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:HØtEN:
SE: ANDREAS (J/koEEEGICIM

NR. 7 FREDAG D. 27. SEPTEMBER 1918 2. AARO.

Det nye

Atter staar vi foran et nyt 
Skoleaar. Sommerferien, den 

dejlige Sommerferie, er alt forbi 
— tilbage er kun Minder. Min
der om 2 sorgløse, herlige Maa- 
neder, for det meste tilbragt i 
det Frie, ved Strand og Skov. 
Og dog, begyndte vi ikke, som 
Ferien lakkede mod Enden, at 
længes efter Skolen igen —?

Længtes vi ikke efter at gen
optage det daglige, regelmæssige 
Skolearbejde —? Vi maa vist 
alle svare: Jo.

Og denne Længsel blev sik
kert ydermere forøget ved Som
merferiens Forlængelse.

Endelig oprandt saa den vel
signede Dag, d. 2. September, 
og glade, med friske Kræfter og 
godt Humør mødte vi atter paa 
Skolen for igen at arbejde — 
arbejde i Ordets virkelige For
stand, i det mindste i de øver
ste Klasser, hvor jo den ekstra 
14 Dages Ferie nok vil mærkes 
paa Aarets Arbejde.

Skoleaar.
Lad os straks ved Indtrædel

sen i det nye Skoleaar fatte det 
faste Forsæt, at ville sætte alt 
ind paa at naa det størst mulige 
Udbytte af Skolens Undervisning, 
ikke blot for at høste Ros af 
vore Forældre eller Foresatte, 
men ogsaa for vor egen Skyld. 
Et latinsk Mundheld siger gan
ske træffende: »Non scholae sed 
vitae discimus« — vi lærer ikke 
for Skolen, men for Livet. Ja, 
lad os altid tage dette efterrette
lig. Thi der kommer jo engang 
den Tid, hvor vi skal ud i Livet, 
hvor vi skal være selvstændige 
og anvende de Kundskaber, vi 
engang har tilegnet os i Skolen.

Gør vi vor Pligt, vil Skolelivet 
ikke være os tungt og slavisk, 
men tværtimod kun blive os til 
Glæde.

Held og Lykke i det nye Skole
aar!

Discipulus.
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P. Werhahn.

VI har her den Glæde at bringe et 
Billede af vor meget afholdte og 

snart alderstegne Lærer, højærværdige 
Hr. Pater Werhahn, som den 24. Au
gust fejrede sit 50-aarige Præstejubi- 
læum. Et virkelig sjældent Jubilæum, 
som det kun bliver forundt faa at 
fejre.

Det kunde vel ved denne Lejlighed 
interessere os alle at faa en lille Lev
nedsskildring af Pater Werhahn. Med 
Redaktionens velvillige Tilladelse brin
ger vi her et Udklip af en Artikel, 
skrevet i Anledning af Jubilæet i »Nor
disk Ugeblad«.

»Pater Werhahn fødtes d. 17. August 
1844 som Søn i en meget rig og anset 
Købmandsfamilie i Byen Neuss i Rhin- 
land. Efter at være bleven Student 
1862 i sin Fødeby studerede han The- 
ologi i 6 Aar. 1 Køln modtog han 
Præstevielsens Sakrament ved Ærke
biskop Paulus Melchers’s Haandpaa- 
læggelse den 24. Aug, 1868.

Ikke længe efter besluttede han at 
indtræde i Jesu Selskab, og han opto
ges i Noviciatet paa Friederichsburg ved 
Münster.

I den tysk-franske Krig virkede Pater 
Werhahn som Feltpræst, og Aaret efter 
tog han fast Ophold paa Jesuiternes 
Kollegium, Maria Laach, ved Rhinen, 
hvor han studerede Filosofi og Theo- 
logi. Men allerede 1872 maatte han 
tage Ophold i England, grundet paa 
den tyske Kulturkamp. Her fuldendte 
han sin,præstelige Uddannelse. Endnu 
engang maatte Pater Werhahn skifte 
Bopæl, og denne Gang kom han til 
Danmark til St. Andreas-Kollegiet, som 
var blevet aabnet den 30. August 1873, 
og her har Pater Werhahn indtil nu 
virket uafbrudt. I Aarene fra 1882—85 
beklædte han Rektor Embedet.«

— — Det var i al Korthed Pater 
Werhahn’s interessante Levnedsløb.

I 44 Aar har Pater Werhahn nu 
virket som Lærer ved St. Andreas- 
Kollegiet. Hvor mange har ikke i alle 
de Aar nydt godt af Pater Werhahn’s 
Lærervirksomhed. Ogsaa vi hører til 
dem, som maa være Pater Werhahn 
taknemmelig for alt, hvad han har væ
ret for os. Skade, at Jubilæumsdagen 
faldt indenfor Sommerferien, ellers vilde 
sikkert mange Elever have bragt ham 
deres Lykønskning paa denne Dag.

Til Slut tillader »Højen* sig, om end 
lidt sent, paa Elevernes Vegne at bringe 
højærværdige Hr. Pater Wehrhahn vor 
hjerteligste Lykønskning til det 50-aarige 
Præstejubilæum. ged.

De nye Elever bør tegne 
Abonnement paa

»H 0 J E N«

Det koster
50 Øre Aaret ud 

(dette Nummer iberegnet).
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Kritik.

Det at øve Kritik er en aande
lig Virksomhed, der efter- 

haanden har vist sig at være 
ligefrem uundværlig overalt, hvor 
Menneskene rører sig, det være 
sig indenfor Politik, Kunst eller 
Literatur. Kritik kan være be
grundet og dermed — saafremt 
den tages til Indtægt — opbyg
gende. I saa Fald er Kritikken 
positiv. Kritik kan imidlertid lige 
saa ofte være ubegrundet og 
dermed nedbrydende. Dens Væ
sen er her negativ. Kritikken 
har med andre Ord sine gode 
Sider, som den kan have sine 
slette. Alt mellem Himmel og 
Jord kan kritiseres, ja selv Kri
tikken kan kritiseres. Vi tager 
os derfor i al Beskedenhed den 
Frihed at indlade os paa dette 
Sidste nu, hvor vi staar paa Tær
skelen til et nyt Skoleaar og — 
paa en Maade —• ogsaa til et 
nyt Redaktionsaar, da vi, følgende 
Skoleaarets Program, ogsaa har 
taget os en Sommerferie i vor 
Redaktionsvirksomhed. Og de 
Herrer, vi særlig har paa Kornet, 
vil næppe kunne formene os i, 
at vi benytter denne Lejlighed 
fil at øve lidt Kritik over dem! 
Hvad der er ret for den ene, er 
billigt for den anden. Altsaa, 
ikkesandt, lige Ret for Thor som 
for Loke?

Gentagne Gange har vi kun
net konstatere, at hver Gang, vi 

udsender et nyt Nummer af 
»Højen«, er der regelmæssig visse 
Herrer, der altid — ofte endog 
før de har nedladt sig til at gøre 
sig bekendt med det paagældende 
Nummers Indhold — med en 
tydelig Smerte i Stemmen skal 
fremsnøvle deres Bemærkninger, 
der i deres forskellige Variationer 
snart lyder: »Komplet blottet for 
Indhold!« — snart: »Ualminde
ligt tyndt!« — snart: »Det rene 
Vand!« — o. s. v., o. s. v., alt
sammen Bemærkninger, der led
sages enten af Rynken paa Næ
sen, medlidende Skuldertræknin
ger eller afværgende Haandbe- 
vægelser m. m., alt efter vedkom
mende »Kritiker«s medførte Ge
stikulationsevne. Og naar saadan 
en Herre — med Opbydelse af 
alle sine Kræfter — endelig faar 
sig til at blade lidt rundt i Bla
det, sker det med en Mine, som 
gjaldt det om at finde Navnet 
paa en kær Bekendt i en Sam
ling Dødsannoncer. Hvorvidt 
hele denne Gebærden er et Ud
slag af en virkelig indre Mening 
eller, om den er den rene Ko
medie, skal vi ikke kunne afgøre. 
Een Ting har vi imidlertid bragt 
i Erfaring, og den synes os i 
allerhøjeste Grad mærkværdig og 
— karakteristisk. Det har nem
lig været os paafaldende, at den 
lille Klike professionelle »Kriti
kere«, denne vor Artikel gælder, 
gennemgaaende er Herrer, der 
vaager over deres Geni værre 
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end en Kerberos, idet de nemlig 
enten kun i et ganske enkelt 
Tilfælde eller overhovedet aldrig 
har beæret »Højen« med saa 
meget som en Linie af deres 
aandelige Skatkammer.

Mine Herrer Kritikere, hvis I 
virkelig synes, at »Højen« er et 
saa udpræget »Kæse«-blad, hvor
for vasker 1 saa ikke Skammen 
af Jer ved selv at blive Medar
bejdere —? Husk paa, at Jeres 
Kritik til syvende og sidst fal
der tilbage paa Jer selv, da 
»Højen« jo er Skolens Blad, og 
som saadant repræsenterer Sko
len og alle dens Elever, 1 ibe
regnet!

Efter Jeres kritiske Miner at 
dømme, skulde man tro, at I i 
en Haandevending maatte kunne 
omskabe »Højen« til et Verdens
blad, der kunde gøre selve 
»Times« Rangen stridig. Hold 
op med Jeres golde, negative 
Kritiseren. Oiv os hellere et 
Bidrag og vis os paa denne 
Maade, at I ikke er bange for 
selv at udsætte Jer for andres 
Kritik. Det vil i hvert Fald im
ponere os adskilligt mere end 
Jeres hidtidige »Kritik«.

Red.

Lapsen.

Næsten enhver Tidsalder har 
haft sine komiske Skikkel

ser. Ligesom Frankrig i det 

attende Aarhundrede havde sine 
»incroyables« og »merveilleux«, 
saadan har ogsaa Danmark i det 
20. Aarhundrede sine Lapse. 
Straks paa Forhaand maa jeg 
dog forudskikke den Bemærk
ning, at det aldeles ikke er for 
at komme vor Historiebogs For
fatter, nuværende Forsvarsmini
ster, Dr. Peter Munch i Forkøbet, 
at jeg indlader mig paa at skrive 
om dette Emne. Langt fra! Jeg 
har lige til Dags Dato holdt Re
sultaterne af mine indgaaende 
sociale Forskninger for mig selv, 
og det er kun med mange Be
tænkeligheder, at jeg efterkommer 
Redaktionens Anmodning om at 
skrive lidt om dette Emne. Jeg 
skal derfor fatte mig i al Kort
hed i Behandlingen af dette vor 
Tidsalders mærkeligste Fæno
men.

Hvad forstaar man ved Be
grebet »Laps«? Ved »Laps« for
staar man et ungt, mandligt Væ
sen. der befinder sig i den paa 
Lømmelalderen følgende Alder, 
og som nærer en for normale 
Mennesker ubegribelig Interesse 
og Omsorg for sit Ydre, medens 
Omsorgen for det aandelige 
grænser til en kannibalsk Lige
gyldighed. Lapsens Kendetegn 
er — for at begynde fra neden 
— følgende: Laksko- eller Støv
ler er den mest almindelige Fod
beklædning. Sokkerne som Re
gel af fineste Silke og af en 
Farve, der ofte kunde faa en
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Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN
JIFL <£ GBYJY

Korn & 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 Glasassurance 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. 
Cykler opbevares for Vinteren.

FRITZ IVERSEN 1

Ordrup Isenkram- og Udstyrsforretning
Ordrupvej 100. 
Telf. Ordr. 96.

Lommelamper og Elementer 
i stort Udvalg.

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

Flæskeudsalg 
109, Ordrupvej 109

Telf. Ordrup 98.

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.

^4 Blomsterforretningen JS* 
g ,,Le Jardinier^ < 

Jægersborg AUé 6-
S Telef. Ordrup 83. -g

Udsalg fra Jy
Teglgaardens Handelsgartneri.

*4 LUDVIG E. BOA. ™ 
== Moderne Binderi. = 15?

Tlf. Ordr. 825 Tlf. Ordr. 825.

1. Kl.s Haandskomajeri
3, Ole Brun S vej 3 (Kælderen) 

BILLIGE PRISER.
Fodtøjet hentes og bringes.

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

Alb. Schimmel,
Skræder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

Christensen, 
7 7 £ inde gaardsvej 7 7 

Manufaktur, Trikotage 
:: & Herreekvipering :: 
Telef. ORDRUP 73.
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B. WAGNER
:: SKOMAGERMESTER ::
JÆGERSBORG ALLE 40

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tl973d' Fredensvej 73 Tlf97°3rd’

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen ■ =
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

JUL HANSEN
<5G> SNEDKERMESTER CÜ»

LINDEGAARDSVEJ
11

Husk!
W. PETERSEN’S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 107.

Oluf Nielsen 
3Kød~ og KRæsEe-Lldsal.g. 

Telf. Ordrup d7.

^Jægers6org Sfllé 23.

86 - ORDRUPVEJ - 86
L. Christensen 

anbefaler sig med alt henhørende under 
S kotøj s reparation er 

Solidt og billigt.

Chariot. Smørforsyning
Lindegaaitaj 21. Tit. 0.267

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15

1. Kl- Reparationsværksted
. Moderate Priser.

„Den elektriske Rulle“
Lindegaardsvej 82!
Telefon Ordrup 685

Specialitet: DÆKKETØJ

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

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

Ordrupvej 104.
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H. H. DANØ’s Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telf. Ordrup 1156.

ALLE SKOLEBØGER /. SKOLEMATERIEL a

Al dansk og fremmed Litteratur, Blade og Tidsskriften

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

Konfirmationsfodtøj hjemkommen. v
Æ^digst MART|N ANDERSEN.

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN
JÆGERSBORG ALLÉ 28

SALG AF PARFUMERIE BREWINGS TOILETARTIKLER.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5

Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

Merkurs Koloniallager
Hyldegaardsvej 24. * * * * * Telf. Ordrup 356.

Valsede Byggryn, brækkede do.
Abrikoser .-. Tørrede Æbler Blommer billigst

Vin Cigarer Tobakker.
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dende diskret og tilbageholden.
Kun i et ganske bestemt Til

fælde gaar Naturen over Optug
telsen hos mig, nemlig ved Synet 
af en Laps. Man vil maaske 
kalde det en Svaghed hos mig. 
Jeg indrømmer det gerne, men 
til min Undskyldning tjener, at 
Lapsestudiet nu engang er mit 
Speciale og min Passion. For
øvrigt, vil man naa til videnska
belig Exakthed, maa man følge 
den empiriske Vej! Med andre 
Ord: jeg fulgte Lapsens Afklæd
ningsscene med Falkeblikke. Hat, 
Jakke, Vest og Flip beærede mit 
borgerlige Kluns med sit Nabo
skab paa Bænken. Da han var 
kommet saavidt, maa jegaabent- 
bart være faldet i Tanker, thi 
næste Gang jeg lagde Mærke til 
mit Forsøgsobjekt, saa jeg ham 
paa Vej ned ad Trappen ned til 
det lokkende Vand. Her kunde 
jeg egentlig have Lyst til at slutte 
min Fortælling, Resten er nemlig 
Beretning om min egen Blamage. 
Naa — næppe havde jeg atter 
bemærket Lapsen, før jeg sprang 
op paa Bænken med et mægtigt 
Sæt og gav mig til at skrige af 
fuld Hals: Hov, Herr Gentleman, 
De har glemt at tage Støvlerne 
af!...........

Men, bevares for Blamage! Alt, 
hvad jeg opnaaede, var et med
lidende Blik, der kun for tydeligt 
tolkede for mig, at han ansaa 
mig for ramt af et Hedeslag eller 
gal. Jeg maa aabenbart ogsaa ) 

have været det i det Øjeblik, 
siden min stakkels Hjerne ikke 
straks kunde kapere, at Manden 
skred ned ad Trappen til sit aar- 
lige Fod bad! Antilapsen.

Og Aarene de rulle
og skiftes om paa Jord, 

og vore Navne glemmes
som Sne, der faldt i Fjor . .

Denne Strofe passer desværre paa 
de fleste, men dog ikke paa alle, 

og det passer ikke paa Skjold. Og 
hvorfor?

Kammeraterne vil altid mindes Skjold 
som en, der altid var god og hjælpsom 
overfor dem, som et ungt, livsglad 
Menneske, hvis Livsglæde paa en for
underlig Maade forplantede sig gen
nem hans Omgangsfæller. Og de Ven
ner, Skjold vandt blandt Kammeraterne 
ved sine gode og smukke Karaktertræk, 
var ikke flygtige Venner, det var trofaste 
Venner, der altid vil huske tilbage paa 
de glade og lykkelige Timer, de til
bragte sammen med ham; smaa, men 
dog særlig store, vil altid huske Skjold, 
fordi han stod blandt dem som et ly
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Papegøje til at revne af Misund
else. Benklæderne med Opslag 
og med saa skarpe Læg, at man 
instinktivt gaar af Vejen for ham 
af Frygt for at blive vædret. 
Vest og Jakke foldefri som et 
Harnisk. Har Lapsen været Gen
stand for stifmoderlig Behandling 
fra Naturens Side i Retning af 
Talje, afbødes Mangelen brillant 
ved Hjælp af et Korset. Kronen 
paa Værket danner dog Lapsens 
Frisure. Skilningen er draget 
med en saadan Præcision, at en 
lige Linie ved Siden af den fore
kommer én som Cirkel. Skil
ningens Vedligeholdelse er sikret 
ved Anvendelsen af Hekatomber 
af alskens Smørelser, der skaber 
en Atmosfære, som man kan 
skære i. (En af Hovedaarsagerne 
til den herskende Fedtmangel). 
At ikke saa meget som et Haar 
kommer paa den forkerte Side 
af Skilningen, forebygges ved en 
evindelig, rytmisk Glatten af 
Haaret med Haandfladerne. Er 
Lapsen Elev, udfylder denne Be
skæftigelse alle Skoletimerne fra 
den første til den sidste. Pau
serne benyttes til inkvisitorisk 
Kontrol, hvorved der som Regel 
udvises en raffineret Udspekulert
hed. Det ellers uundværlige 
Spejl benyttes kun ugerne. Man 
foretrækker Ruder i Vinduer og 
Gangdøre, naar de blot har en 
mørk Baggrund.

1 Regnvejrstiden benyttes Vand
pytter med særlig Begærlighed.

Alt dette er jo aldrig saa paa
faldende som at hive et Spejl 
op af Lommen. Men trods al 
denne ydre Herlighed, har der 
altid forekommet mig noget my
stisk ved Lapsene. De fleste 
Lapse lader nemlig til at gemme 
paa en skjult Sorg.

De gaar nemlig Aar ud og Aar 
ind med Sørgerand paa Neglene. 
Trods mine mest ihærdige Stu
dier er det ikke lykkedes mig 
hidtil at trænge ind i denne 
deres Hemmelighed.

Forøvrigt kommer jeg altid 
ved Synet af en Laps til at tænke 
paa det gamle danske Mund
held: Kalkede Grave! Jeg skal 
fortælle hvorfor.

Det var en særlig varm Dag 
i Sommer. Som sædvanligvis 
søgte jeg Badeanstalten for at 
faa mig et svalende Søbad. Der 
var stærk Tilstrømning, og som 
Følge heraf var Enkeltrummene 
alle optagne. Jeg maatte klæde 
mig af i det Frie og anbringe 
mit Tøj paa en lang Bænk, der 
løb langs med en Bræddevæg.

Inden jeg endnu havde fuld
endt min Afklædning, fik jeg Sel
skab i Form af en ung Herre, 
der var et rendyrket Eksemplar 
af ovenomtalte Type. Ualmindelig 
mægtig udhalet. Udstillingsfig
urerne i vore fineste Ekviperings
forretninger var at regne for usle 
Lazzaroner i Sammenligning med 
denne Gentleman.

Nu er jeg af Væsen paafal-
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f)o Idtiv arterets SYlagasiner
31lexis Dürern

7If. Ordrup 40 & 1084 Charlottenliind

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

dPlader og <3ilms fremßaldes, og billeder forstørres for Amatører.

G--------------------------------------------------------------------------------------------

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
ft------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s

l, Sltotøjs-lepration A 

.Jægersborg Allé 54. Telf. Ordrup 1756.
Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer

bedste Saaler til Skolebrug, va.
ALB. HOUBORG.
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sende Eksempel paa Godhed og Tro
fasthed.

Og Skjolds Livsglæde og udmærkede 
Karakter bar ogsaa rig Frugt i hans 
Hjem, hvor der var et Sammenhold, 
som man skal lede længe efter. Skjold 
elskede sine Forældre og Søskende, de 
var knyttede sammen ved et Baand, 
som kun Døden formaaede at rive over.

God og kærlig var han lige til det 
sidste. 1 de lange Maaneder,. i hvilke 
han droges med Døden, kom der aldrig 
en Klage over hans Læber. Hans For
ældre og hans Søskende saa ham ligge 
afkræftet og mager, men Skjold vilde 
ikke øge deres Sorg ved at jamre og 
klage. Og dog kan ingen gøre sig 
Begreb om de ulidelige Pinsler, Skjold 
maatte gennemgaa: blot man rørte ved 
ham, skreg han af Smerte — og saa- 
dan laa stakkels Skjold ugevis, indtil 
Gud befriede ham for Smerter og Pins
ler og oplod en ny og bedre Verden 
for ham.

Nej, de gode og lyse Minder, vi har 
om Skjold,, vil aldrig glemmes, og hans 
Navn vil med uslettelig Skrift staa ind
ridset i Hjerterne paa dem, som kendte 
ham rigtigt.

Ære være hans Minde!
Poul Plate.

-»»i?««-

Gymnasiaster og Realister 
bemærk!

iqteren Hostrup har en 
Gang udtalt, at Diskussion

er i høj Grad opdragende; thi 
den er en' Prøvesten for vore 
Principper, Tanker og Idealer. 
Disse Ord kan maaske tillæmpes 
paa vor Miniaturediskussionsklub 
her paa Kollegiet. Vi har vel ikke 

alle faste Principper, som vi gaar 
helt op i; men vi har dog In
teresser og Tanker, som vi kan 
fremsætte og prøve i Forhand
lingens Hede. Meningen med 
vore Forhandlinger er, at vi skal 
give noget af vort eget, noget, 
vi selv har fremelsket under vore 
Grublerier i Overgangsalderen. 
Vi kan selvfølgelig ikke have en 
bestemt Mening om alt, ikke 
tænke paa alle Verdens Ting, 
heller ikke i længere Tid staa 
fast ved alt det, vi har udtalt; 
thi vi er jo stadig i Udvikling; 
men, som sagt, vi har dog noget, 
vi interesserer os for, og om det 
kan vi alle tale. Det behøver 
ikke altid at være »aandelige« 
interesser, vi diskuterer. Der gi
ves saa mange praktiske Inter
esser, som har Betydning i vor 
Tid, og for hvilke vi kan virke 
i Kammeratkresen; thi vi maa 
nødvendigvis have een Interesse, 
som optager os helt, som vi 
altid kan beskæftige os med, og 
vi skal helst have kun een In
teresse; ligefrem være ensidige; 
men Ensidigheden, sagde en Læ
rer engang til mig, betyder Al
sidighed paa eet Omraade; thi 
derved dannes Karakteren, og 
vi faar et bestemt personligt Præg.

Derfor, Gymnasiaster og Rea
lister, meld jer ind i Foreningen 
~ Højene og vis Jeres Interesse 

for den og meddel samtidig Jeres 
private Interesser til Kammera
terne ved personligt Arbejde o:
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ALBERT MONTY
25, Jægersborg Allé 25 Telf. Ordrup 115.

Velassorteret

Man uf aktu rf orretn i ng.
------------ -- Egen Systue for Bame-Garderobe. =

Frisørsalon. Fru IDA MØLLER.

PIS Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

Jensløvsvej I a.
Tlf. Ordr. 493.

VALD. NIELSEN 
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække, 
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

G LARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER

VINDUESPOLERING
OLASFORSIKRING

— TELEFON 25 ORDRUP —

BBBBBBBBBBBBBBBB
E. Hasselholt’s

■ w Cigarforretning og Kiosk tm a
Lindegaardsvej 9 

Telf. Ordrup 1504.
■ Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g 
H dets bedste Firmaer. IS 
TBBBBBBBBBBBBBKIBr 

Sin Vindjakke og Regnfrakke,
samt alle øvrige Beklædningsgenstande,

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Hammønd Bauklæta
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 

køber man i

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

Alt stærkt og billigt.
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ved Deltagelse l Diskussionsklub- I 
bens Møder og ved Foredrag! !

Paa Bestyrelsens Vegne 
Benedict Wolontis.

' - .
A/i beder vore ærede Læsere 

venligst undskylde, at dette Num

mer af »Højen« paa Grund af 
uforudsete Omstændigheder ud
kommer noget forsinket.

Red.

sig en Præmiebog, indbundet i ufor
gængeligt Bind, med den rare (rare 
paa Engelsk — sjældne') Seddel lige 
indenfor! Eller, hvad vil man ikke 
give for den dejlige Fornemmelse at 
skulle gøre op mellem Vidnesbyrdets 
6-Taller og Far’s Pengepung! — Naa, 
ingen Luftkasteller og Drømmerier!

Frem med noget, man kan tage og 
føle paa (— altsaa aandeligt! !), f. Eks. 
en rapt udsmækket, forløsende mate
matisk Formel. — Saa for Pokker, 
sligt er jo ogsaa »Luftkasteller og 
Drømmeiier« for de intelligente Klas
sikeres arme Lærer; — men lad Bæ
stet blive staaende — som et lysende 
Maal.

♦ *

„Pindebrænde“.
Der stilledes til Parade ca. 320 Gut

ter lige fra den ærværdige Onkelalder 
af 22 Aar til smaa forhaabningsfulde 
»Ynglinge« i 6 Aars-Alderen. For
haabningsfulde — ! ja, hvem gaar ikke 
det nye Skoleaar i Møde med den 
faste, ja indædte Beslutning at græs- 
sere mellem Bøgerne som en bøs 
Tyrk og voldeligen frarane dem deres 
Stolthed og Ære — Videnskaben, saa 
at de fra at ligne flotte, unge Kaval- 
lerer, »fine i Kanten«, kommer til at 
se forpjuskede og lasede ud!

Hvem tragter ikke efter med den 
underlige, betuttede Følelse, der oftest 
kommer over en ved slige Lejligheder, 
at spadsere op ad Gulvet for at hente

I IL 1111111111111ITTI111ITI1111111111 mi

Y GØR DERES INDKØB HOS Y1 »HØJEN«S ANNONCØRER 1
▼ TTWrTWT W ▼ V V T ▼ T VWWY W ▼ V T'T T T ▼ V 1 |



110 »HØJEN«

Translokationen.

Translokationen d. 6. Juli formede 
sig som en overmaade stemningsfuld 
Højtidelighed. Kl. 9'/-» var Festsalen 
overfyldt. Omkring Katedret sad de 
14 nybagte Studenter, de 5 Realister 
og de 23, som havde taget Mellem- 
skoleeksamen.

Efter Afsyngelsen af »Vor Fader...« 
besteg Hr. cand. mag. fhv. Rektor Bæk 
Katedret og holdt en smuk Tale, hvori 
han skildrede forskellige Studentertyper. 
Til Slut rettede Hr. Bæk nogle Afskeds
ord til Dimittenderne.

Efter at Skolens Sang var blevet af
sunget, takkede Rektor Günther Hr. 
Bæk for de smukke Ord, og derpaa 
fulgte Uddelingen af Eksamensbeviser 
og Præmier.

Nu rejste Student J. Ballin sig og 
holdt paa Studenternes Vegne en me
get smuk lille Tale, hvori han rettede 
en Tak, saavel til Forældrene som Læ
rerne, og sluttelig takkede han alle 
Kammeraterne for det gode Kamme
ratskab, som altid havde været blandt 
dem.

Endelig blev Sangen: »Nu Somren 
har dækket . . .« afsunget, og hermed 
var den smukke Højtidelighed forbi, 
som sikkert har efterladt uforglemme
lige Indtryk i hver enkelts Sind.

* * *
Det nye Skoleaar begyndte den 2. 

September.
Ferien var jo blevet forlænget paa 

Grund af Den spanske Syge. Det sy
nes just ikke, at Sygdommen har rase
ret særlig slemt blandt Eleverne, efter
som disse mødte fuldtalligt.

De ekstra 14 Dage, Sommerferien 
blev forlænget med, har sikkert kun 
bevirket, at man vendte tilbage paa 

Skolen med saa meget des større Lyst 
og Oplagthed til Skolearbejdet.

Af Nyt er der ikke sket noget nævne
værdigt siden sidste Skoleaar, blot 
kunde bemærkes, at Lærerpersonalet er 
blevet forøget med 2 nye Lærere, Hr. 
Flansen og Hr. Nielsen.

* * *

Til Skjold Møllers Begravelse mødte 
fra Skolen kun Gymnasiets Elever. Baa- 
ren var smykket med en Mængde 
Kranse. Øverst saas en Krans med 
følgende Inskription: Fra Kammera
terne i 3. Oy., St. Andreas Kollegium.

Pastor Nielsen holdt en meget smuk 
°g gribende Tale over den Afdøde, 
hvori han skildrede ham som en ung, 
karakterfast Mand, der altid havde væ
ret et lysende Eksempel for sine Med
mennesker.

Efter Talen bar dels Elever fra 3. 
Gy., dels den Afdødes Bekendte, Baa- 
ren til Graven, hvor Pastor Nielsen fo
retog Jordpaakastelsen.

Et andet Steds i Bladet findes en 
smuk Nekrolog over den Afdøde, skre
vet af en af hans Kammerater.

Der rygtes:
at Peter Andersen har overtaget »Høj- 

en«s Annonceexpedition mod en 
vis Provision og,

at han i den Anledning allerede saa 
smaat har tænkt paa at anskaffe sig 
et Luxusautomobil, og

at Ove Nielsen forleden satte Salget 
af »Fredsflaget« i Forbindelse med 

Konkurrencen, og
at det kunde være interessant at faa 

oplyst, hvad det er for en Konkur
rence, han tænker paa.
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Renten er 3'/, °/„ p. a. paa almindel. Vilkaar.

Charlottenlund Afdeling, 
" Fredensvej i. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.

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

Indbetaling af Skatter.

O Jægersborg Allé 9 VlHHA RvHHTI Jægersborg Allé QJ Tlf. Ordr. 1186 J » IggU DjJ lim Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETtHNG

i :i 111111 n 11111111111111Y111111111112 i

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

Mælk, Fløde, Smør og Is.
• „ r „ V a « n a kører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg, 
uic vUjjllc i charlottenlund, Ordrup og Gentofte.

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

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

BLixiiiiiirmuiiiixTLiiiiiiiiiiiiinB
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„CHROMSAALEN”
Jægersborg Allé 20 leverer vandtætte Saaler

2 å 3 Gange stærkere end almindeligt Læder.

Frugtforretningen ,Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.

Varerne bringes overalt.
Ærbødigst K. G. KREIPKE.

.............. -........ ... ., . ...... . ...... " ,. . V „ .,. "... Ulli"...... ... .■■ . .... 'Ill..... "'...... Clin .."'i""-......... I'"... ... "1....„.mi'i i,.. ..uUHIIK. I. UHU.........  .»M«u... MUU«i>^

I Telf. Ordrup CYKLEF0RRETN1N0EN Telf. Ordrup I
i 6 3 5. „Tu6al~^ain“ 6 3 5.’

CHARLES HENR1CHSEN, Lindegaardsvej 11.
I CYKLER, af e g e t F a b r i k at og alle løse Cykledele I

PAÅ LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. i

$ Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Gramwaphoner. r
Alt Arbejde udføres solidt og godt. ?

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Casimir Jaworski, Tuborgvej 3 E, Hellerup.

Forlægger: Dyre Jespersen, Skovvej 6, Klampenborg.
Annonceekspedition: Pr. Alexandrines Allé 8, Tlf. Ordr. 16C6 (Peter Andersen).

Kasserer: Torben Øruin, Vilvordevej 33.

T«ll*rs Bogtr. H«11 wsp.
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