJ 1 CHARLOTTENLUND
TELF. ORDRUP 305 — 1492 & 195

LAÜER AF HAVEVANDINOSARTIKLER 
PlUMA GVAUIIHA VESLANGE

MED 2 LÆRREDSINDLÆO PR. METER 3 KR. 25 ØRE

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.

UllQk M°r paa at købe Ho,ms Malt-Kaffe
nUul\ Jægersborg Allé 6 Telefon Ordrup 45

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER 

VIND UESPOLERING 
GLASFORS1KRINO

— TELEFON 2 5 ORDRUP -

BBBBBBBBBBBBBBBB
E. Hasselholfs S S

■ Cigarforretning og Kiosk ■
Lindegaardsvej 9 

Telf. Ordrup 1504.B Bl
■ Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g
S dets bedste Firmaer. gi 
^BBBBBBBBBBBBB B BT

s/" Vindjakke og Regnfrakke,
samt alle øvrige Beklædningsgenstande,

ALatrosdragter, Jakke og Nordfolktøj, 

Mammmd BenkMer 
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 

køber man i

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

All stærkt og billigt.
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Den % gjorde stud, polyt. Wissum 
Diskussionsklubben den Ære at holde 
et Foredrag, der hed: »Tanker om 
Verdenskrigen«. Da han forudsatte, 
at alle vidste, hvad Krig er, sprang 
han Indledningen over. Han begyndte 
at tale om Krigens Aarsager, dernæst 
om dens Maal og endelig om dens 
Virkninger, nemlig den materielle For
del for den sejrende Part og den ide
elle Fordel og endelig Virkningerne 
paa Soldaterne. Særlig indgaaende ud
talte Student Wissum sig om den reli
giøse Side af Sagen, nævnede den hyp
pige Tro paa en uafvendelig Skæbne, 
Overtroen og meget andet.

Til Slut viste han, at Krig foreløbig 
vil være uundgaaelig, hvad enten Sta
terne forsøgte at afvæbne, eller en 
Voldgiftsdomstol indførtes.

Jan Ballin begyndte Diskussionen ved 
at rakke ned paa Fædrelandskærligheden. 
Han kaldte den et vildt Had og Raseri 
og pludselig opblussende Begejstring.

Der blev diskuteret en Del Fædre
landskærlighed, Krigsaarsager, Midler 
til for Fremtiden at undgaa Krige og 
om Muligheden af fremtidige Religi
onskrige.

P. Meyer takkede for Foredraget, og 
til Slut sagde Hr. Pater Rektor, der 
var kommen til Stede efter Bestyrelsens 
Indbydelse, blandt andet, at han lige
frem havde lært noget i Elevernes For
samling, at han haabede i næste Skole- 
aar ofte at maatte være Gæst i Dis
kussionsklubben. Pater Rektor udtalte 
Haabet om, at Foreningen maatte finde 
en god Fremtid. Det glædede ham at 
se, hvor højt man satte de aandelige 
Interesser, og han betonede, hvilken 
Højnelse af Niveauet heroppe Forenin
gen betyder, idet den øver Medlem
mernes Evne til at forme deres Ord 

og Tanker og til at vinde andre for 
deres Meninger.

En Sanktion af Foreningen, dens 
Maal og Virken, — især fordi den 
kom fra P. Rektors Mund — glædede 
alle og særlig dem, der under adskil
lig Modstand og Ligegyldighed fra ikke 
faa Kammeraters Side har arbejdet 
med Foreningen. Man takkede da ogsaa- 
Rektor med livlig Akklamation, og der
med endte sidste Møde i dette Skole- 
aar.

* «*
Mandag, d. 13. Maj. Hr. H. Bæk: 

»M. Goldschmidt«.
For en Gangs Skyld kunde Mødet 

tage sin Begyndelse præcis Kl. 5‘/a, og 
for en Gangs Skyld var der mødt et 
Antal Medlemmer, der er den »ærede 
og agtede Forening« værdig, thi ikke 
mindre end 35 Gymnasiaster og 4 M’er 
var kommet til Stede. Efter at Hans 
Kristensen paa Foreningens Vegne 
havde budt Hr. Bæk velkommen, tog 
denne Ordet og beholdt dette uden 
Afbrydelser i den følgende Time.

Foredraget var interessant, letfatteligt 
og rigt krydret, og derfor har alle sik
kert med Interesse fulgt den lille Gold
schmidts Udvikling lige fra Barndom
men og Skoleaarene og indtil han, som 
en stor og stærk Personlighed, griber 
Pennen for i »Corsaren«s Spalter at 
udøse sit Vid og lægge sine politiske 
Anskuelser for Dagen. Det var sikkert 
i alles Smag, da Hr. Bæk gav en Del 
Prøver paa »Corsaren«s eller rettere 
sagt paa Goldschmidts Vid og jour
nalistiske Evner, og det bidrog ogsaa 
til at gøre Aftenen munter og inter
essant.

Ligeledes syntes det, at alle med In
teresse fulgte Oplæsningen af Slut
ningskapitlet af »En Jøde«, thi det 
aabenbarede Grundtankerne i Bogen 
og viste klart, hvilke Motiver der havde 
drevet Goldschmidt til at skrive denne 
Bog.
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Mange af Tankerne og Begivenhe
derne i denne Bog kan overføres paa 
Goldschmidts Tænkemaade og Liv, og 
dette viste Hr. Bæk klart ved i sit Fore
drag at trække Paraleller mellem Ho
vedpersonen i »En Jøde« og Gold
schmidt.

Alt i alt var Foredraget ypperligt, og 
det har uden Tvivl bevirket, at adskil
lige i Sommerferien vil anskaffe sig en 
af Goldschmidts Jøderomaner, for der
igennem at stifte nærmere Bekendtskab 
med den interessante Forfatter, der for
tjener at kendes og skattes.

Den 20/4 talte Pastor Breitung, den 
13/6 Hr. Bæk og den s/6 Hr. Vissum, 
saaledes vil der komme til at staa paa 
Foreningens Foredragsliste fra i Aar, 
men det burde der ikke, thi det skulde 
være Eleverne, der viste og prøvede 
deres aandelige Kræfter, hvad der jo 
ogsaa er Foreningens Formaal. Der
med være dog ikke sagt, at vi ikke 
var glade for Lærernes Foredrag, tvert- 
imod, vi har haft stor Gavn og Glæde 
af dem, og er derfor Foredragsholderne 
yderst taknemlige, men Meningen er 
den, at naar Forholdet mellem Antal
let af Aarets Lærerforedrag og Elev
foredrag omtrent er ét, saa er dermed 
Foreningens Maal forfejlet.

C.J. R.
*

Det blev en overordentlig interessant 
Aften den 14. April, da Jerome Moltke 
holdt Foredrag med Diskussion om 
Jagt. Som Gæst deltog i Mødet Hr. 
stud. mag. Højris. P. Jensen havde 
overtaget Hvervet som Efor, eftersom 
Hr. Pastor Meyer ikke kunde komme 
til Stede.

Som bekendt er Jerome Jæger om 
en Hals, og som saadan forsvarede 
han Jagten ud fra Synspunkterne; Jag
tens Nødvendighed, Jagtens Beretti
gelse som Fornøjelse — ikke just for 
at dræbe, for saa kunde man jo, som 
Hansen senere sagde, lige saa godt 

gaa ned i sin Hønsegaard og give sig 
til at hugge Hovederne af sine Høns 
— men som sportslig Fornøjelse og 
den Spænding, der utvivlsomt er for
bundet med Jagt.

Endvidere gjorde Jerome det klart 
for os, at det er temmelig sjældent, at 
det anskudte Dyr lider, da Jægeren 
sædvanligvis har sin Hund med til at 
opsøge og dræbe Dyret.

Foredraget selv varede kun godt og 
vel et Kvarter; men Resten af Tiden 
udfyldtes let af den lange og inter
essante Diskussion.

Jeromes Standpunkt blev kraftigt og 
udmærket forsvaret af hans tro Jagt
fælle, Helmer Hansen, der i sine Ind
læg i Diskussionen ofte fandt ikke blot 
rammende, men ogsaa vittige og mor
somme Udtryk. Længe og kraftigt 
opponerede Jan Ballin, men han blev 
næsten stadig sat til Vægs.

Mødet varede næsten til Klokken 7, 
og der var stadig en livlig Diskussion.

SKermed meddeler vi )) 
x\ 

vore ærede JEæsere, at $
næste hummer af \\

<

t3{øjeri‘ <<
først udkommer /(

Sommerferien, omkring 
d. 15. September.

5Red.
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Torsdag, den 20. Maj begyndte In
ternernes Badesæson. Der ér oprettet 
»Badevagt« for hvert Hold forat for
hindre eventuelle Ulykker. Det forlyder, 
at P. Jensen kan og vil udstede Fri
svømmerbrev for de dertil tilstrækkelig 
dygtige Elever.

—o—
Kollegiets skriftlige Eksamen be

gyndte for 3. Gy. den 27. Maj med 
skriftligt Dansk; den 28. var der skrift
lig Matematik og latinsk Version, og 
den 29. havde Matematikerne anden 
Gang skriftlig Matematik.

—o—
Det har under de nuværende meget 

vanskelige Forhold været Skolen umu
ligt at afholde den aarlige Skovtur.

—o —
Det har vist sig, at Resultaterne af 

skriftligt Dansk ved Studentereksamen 
er vellykkede. Af de 14 Elever har 
ikke mindre end fire faaet 6, otte 5, 
en 4 og en 3.

-o-
Det rygtes:

at Dyre Jespersen i den Grad følte j 
sig grebet af Omtalen af hans berøm
melige Manke i sidste Nummer af 
»Højen«, at han øjeblikkelig lod den 
afsvede, og

at >Højen«s Betydning som opdra
gende Faktor dermed maa anses for 
fastslaaet, og endelig-

at Aage Rasmussen forleden Dag i 
den Grad følte sig grebet af det »for
nøjelige« ved Fysiktimen, at han slum
rede sødt ind og forstyrrede Under
visningen ved en generende Snorken, og

at dette ikke skal være første Gang, 
han paa en saadan Maade har demon
streret sin Begejstring for Fysikken.

Fodboldkamp.
Mandag, den 3. Juni udkæmpedes en 

Fodboldkamp mellem Ordrup Gymna
sium’s IV Mellem og vor IV Mellem. 
Kampen begyndte KL 3’/s paa Banen 
ved Fredensvej.

I Begyndelsen var Spillet lidt trevent, 
og først efter at Brauer ved en nyde
lig Centring fra Carl Hammers lavede 
Maal, blev Tempoet livligere. Ordrup- 
perne klemte paa, men vort Forsvar 
spillede godt og sikkert, særlig Maal- 
manden Anders Hansen.

Spillet gik fra Maal til Maal, men 
uden Resultat for nogen af Parterne. 
Dog 1 Minut før Halvlegens Slutning 
fik Ordrupperne deres første og eneste 
Maal ved et Frispark, der uden Tvivl 
burde være klaret.

I anden Halvleg arbejdede Ordrup
perne med fuld Kraft lige fra Begyn
delsen, men enten »brændte« de, eller 
ogsaa blev de standsede af de to backs, 
Jakob Jennes og Luja Bølling, der 
begge spillede med en Ro, der til Tider 
virkede lidt pinende. Det varede ikke 
længe, inden vor venstre Yderwinge, 
Franz Overødder, lagde en fin Bold 
frem til højre Innerwing Franz Hansel,

Bang! 
der »hang«. — 

det andet Maal.
Overødder, der havde en af Ordrup- 

pernes bedste Mænd mod sig, spillede 
godt, men det var ikke tidt, det lykkedes 
ham at føre igennem og faa Skud paa 
Maal, thi enten gik Bolden ovenover 
Maal eller i Hænderne paa Maalmanden, 
der spillede nervøst og usikkert.

10 Min. før Halvlegens Slutning la
vede Hammers det tredje Maal, og et 
Par Minutter senere lavede Hausel 
endnu et Maal. Kampen endte altsaa 
som en Sejr for Kollegiet. „ , J „

* - f. Leudesdorff.
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
:: Fredo ns vej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 37, ’/„ P- a- Paa alminde!. Vilkaar.

4 % P- a- Paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3%

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

Indbetaling af Skatter.

O Jægersborg Allé Q Vififfh RuHim 3 Jægersborg Allé QJ Tlf. Ordr. 1186 J VlggO Dj I Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING
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Jægersborg Allé’s Mejeri 
anbefaler sig til de ærede Forbrugere af 

Mælk, Fløde, Smør og Is.
r V « « n o kører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg, 
øre vogne jChar lottenlund, Ordr up 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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H ver 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 iktualief orr etning.
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. Ærbedigst K. G. KREIPKE.
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I Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINGEN Telf. Ordrup |
16 3 5. ,,Tu6al~SKain“ 6 3 5J

I CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. I
I CYKLER, af eget Fabrikat og alle løse Cykledele |
; PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. i

’ Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner. '
I Alt Arbejde udføres solidt og godt. |
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