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Ji M

'•HUJEN:
NR. 3 il TIRSDAG D. 18. MARTS 1919 3. AARG.

En Erklæring fra en misforstaaet
Kære Kammerater!

Jeg har den sørgelige Skæbne 
ofte at blive misforstaaet — og 
det er saa meget mere sørgeligt, 
som disse Misforstaaelser gerne 
rejser Vredesbølger over mit 
arme Hoved. Saadan er det og- 
saa gaaet med mit lille Bidrag 
til forrige Nr. af »Højen«. Lad 
mig derfor forklare mig.

Jeg har absolut ikke ment, at 
alle eller Flertallet af de nuvæ
rende Gymnasiaster paa S. A. K. 
skulde være storsnudede og se 
ned paa Bønderne, del ved jeg 
intet om. Nogle af den Slags 
er der vel nok iblandt Jer, men 
som sagt: herom ved jeg intet. 
Jeg talte blot om en blandt stu
derende ellers ret almindelig Fejl. 
I har forstaaet min Artikel som 
et Angreb paa Jer; den var kun 
et Angreb paa alle Bondeforag
tere, hvor de saa findes uden en 

Antydning af, om de særlig fand
tes her paa Højen.

Jeg talte heller ikke absolut ud 
fra Erfaringer fra min Skoletid 
eller fra min Klasse. Jeg ved 
ikke, hvorledes alle mine Kam
merater ser paa den Ting, 
skønt jeg nok formoder, der er 
er en eller anden blandt dem, 
der maaske kan føle sig lidt ramt. 
Men 1 maa da alle indrømme 
mig, at der blandt Studenter og 
andre, der har lidt mere Oplys
ning, er og altid har været 
mange, der ser ned paa dem, 
der ikke er saa lykkelige.

At hint Ordskifte var en Op
levelse for mig, var ikke fordi, 
jeg først har set ned paa Bøn
derne — saa var jeg ikke taget 
paa Højskole — men fordi jeg 
dog ikke troede, de kunde præ- 

I stere et saa godt Ordskifte.
Jeg skylder Sandheden at er
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klære, at det ikke hver Gang 
var saa lødigt som den Aften, 
men dog altid imponerende. Vær 
I nu saa ærlige at indrømme, at 
jeg ikke har talt uretfærdigt om 
nogen; kun den, der har følt sig 
truffet, kan klage nu.

Trods Misforstaaelser forhaa- 
bentlig stadig Jeres gamle Ven 
og Kammerat

Jan Ballin.
$

Kære Jan!
Naar man, som du, er saa uhel

dig let at blive misforstaaet, vil 
vi tilraade dig for Fremtiden at 
være mere varsom med at skrive 
saa udfordrende en Artikel som 
den om din Oplevelse. Vi ind
rømmer efter ovenstaaende Er
klæring gerne, at du ikke har 
talt uretfærdigt om nogen; men 
ikke destomindre er det beklage

ligt, at dine Artikler nødvendig
vis maa ledsages af en Erklæ
ring; thi efter selve Artiklen at 
slutte maatte man, da du brin
ger vor Diskussionsklub og os 
vordende Studenter i saa nær 
Berøring med Karlenes Ordskif
teforening og med *alle de Stu
denter, der storsnudede ser ned 
paa Bønderne^, uvilkaarligt tro, 
du anser os for Bondeforagtere. 
Dersom du ikke gør det, berø
rer din Oplevelse os ikke videre, 
og dermed er den Sag ude af 
Verden. Slaa altsaa til Lyd for 
den Agtelse, man skal vise Land
befolkningen, paa andre Steder 
end i »Højen«, da dens Læ
sere sikkert mindst af alle træn
ger til en Belæring paa det Om- 
raade. Hermed betragter vi »Pen
nefejden« for afsluttet, og vi er 
lige gode Venner for det. %ed.

Ørnen og Dueungen.
Det var en Sommerdag saa klar, en dejlig Solskinsdag, 
den blide Due soled’ sig paa Dueslagets Tag.
Hos Hønsene og Ænderne imellem Busk og Tjørn, 
rundt trippede og basked’ Duens dunklædte Børn.

Højt oppe i den rene Luft en Ørn sig tumled’ stolt, 
den spejded’, og paa Hønsegaarden faldt dens Blik saa koldt. 
Saa slog den ned og napped’ et af Duens kære Børn, 
fløj saa igen til Reden hjem, den store, gridske Ørn.

Men Duen blev i Live dog, ej Ørnen aad den op, 
den skulde lokke Fugle smaa til Ørnebjærgets Top. 
Hvis den ej adlød villigt, blev den hundset, straffet haardt, 
for Blidhed og for Godhed led den ofte grusom Tort.
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Fra Dueslaget Klage lød, hos Hønsene var Sorg, 
man voved’ ej at storme Ørnens faste Klippeborg. 
Snart kom dog Hjælpen udefra, thi Uret ej forgaa, 
og snart en vældig Fuglehær til Kamp man rede saa.

Saa rased’ Krigen, Retten sejred’, hvad ej altid sker; 
de Ørnevinger stækket blev, afpillet alle Fjer.
Dueungen mager, svag, kom hjem igen til Mor, 
til Hønsene og Ænderne, og Glæden den blev stor.

C, J, Reddersen.

Skoleungdommen i Norge.
(Fortsat).

UNDER Skolegaardens Halvtag 
stod Gymnasiasterne i smaa 

Klynger og læste deres Lektier; 
her stod mandlige og kvindelige 
Elever i livlig Samtale, ivrigt dis
kuterende og gestikulerende; her 
drøftedes det sidste Teaterstykke 
eller den sidste Koncert, her 
disputeredes om Rigsmaal og om 
Landsmaal; her taltes der om 
løst og fast, om alt mellem Him
mel og Jord.

Her samledes de ogsaa uden 
for Skoletiden, nemlig Lørdag 
Eftermiddag, før Gymnasiasternes 
Forening havde Møde; dennes 
officielle Titel lød: Oymnasie- 
sanifundet »Idun«. Egentlig sam
ledes man her netop, naar For
eningen skulde have Møde, men 
ogsaa i Norge gælder det aka
demiske Kvarter, og Stavanger 
Gymnasium var fuldt paa det 
rene hermed; det var altsaa 
egentlig de mindst korrekte, der 
satte hinanden Stævne under 
Halvtaget.

Gymnasiesamfundet »Idun< var 
en meget eksklusiv Institution. 
Da jeg gik i I. Gy., i 1912, var 
det kun II. og III. Gy., der havde 
Adgang til Møderne. Rigtignok 
kunde man ogsaa i I. Gy. opnaa 
Adgang til enkelte Møder, men 
det var en særdeles Naade, der 
blev vist en paa en nedladende 
Maade. — Jeg forsmaaede denne 
Ære og foretrak at glimre ved 
min Fraværelse.

Gymnasiasternes kulturelle Ni
veau laa omtrent paa Højde med 
Bolschevikernes, bortset fra en
kelte ydre Former. De havde 
nemlig yderst moderne Anskuel
ser. En Gang skulde en grøn 
Gymnasiast holde Foredrag over 
Emnet »Fri Kærlighed«, men da 
var der alligevel nogle Damer, 
der syntes, det gik vel vidt; de 
sagde, at de ikke vilde give Møde. 
Saaledes blev denne Skandale 
undgaaet. Selve Skolens Ledelse 
øvede ingen systematisk Kontrol 
over Foreningen. En anden Gang 
havde »Samfundet« indbudt den 
katolske Sognepræst der i Byen 
til at holde Foredrag om den 
katolske Kirkes Ceremonier og 
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deres Betydning (uvist af hvilken 
Grund; thi man røbede ellers 
ikke nogen religiøs Interesse; 
snarere var man irreligiøs). Efter 
at Foredraget var holdt, kom 
dette Rektor for Øre; han blev 
rasende, og truede med at for
byde ethvert som helst Møde 
for Fremtiden. Det skulde synes 
helt urimeligt: i det første Til
fælde letsindig Ligegyldighed, i 
det andet fanatisk Iver*).

Hedenske Anskuelser er meget 
udbredte baade blandt Lærere og 
Elever; men Tilstanden er kom
men saa vidt, at der selv for de 
Elever, der var ganske brave i 
Mellemskolen, i Gymnasiet ikke 
længere er Tøjler, ikke gives 
Skranker, der holder dem tilbage 
fra det daarlige, — snart sagt 
ikke findes de Ting, der er dem 
hellige, ikke eksisterer de Tanker, 
Ord eller Gerninger, hvorved de 
blues. — En Ven af mig, der er 
fra ganske andre Kanter af Lan
det, — han er for Resten Abon
nent paa »Højen«, — har gjort 
de samme Erfaringer m. H. t. 
den studerende Ungdom i Norge 
nu, som jeg dengang.

Af
Rigmor Petersens Stilebog.

(Meddelt ved H. Bæk).
Da — som almindelig bekendt — 

(næsten) alle Drengene ved St. Andreas- 

•) Man skylder Sandheden at oplyse 
om, at der mellem de to Tildra
gelser var foregaaet Rektorskifte.

Kollegiet nærer en glubende Interesse 
for at skrive danske Stile, har Medd. 
tænkt, det kunde være af Betydning 
for deres yderligere Udvikling i oven
nævnte Retning at faa et lille Indblik i 
en ældre Stilebog, som han ved et lyk
keligt Træf er kommen i besiddelse af. 
Nedenfor meddeles en Stil af Rigmor 
Petersen om Fiskene. Rigmor Pe
tersen var vistnok 12 Aar gammel, da 
hun skrev denne Afhandling.

Om Feskene.
Feskene adskiler sig fra andre 

Dyr derved at de ingen Blod 
har ogsaa Aaner de hved fin
ner. De har Skæl i Steden for 
Haar og Hale i Steden for Ben. 
De trives best i Vandet men en
kelte Arder lever ogsaa paa 
Landjordren som for Eksempel 
Klippefisken. Af Arder der lever 
her til Lands fremhæves Fløn- 
deren Taasken Sælen Hvalfesken 
Flodhesten Karusen og Geden. 
Af alle Fesk paa Jordren er Hval
fesken den største og Rejen den 
minste. Skøn den siste er den 
minste gør den dog mere nytte 
en Hvalfesken for den er al 
for stor til at lige paa Smørbrød 
men Hvalfesken kan mand Tjene 
saa mange penge paa naar mand 
foreviser den for Betaling for 
den er mere ualdmindlig en 
Rejerne. Enkelte Fesk gaar med 
Buxer men det er jo heller ikke 
saa underlig for der er hvist 
meget koldt Langt nede i Van
det. En Slags Fesk er der som 
heder Flyvefesk og de har Fer 
og lange Vinger men de kan 
dog ikke flyve meget langt paa 
Gangen. Støren som kun Lever 
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i Ruslang har Husblads i Stedet 
for Skæl. Bardehvalerne kaldes 
saaledes fordi at de har Knevls- 
barder. Hummer finder man 
mest i smaa blikdaaser som man 
bruger til Salat naar man har 
Selvskab. Feskene er ad stor 
Betydning for Menneskerne der 
er mange som bedre kan taale 
dem en Kød naar de legger i 
Sengen og de kan ogsaa bruges 
til Freggedeller.

Men Rigmor Petersen har skrevet 
flere lige saa gode Stile som denne. Ved 
Lejlighed kan der muligvis meddeles 
en af dem her i Bladet.

Ludvig Wiese.

Letmatros Ludvig Wiese død 
den 6. Januar i Baltimore af 
spansk Syge! Dette Sørgebud
skab mødte overalt, hvor det 

rygtedes, dyb Beklagelse, og 
jævnlig hørte man det Udbrud: 
»Ak, den gode Ludvig!« Med 
det Ord den gode — god uden 
Indskrænkning, sans phrase — 
havde man givet ham det bedst 
rammende Skudsmaal. Paa Grund 
af sin Godhed har Ludvig al
tid været saa afholdt hos alle, 
især hos sine Klassekammerater, 
og det var rare Mennesker, som 
havde Forstaaelse for det rette 
Hjærtelagog godt Kammeratskab 
— vi husker jo endnu saa godt 
de sidste af dem, vore dejlige 
Studenter fra i Fjor. Det var 
hans Perlevenner: Tage og Hans 
og Ludvig var vist et Trekløver, 
man længe søger Mage til.

Ved Siden af Ejegodhed maa 
der hos Ludv. Wiese fremfor alt 
fremhæves Kærlighed for Skolen 
og dens Foretagender. Kun et 
enkelt Træk: Da han gik i Real
klassen, var der Stemning hos 
en mindre Kreds Gymnasieelever 
for at holde sig borte fra Sko
lens Skovtur, den var dem for 
jævn, ikke fin nok. Ludvig med 
sine Venner Tage og Hans tog 
da Affære, og de store kom alle 
med. Om Aftenen var nogle 
bange for muligt Hærværk i 
Skoven, hvor nogle Hundreder 
af raske Drenge havde tumlet 
sig. Ludvig var saa en af dem, 
der den næste Dag cyklede til 
Hjoitekær og Omegn for at 
skaffe Orden, hvis det skulde 
gøres Behov.



38 »HØJEN*

Allerede da han var en lille 
Purk, stod hans Hu til Havet; 
det har vist ligget i Blodet: Bed
stefaderen paa mødrene Side 
har været Marineofficer, vist den 
den eneste fra 1864, som endnu 
er i Live. Anbefalinger og gode 
Forbindelser gjorde det muligt 
for ham efter bestaaet Realek
samen at komme med paa »Vi
king«. Det var den Gang vist 
ikke uden Fare at pløje Havet, 
og Togterne førte ofte til Fare
zoner, en Gang ogsaa til Svine- 
miinde, men Tyskerne lod snart 
»Viking« sejle videre. Ludvig 
var aldrig bange. Man hørte kun 
godt om og fra ham i de 2^ 
Aar, han var ude. Sejlads i Fa
rezonen blev næsten hans Fryd 
— ikke mindst fordi den med 
den forhøjede Lønning hurtigere 
bragte de Penge, han senere 
trængte til for at tage Styrmands
eksamen: den vilde han nu selv 
alene bekoste. Og det rygtes, 
at han allerede havde opsparet 
en klækkelig Sum. Vi saa ham 
sidst i Foraaret 1917. Trækkene 
var mere vejrbidte, og Næven 
mere bred og kraftig, men det 
straalende, glade, brede Smil var 
det gamle. Og tænk, hvor hel
digt! Han var saa lige dumpet 
ind paa en Gymnastikopvisning. 
Hvor tit havde han selv været 
med — som lille Fyr — under 
Pastor Svensson, siden Hr. Hen
riksens faste Stok. Nej, dygtig 
som Pip og Hans har han vist 

ikke været, men han havde altid 
gjort sit Bedste og fyldt og pyn
tet godt paa Holdet ....

Det blev ikke Havet, men den 
grimme Spanske, der tog ham, 
sammen med to andre unge dan
ske Gutter. Han hvile i Fred 
og Ære være hans Minde!

Ven.

Den forvandlede Kone
eller

Doktor Alvidende.
Lystspil i 4 Akter.

(For Børn i 8—9 Aars Alderen og 
for barnlige Sjæle).

Ved Niels Hansen.

111.
(Spisesal paa Slottet. Dækket Bord 

med Blomster og andre Prydelser).
(Baronen kommer ind med de to). 

Baronen.
Vær saa god, Fru Doktor og Hr. 

Krebs, sæt Dem ned og faa noget at 
spise. Naar De har spist, vil De nok 
sige mig, hvem Tyvene er. Jeg har 
selv spist, saa jeg gaar en lille Smule, 
men kommer snart igen. (Oaar).

(De to sætter sig ved Bordet).
Md. Krebs.

Jeg ved slet ikke, hvorledes jeg s Kai 
rede mig ud af denne Knibe, men nu 
vil vi foreløbig gøre os tii Oode med 
disse dejlige Retter.

Krebs.
Og hvor her er fint! Og saa Du 

alle de Tjenere og Tjenestepiger, der 
er her paa Slottet?

Md. Krebs.
Ja, der løb 4—5 om i Køkkenet ved 

Maden; jeg tror, jeg skal tælle dem, 
efterhaanden som de kommer ind med 
Retterne. — Dog, lad os begynde med 
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et Olas Vin. (Hun skænker af en Fla
ske paa Bordet, som kan indeholde 
Vand med lidt rød Saft i).

(1. Pige kommer ind med et Fad og 
sætter det paa Bordet).

(Md. Krebs puffer til sin Mand og 
siger); Du, Mand, det er den første.

(Pigen tager Fadet af, hvori der lig
ger Stumper Kage, som de med en 
Ske tager af og lægger paa Tallerkenen, 
hvorpaa Pigen tager Fadet igen. Ime
dens hun sætter Laaget paa, siger hun 
afsides: Ak, jeg ulykkelige, hun ved al
lerede, at jeg er den første Tyv. (Gaar).

(De to spiser).
Krebs.

Det smager rigtignok godt!
Md. Krebs.

Ja, Du har Ret, det er godt, jeg er 
begyndt paa Doktorhaandværket.

(2. Pige kommer ind med et Fad). 
Md. Krebs.

Du, Mand, der har vi den anden.
2. Pige

(byder dem og siger afsides): Var det 
ikke det, jeg tænkte. Hun ved allerede, 
at jeg er den anden Tyv. (Gaar).

Krebs.
Nej, sikken en Mængde Mad! Jeg 

tror, det er stegte Duer i Smørsauce.
Md. Krebs.

Og sikke fine Gafler, de er nok af Sølv.
(3. Pige kommer med et Fad og 

byder dem).
Du, Mand, der er allerede den tredje).

3. Pige.
Ve mig, jeg er ogsaa genkendt og 

forraadt. (Gaar).
Md. Krebs.

Vi maa nok skynde os, om vi skal 
blive færdige med alle de Retter.

Krebs.
Jeg kan godt blive ved. (De spiser).
(Lidt efter kommer Baronen ind med 

en 4. Tjenestepige, som bærer et Fad 
med Laag paa og sætter det paa Bordet).

Baronen.
Nu, Fru Doktor, kan De vise Deres 

Kunst med det samme. Kan De sige, 
hvad der er i dette tillukkede Fad?

Md. Krebs
(meget forlegen). Ak, jeg arme Krebs, 
nu er jeg rigtignok i Knibe.

Baronen
(ler og løfter Laaget). Det har De Ret 
i, Krebsen er i Knibe, for nu skal den 
spises. Det er dog mærkværdigt, hvor
ledes De saaledes kan vide alt.

(4. Pige vinker, uden at Baronen ser 
det, til Md. Krebs, at hun skal følge 
med ud).

Md. Krebs.
Undskyld, Hr. Baron, at jeg gaar ud 

en lille Smule, men jeg maa se lidt 
paa alle Deres Tjenestefolk.

(Gaar ud med Bogen under Armen).
(Sluttes).

FRA SKOLEN
Internernes Fastelavnsfest, 

Torsdag den 4. ds., blev en gemytlig 
Aften, og Stemningen var da ogsaa 
overordentlig god. Festen begyndte 
Kl. 41/, i Spisesalen med en af James 
Stark forfattet Indledningssang, der op
fordrede alle til at tage for sig af Ret
terne for bedre at kunne udholde Fa
stetiden, hvor der »ikke vanker 01 fra 
Fad« (hvad der i Paranthes bemærket 
heller ikke vanker til daglig). Efter 
Indledningen var den første, der op- 
traadte, »Julius«, som forsøgte sig som 
Skopudser og Lejiighedstyv. Han 
gjorde naturligvis mægtig Lykke, dog 
ikke saa meget paa Grund af de mange 
Brandere, han skulde have sagt, men 
mest fordi han tabte Traaden og trods 
Soufflørens ihærdige Anstrengelser for 
at redde Situationen ikke huskede meget 
andet end »Ja—a«, »Naa—h«, »Javel« 
o. s. v. — Efter denne vellykkede Præ
station kom forskellige Musiknumre, 
der alle blev nydelig udført og vakte 
fortjent Bifald. — Saa kom Turen til 
»Fastelavnsbollen«, der i Aar blev læst 
op af Rudolf Münzberger. Den var 
ualmindelig god og morsom, hvorfor 
den da ogsaa vakte den vildeste Jubel,
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hvad man nok kan forstaa, naar man 
læser nedenstaaende Prøver:

»Af nye Bøger, der er udkommet paa 
Papirhandler Broder Seppelers Forlag 
kan nævnes; Kurt Thomsen: »Spar
tansk Levemaade«; Münzberger: »Min 
Fængselsdagbog«, Erindringer fra Kol
legiet, samt O. Magnussen: »Barn
domserindringer«.

Under Brevkassen findes:
Leo Christensen: Nej, vi kender des

værre ikke den reglementerede Højde for 
en Gymnasiast, heller ikke kan vi anbefale 
Dem noget Voksepulver, men De kan jo 
forsøge at komme Gødning i Bukserne.

E Nielsen B. Wolontis.
Fra Fastelavnsfesten.

Lille Poul: .Nej, desværre kan vi ikke 
oplyse Dem om, hvad en Gnom er; vi 
har ikke kunnet fange nogen. — Spørg 
P. Messerschmidt.

Efter Bollen læste Pastor Messer
schmidt en lille munter Skolehistorie 
op og høstede for sin gode Oplæsning 
et velfortjent Bifald. — Endelig kom 
saa Revuen, der blev sunget af Kaba
retsanger (in spe) C. J. Reddersen. 
Tegningerne var ikke helt vellykkede, 
og det var kun nogle ganske faa, det 
var muligt at genkende. Versene der
imod var ganske gode, og mange af 
dem var ogsaa rigtig morsomme. Som 
f. Eks.: Wolontis kom som Idealist — 

saa blev, han ivrig Jan’senist — Saa 
Turen kom til Socialist — og nylig 
Anti-Ä-Mymst, — Efter Revuen samledes 
man i Legesalen for at overvære et 
lille Lystspil »Flotte Studenter«.

Skuespillerne klarede sig alle godt, 
særlig dog Wolontis som en ældre 
Gentleman og Eskild Nielsen som en 
gammel Forretningsjøde. Desværre 
havde den sidste faaet en forfærdelig 
Næse, den skæmmede hele hans Ma
ske, og lignede alt andet end en Jøde
næse. — Efter Stykket spillede Orke
stret: »Nu samles vi om Korsets Flag«, 
og dermed var den vellykkede Aften 
til Ende. — Det har været et overor
dentlig stort Arbejde at arrangere Fe
sten, og der har været lagt et stort Ar
bejde i den; derfor en hjertelig Tak til 
dem, der har sat det hele i Scene.

H. H.
— o—

PRÆMIEOPGAVEN.
Da der indkom en Mængde rigtige 

Løsninger, blev Præmien bestemt ved 
Lodtrækning. Den tilfaldt

Poul Lachmann, Interner Nr. 12, 
St. Andreas Collegiet.

Trykfejlen fandtes S. 29 i Glarmester 
Petersens Annonce. Der skulde staa: 
Alt til Faget henhørende.

—o—
En Aften hos Venner i Hellerup 

Gymnasium.
Skolekomedie til Fastelavn har Kolle

giet ikke haft i Aar. Gad vi ikke? Svig
tede Evnerne? Ingen af Delene! Der 
var andre Grunde: megen Sygdom, de 
mange Uger ufrivillig Ferie, en Hen
stilling fra Amtslægen. Man holdt sig 
da skadesløs ved at kigge ind hos Hr. 
Rektor Hartvig Møller. Paa Hellerup 
Gymnasium gik den 28. Febr., 1. og 2. 
Marts Lessings »Minna von Barnhelm« 
over Brædderne — »det første og det 
bedste tyske Lystspil«, som vi lærer i 
Skolerne« — her selvfølgelig i dansk 
Bearbejdelse. Lad mig straks sige det, 
man fik rigelig Erstatning for, hvad man 
gik Glip af paa vor egen Skole; en 
rigtig Nydelse, en vellykket, hyggelig 
Skolefest. Man ventede jo heller ikke 
andet af de flinke Folk paa Hellerup 
Gymnasium. — Lessings Stykke stiller 
store Krav til de opførende og er til
med, trods alt det gode, Tysklærerne 
siger om det, noget tungt. Man kan 
derfor ikke noksom beundre de unge
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Spilleres Vovemod; og tog de hist og ! 
her noget morsomt paa Rollerne — jeg 
sigter her ingenlunde til Værten, hvis 
Spil var ypperligt og ægte — er de lov
lig undskyldte. En hel Del ufrivillig 
Komik var jo uundgaaelig, da, i Mangel 
af kvindelige Elever, en djærv Out 
maatte krybe i den lystige Kammerpiges 
Ham. Skulde den Lessingske stive, 
prøjsiske Major von Tellheim, dette 
hæderlige, ærekære, næsten sygelig ær
lige Skrog have følt Harme over den 
af og til svigtende Alvor i sine Om
givelser, det talrige Publikums uskrøm- 
tede Applaus til de unge Spillere, der 
frejdigt gik paa og kvikt afleverede Re- 
plikerne, vilde have forsonet ham, og 
han vilde heller ikke have nægtet, at 
Stykket var en dygtig Præstation, der 

gjorde Skolen, Spillerne og ikke mindst 
Instruktøren Ære. — Selvfølgelig for
tjener det berømmelige Strygeorkester 
ikke mindre Ros. Man var ikke saa 
lidt ked af at høre, at Dirigenten var 
syg og havde meldt Forfald. Men paa 
Hellerup Gymnasium er man ikke bange: 
under en af Spdlernes improviserede 
Ledelse blev Mellemaktsmusikken ud
ført ualmindelig fint og præcist.

Idet jeg paa egne og andres Vegne 
siger Hellerup Gymnasium Tak for den 
dejlige Aften, haaber jeg, at det hos 
os hedder »gemt er ikke glemt«, og 
at, naar Tiden er inde, den nye Slægt 
paa Bakken ved en vellykket Musik- og 
Teateraften viser Kollegiets gamle og 
nye Venner, at den hævder vor egen 
Skoles gode, gamle Ry. p

H. H. DANØ’S Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telf. Ordrup 1156.

ALLE SKOLEBØGER /. SKOLEMATERIALE /.
Al dansk og fremmed Litteratur, Blade og Tidsskrifter.

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

^Tlf. Ordr. 825. Billigste Priser. Fodtøjet hentes og bringes. TIL Ordr. 825^

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

Mælk, Fløde, Smør og Is.
Friske Varer. Fineste Kvalitet.

Butik: Jægersborg Allé 30. Telf. Ordrup 37.
Filialer: Strandvejen 136. Telf. Hellerup 1577.

Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507. 
Bernstorffsvej 127. Telf. Hellerup 1987. 
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).

ttXTVXTXrX. WxX VaXX'XX åTYTI TX~X~XXXX XX^B



højen« 43

dJold/warterets Magasiner
Alexis fOtem

llf Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

forstørres for Amatører. j ’fPlader og øTilms fremHald.es, og 3iilleder

I Sia Vindjakke og Regnfrakke,
A samt alle øvrige Beklædningsgenstande,
A Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

é lammønd Benklæder
9 af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof
A køber man i

Z Spejder Depotet Nørregade 14.J Telefon: Central 3186.
9 stærkt og billigt.

fremHald.es
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Jy OTTO HANSENS 
I Papir- og

Galanterihandel
(E. Hansen).

Lindegaardsvej 17.
Telf. Ordrup 1477.

Uhre, Briller, Pincenez.
Enestaaende stærke SKOLEUHRE 
med Garanti 7 Rr. Lager af alle 
Sorter Uhre. Ældste Uhrmagerjorret 
ning i Charlottenlund. Største Ga

rn ranti. Reparationer rimelige Priser.
I P. J. HYLLEHOLT,
* 1 Uhr- og Instrumentmager,
/i Jægersborg Alle 20. TIf Ordrup 425.

Gh a ri ot te n lun ds 
Tapetlager.

Eneste
Special- Forretning.

Lindegaardsvej 38.
Telefon Ordrup 412.

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
” Fredensvej 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 
37-2 7»

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

Indbetaling af Skatter,

O Jægersborg Allé O VltWA RuHim 3 Jægersborg Allé QJ Tlf. Ordr. 1186 ViggU Dj i Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING
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Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
T19?3d Fredensvej 73 T,97°rd’

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40

anbefales til Sæsonen =
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

Chailotienlund Materialhandel
»Kolonial & Vin g

GEORG PETERSEN |
I Jernbanevej 13 - Tlf. Ord. 367 I

Husk!
W. PETERSEN’S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
807, Ordrupvej §07.

Oluf O/ielsen 
3Kød- og S-læsde-Udsalg. 

Telf. Ordrup 47.

^Jægers6ovg Sillé 23.

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER

LINDEGAARDSVEJ 34. TELEF. ORDR. 291. 
ALT TIL FAGET HENHØRENDE 
TEGNER GLASASSURANCE TIL 

STØRSTE OG BILLIGSTE SELSKAB.

Husk 
paa at købe 

13 O L S 
MALT-KAFFE 

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45^ 

wTlLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER 

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15 

1. Kl. Reparationsværksted 
Moderate Priser.

Th. Hansens
Kager, Is & Konfectarer.

TELE. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

e______________________________□
GLARMESTER

WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
— TELEFON 25 ORDRUP — 

G-------------------------------------------- O

I E. Hasselholfs ®
» s«r Cigarforretning og Kiosk tw ■

Lindegaardsvej 9 “
Telf. Ordrup 1504. 5

g Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- 
H dets bedste Firmaer. B

7Z dNielsen, 
§ Hotøjsrepaza tio n. 

fjernßanevej 13.
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fritz svejsers
Ordrupvej 1.00.
Telf Ordr. 96.

Ordrup Isenkram- og
Udstyrsforretning, j 

k.J i

VALD. NIELSEN
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække,
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

Ä. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER TOBAKKER ••. CIGARETTER

IMPORT AE ÆGTE HAVANNA-CIGARER
Q Q ved B. ROSENBAUM

J æg e r sbo r g Al I é 
lige for Lindegaardsvej.

23
Tlf. Ordrup 717.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til
Varelotteriet.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykier opbevares for Vinteren. 

W. T Ebbesens Eftf.^
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

^4 Blomsterforretningen
B „Le Jardiniere -j

Jægersborg Allé 6.
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra
Teglgaardens Handelsgartneri. 

LUDVIG E. BOA.
= Moderne Binderi. === Sr-------- --- ——

A!b. Schimmel,
Skrædder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

BOGBINDERI BOGTRYKKERI
OTTO TELLER
STRANDVEJ 163 (HAVEHUSET) 

--------- TELEFON: HELRUP 376 ---------

BOGBINDERI BOGTRYKKER|
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„SANGUNDERVISNING“ |
Elever modtages i SANG af Æ
FruKARENWREM

17, JÆGERSBORG ALLÉ 17 TELE. ORDRUP 896 ।

Uddannet ved det kgl. danike Musikkonservatorium. 
Elev af kgl. Operasanger Valdemar Lincke. Æ

HEDDA HALL AGER
TANDLÆGE

FREDENSVEJ 48

Lingeri-Magasinet
(NANNA JESPERSEN)

Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.
Sketejs-Bepration

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

bedste Saaler til Skolebrug, 
_______________________________________ ALB. HOUBORG. 

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

Velassorteret Manufakturforretning.
. . ...= Egen Systue for Dame-Garderobe. ===
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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 G. BELLING.

Jfeb. -Ak. Ab. Ak Ak Ak Ak Ak. Al
TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

< CHR. POULSEN >
◄I JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.

'v ”v v v ’v ▼ v v ▼ "V
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