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HUJEN
eFkT'ANM IXEGIÖ M.

3. AARG.ONSDAG D. 23. APRIL 1919NR. 4

IDEE

Med Foraaret, der jo nu for | 
Alvor er begyndt, vækkes | 

Naturen af sin Vintersøvn og 
ogsaa Mennesket vaagner op til 
ny Daad. Det er Ideerne, der 
har ligget i Dvale hele den mørke 
Vintertid, der med Solen bryder 
frem i fornyet og større Omfang. 
Det er naturligvis især i Ung
domstiden, at Ideerne fødes og 
forlanger at meddele sig til Om
givelserne.

Her oppe paa Højen er vi de 
unge og cr det da virkelig sandt, 
at vi, der for Tiden gaar i Gym
nasiet paa Skt. Andreas Kollegiet, 
er saadan nogle kedelige Læse
heste, der fra Morgen til Aften 
sidder bøjet over Bøgerne og 
kun indskrænker os til den Vi
den, vi faar af dem? Er vi ikke 
selv i Stand til at frembringe 
gode, gennemførlige og frem for 
alt nye Idéer?

Jeg sidder med første Aargang

R N E.
af »Højen« indbundet foran mig, 
en ret tyk Bog. Jeg blader i 
den og læser hist og her, alt er 
gode, originale, ikke indholdsløse 
Bidrag; det Hold Gymnasiaster 
var der Virketrang, Ideer og 
Livslyst i, det maa man sige. 
Der er i hvert enkelt Nummer 
noget nyt, der holdes frem i Ly
set, og som man opfordrer sine 
Kammerater til at følge.

Vi fik vort Skoleblad først og 
fremmest i det Øjemed, at det 
kunde blive et offentligt Bindeled 
mellem os Elever paa Kollegiet 
indbyrdes og dernæst for at 
gamle Kammerater eller hvem 
der ellers kunde have Interesse 
derfor, ogsaa skulde kunne ud
veksle deres Meninger deri. Sa
gen er altsaa kun den at be
kvemme sig til at forme Ideerne 
paa et ordentligt Sprog og gøre 
sig den Ulejlighed at give Manu
skriptet til Redaktionen.
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Det er jo rigtigt nok, at der 
til at begynde med var mere at 
skrive om, og at mange af de 
for en Gymnasiast nærmest lig
gende Emner allerede er bievne 
udtømte her i Bladet, men allige
vel er der meget Nyt, der kan 
have Interesse for os. Saa er 
der dem, der siger, at de vilde 
skrive, dersom der ikke var nogen 
Censur. Tænk ikke paa den, den 
skal kun hindre, at samfunds
skadelige Ideer fremsættes her i 
Skolebladet, og det vil en Gym
nasieelev paa Kollegiet dog næppe 
falde paa.

Men den, der ikke engang 
gider skrive en Artikel, forholder 
sig vel ogsaa passiv overfor en- । 
hver ydre Paavirkning, der tjener 
til at fremkalde nye Ideer. Er 
de ikke til Stede, ja, saa er den 
Kendsgerning slaaet fast, at vi 
nuværende Gymnasieelever paa 
Kollegiet er nogle fantasiløse, 
idefattige og uinteresserede Men
nesker, der indskrænker os til 
at udføre hvad vi skal og ikke 
en Døjt mere end, hvad der er 
vor Pligt.

Nej, Kammerat, Gymnasiast, 
lad de grimme Linjer, du lige 
har læst, blive til en skammelig 
Løgn og lad der ikke, naar 
»Højen«s Historie engang skal 
skrives, komme til at staa:

». . . . i Aaret 1919 ophørte 
Foreningen »Højen« og dens 
Blad at eksistere; det daværende i 
Hold Gymnasiaster var ikke i i 

Stand til at holde Bladet; de var 
for dagligdags, for tørre .. ..«

Og lad ikke vore mindre Kam
merater, hvis de engang skulde 
komme til at føle Trang til et 
Skoleblad, hvor de kan meddele 
deres Ideer til hverandre, høre: 
». . . Vi havde en Gang et 
Skoleblad, men da de og de 
var Gymnasiaster, gik det ind 
paa Grund af Mangel paa Næ
ring, paa ny, originale Ideer. . .»

Franz Blatt.

Skoleungdommen i Norge.
(Sluttet).

eldigvis besidder dog den 
norske Ungdom saa megen 

naturlig Kækhed og Sundhed, 
at den forhaabentlig vil kunne 
finde ud af de nuværende Van
skeligheder. Det turde her være 
paa sin Plads at omtale den nor
ske Ungdoms Iver for Sport, 
ikke alene den specifik norske, 
saasom Ski- og Kælkesport, Kap
sejlads og Kaproning, Skøjteløb
ning og Bjergbestigning, men 
ogsaa Lawn-Tennis og Fodbold
spil m. m. De norske Idræts
foreninger faar jævnligt Besøg af 
udenlandske, paa Østlandet sær
lig Svenskere og Danskere, paa 
Vestlandet Englændere. Den stu
derende Ungdom kæmper ivrigt 
med den ikke-studerende om 
Prisen.

Men det, som særpræger den 
norske Skoleungdom, det være 
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sig i Skolegaarden, paa Idræts
pladsen eller paa (jaden, det er 
den Raahed og Blaserthed, der 
besjæler den; saa egoistisk er 
Tænkemaaden og saa liderlig 
Tonen, at det maa virke helt op- [ 
rørende paa dem, hvis Følelser : 
endnu ikke er helt afstumpede. 
Ved en Fest, som de stavanger
ske Gymnasiaster afholdt, hændte 
der f. Eks. det for dem temme
lig dagligdagse, at en smuk, be
gavet og feteret ung Pige ani
meret af Champagnen raabte: 
»Nu bliver jeg pinedød fuld, 
pinedød fuld!« —. De, der var 
fra Landet og ikke kunde eller 
vilde være med paa den samme 
lette Tone, maatte døje megen 
Spot. Og dem var der altid 
nogle af; thi velhavende gaard- 
brukere o: Gaardmænd sender 
gerne deres Sønner og Døtre 
til Byerne, for at de kan faa en 
god Uddannelse. — Jeg husker 
en saadan ung Pige, der, stif- 
moderligt behandlet fra Naturens 
Side, ofte var Genstand for de 
kaadmundedes blodige Kritik, i 
Flere Aar senere traf jeg i et 
Selskab hos en Sangerinde den ■ 
samme unge Dame; hvor over- i 
rasket blev jeg ikke ved her at [ 
finde stor Dannelse og megen | 
Aand. Jeg følte en Smule Sam- ; 
vittighedsnag over, at vi saadan 
uden videre og i den Grad havde 
kritiseret hende. Sammenligner 
man disse to ung£ Damer, maa 
man mindes Ordsproget: AI Dyd 
bestaar ikke i Dejlighed.

Der er flere Grunde til disse 
sørgelige Tilstande. Dels vinder 
Vantroen og den Skinvidenskab, 
som denne betjener sig af, sta
dig mere Udbredelse, dels bli
ver Ungdommen mere og mere 
angreben af Nydelsessyge. Re
ligionsundervisningen i Skolerne 
er bleven indskrænket og vil 
maaske helt bortfalde. Vi havde 
paa Kongsgaards Skole i Stavan
ger (se Kiellands »Gift«) én Ti
mes Religionsundervisning ugent
lig og V« Times Andagt hver 
Mandag. Ja, den ene Religions
time gjorde vel mere Skade end 
Oavn; thi i den lærte vi — af 
en Teolog, der var Søn af en 
luthersk Biskop - at alle Bibe
lens Mirakelberetninger var Sagn 
o. s. v. Darwinisme og Abeteori, 
som i Udlandet forlængst er 
bleven dødsdømt af Videnskaben, 
lever i Norge ufortrødent videre; 
den er her fremdeles en lødig Vi
denskab og beruser de unge Ho
veder.

Vanitas vanitatum!
Det er mørke Billeder, jeg har 

oprullet for mine Læsere; men 
alt saadant maa gøre enhver ung 
Nordmand ondt, der vil sit vid
underligt skønne Fædrelands Vel. 
Man staar heller ikke uvirksom, 
men de kristelige Studenterfor
eninger (hvor foragter de norske 
studerende det Ord »kristelig*!) 
arrangerer Møder og Stævner 
med opildnende og belærende 
Foredrag. Mig forekommer det,
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SØNDERJYLLAND

SØNDERJYLLAND, du, som længe led 
under Tysklands jernbeklædte Næve, 

medens dine Sønner, kække, gæve, 
trælsomt, for at blive danske, stred.

Du, som altid elsked’ Danmarks Flag, 
skønt du pintes ind i Ørnens Mærke. 
Ørnen, der med Kløer, gridske, stærke, 
stedse grusomt haaned’ Retfærds Sag.

Dansk som før, i Hjerte, Sjæl og Sind, 
kom du, kære, gamle Land tilbage 
fra din Trældoms bitre, haarde Dage: 
Slut dig dybt i Danmarks Hjerte ind.

Ned med Tysklands, op med
Danmarks Flag!

Himlen gav dig Dannebrog i Eje; 
hvidt paa blodrød Grund skal

Korset vaje, 
varsle Frihedslykke Dag for Dag.

James Stark« 
♦ * •

Samtidig med at vi modtog 
ovenstaaende smukke Digt, ud
kom det af F. D. F. udgivne 
Hefte om Sønderjylland, som en
hver dansk Dreng, selv om han 
ikke er Medlem af Drengefor
bundet, bør købe; thi det giver 
en Række ypperlige Billeder af 
det omstridte Land, baade i Ar
tikler og i naturtro Gengivelse 
af de vigtigste Steder dernede. 
Inderst i Heftet er der et Kort 
med nøjagtig Fortegnelse over 
alle de Steder, til hvilke der knyt
ter sig Minder og Begivenheder 
af Betydning for os Danske, og 
det er mange. Der er fængs
lende Skildringer af Udviklingen 
dernede i Trængselsaarene, Por
trætter og Biografier af de Mænd, 
»Danmarks Jarler i Sønderjylland 

. efter 1864«, der er Skyld i, at

som om alle gerne vilde være | 
med til Fornøjelserne, men den ; 
Alvor, der ligger bag, lader de i 
fleste uberørt. Dog ved jeg, at i 
mange har taget smukke og I 
lyse Minder med fra Landsmødet 
ved Trondhjem, nær det Sted, j 
hvor Olav den Hellige vandt ! 
Martyrkronen ved Stiklestad. ;

Det maa ogsaa gøre ethvert 
Hjerte ondt, der banker for de : 
unge, at være Vidne til den stu
derende Ungdoms Opførsel ved i 
11. Maj-Festlighederne (Norges 
Nationaldag). De fylkes under i 
Faner og Mærker, der bærer sjofle ! 
Indskrifter*), og en stor Del af i 
vore unge fejrer Dagen ved .Ud
skejelser af den værste Slags. 
Det er saa meget bitrere, som 
Ungdommen jo er hele Folkets 
Haab, hele Landets Eventyr.

Vor store Digter Welhaven 
siger: 1
«Hvad Norge var, det maa han engang 

vorde, 
paa Land, paa Bølge og i Folkerang«.

Og uden Haab er man heller 
ikke; thi paa vor Nationaldag 
ser vi ikke blot de sjofle Ind- 
skriptioner, men Ungdommen 
flokkes ogsaa om vor gamle 
Skolefane, der bærer Uglens, 
Visdommens Symbols, Billede og 
den forjættende Indskrift: Per 
ardua ad astra — gennem Mod
gang til Stjernerne.

A. B. F. Skjelsn.

*) De berygtede «Russetog«,
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»Korset atter hvidt paa blodrød Grund 
kan vaje 

og varsle Frihedslykke Dag for Dag«.

Der er en Hilsen fil Sønder
jylland, en Hilsen til Danmarks 
Ungdom af Folketingsmand J. C. 
Christensen og af en af de kend
teste Talsmænd for Sønderjyder
nes Sag, Kloppenborg-Skrums- 
ager, Historier o. m. a. Til sidst 
to Præmieopgaver, saa der er 
noget for Pengene, hele 55 Sider 
Stof (ingen Annoncer), for 45 Øre. 
Enhver Dreng kan og bør købe 
Heftet!

Det er kort sagt beregnet paa 
os unge, ogsaa paa os Elever 
paa St. Andreas Kollegiet; lad os 
altsaa tage imod den udstrakte 
Haand og vise, at vi sammen 
med hele den øvrige danske Ung
dom er værdige Arvtagere til 
den Arv, vi faar i det kære, 
gamle Land, der kommer tilbage, 
»Dansk som før, i Hjerte, Sjæl og Sind«.

Red.

Kammeratskab.
vorfor findes der saa lidt 

Kammeratskab i de højere
Klasser? Hvorfor skal der sta
dig være en eller to, der gør alt 
Sammenhold umuligt? Jeg for- 
staar det saa godt; det er, fordi 
I er saa forskellige, den ene ly
stig, den anden alvorlig, den ene 
Spilopmager, den anden Dyds
mønster og Dødbider, eller skulde 
det være Misundelse i Kappe
striden om at være den dygtig

ste, der paa Forhaand umuliggør 
alt Kammeratskab? Væk med de 
Smaalighéder, bort med et per
sonligt Nag til en eller anden, 
naar det gælder om at bevare en 
fredelig, hyggelig Stemning i 
Klassen.

I maa ikke tro, ’ I bliver-bedre 
ved at holde Jer for Jer selv el
ler samles i Kliker! Tværtimod. 
Selvfølgelig, Venner skal delfin- 
des, men fordi to eller tre har 
sluttet Venskab,, kan de godt-og 
skal de være Kammerater--'med 
de øvrige i Klassen. Hvad gav
ner den evindelige* Kiv og Strid 
i samme Klasse, hvad gavner de 
Stikpiller og ondskabsfulde Be
mærkninger, der daglig udskydes 
mellem Klassekammerater? De 
skader,i siger jeg, de skader!— 
Men naar der findes Kammerat
skab i Ordets rette 1 Betydning, 
af den rigtige, gamle, gode Sort, 
da højnes Klassens Niveau baade 
i moralsk og i andre Henseender. 
At være Kammerater vil-ikke blot 
sige, at man holder sammen, 
naar der laves Fest eller gives 
Straf; det betyder langt mere. 
Blandt Kammerater skal der -op- 
staa en ædel Kappestrid om 
Duksepladsen og Kammerater 
skal altid være rede til at hjælpe 
hverandre, selv om en eller an
den maaske derved mister Ene
retten til et godt Resultat; paa 
den Maade kommer Klassen 
frem, alt gaar med Iver og Lyst 
og næsten alle formaar at følge 



54 »HØJEN*

med i Ledtog med deres Kamme
rater. De skal holde sammen i 
Løjer og Alvor, endelig ikke være 
Dødbidere, men paa den anden 
Side ogsaa holde igen, naar det 
gaar for vidt. Fremfor alt: vær 
ikke misundelig og føl dig ikke 
for fin for de andre. Een eneste 
kan ødelægge Kammeratskabet i 
en Klasse, splitte den i to Lejre, 
og det vil kun føre til, at nogle 
holdes nede, ser sig gal paa alt 
Skolearbejde og Skolevæsen, me
dens de maaske i en Klasse, 
hvor ædelt Kammeratskab her
skede, kunde være naaet vidt. 
»Enighed gør stærk«, ogsaa i en 
Klasse. Og hvor rart og hygge
ligt kan man ikke have det, idet 
man diskuterer og drøfter for
skellige Spørgsmaal, højner hver
andres Interesser og samler sig 
Minder fra den lykkeligste Tid, 
Barndoms-, Ungdoms- og Skole
tiden. Derfor: Slut Jer sammen, 
om I er Grever eller Arbejder
sønner, om I er begavede eller 
har vanskeligt ved Læsningen, 
og selv om Modsætningerne sy
nes for store, naar alt kommer 
tjl alt, kan enhver dog bidrage 
sit til at gøre Sammenholdet 
frugtbringende og hyggeligt; thi 
»Les extrémes se tonchent«.

Altsaa; Varm op for hverandre 
og indfør ikke en dødende kold 
Tone i Klassen.

James Stark,

HVIS Tegningen her ej ligner saa godt, 
som Kunstneren havde villet det blot, 

saa undskyld, men Synderen er ej mig; 
jeg ved, hvem det er, men siger det ej. 
Er Teksten ej god, følg saa Lovens Ord 
og send Eders Klage til Bladets Kontor.

For at begynde straks med Sagens Kerne, 
jeg Læseren vilde fortælle gerne, 
at Mennesket, som jeg nu vil tale om, 
som et Si<ud af Hohenzollerætten frem

kom.
Hans Mundtøj er i hvert Fald, det hø

res snart, 
af den velbekendte Hohenzollerart.

Skulde en Forbryder straffes ekstra haardt, 
saa skulde han hå’Lov at lideden Tort, 
som skikkelige Folk, som jegblandtandet 
er dømt til at tåale og finder blandet. 

I Han skulde høre" Emil en lille Stund
»synge« og »tale« af sit Hjertes Grund.

Jeg tror, at Westenholz maa være et 
Fjols 

eller ogsaa stammer han ovre fra Mols. 
Naar med »Sang« man kan besejre en 

Hær, 
hvorfor saa da gøre sig al det Besvær. 
Nej, meld dig som frivillig, gør det Emil, 
Bolschevikerne flygter tusinde Mil!
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Jeg ved ej hvorfor, men det er engang 
saa, 

Emil holder mest af at gaa med de smaa. 
Ganske vist er han lille, men Aanden 

stor, 
efter hvad Mennesket selv tænker og 

tror.
Han leger Tagfat og Soldat og for Sjov 
han lader sig binde med Sejlgarn og Tov.

Der var meget mer at sige om Emil, 
men endnu kun lidt til, saa holder jeg 

Hvil.
Man tør nok sige, det er en Fadæse, 
at en anden Oy’er piller sin Næse. 
Hvad han finder deroppe, det ved jeg ej, 
men paa Forskning maaske det grunder 

sig-

Man kalder det just ej at søge Bunden, 
i Bukselommerne er han ved Grunden. 
Med Teologen diskuterer han tit, 
det ender med Klø og det er jo skidt. 
Forresten er Digtningen hans bedste Ven 
især Johannes Jensen og Jørgensen.

Ad Gymnastikken kan han kun kimse 
stolt, 

det er ham for aandløst, for aandeligt 
koldt.

Kort sagt: Lille, egensindig, vild (men 
klog?) 

ellers en ret almindelig Skolepog: 
men for ikke blot at fremhæve hans 

Brøst, 
han kunde være værre, det er en Trøst!

C. Jul. Reddersen,

Den forvandlede Kone
eller

Doktor Alvidende.
Lystspil i 4 Akter.

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

IV.
(Folkestuen. De fire Piger staar der, 

men da Md. Krebs med sin Bog i 
Haanden træder ind, kaster de sig ned 
for hende og begynder at hyle).

Md. Krebs.
Er I ved Eders fulde fem?

5. Pige 
(springer frem fra Ovnen, hvor hun 
havde gemt sig). Ak, ved De ogsaa 
det, at vi er fem Tyve, som har stjaa- 
let i Forening? (Kaster sig ned).

1. Pige.
Ak, Fru Doktor Alvidende, røb os 

ikke, vi tilstaar det gerne, at vi har 
stjaalet.

2. Pige.
Vi vil gerne give alle vore Tyvekoster 

tilbage igen.
3. Pige.

Vi vil forære Eder en stor Sum 
Penge, hvis 1 blot vil lade være at 
nævne os for Baronen.

4. Pige.
Ak, hav Barmhjærtighed med os! 

Md. Krebs.
Rejs Jer op og lad mig tale med Jer. 

(De rejser sig op og staar). Vil I love 
mig aldrig at stjæle mere?

Alle.
Ja!

Md. Krebs.
Vil I levere alt det stjaalne tilbage? 

Alle.
Ja!

Md. Krebs.
Vil 1 hver give mig 100 Kr. for at 

tie stille?
Alle.

Ja!
Md. Krebs.

Hent saa Sagerne og stil dem paa 
dette Bord! (De gaar ud og kommer 
tilbage med 1 Sølvkaffekande, 1 do. 
Sukkerskaal, 1 Lysestage, 1 stor Ske 
og 1 Flødekande. De stiller alt paa 
Bordet i en Række Derpaa gaar hver 
hen og giver Md. Krebs Penge i Haan
den. Saa siger hun): Godt, godt! læg 
saa et Tæppe over Sagerne og hent 
Baronen og min Mand. (5. Pige læg
ger Tæppet over, og 4. Pige henter 
Baronen og Krebs).

Baronen.
Naa, Fru Doktor, ved I saa noget?
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Md. Krebs.
(blader ivrigt i sin Bog og svarer ikke 
straks. Noget efter udbryder hun):

Nu ved jeg det, min Hane har op
daget det i denne Stue, under dette 
Tæppe findes alle de stjaalne Sager.

Baronen
(gaar hen og flytter Tæppet, slaar Hæn
derne sammen og siger):

Tak, Tak, store Doktor! Men hvem 
var saa Tyven?

Md. Krebs
(blader længe i Bogen, men ryster en
delig paa Hovedet og siger): Det vil 
min Hane ikke sige mig.

Baronen.
Naa, det kan ogsaa være det samme, 

da jeg har disse gamle, kostbare Arve
stykker tilbage igen. Men her har I, 
Fru Doktor, 1000 Kr. for Eders Dyg
tighed. Oid I og Eders Mand maa 
leve vel!

Slutningssang:
Mel.: Langt højere Bjerge.

Langt skønnere Skuespil ofte man saa 
end her, hvor jo alt var saa ringe; 
men alle har moret sig, store og smaa, 
naar de saa omkring os at springe. 
Og derfor vi slutte med hjertelig Tak 
til alle, som saa vor Komediesnak!

Tæppet falder.«
Efterskrift:

Hvis der er flest Drenge til at spille 
Komedien, bliver de fem »Tjenestepi
ger« til fem »Tjenere«.

*
Til di Hrr. Kritikere.

Der var nogle, der rynkede Næse 
over Hr. Hansens Komedie for de 
smaa. Skal vi i de højere Klasser ikke 
være enige om, at naar vi opfordrer 
de mindre til at holde Bladet, vi saa 
ogsaa skal bringe noget i deres Smag. 
Og vi har, trods ærlige Anstrengelser, 
ikke kunnet skrive noget, der fal
der i vore yngre Kammeraters Smag 
— vi har ikke tilstrækkelig Forstaaelse 

for dem. Skal vi saa ikke tværtimod 
være glade for, at Hr. Hansen har 
været saa imødekommende at overlade 
os sin Komedie?

Vær noget mere villige til at skrive, 
saa kan det maaske lykkes os, selv at 
være i Stand til at more de mindre!

Red.

For Frimærkesamlere!
Det vil glæde alle Frimærkesamlere, 

at Qyldendalske Boghandel har udsendt 
1. Aargang af »Aarbog for Frimærke
samlere«, der, hvis Læserne udviser til
strækkelig Interesse for Arbejdet, ved 
deres Hjælp med Aarene skal bringes 
til Fuldkommenhed.

Hensigten med Bogen er at udfylde 
et Hul i den skandinaviske Litteratur 
vedrørende Filatelien, og der er derfor 
særlig taget Hensyn til Frimærkerne i 
Skandinavien. Efter en Del indledende 
Artikler om, hvad og hvordan man bør 
samle, følger en ikke blot for Frimærke
samlere interessant Afhandling om Dan
marks Postfrimærker og om Udviklin
gen af vort Postvæsen. — Saa er der 
et Billede af Stedet i Serajevo, hvor 
Mordet, som indledede Verdenskrigen 
fandt Sted. 1 Tilslutning til dette føl
ger der en Oversigt over, hvad Krigen 
bragte inden for Filateliens Omraade. 
Endelig er der en Katalog over skan
dinaviske Frimærker samt en Forteg
nelse over Danmarks nuværende Sam
lere, som enhver kan blive optaget i 
til næste Aar, blot han køber Bogen 
og indsender sit Navn til dens Redak
tion. Naar der til det rigelige Stof 
kommer en Mængde Aftryk af rigtige 
Frimærker og et »Regnskab for Fri
mærkesamlere«, vil enhver indse, at 
det er Umagen værd at bestille den.

Red
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FRA SKOLEN
Naar Sorg, til Glæde bliver vendt —

I Slutningen af sidste Maaned var 
Hr. Pater Evers nær kommen galt af 
Sted, da han var gledet ud og faldet 
i Skoven, havde slaaet sig slemt og 
mistet sine Briller. Heldigvis fandt 
han alligevel hjem sent om Aftenen, 
uden at der ydermere var tilstødt ham 
noget ondt. Lægen blev straks tilkaldt, 
og da det den følgende Dag rygtedes, 
at vor afholdte gamle Lærer laa til 
Sengs, blev der Uro i Gemytterne. — 
Han kunde dog snart atter staa op og 
nu er han heldigvis saa godt som helt 
rask igen.

—o—

Det forlyder, at Hr. Henriksen i Aar, 
før vi kommer ud af Gymnastiksalen, 
det bliver ved Begyndelsen af næste 
Maaned, agter at afholde en Oymna- 
stikopvisning, som dog ikke blotGummi- 
mænd, men ogsaa kødelige skal deltage 
i. 1 Haab om stor Tilstrømning vil 
Hr. Henriksen snart begynde at indøve.

—o—

Mere Sønderjylland.
Tirsdag d. 15. ds. blev den sønder- 

jydske Blomst solgt paa Kollegiet af 
en Del Realister i Spejderdragt og 
Susebukser.

—o—

Lødige Bidrag
til Rubrikken »Fra Skolen« modtages 

lige saa gerne som Artikler.

—O —

Diskussionsklubben.
Mandag den 17. Marts.

James Stark holdt et interessant og 
udmærket Foredrag om den dansk

russiske Digter Thor Lange og hans 
Forhold til Katolicismen og supplerede 
det med Oplæsning af nogle af hans 
Digte.

Thor Lange var født i København 
1851; hans Fader var protestantisk 
Præst og var, ligesom Moderen, en 
dybt religiøs Natur. Drengen var svag 
af Helbred, men følelsesfuld og ener
gisk. 1 sine livlige Fantasier levede 
han altid i den romantiske Middelalder 
(han siger i et Digt, at han er født 
nogle Aarhundreder for sent), men 
Forældrene søgte at holde disse Drømme
rier borte og at udvikle hans Vilje. 
Ærekær og stolt var han mod Menne
sker, men ydmyg over for Gud.

Han var et ypperligt Sprogtalent, 
blev Filolog og kom som 25-aarig Kan
didat til Rusland, hvor han blev Docent 
i Moskwa. I 40 Aar opholdt han sig 
her; de første Aar var ikke lykkelige, 
da han led af Hjemvé og hans Elskede, 
Varja, begik Selvmord. Hermed be
gyndte Religionsspørgsmaalene at 
trænge ind paa ham; han følte sig 
draget til Katolicismen, men forstod 
paa enkelte Punkter dog endnu ikke 
dens Lære.

Modgangen styrkede imidlertid hans 
Karakter; han lærte, at man ikke skal 
være som en Vejrhane, der altid drejer 
sig efter Vinden.

Thor. Lange blev dansk Konsul i 
Rusland og udførte sine Pligter meget 
samvittighedsfuldt; men desuden var 
han Digter og Videnskabsmand, dyr
kede Musik og lærte endog Pastel
maleri. Han har skrevet mange smukke 
Digte, baade paa Dansk og Russisk og 
tillige har han oversat en hel Del frem
mede Værker, saaledes Longfellows 
»Den gyldne Legende« og flere græske 
Tragedier.

Han elskede sit Fædreland og har 
gjort sig fortjent ved at rejse mange 
Mindesmærker for vore historiske Per
sonligheder. Kristian IX belønnede 
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ham med et Sølvkors, som han altid 
satte langt større Pris paa end paa de 
mange russiske Ordener, han modtog.

Fyrstinde Nathalie blev hans Hustru. 
De to passede udmærket sammen, 
skønt hun var græsk-katolsk. Begge 
var varmtfølende Mennesker, altid rede 
til at hjælpe fattige og undertrykte.

De havde mange Sorger: bl. a døde 
Hustruens Søster, »Hjemmets Sol- 
straale«. Thor Lange søgte Trøst i 
Religionen og nærmede sig Katolicis
men mere og mere. Han lærte saale- 
des at ære Helgenerne og han har 
skrevet flere smukke Digte til Jomfru 
Maria. Han kom til at staa i Brev
veksling med P. Breitung og tilsidst 
gik han helt over til den katolske Tro.

Da han laa paa sit Dødsleje, takkede 
han sin Hustru for hendes store Tro
fasthed og Kærlighed. »Du har været 
mit Fædreland her!« udbrød han. Han 
døde stille og rolig, aandsfrisk til det 
sidste. — Et skønt Liv og en skøn Død!

Forsamlingen takkede James Stark 
for hans udmærkede Foredrag med en 
Klapsalve, som virkelig var fortjent.

Referent,
—O—

Til Tidsfordriv.
Man sidder ofte og ved ikke, hvad 

man skal bestille. Saadanne Øjeblikke 

kan let udfyldes, f. Eks. ved at udføre 
et eller andet Forsøg. Jeg vil her be
skrive et saadant, som ikke er svært at 
udføre, naar man blot har en Olaspære.

Man sætter Spidsen af den ned i 
varmt Vand (ca. 60 Or.) og filer en 
Aabning i Spidsen. Vandet vil da styrte 
ind i Pæren, da den jo som bekendt 
er lufttom. Naar omtrent en Femtedel 
af Pæren er fyldt, sætter man en Fin
ger for Hullet og tager Pæren op. Nu 
ser man noget mærkeligt; Vandet, der 
kun er ca. 60 Or. varmt, begynder at 
koge. Efter et Øjebliks Forløb holder 
Kogningen op; man stikker nu Olas
pæren ned i koldt Vand, medens man 
stadig holder for Aabningen; lige med 
det samme begynder Vandet at koge 
igen. Saadan kan man blive ved, ind
til Vandet i Pæren er helt afkølet. 
Naar man ikke bryder sig om det læn
gere, sætter man Aabningen ned i Vand, 
helst kogt og altsaa luftfrit Vand og 
slipper med Fingeren. Nu ser man et 
Springvand og Pæren fyldes næsten 
helt med Vand.

Se, det var Forsøget og endnu staar 
blot tilbage at advare de smaa mod at 
stjæle alle Lamperne hjemme, da For
søget ellers let kunde faa ubehagelige 
Følger. B.

I sia Vindjakke og Regnfrakke,
A samt alle øvrige Beklædningsgenstande,

Matrosdragter, Jakke og Nordfolktoj,

* Hammond BanMsata
Q af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof
A køber man i

▲ Spejder Depotet Nørregade 14. 
W Telefon: Central 3186.
■ Alt stærkt og billigt
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dj o Idkv ar lerets JYlagasiner
S^lexis ^Orem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

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

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

TTTTTTTTI TI 111 IT 111 TI 1111 11111 ITTTTT:i

Jægersborg Ailé’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. Telt Hellerup 1577. 

Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507. 
Bernstorffsvej 127. Telf. Hellerup 1987. 
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).
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OTTO HANSENS 
Papir- og 

Galanterihandel 
(E. Hansen)’.

Lindegaardsvej 17.
Telf. Ordrup 1477.

Uhre, Briller, Pincenez.
Lager af alle Sorter Uhre. Ældste 
Uhrmagerforretning i Charlotten- 
lund. Største Garanti. Reparationer 

rimelige Priser.

P. J. HYLLEHOLT,
Uhr- og Instrumentmager,

Jægersborg Alle 20. Tlf. Ordrup 425.

C h a ri o tt e n lun ds 
Tap et 1 ager.

Eneste 
Special- Forretning.

Lindegaardsvej 38.
Telefon Ordrup 412.

Sparekassen for Xjobenhavn- og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredensvej 1. ::

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

4 % P- a- Paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3% 7»

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

MT Indbetaling af Skatter

3 s»“ 3 Viggo Byrum 3 3
CYKLEFORRETNING
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Brugsforeningen I 
for Ordrup og Omegn 
T1973d Fredensvej 73 Tlf97°/d-

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen- ■— 
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

Charlottenlund Materialhandel 
(Kolonial & Vin | 

GEORG PETERSEN f 
■ Jernbanevej 13 - Tlf.Ord.367 ■

Husk!
W. PETERSEN S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 107.

Oluf ^Nielsen 
3Kød~ og 3læ stie-Udsalg. 

Telf. Ordrup 47.

^Jægers6ovg Ullé 23.

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER

LINDEGAARDSVEJ 34. TELEF, ORDR. 291. 
ALT TIL FAGET HENHØRENDE 
TEONER-GLASASSURANCE TIL 

STØRSTE ØG BILLIGSTE SELSKAB.

—------------------------ —
Husk Mor 1

paa at købe
HOLMS 

MALT-KAFFE 
Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45^

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15 
1. Kl- Reparationsværksted 

Moderate Priser.

Th. Hansens
Kager, Is & Konjectarer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x. 

e_______________________________ o
GLARMESTER

WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48. 
- TELEFON 25 ORDRUP — 

6 <>
■ bbbbbbbbbbbbbb b 
■ E. Hasselholfs J 
■ Cigarforretning og Kiosk tm b 
® Lindegaardsvej 9 ■
" Telf. Ordrup 1504. !!
H H
I Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g 
B dets bedste Firmaer. B 
^B B B B B B B B B B B B B B BT

77. Nielsen,
3Lo tøjsrepaia tio n.

3ern6anevej 13.
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W T. Ebbesens EftC
1 . Ki s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109

Telf. Ordrup 98. 
L-------------------------------------------J

VALD. NIELSEN 
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække, 
Bogbærere

og Fodboldem. m.

k, M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER TOBAKKER ". CIGARETTER

IMPORT AF ÆGTE HAVANNA-CIGARER
Q ved B. ROSENBAUM O Q

Jægersborg Allé
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin, j

Jægersborg Allé 6. i
Telf. Ordrup 389. |

Leverandør til
Varelotteriet, i

A. Petersen
Jægersborg Allé 31

Telef. Ordrup 943. ;
REPARATION af CYKLER j 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler* opbevares for Vinteren.

ANNONCÉR I

„HØJEN“. \

Blomsterforretningen
„Le Jardiniere
Jægersborg Allé 6.
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra M
Teglgaardens Handelsgartneri.

y LUDVIG E. BOA.
'Ät == Moderne Binderi. 5?
r----- :--------------------
Alb. 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.

▼ GØR DERES INDKØB HOS

»HØJEN«S ANNONCØRER
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Kemp & Lauritsen
Jægersborg Alle 33. Telef. Ordr. 700 /.

Ingeniører for Udsalg af

Elektriske Anlæg /. Lamper og Kroner. /.
j)

Ida & Gustav Krog (
I Fotografisk Atelier. 1
L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. jI Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I
’ i Eb lader og dfibns fremkaldes, og Stilleder forstørres for SZmatører. IV 

— —__________________________ —:—

HEDDA HALLAGER
TANDLÆGE

FREDEN SV EJ 48

Lingari-Magasimat
(NANNA JESPERSEN)

Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179
Bluser, Kraver, Silkebaand.

Jægersborg Allé 54. Telf. Ordrup 9756.
Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer

bedste Saaler til Skolebrug.
___________________________ ____________ ALB. HOUBORG.

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

veiassorteret Man uf aktu rf o r r etn i n g.
----- ligen Systue for Uarne-Garderobe. — —
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„CH ROMSAAL EN”
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.

Ærwtgst G. BELLING.

^^^k ^ÉÉ^k

4 ►
TELF. ORDRUP 535 TELF. ORDRUP 536

< CHR. POULSEN >
4 JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.

V V V V ▼ ▼ ▼ ▼
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