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Cn fjorten Dages Tid endnu, 
og alle Elever drager bort, 

Eleverne i 3. Gy. og Realklassen, 
for at tage Skæbnens Traade i 
deres Haand, at smage Livets 
Alvor, — vi andre for at smage 
Ferielivets Behageligheder efter et 
vel anvendt (?) Skoleaar. De før
ste skal altsaa nu sætte deres 
egen personlige Indsats ind i 
Skæbnens, i Samfundets store 
Lotteri; vi andre skal endnu gaa 
omkring som umyndige; vi skal 
atter sætte os paa Skolebænken 
og kæmpe med Aandens Vaaben 
imod Uvidenhed og Dumhed; 
Quanti est sapere!

Altsaa om en 14 Dage spredes 
vi for alle Vinde, store og smaa, 
Studenter og almindelige døde
lige. Lad os haabe og ønske, at 

de, som forlader Skolen, udru
stede med Kundskaber, maa sejre 
i Kampen paa Livets store Val
plads, at de maa kæmpe med hedt 
Bryst og varmt Hjerte for alt, 
hvad der er ret og sandt og godt 
og ædelt! Vore gode Ønsker vil 
følge alle dem, Studenter, Reali
ster og Mellemskoleelever, der nu 
skal forlade Skolen, og som vi 
har vænnet os til at se blandt 
os dagligt, som vi maaske har 
lært at sætte Pris paa og holde af. 
Og lad os selv efter en vel an
vendt Ferie mødes i Kollegiets 
øde Haller og begynde det nye 
Skoleaar med friske Kræfter og 
større Iver.

Vitæ, non scholæ, discimus!
A. B, F. Skjelso.

—-------
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De Elever, der forlader Skolen,
og som er Abonnenter paa 
»Højen« skal, for at faa Bladet 
tilsendt efter Ferien, opgive deres 
Adresse enten til Forlaget eller 
til Redaktionen,

og de, som ikke er Abonnen
ter^^ »Højen«, skal tegne Abon
nement Aaret ud for stadig at 
staa i Forbindelse med deres 
gamle Skole.

Næste Nr. udkommer omkring 
20. September.

En af Dagene før Kristi Himmelfarts
dag blev der ved Middagen stor Op
standelse i Drengenes Spisesal; Frel
sens Hær stod udenfor, sagdes der. 
De mest nysgerr. . . — hvad siger jeg! 
— videbegærlige rejste sig og kiggede 
nysgerrigt — jeg mener videbegærligt 
— ud af Vinduet. Da vi kom ud, stod 
et Orkester og spillede paa Pladsen, 
og Kollegiets Sale vrimlede af Mænd, 
Kvinder og Børn. Det var Københavs 
Sporvejsfunktionærer, der med deres 
Familier, ialt ca. 300, var ude paa Tur. 
De besaa Skolens Samlinger, nød den 
smukke Udsigt fra Taarnet og kiggede 
inden for Elevernes Celler. De var 
meget vel fornøjet med Besøget paa 
Kollegiet og begejstrede over den Mod
tagelse, de fik, særlig af Pater Breitung. 
Til Gengæld spillede de for os.

Paa Falderebet.

JA, om kort Tid skal vi synge 
denne smukke Sang for sidste 

Gang i Skolen. De fleste af os 
Realister har gaaet her paa Kol
legiet fra I. Forb.kl., altsaa i 10 
Aar. Aa, hvor er de dog gaaet 
rask, disse 10 Aar; jeg har nu, 
ligesom de fleste af mine Klasse
kammerater, altid glædet mig til 
Ferierne, og i de sidste Aar til 
at komme ud i Verden. Jeg har 
aldrig synderlig elsket at gaa i 
Skole; men nu er det dog en 
underlig Tanke at skulle helt bort, 
ikke at skulle møde den 19. Au
gust og igen tage fat med Kam
meraterne, og endelig at regnes 
for gammel Elev. Men Minderne 
fra den kære, gamle Skole har

Saa vil vi da sige hverandre Farvel 
og ønske Guds Fred over Eder.
Guds Fred med os alle i Gry og i Kvæld, 
mens Somren sin Fylde bereder . . . . 

man dog endnu, og dem kan 
ingen tage fra os.

Kan I huske de første Aar hos 
Broder Kristensen? Jeg husker 
endnu tydelig Billederne fra Bi
belshistorien og Regnestativet 
med Kuglerne. Vi havde ogsaa 
Broder Kristensen i II Forb.-KI. 
og sad da i samme Værelse som i 
I. Forb.-KI.; kun i Regnetimerne 
flyttede vi over til Broder Seppe- 
ler, Kollegiets Købmand. Og saa- 
ledes gik det ene Aar efter det 
andet og med dem de lykkeligste 
Dage i Livet. I Frikvartererne 
legede vi altid godt. Enten delte 
vi os i to Partier og holdt frygte
lige Kampe paa Pladsen, legede 
Kædetagfat, løb Kapløb, prøvede 
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Kræfter halvt i Spøg og halvt i 
Alvor. Jeg husker endnu tyde
ligt mit eneste større Slagsmaal 
paa Pladsen, det var med en af 
mine Klassekammerater, og da 
det var slemt pløret paa Pladsen, 
saa vi kønne ud, da det ringede. 
Vandposten — hvilke kære Min
der bærer ikke den om Skænderi, 
Slagsmaal, vaadt Tøj o. s. v. Da 
Tyskerne endnu var paa Skolen 
havde vi Sneboldkampe af den 
rigtige Slags. Det kan nok være, 
Tyskerne til Tider maatte døje 
ondt mod det overvejende danske 
Parti. Kan I huske, da vi put
tede Pussi ind i Papirkassen og 
han kom ud gennem Hullet? Ja, 
Liv har der heldigvis altid været 
i vor Klasse og godt Kammerat
skab, maaske for godt i visse 
Timer.

Og saa i Fjor maatte vi skilles, 
nogle valgte at studere, andre, 
og til dem hørte jeg, gik i Real
klassen, for saa tidlig som mulig 
at komme ud i Verden, se sig 
om og opleve noget. Og det 
hænder ofte, at de mindre dyg
tige Elever i Skolen bliver til 
dygtige og stræbsomme Menne
sker i Livet, og det er det, vi 
Realister, som gennemgaaende 
ikke har været særlige Lys, gerne 
vil vise vor gamle Skole, at vi 
selv vil bygge videre paa det ud
mærkede Grundlag, vi har faaet 
her paa Kollegiet; mange af de 
ideelle Tanker og Grundsætnin
ger, som vi har faaet først og 

fremmest i Skolen og ogsaa i For
eningen »Højen« og dens Blad 
vil vi aldrig kunne glemme, de 
vil følge os Livet igennem.

Og jeg derfor i Højens 
sidste Nummer i dette Skoleaar 
takke alle Lærere paa Skolen for 
de 10 Aar, der er gaaet. Af Læ
rerne maa jeg især takke Reli
gionslærerne paa Set. Andreas- 
Kollegiet, som lige fra I. Forb.- 
kl. har givet mig de vigtigste 
og mest uvurderlige Kundskaber. 
Og Tak ogsaa, Skolekammerater, 
for godt Kammeratskab, som jeg 
haaber maa blive ved hele Livet 
igennem. I vil vel ikke glemme 
en gammel Kammerat, skønt han 
kun er Realist, naar vi mødes 
engang udenfor Skolen. Ligeledes 
haaber jeg, at vi gamle Elever 
altid maa være velkomne paa 
Skolen, om det saa er til Fester 
eller almindelige Skoledage. Og 
»Højen«, som de fleste af os 
naturligvis stadig vil holde, skal 
være et Mellemled mellem Skolen 
og os. Derfor haaber jeg ogsaa, 
Redaktionen tager imod Artikler 
og andre Indlæg fra gamle Ele
ver. Til sidst ønsker jeg Held 
og Lykke til Foreningen »Højen« 
og dens Blad. Gid begge ogsaa 
for Fremtiden maa virke til at 
højne Niveauet paa St. Andreas 
Kollegium.

Bengt Ballin.
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Efter Ferien.
i, der efter Ferien atter skal 
mødes til Arbejde og dagligt 

Samliv her oppe paa Højen, vil 
ogsaa have at sørge for, at vort 
Blad og vor Forening kan klare 
sig. Vi spørger derfor, hvordan 
det skal gaa med dem efter Ferien. 
Vi mister 3. Gy., og hvem skal da 
skrive? Du siger meget rigtigt den 
nuværende 2. Gy., 1. Gy. og 4. 
Ml. Hvis dette ikke er Tilfældet, 
vil Følgen være, at Bladet gaar 
ind; det maa det ikke, og derfor 
skal de, der endnu ikke har leve
ret nogen Artikel i Aar, sende 
deres Bidrag enten ved Fotogra
fier, Tegninger og først og frem
mest Artikler. Da vi imidlertid 
har Mistanke om, at denne Op
fordring ikke vil blive fulgt i til
strækkelig Grad af rette vedkom
mende, henvender vi den ogsaa 
til tidligere Elever, og enhver 
som helst anden, der kan finde 
passende Stof til et Skoleblad: 
Hvis der ikke sker store Foran
dringer, vil Kollegiets nuværende 
Gymnasiaster nemlig næppe være 
i Stand til at holde Bladet og 
Foreningen. Hvor meget den til
kommende 1. Gy holder af sin 
Skole, har den tilstrækkelig vist 
ved Skovturen, saa vi tør ikke 
sætte for meget Lid til den. Lad 
der altsaa komme noget mere 
Friskhed over Tonen i Kollegiets 
højere Klasser, samtidig med, at 
vi beder den tilkommende l.Gy. 
om, ikke blot at vise sig som

Gymnasiaster ved at begrave sig 
i Bøger og ved at misbruge deres 
Fritid, men ved ogsaa at have 
et aabent Øje for alt, hvad der 
kan have Interesse for deres Kam
merater og i det hele taget for 
Livet paa Højen, og ved som 
Talerør at bruge deres Blad og 
deres Forening, Red.

Historisk Ekskursion 
til Helsingør.

At en saadan kan være overordentlig 
morsom og til stor Glæde for Delta
gerne, saa den er Efterligning værd, 
erfarede første Gymnasieklasse Søndag 
den 25. Maj. Hr. Niels Hansen havde 
vist sig saa venlig at ville lede Turen, 
og det skyldtes saaledes først pg frem
mest ham, dernæst det gode Humør, 
alle Deltagerne stillede med ved Char- 
lottenlund Station, at den blev saa vel
lykket. Den smukke Udsigt over Sun
det førte allerede til et ikke ringe Re
sultat, nemlig at Arne Skjelsø fik sig 
overbevist om, at Danmark ogsaa er 
skønt (en ikke ubetydelig historisk Be
givenhed, at en Nordmand anerkender 
et andet Lands Skønhed). — Helsingørs 
Seværdigheder blev set i tre Dele: først 
de borgerlige, saa de kirkelige, sidst 
de adelige Huse. Efter blandt andet 
at have set Apoteket, flere gamle Slip
per og Huse med Svalegange, begav 
det glade Selskab (thi Internerne var 
ikke mindst i opløftet Stemning over 
at være sluppen ud; det skal dog be
mærkes, at Magnussen var ualmindelig 
artig) sig til Set. Vincentssøstrenes Klo
ster, hvor det blev rigelig beværtet. 
Herefter besaa man under kyndig Vej
ledning af Forstanderen Karmeliterklo- 
steret, hvis gamle Celler med deres 
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komfortable Udstyr meget mindede om 
Sovesalene paa Collegiet. Karmeliter- 
klosterets Kirke blev ogsaa taget nær
mere i Øjesyn, hvorefter Vejen gik til 
Kronborg. Ved 7-Tiden om Aftenen 
vendte man, efter at have været inde i 
St. Olai Kirke, tilbage til Søstrene.

Som Ramme om de historiske Se
værdigheder stod Helsingør i Søndags- 

og i Foraarsdragt. Den smukke gamle 
By med de mange Minder om fordums 
Storhed og de herlige Omgivelser set 
under forstaaende Ledelse og sammen 
med glade Kammerater vil have efter
ladt et varigt Indtryk hos Deltagerne 
og staa som en rig Afveksling i det 
ellers saa ensformige Skoleliv.

F. B.

SAALEDES ser den intelligente Flok
Mennesker ud, der i Aar med Stu

denterhue skal forlade Collegiet for 
efter en lang og lykkelig Skoletid at 
træde ud i Livet. Skønt de begavede 
Hoveder har indlagt sig al anerkendel
sesværdig Fortjeneste paa andre Om- 
raader, kan dette dog langt fra for alles 
Vedkommende siges om Højen. Baade 
i den Henseende, og hvad Antallet an- 
gaar, kan de næppe maale sig med 
Studenterne fra i Fjor. Den, der sikkert 
har virket mest for at fremme Højens 
Vel, er Carl Julius Reddersen. Det er 
den baade aandelig og legemlig stærke 
unge Mand, der staar i Forgrunden med 
Hænderne over Kors. Saa har vi For
eningens Formand i det forløbne Skole- 
aar, Benedikt Wolontis; husk dog ved 

denne Lejlighed, at man ikke skal 
dømme en Forening efter dens For
mand. Du ser ogsaa James Stark, vor 
mangeaarige, trofaste Medarbejder og 
Poet, og Helmer Hansen, der har gjort 
sig fortjent ved en hel Del vittige Ar
tikler her i Bladet. Hans Legemsbyg
ning kan du studere i alle Højens Aar- 
gange. Endelig har vi Historikeren 
Torben Ørum og Aage Roussell, der 
ogsaa begge efter Evne har gjort deres 
til at højne Bladets og Foreningens 
Niveau.

Der er to tilbage, Johannes Hoffmann 
og Bjørn Bjørnbak, flinke Mennesker 
begge to, af hvilke den første betaler 
Dobbeltabonnement paa »Højen«, en 
Velgerning, der ikke bør undervurderes 
og er værd at efterlignes.
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H. H. DAM* BOGHANDEL
JÆGERSBORG ALLÉ 6 (HJ. AF FREDENSVEJ).

> < > > > > ;
Alle Skolebøger. - Skolemateriel.

Disse otte er nu i Færd med at tage 
deres Eksamen, og at den bliver den 
bedste Kollegiet har set i lange Tider, 
følger af sig selv. Vi ønsker paa For- 
haand til Lykke, og de skal forlade 
Skolen med de bedste Ønsker for en 
lys °g lykkelig Fremtid.

En af ovenstaaende Elever havde 
skrevet et Farvel til Skolen, der dog 
paa Grund af Samfundsskadelighed ikke 
kunde passere Censuren. De vordende 
Minervasønner maa derfor tage til Takke 
med det ufuldkomne Bidrag, de faar 
under deres Billede, og de gode Øn
sker, vi giver dem med paa Vejen ud 
i Livet.

Skovturen.
DEN, 28. Maj skulde Internerne

i Skoven, og Eksternerne var 
indbudt. Da Skovturen paa Grund 
af den megen Ferie, vi allerede 
har haft i Aar, ikke maatte tage 
en hel Skoledag, og da Orund- ' 
lovsdagen falder sammen med 
Pinseferien, blev det bestemt, at 
de to sidste Timer skulde være 
fri, og de Eksterner, der vilde 
med paa Skovturen, stille paa 
Pladsen ved Eettjden. Naturlig
vis havde det ikke været mere 

end rimeligt, om alle havde ind
fundet sig, ogsaa de »videnskabe
lige Elementer« fra 2. Oy. og de 
fornærmede Skoledrenge i 4. og 
3. Ml. Fra de to sidste Klasser 
tilsammen var der kun 10. Fy! 
Men til Gengæld var de Drenge, 
der kom, nogle, der var noget 
ved, og for dem blev Eftermid
dagen en Fornøjelse.

Med Fane, Musik, og Sang 
satte Toget sig i Bevægelse til 
Ulvedalene, hvor der blev gjort 
Holdt og vankede Sodavand og 
Appelsiner i lange Baner. Som 
sædvanlig arrangerede Hr. Hen
riksen en Terrænøvelse til stor 
Morskab baade for store og smaa.

Den var i høj Orad aktuel og gik ud 
paa følgende: Rødgardisterne skulde 
under Anførsel af Bolschevikkaptejn 
Ove Nielsen hindre en Skare engelske 
Matroser fra en Torpedobaad, der før
tes af Poul Hansen, i at bringe Pro
viant til nogle forsultne Hvidgardister, 
som var omringede i en isoleret belig
gende By paa Øen X. Rødgardisterne 
havde lagt sig i en Kæde omkring 
Byen, mens de engelske Matroser havde 
delt sig i tre Afdelinger, hvoraf de to 
tinder Ledelse af Poul Madsen og Dyre 
Jespersen (i civil Annonceagent) fore
tog meget vellykkede Skinangreb. Der 
opstod saaledes vild Forvirring blandt 
de udisciplinerede Folk, især da ogsaa 
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de mindre Elever, der havde slaaet sig 
ned i nogen Afstand fra de større, le
gede Røvere og Soldater i en anden 
Variation og ved deres Raaben forskræk
kede de ellers saa gæve Forkæmpere 
for Frihed, Lighed og Broderskab. Føl
gen heraf var, at den engelske Kaptejn 
uhindret kunde gaa igennem med Pro
vianten og frelse Hvidgardisterne fra 
Hungersdøden.

Resten af Dagen til henved 
Sekstiden morede man sig med 
Kapløb, Tovtrækning og lignende. 

Realisterne havde dannet Sang
kor, og de kendte Spejdersange 
gjorde stor Lykke. Realisterne 
var i det hele taget i ophøjet 
Stemning, hvad de med Rette 
havde Lov til; thi i Modsætning 
til de andre højere Klasser, havde 
de alle indfundet sig. I Tilslut
ning til nedenstaaende Bilede, der 
blev taget paa Skovturen, skal jeg 
ganske kort sige lidt om hver 
enkelt af dem:

VORE REALISTER.

Tilfældigvis er Firkløveret, der i lange 
Tider har hærget Jægersborg Allé og 
Omegn bleven samlet, og jeg begynder 
med dem. Du ser, kære Læser, først 
Ove Nielsen (»Svoger«), der endnu ikke 
har skilt sig af med Bindet om venstre 
Arm til Tegn paa sin Værdighed som 
Bolschevikkaptejn, og det er vel ikke 
grebet fuldstændig ud af Luften, at 
denne Hædersstilling er tilfaldet ham. 
Om Peter Andersen henviser vi til denne 
Aargangs første Nummer. Erik Monty 
frembyder med Sodavandsflasken paa 
Maven og Cigaretten i Munden et rig
tigt Billede paa Velbehag. De lange 
Ben mageligt henslængt i Græsset vid
ner yderligere om den Nirvanatilstand, 
der er Montys Ideal. Han udgør sam
men med Ove Nielsen den Komité, 
der skal iværksætte Realisternes Afskeds
knald. Albert Gluck er det fjerde Blad 
i Firkløveret, og dersom hans Karak
teristik skal gives i eet Ord, er dette

»Spejder«. Det er han saa ivrigt som 
nogen kan være.

De øvrige fire er mere fredelige Væ
sener, og da de ikke har gjort sig saa 
bemærkede, er det meget vanskeligt at 
skizzere dem. Længst til venstre ser 
du Bengt Ballin; du behøver næppe 
noget andet end hans Artikel i dette 
Nummer — den giver hans Karakteri
stik. Saa har vi Børge Rasmussen, om 
hvem det paa Grund af hans tilbage
trukne Levned er umuligt at sige me
get. Længst til højre sidder I/og/z Aage 
Hansen, Sportsmand lige ud til Finger
spidserne og Helt fra Gymnastikopvis
ningen; man skulde næppe tiltro hans 
lille Krop de enorme Kræfter, han er 
i Besiddelse af, og som sætter ham 
i Stand til de overnaturlige Øvelser i 
Barren og i Ringene. Endelig har vi 
Bjering med Spejdersangbogen i den 
ene Haand, Sodavandsflasken i den 
anden, der ikke blot for hans eget, men 
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ogsaa for de andres Vedkommende bi
drog til at gøre Stemmen god, og der
ved Eftermiddagen saa fornøjelig for 
os andre.

To af Realisterne, der bor i Køben
havn og derfor er lovlig undskyldte, 
var ikke med til Skovturen. Den ene, 
Karl Hammers, er fanatisk Foldbold- 
idiot, den anden, Kaj Mottlau, Tegner 
og Komponist.

Det var altsaa lidt om hver af Reali
sterne; heraf kan Læserne danne sig et 
Billede af Klassen, der med de bedste 
Ønsker for Fremtiden forlader Skolen 
til Sorg for alle, ikke mindst for

En gammel Klassekammerat.

Pokalfodboldkampene.
Skovshoved Kommuneskole—

S. A. K 
(1-1) (0-0).

Mandag d. 12. Maj stod vi 
over for Skovshoved Kommune
skoles veltrænede Kamphold med 
noget blandede Følelser. (Bar
fodet mødte de dog ikke i Aar!) 
Det varede da heller ikke længe, 
før »Bitte« saa Bolden ryge ind 
i Maalet. Men nu halede vort 
Hold op i Bukserne. Især »Lille 
Jensen« udmærkede sig som 
Yderwing. K. Rehermänn tog 
det derimod med al for stor 
Sindsro. Ved det ene Maal, som 
han skød ved et heldigt Storm
angreb under nogenlunde godt 
Sammenspil, kom Kampen til at 
staa 1—1.

Anden Halvleg bragte ikke 
nogen Forandring i Resultatet, 
skønt Kampen bølgede frem og 
tilbage, mest dog foran det fjendt
lige Maal. At Skovserne ikke 
fik flere Sejre at glæde sig over, 
har vi ikke saa meget Halfback- 
rækken som vore dygtige backs 
Br. Møller og Fr. Balsløw at 
takke for. Lidt mere Træning 
og bedre Sammenspil paa en 
stor Bane vilde gøre vort Hold 
rigtig dueligt. P, st.

* * * 
St. Andreas Coll. — Magieg.skolen. 

(0-2) (0-0).
1 første Halvleg var vort Spil 

ligefrem usselt. Ingen afspillerne 
forstod at placere sig og Sam
menspillet var meget daarligt. 
Modstanderne havde mange pæne 
Opløb, men Møller arbejdede ud
mærket, saa at det var vanskeligt 
at komme forbi ham. Efter et 
Kvarters Forløb fik de dog deres 
første Maal. Den Bold skulde 
»Bitte« absolut have taget. Vi 
havde enkelte Angreb, som dog 
ikke blev til noget paa Grund af 
det daarlige Sammenspil. Lige 
før Halvlegens Slutning fik Magle- 
gaard det andet Maal. Fy, Bal
sløv!

Spillet i anden Halvleg var be
tydelig bedre, men Modstanderne 
syntes at være bleven bange og 
indskrænkede sig til Forsvar. Det 
kom til at staa 0 — 0 i denne 
Halvleg og vi tabte saaledes 
Kampen. a h.
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Kampen mod Øregaard Gym
nasium, der skulde spilles d. 20. 
Maj, blev aflyst og gælder saa- 
ledes 2 Points for os.

* * *
Hellerup Gymnasium—S. A. K 

(1-5).
Kampen blev, som man ven

tede det, en Sejr for os. Dam- 
gaard skød allerede Maal i Kam
pens første Minut, og i det næste 
skød Rehermann Maal ved et 
Straffespark. Det var særdeles 
opmuntrende for os. Vor center 
Forward og højre wing spillede 
udmærket, ligeledes højre halfback, 
der var særdeles »oplagt«. Helle- 
rupperne spillede daarligt, især 
deres ene back. — Før Halvle
gen var til Ende blev der scoret 
endnu tre Maal. — I Begyndelsen 
af anden Halvleg førte H.’s cen
ter forwards igennem og skød 
forbi »Bitte« i Maal. »Vent bare!« 
tænkte vore Spillere. Og nu 
gjorde de det ene Opløb efter 
det andet. Men mærkelig nok fik 
de i denne Halvleg ikke et eneste 
Maal. Vor Forwardslinie førte alt 
for længe foran Maal, inden den 
skød, og derved ødelagde den 
mange Chancer — vi skulde 
virkeligt have haft nogle Maal til.

F. H.

NB. Maaske er det af Interesse 
at vide, at Maglegaard vandt 
over samme Hold med 11 Maal 
mod 0.

* *

Hellerup Kommuneskole—S. A. K 
(0—1) (0—0)

I første Halvleg spillede Kol
legiet med Vinden i Ryggen, og 
fraregnet nogle enkelte ufarlige 
Angreb fra Kommuneskolens 
Hold, foregik det meste af Kam
pen paa deres Side, og det ene 
Maal, som »Loppe« skød midt 
i Halvlegen for Kollegiet, var alt
for lidt.

Kommuneskolen havde i Be
gyndelsen af anden Halvleg nogle 
farlige Angreb, men ellers var 
Kollegiet overlegent. Forwards 
blokerede ligefrem H.’s Maal. De 
førte og centrede, men skyde 
ordentligt paa Maal kunde de 
ikke, og de svage Bolde, der tril
lede ind mod H.s Maal, havde 
den gode Maalmand let ved at 
tage.

Kollegiets Forsvar spilledegodt, 
endog bedre end Forwards. Her 
var det særlig den højre Side, 
som var god, men: Skyd noget 
mere paa Maal og lad være med 
at føre saa langt ind. b-s.

* * * 
Hellerup Kommunesk.—S. A. K 

(1-2).
Lad Bolden gaa fra Mand til Mand, 

mens kækt I stormer frem, 
Det Hold, der spiller Sammenspil, 

bær snarest Sejren hjem.
Brug din Forstand og se dig for og 

spark i rette Tid, 
Hvis ikke, faar du ingen Ting for al 

din Kunst og Flid.
Spil sammen! Spil sammen!
Med dette Raad stillede vore 

smaa Spillere mod Hellerup Re
alskole Mandag den 4. Juni paa 
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Banen ved Phistersvej. Kollegiet, 
der i første Halvleg spillede mod 
Vinden, viste sig overlegent og 
der førtes et stillestaaende Spil 
foran Realskolens Maal. Kollegiet 
fik 1 Maal ved Tranekjær. — I 
2. Halvleg gik Spillet paa samme 
Maade, kun fik Realskolen ved 
et hurtigt Fremstød et Maal; 
men noget før der fløjtedes af, 
kom den lille Finn Hansen til at 
skyde Maal.*)  Det rigtige Resul
tat var altsaa en Sejr for Kolle
giet med 2 Maal mod 1. P h.

Diskussionsklubben.
Den 12. Juni: Hr. Bæk; »Per Gynt-.

Hr. Bæk havde i Aar atter været saa 
venlig at følge Formandens Opfordring 
til at holde et Foredrag i Diskussions
klubben. Skønt Formanden ikke syn
tes om det Emne, Hr. Bæk havde valgt, 
nemlig Henrik Ibsens »Per Gynt«, og 
maaske derfor, maaske paa Grund af 
Eksamenstravlheden ikke indfandt sig 
(til Trods for, at der blev sendt Bud 
efter ham), blev Foredraget, ypperligt, 
som det naturligvis var, hørt med stor 
Interesse af alle, ogsaa af den, der ikke 
er særlig bevandret i Litteraturen.

»Bliver Mødet ikke tilfredsstillende«, 
sagde Hr. Bæk til Indledning med et 
lunt Smil, »saa er det hverken Ibsens 
eller Formandens, men udelukkende 
min Skyld«. Hr. Bæk behøvede dog 
ikke at nære Bekymring herfor. Hr. 
Bæks Hensigt med Foredraget var at 
give os Lyst til at læse Ibsens Værker 
engang, naar vi fik Tid og Lejlighed, 
og han har sikkert naaet det for de 
flestes Vedkommende.

Henrik Ibsen var, da han skrev »Per 
Gynt«, endnu ikke blevet berømt, skønt 
han havde skrevet flere Værker, som 
senere er blevet meget beundrede, bl. 
a. »Kongsemnerne«. Han var Pessi
mist og fandt sine Landsmænd snæver
synede og egenkærlige. I »En Broder 
i Nød« skammede han dem ud, fordi 
de ikke kom Danmark til Hjælp i dets 
Kamp mod det overmægtige Preussen 
1864. Dette Digt er skrevet paa en 
Rejse, som gik til Tyskland og Italien. 
I Rom undfangede han, næsten som 
ved en Aabenbaring, Idéen til »Brand«, 
Dramaet om det ideelle Menneske, om 
Manden, der er, som en Mand bør 
være. I »Per Gynt«, som kom noget 
senere, skildres derimod Gennemsnits
mennesket, som Ibsen mente, at det 
var: Den vege, vaklende Person, som 
kun er stor i sin egen Fantasi —- og i 
Munden. »Brand«s bærende Tanke er: 
»Det, som du er, vær fuldt og helt.« 
»Per Gynt« er derimod »en Brøk i 
stort og smaat, en Brøk i ondt og 
godt«. Det er Nordmændene, som Ib
sen her dadler for deres Uvirksomhed 
og Lyst til at gaa udenom. Hr. Bæk 
læste nogle Akter op for at give et 
lille Indblik i Handlingen. I Skildrin
gen af Per Gynts Liv blandt Troldene 
er der mange Hip til Nordmændene. 
Ude blandt Menneskene hedder det: 
Mand, vær dig selv! Blandt Troldene 
(Ibsens Landsmænd) derimod: Trold, 
vær dig selv — nok!

Skønt Ibsen er Pessimist, viser han, 
at han har Tiltro til Kvindens Karak
ter, i Skildringen af Solvejg, som tro 
venter paa Per Gynt, mens denne flak
ker om i fremmede Lande, og tilsidst 
bliver hans Redning.

Efter Foredraget foretoges Formands
valg. Paa Trods af Traditionen valg
tes en Elev i I. O., men Skjelsø er jo 
baade erfaren og præsentabel, som en 
af d’Hrr. udtrykte sig, saa vi kan godt 
lade være at bryde os om gamle For
domme.

Sekretær.

*) Dette Maal blev efter Protest fra 
H. Realskoles Side erklæret for ugyl
dig trods Dommerens Kendelse; 
Kampen staar da 1—log Kollegiet 
bliver kun Nr. 3 i Turneringen.

Rß/ynp hl Mellemskolen, næsten 
DugUl ubrugte, saa gode som 
nye, faas billigt hos

ARNE SKJELSØ, I. Gy.
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HOLGER FREDERIKSEN 

FOTOGRAFISKE ARTIKLER
Ordrupvej 100. — — Telefon Ordrup 710.

Sin Vindjakke og Regnfrakke, A 
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, A

Matr osdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Hammønd Benklæder a
af bl aat Cheviot, Khacki og Vindstof B

køber man i A
Spejder Depotet :: Nørregade 14. ▲

Telefon: Central 3186. W
Alt stærkt og billigt. B

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
™g?3d Fredensvej 73 T,,g7O3d'

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen =
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

Gharlottenlund Materialhandel
(Kolonial & Vin

GEORG PETERSEN J
I fernbanevej 13 - Tlf.Ord.367 ■

Husk Mor
paa at købe 

HOLMS 
MALT-KAFFE 

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 4EL

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15
1. Kl- Reparationsværksted 

Moderate Priser.

SP’s Th. Hansens
Kager, Is & Konfectarer. 

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.
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Annonceagent søges!
Skal være flink til at løbe, 
gaa, staa, springe, slaas og 
være høflig.

Redaktionen.

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.

Ch arl oft e n lun ds 
Tapetlager.

Eneste 
Special- Forretning.

Lindegaardsvej 38.
Telefon Ordrup 412.

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlotten Lund Afdeling,
:: Fredensvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 31/, °la P- a. paa almindel. Vilkaar.

4 % P- a. Paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3‘A »/»

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

gNgr Indbetaling af Skatter.

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrupvej 107.

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
— TELEFON 2 5 ORDRUP —
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dj o Idttv ar terets ^Magasiner
Sllexis TOvem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

bfi 111111 in i 11 n 11 nn 11 iTiriTi rirmi

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).

BCiniiinTiininiiiinnnnnnniiB
O tuf Sfietsen

SK ød- og SHæsSte-Kldsadg.
Telf. Ordrup 47.

gjægers6org Sdllé 23.

E. Hasselholfs
■ i*r Cigarforretning og Kiosk -w ■

Lindegaardsvej 9 
Telf. Ordrup 1504.

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

31ToM 3 Viggo Byrum 3 yrsM 3
CYKLEFORRETNING
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W. T. Ebbesens EftP
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

VALD. NIELSEN 
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække, 
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

A. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER /. TOBAKKER ;. CIGARETTER

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

*^ji Jægersborg Allé
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

«I 
*

Blomsterforretningen 
„Le Jardinier“, 
Jægersborg Allé 6. 
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri. 

LUDVIG E. BOA.
= Moderne Binderi. =

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. 
Cykler opbevares for Vinteren.

Alb« Schimmel,
Skrædder.

Lindegaardsvej 10»
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN
JÆGERSBORG ALLÉ 28

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.

P. Nielsen,
<Skotøjsreparation. 

fJernGanevej 13.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.



»HØJEN 95Frugtforretningen „Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.
Varerne bringes overalt.

Ærbsdigst G. BELLING.

\1------- ---------- -- ---------=17
’ Ida & Gustav Krog M

Fotografisk Atelier. 
Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Gharlottenlund. J

Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I
11 ^Plader og 3-ilms fremkaldes, og Stilleder forstørres for Slmatørev. IV
il _____________________—. - D

HED DA HALLAGER
TANDLÆGE

FREDENS VEJ 48

Lingeri-Magasinet
(NANNA JESPERSEN)

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

A Sk©tøjs-B®piati@n Å
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 Eame-Garderobe. —
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„CHROMSAALEN”
Jægersborg Allé 20 leverer vandtætte Saaler

2 å 3 Gange stærkere end almindeligt Læder.

åRske/juset, Ordrupvej Ild, 
anßefaler sig med altid første SKlasses &isß. 

Uårerne Bringes overalt. ^elf Ordrup 1829.
^Sr6ødigst Ofr. Sørensen.

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.

KFN B^rnstor^svei IR 1 V U L H Hi- af Maltegaardsvej Telefon g
--------------------- anbefaler sig til det ærede Publikum.------------------------- I
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