
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


ST. ANDREAS KOLLEGIUM

NR. 11 LØRDAG D. 17. NOVEMBER 1917 j 1. AARG.

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Niels Nøjgaard, Skovsh?vedvej 18, Chl., Telf. Ordrup 1635.
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Forlægger: Tage Bjering, Gentofte Allé 14. Hellerup. - Telf. Helrup 754x.

Kasserer: Willy Bøttern, Jægersborg Allé 25.

Lad os se optimistiskt paa Litteraturen!

SØG Digteren gennem Værket 
tilraaber »5900« os. Søg ham 

i hans Lidelser, i hans Kamp. 
Søg Digteren I. P. Jacobsen i 
hans Skrifter, i hvilke han rak
ker ned paa Kristendommen, paa 
alt lyst og godt. Søg Søren 
Kierkegaard i hans ulykkelige 
Digte, og find en knust og haa
net Sjæl, og dan dig et Fremtids
ideal af disse to Skikkelser, hvoraf 
I. P. Jacobsen hører til de mest 
usympatetiske i den danske Litte
ratur.

»5900« siger videre, at en Dig
ter, der i Begyndelsen har været 
opfyldt af Livsglæde, til sidst 
ender i den dybeste Fortvivlelse.

Hvis man gennemgaar Verdens
litteraturens største Forfattere 
gennem Aarhundreders Løb, fin
der man, at de næsten alle er 
besjælede af Glæde over Livets 
Skønhed. Hvor herligt maa det 
ikke være at trænge dybt ind i 
Salmernes Bog, i hvilken David 
fra sin inderste Sjæl gribende 
taler til Menneskehjærtet om Guds 
Kærlighed, om Menneskenes egne 
Kampe og Lidelser for et højere 
Maal og lovsynger Skabelsens 
Skønhed; og hvorledes lærer man 
ikke Livets store Kærlighed at 
kende, naar man læser Bibelen, 

i fra hvilken mange store Mænd 
I har hentet Trøst og Kraft, og 
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hvis poetiske Indhold Tusinder 
har erkendt og modtaget. Hvor 
kan man ikke i barnlig Glæde 
sammen med Homer fryde sig 
over Jordens og Livets Skønhed, 
og kan man ikke ved Dantes 
Haand vandre gennem Helvedes 
Mørke op til Guds lyse, dejlige 
Himmel. Hvilken Hjælp til at 
kæmpe for Idealerne, til at kæmpe 
sig frem til en egen Overbevis
ning om Livets Glæde, faar man 
ikke, naar man studerer Goethes 
og Schillers Skrifter.

Men ikke alene Verdenslittera
turens største Digtere har et lyst 
Livssyn. Ogsaa den danske Litte
ratur præges af en Livsglæde, 
som lyser igennem Folkeviserne, 
Holbergs Skuespil, Oehlenschlä
gers Digtning o. m. a. Hvor er 
man dog glad for at læse noget 
af Christian Winther, »hvis Digt
ning er een stor Glæde over Til
værelsens Skønhed«, eller H. C. 
Andersens smukke Eventyr, om 
hvilke en Forfatter har skrevet, 
at »de bæres af et varmt og fromt 
Hjertes kærlige Forstaaelse af 
Menneskelivet og lyser af Humor«. 
Hvor glad er man ikke, naar man 
har læst noget af disse sunde 
og friske Digteres Værker. Deres 
Bøger lægger man ikke fra sig 
med Vemod, men med Taknem
lighed for, at dehar vist os Livets 
Skønhed og for, at de har styr
ket os i Kampen for Idealerne.

Lad os høre, hvad Grundtvig, 
Stridsmanden iblandt de danske 

Digtere, siger, hvordan han ser 
paa Livet, og hvor han vil, at vi 
skal søge den største Digter paa 
Jorden!

* Aanden oplukked sit Øje . . , 
fandt, hvor- det faldt, 

Gud overalt:
fandt ham i Digterens Sang . . . 
fandt ham i Tidernes Gang; 
synligst og vissest den dog 
fandt ham i Bøgernes Bog.*

Saaledes tænkte en af de stør
ste Skikkelser i Verdenslitteraturen, 
og han satte sig ikke ved sit 
Bord og skrev et Digt om El
skov eller om Maanens Skin paa 
de rislende Vover. Han skrev 
sine Værker paa Erfaringens 
Grund; han havde selv kæmpet 
Livets Kamp, havde sejret og 
ejede den stille indre Glæde, som 
kendetegner alle store Skikkelser 
i Kirken. Han gik ikke, ligesom 
I. P. Jacobsen fra den ene Yder
lighed til den anden, men skrev 
jævnt og dog begejstret.

Tillige arbejdede han for Ung
dommen. Han gav de unge Ide
aler, som han hentede fra Dig
terens Sang og fra Historien; 
for dem skrev han sine histori
ske Værker, men han skrev dem 
i Modsætning til sin Tid fra et 
kristeligt Standpunkt, og den Bog, 
han brugte som Forbillede, var 
Bibelen. Han opfordrede de 
unge til at søge Digteren gen
nem Værket og paaviste, at den 
hellige Skrift er en Bog, der bør 
læses af enhver, ikke blot af 
Præster og andre gejstlige. Der 
fandt han selv Digterens Væsen, 
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fandt han store Kærlighed, som 
han var besjælet af.

Og Grundtvig arbejdede. Han 
digtede ikke blot for at tilfreds
stille nogle melankolske Sjæle; 
han arbejdede for Folket, for 
Staten, og hans Minde lever 
endnu i de herlige Sange, han 
har skrevet, lever i den danske 
Højskole.

Naar man sammenligner I. P. 
Jacobsen og Grundtvig, sammen
ligner alene deres Digtning, hvor 
lille synes os ikke den melan
kolske Digter, der hvert Øjeblik 
sitrer for Døden, mod Grundtvig, 
Kirkens og Folkets Mand, han, 
som ofrede sit Livsarbejde for 
det danske Folk.

Lad os høre hans Ord om det 
glade, sprudlende og daadkraf- 
tige Liv!
»Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord, 
som det, jeg vilde ej med Kongers bytte, 
opklaret Gang i ædle Fædres Spor 
med lige Værdighed i Borg og Hytte, 
med Øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvaagent for alt skønt og stort herneden, 
men med de dybe Længsler velbekendt, 
kun fyldestgjort af Glans fra Evigheden,«

Optimist.

Den ordinære
Generalforsamling.

Mandag d. 12. Nov. holdt Forenin
gen »Højen« sin aarlige ordinære 

Generalforsamling.
Formanden bød de 22 Medlemmer, 

som var mødt, velkommen, og Sekre
tæren oplæste Dagsordenen: 1) Aars- 
beretning, 2) Regnskabsaflæggelse, 3) 
Fastsættelse af Love, 4) Bestyrelsesvalg 
og 5) Eventuelt.

Aa B. Schmidts Beretning blev gan
ske kort, da alt var kendt fra Refera

terne i »Højen«. Af Regnskabet blev 
kun Hovedposterne læst op, da Kasse
reren var fraværende, og det hele skal 
forelægges revideret efter Oktober Kvar
tals Udløb.

Ephoren, P. Meyer, læste derpaa et 
af Bestyrelsen udarbejdet Lovforslag 
op. Dette vedtoges (med en lille Æn
dring) Paragraf efter Paragraf, og 
næsten paa alle Punkter med stor 
Majoritet.

Nu kom Bestyrelsesvalget, Dagens 
mest spændende Begivenhed. — C. J. 
Reddersen valgtes efter Bestyrelsens 
Forslag til Redaktør (19 Stemmer). 
Som Ædil havde Bestyrelsen opstillet 
B. Wolontis, som dog nægtede at mod
tage Hvervet, Man foreslog nu dels 
S. Petersen, dels Aa. Roussel. Efter 
to Omvalg fik S. Petersen 10 Stemmer, 
medens Roussel maatte nøjes med 9. 
Til stor Triumf for flere Mennesker, 
som brølede svært op i samme Anled
ning, blev J. Moltke Sekretær — Emil 
Frederiksen var foreslaaet af Bestyrelsen. 
Han fik 8 mod Moltkes 11 Stemmer. 
Torben Ørum modtog Kassererposten 
med 15 St. mod 7, som faldt paa for
skellige andre. —

Hidtil havde der været mere eller 
mindre livlig Diskussion, nu da W. 
Kierulff fremsatte et Andragende om 
en Oave paa 10—20 Kr. fra »Højen« 
til den i Pengenød stedte Musikfor
ening, blev Diskussionen til Tider hid
sig, saa hidsig, at et Par frygtsomme 
Sjæle fra I. Gy. vovede sig i Felten og 
afslørede skandaløse Forhold indenfor 
M.-Foreningen. Enden blev dog, at 
Hjælpen bevilgedes, og dermed afslut
tede »Højen«, som imidlertid havde 
faaet et Leve, sin første ordinære Gene
ralforsamling.

PRÆMIEOPGAVE.

Vi udsætter en Check lydende paa 
3 Kroner til den, som kan komme med 
det bedste Forslag til en Gaade, en Præ
mieopgave eller lignende — med Løsning 
naturligvis. Besvarelser maa være Kedak-

Hænde senest d. 2. Decbr.
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Foreningen 
„Højenes Love.

I. Foreningens Formaal.
§ 1. »Højen« er en Forening 

af Elever paa St. Andreas-Kolle
gium, hvis Formaal er at give 
Medlemmerne Lejlighed til ved 
Selvvirksomhed at prøve og øge 
deres aandelige Evner.

§ 2. Dette Formaal søges 
særlig opnaaet ved:

a) Afholdelse af Møder,
b) Udgivelse af et Skoleblad.
§ 3. »Højen«s Virksomhed, 

baade ved det talte som skrevne 
Ord, skal være baaren af sæde
lig Alvor og tilstræber at udbrede 
og højne Interessen for sjælelige 
og ideale Værdier.

II. Møderne.
§ 4. Paa Møderne er ingen 

Art af mundtlig Fremstilling ude
lukket. Der kan saaledes holdes 
enten a) Foredrag, baade med 
og uden Diskussion eller b) Op
læsning og lign.

§ 5. Ved Siden af Tanker
indholdet (se §§ 1, 3) lægges der 
særlig Vægt paa korrekt og klar 
Fremstilling, frit og levende Fore
drag samt dannet Optræden.

III. Bladet.
§ 6. Bladet bærer Foreningens 

Nav<n, og søger at virkeliggøre 
dens Ideer (§§ 1, 3, 5). Bladet 
skal ogsaa være et Udtryk for 
Hovedstrømningerne i Skolens 

og Elevernes Liv og et Bindeled 
mellem Skolen paa den ene Side 
og saavel forhenværende Elever 
som de nuværende Elevers Hjem 
paa den anden Side.

§ 7. Artiklerne skal være af 
et lødigt Indhold, men derfor er 
humoristiske Ting og Karrikatur 
ingenlunde udelukket. Problemer 
kan sættes under Debat, dog 
ikke uden den ved Bladets Ka
rakter som Skoleblad givne Ind
skrænkning, og Diskussionen 
skal ikke udarte til personlig 
Polemik. Elevernes Artikler maa 
bære Præget af en omhyggelig 
Udarbejdelse.

§ 8. Ogsaa gamle Elever og 
andre interesserede kan skrive i 
»Højen«. Indlæg fra Lærernes 
Side er velkomne.

IV. Medlemmer.

§ 9. Alle Gymnasiets og Real
klassens Elever, der er villige til 
at udføre det af Foreningens Ar
bejde, som maatte blive paalagt 
dem med tilbørlig Hensyntagen 
til eget Initiativ, kan blive Med
lemmer.

Det aarlige Kontingent er 0,50 
Kr. Gamle Elever kan være Med
lemmer af Foreningen mod at 
erlægge Kontingentet.

§ 10. Udelukkes kan enhver, 
der enten ikke betaler Kontingen
tet eller forstyrrer Foreningens 
Arbejde og bringer den i Van
rygte paa Skolen.
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V. Bestyrelse.
§ 11. Foreningens Bestyrelse 

bestaar af Formand, Redaktør, 
Ædil, Kasserer og Sekretær.

Formanden, der saa vidt mu
ligt skal være fra 3. Oy., vælges 
paa Skoleaarets sidste Møde, de 
andre Bestyrelsesmedlemmer paa 
den ordinære Generalforsamling.

§ 12. Bestyrelsen bistaas af 
en af Kollegiets Lærere som veto
berettiget Ephor; Ephoren ud- 
nævnes af Kollegiets Rektor.

§ 13. Bestyrelsen skal sørge 
for:

a) at Foreningens Arbejde ud
føres efter Lovene — og er for
pligtet til

b) at holde et Bestyrelsesmøde 
mellem 2 Foreningsmøder.

§ 14. Bestyrelsen har Ret til 
at udelukke et Medlem paa Grund
lag af § 10.

VI. Generalforsamling.
§ 15. I November Maaned 

holdes den ordinære Generalfor
samling, hvor Bestyrelsen aflæg
ger Beretning og Regnskab, og 
hvor de i § 11 nævnte Besty
relsesmedlemmer vælges.

§ 16. Til en ekstraordinær 
Generalforsamling kan der ind
kaldes af Bestyrelsen, naar denne 
finder det nødvendigt, eller naar 
V3 af Foreningens Medlemmer 
forlangen det.

§ 17. Paa Generalforsamlingen 
afgøres alt ved simpel Majoritet; 
dog kan Tilføjelser til Lovene 

eller Ændringer i dem kun ved
tages ved Vs Majoritet. Stemme
berettiget paa Generalforsamlin
gen er enhver, der har været 
Medlem af Foreningen i 2 Maa- 
neder.

VII. Foreningens Opløsning.
§ 18. 1 Tilfælde af Forenin

gens Opløsning bedes Skolens 
Rektor at opbevare et eventuelt 
Overskud, til det kunde finde 
Anvendelse i et lignende frem
tidigt Elevforetagende.

—>»»««<•

Indledning om Folkehøjskolen 

til Fortælling om

„8 Dage paa en Højskole“
(Vallekilde). 

Af J. Ballin.
Hvad solskin er for det sorte muld, 
er sand oplysning for muldets frænde; 
langt mere værd end det røde guld 
det er: sin gud og sig selv at kende,

Saaledes synger Grundtvig ved
Aabningen af Marienlyst Høj

skole og i disse for ham saa 
karakteristiske, skønne og ind
holdsrige Strofer findes flere af 
hans Hovedideer om Ungdoms- 
opdragelsen og dermed om» Folke
højskolen«.

Grundtvigs største, mest geni
ale Tanker, der først og frem
mest vil bevare hans Minde, gæl
der Ungdommen og dens Op
dragelse. — Han hævder, at 
Ungdommen er en stor Tid for 
sig, der hverken er Barndommens 
sidste Stadium eller en færdig ud
vokset- Alder. Nej, Ungdomstiden 
— Overgangsledet — er et af 
de allervigtigste Afsnit i et Men
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neskes Liv, og det gælder om 
at gøre den saa rig og stor i 
sig selv som mulig og i den 
lægge et Fundament — give en 
Retning for Livet —, saa den 
Unge med Aarene kan blive et 
godt og nyttigt Medlem af sit 
Samfund og selv leve et skønt 
og aandeligt rigt Liv. — Disse 
Tanker er i og for sig ikke nye; 
saa Grundtvigs Stordaad bestaar 
egentlig ikke i at have fremsat 
dem, men i det at have givet en 
hel ny Løsning paa Spørgsmaa- 
let: »Hvordan skal vi udføre 
disse Ideer?« Grundvigs Løsning 
af dette Problem er en pædago
gisk Bedrift af vældig Betydning. 
Den danske grundtvigianske Fol
kehøjskoles bedste Skud er den 
praktiske Udførelse af Grundtvigs 
Tanker; vel har Højskolen ud
viklet sig og forandret sig i Aare
nes Løb, men de store Grund
principper er stadig Grundtvigs.

Ja, nu ønsker 1 jo selvfølgelig 
klart at faa at vide, hvad Grundt
vigs Højskole da vil. Men det 
er slet ikke saa let en Sag at 
definere det. Dog vil jeg i det 
følgende forsøge at opstille Fol
kehøjskolens Hovedprogram:

Den vil opdrage alle Rigets 
unge Mænd og Kvinder ved at 
oplive dem langt snarere end op
lyse dem, ved at vække de ideale 
Kræfter og uvide deres aandelige 
Horisont, ved at bibringe demen 
Livsanskuelse paa kristelig, natio
nal og menneskelig Orund. End
videre søger Højskolen at give 
sine Lærlinge en Slags Almen
dannelse — en bred Folkekultur. 
Som sidste Led kommer den Op
lysning, der følger med, ved at 
komme i Berøring med mange af 
Aandslivets Frembringelser, men 
— ja hør nu denne Eftersætning,

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres.

Husk Mor
paa at købe HOLMS 

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

BARBER- &

FRISØRFORRETNINGEN

1 Fredensvej 1
anbefaler sig.

CHR.PAULSEN
SALG AF BREININGS 
TOILETARTIKLER

JÆGERSBORG ALLÉ 28
TELF. ORDRUP 536

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 1? og 512S. EBBESEN
MEL S GHYN 

Korn & Foderstoffer

Tlf, Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrupvej 107«
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^old/warterets ^Magasiner
31 lexis 33rem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER 

VIND UESPOLERING 
OLASFORSIKRING 

TELEFON 2 5 ORDRUP

■■■■■■■■■■■■■■■■
J E. Hasselholfs “
■ ær Cigarforretning og Kiosk ■
■ Lindegaardsvej 9 ■
_ Telf. Ordrup 1504. "

■ Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- ■
Si dets bedste Firmaer. S

s“ Vindjakke og Regnfrakke, 
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, 
Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Hammond Benklæder
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 

køber man i

Spejder Depotet : Nørregade 14.
Telefon: Central 3186.

== Alt stærkt og billigt. —
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at I ikke ogsaa skal begynde med 
at misforstaa Højskolen. — Høj
skolen vil for ingen Pris være 
et Fortsættelseskursus for Folk, 
der kun har Folkeskolens Lær
dom. Det gælder ikke i første 
Række paa Højskolen om at sup
plere den mangelfulde Kundskabs
masse, men at oplive, vække et 
rigt Personlighedsliv, give en Livs
anskuelse og en Art folkelig Dan
nelse. At Højskolen ved Siden 
af disse store Maal ogsaa oplyser 
er kun godt — men det er ikke 
Hovedmaalet, døm altsaa ikke 
Højskoleopdragelsen saadan:

»Hvad kan man vel lære paa 
henholdsvis 3 og 5 Mdr.?«

— Naturligvis oplyser Højsko
len ogsaa, thi det er netop ved 
at føre Lærlingen ind i Histori
ens, Aandslivets og Videnskaber
nes Férige, at man søger at følge 
det store Program. Men Oplys
ningen er ikke skematisk Kund
skabsfyldning, saaledes som den 
ofte er det i de højere Gymna
sier og maa være det, fordi der 
følger en Eksamen, som kræver 
det og det lært. Nej! der gives 
overhovedet intet Skema — paa 
Højskolen —, for hvad der skal 
gennemgaas og Eksamen er 
bandlyst og kendes ikke her. Thi 
læg vel Mærke til dette: Høj
skolerne vil ikke opdrage een 
bestemt Klasse Mennesker, der 
ved en Eksamen kan faa 
Adgang et bestemt Levebrød, 
og i Stedet for det naturlige 
Haandens Arbejde vælger Hjer
nens — fordi det skal være 
finere-! Nej og atter nej, Folke
højskolen vil opdrage alle] den 
sætter alle Arbejder højt, det gæl
der for den blot om, at man 
lever et rigt Liv og udfylder sin 

bestemte Plads i Samfundet paa 
bedste Maade!

1 Følge Tyskeren Dr. Hollmann, 
der har skrevet en meget an
skuelig Bog*)  om den danske 
Folkehøjskole, som han har stu
deret indgaaende, bygger Folke
højskolen »paa to Grundsætnin
ger. Den ene bestaar deri, at 
Historien er Tyngdepunktet i al 
human Dannelse, den anden deri, 
at i den historiske Undervisning 
er Lærerens aandfulde mundtlige 
Fremstilling Hovedsagen*  — .Dette 
er i Virkeligheden den røde 
Traad, der gaar gennem hele Un
dervisningssystemet, hvis man 
overhovedet kan tale om et egent
lig System, der hvor Lærerens 
Personlighed i første Række be
stemmer Emnerne og til Dels 
Arbejdsmaaden og i det hele taget 
spiller en mægtig Rolle, der helt 
præger Skolen. Af den Grund 
er alle Landets mange Skoler 
saa forskellige.

*) Ikke som der i sidste Nr. stod 
»det bedste Værk om d. d. H., som 
vel findes«, det bliver vel L. 
Schrøders »Den nordiske Folke
højskole« eller et andet af de 
mange store danske Værker om 
dette Emne. Den »tyskerbegejst
rede« Eftersætning i Referatet var 
altsaa noget malplaceret!

Folkehøjskolen er det talte — 
det levende — Ords Tumleplads. 
I tre—fire Foredrag hver Dag 
fortæller Lærerne, og i Spørge
timerne løser de mange af Lær
lingens Vanskeligheder. Diskus
sioner mellem Lærer og Lærlinge 
eller mellem disse indbyrdes er 
meget almindelige; og i den hyp
pige Sang kommer det levende 
Ord da rigtig til sin Ret!

I Foredragene bliver der først 
og fremmest fortalt Historie: 
Danmarkshistorie, Bibelhistorie, 
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Verdenshistorie, Kulturhistorie og 
Kirkehistorie, kort sagt, man prø
ver paa at bibringe en Slags Al
mendannelse, hvorved der her 
förstaas: »Kendskab til Grund
trækkene i den historiske Ud
vikling paa de forskellige Kultur- 
omraader og Forstaaelse af Nuti
dens Kulturarbejde«------ Frem
stillingen er ikke som en Lærebogs, 
idet den ingenlunde søger at give 
hele Historien, men kun dens 
store Knudepunkter eller grove 
Hovedlinjer, altsaa hvad der efter 
Lærerens Skøn kan have særlig 
Betydning for Lærlingene; der 
er jo ogsaa Grænser for, hvad 
man kan naa i Karlenes 5 og 
Pigernes 3 Mdr.s Kursus.

1 andre Foredrag kan Læreren 
enten fortælle om geografiske, 
naturvidenskabelige eller sociale 
Emner. Der er ikke det Emne, 
som en dygtig Højskolelærer ikke 
kan faa noget godt ud af. Selv 
lettere Filosofi kan han give sine 
Elever. Men overalt maa hans 
Personlighed staa bagved og 
lyse gennem Stoffet og oplyse 
det! Han skal ikke lægge an paa 
at give Emnerne paa den mest 
videnskabelig tørre Maade, men 
han skal gøre Talen saa levende 
som mulig og sørge for, at den 
kommer til at betyde noget for 
Eleverne; han kan godt undlade 
at sige, naar Hamurabi II levede 
(Fødsels-, Døds- og Regerings- 
aar), men han skulde gerne dvæle 
ved hans Lovgivning — hvis 
Talen da falder paa den Tids
alder — og derved faa Lejlighed 
til at give sine Lærlinge lidt Mo
ralfilosofi og nogle gode Raad 
for Livet.

Det er paa Højskolen, at man 
har fundet paa at fortælle Mate
matik og Naturvidenskab histo

risk i Stedet for som uforstaae- 
lige Systembygninger, hvis Sam
mensætning og Betydning den 
arme Elev ikke kan forstaa. Den 
berømte Videnskabsmand Paul 
la Cour er begyndt med denne 
historiske Undervisningsmetode, 
og hans Erfaringer viser de bed
ste Resultater. Nu fortæller man 
mange Steder, hvorledes Mate
matikken er bleven til Sætning, 
ja endog, hvorledes Talsyste
merne er fundet, og hvilken Be
drift det — f. Eks. — var da 
Hinduerne fandt Nullet — dette 
for dem saa karakteristiske Tegn. 
— Det samme kan gøres med 
Naturvidenskaberne, der derved 
faar langt mere historisk Liv og 
Betydning for den enkelte Lær
ling.

Foruden Foredragene beskæf
tiges Eleverne ogsaa med lidt 
Undervisning i de elementære 
Fag, de kun mangelfuldt har lært 
i Barneskolen eller glemt igen. 
Fag saasom Skrivning, Regning, 
Højtlæsning, dansk Stil o. s. v. 
Men dette optager ligesom Haand- 
værkerafdelingen og Landbrugs- 
afdelingen paa enkelte Skoler kun 
forsvindende lidt Tid, da det kun 
betragtes som Biting paa den 
Skole, der ikke vil være Fag
skole. Her er netop Hovedfor
skellen mellem Landbrugs- og 
Højskoler. De fleste Landbrugs
skoleelever er for Resten ogsaa 
gamle Højskoleelever efter Prin
cippet: først oplive saa oplyse!

Gymastikken indtager en meget 
vigtig Plads paa Højskolen. Den 
drives rationelt og der opnaas 
ofte glimrende Resultater. — — 
Om Aftenen læses der til Tider 
litterære Værker højt.

Saa vidt om Højskoleunder
visningen. (Fortsættes).
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A. FONNESBE

TELEFON

6 3 12
MARTIN S

6 Q ØSTERB
”SKRAASFOR

t '
Stort og fikst UDVALG i 

pyntede og upyntede HATTE.

Stadig Tilgang af Nyheder.

For at give Plads til
JULE-UDSTILLINGEN

sælges alle Hatte i November Maaned til
MF* ekstra nedsat Pris.
Nye moderne BLOMSTER til Hatte 

og Selskabsbrug.

Ægte Esprit og Fantasifjer.

Store Partier efter Vægt.
Brede Helsilke i Moiré Taft og Liberty l alv Pris. 
særlig til HAAR-og SKÆRFBAAND nd,v 1 * * °' 

Stort Udvalg i SILKE-TASKER og SKIND-TASKER.
Et Parti sælges ekstra billigt

Lommetørklæder
i enestaaende Udvalg i

Silke og Kammerdug med Blonde, 
Broderi og Navn

«««« alle PRISER. « « « «
Pynte-Forklæder.

Fjer Boa. Marabou Boa.
Uldne Strømper. Uldne Handsker.

Stort l
i Messaline, Ci 

Flonels

Silke Skørter oi
alle Farver

Silke- og Kr 
l

Fine Amerikansk 
Ekstrc

Silke Ha

Store flotte Gepiir 
runde, Jal

1,48 i 95, 2,35, e
Værdi in<

Store Partier1 == med;
65 0., 3
95 0-, 3

Dame-Undertrøjei
98 0., 135

JERSEY DAME BENKLÆDER, meget stærk
Størrelse I 6 Kr. 50.

Se Vinduerne og Uds
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C H’S UDSALG
ØRENSEN

ROGADE RQ
TRIANGLEN;: W

TELEFON
6 3 12

J d v a 1 g 
epé d'Chine og 
Bluser.

1 Moiré Skørter 
og Priser.

lipling 
.angschaler.
? Silke-Strømper, 

Pris.

ndsker.

(raver, 
æt & Matros Facon 
kstra store 3,35, 
Itil 8 Kr.

ilas Batist Kraver 
; c h w e i z e rBroderi 
Stk. 1,85, 
Stk. 2,75

„New York“
, 165, 200.

f"
* stribede °s g,atte en2el- 

UUVdlg skeFløjlertil Kjoler,Bluser 
og hele Dragter 350 Mtr., 450 Mir., 550 Mtr.

Prima Helsilke Duchesse til Kjoler,
dobb. Bredde, 785 og 1050 pr. Mtr.

Enkeitbredt prima Helsilke Duschesse
400 og 575 pr. Mtr.

Moderne brede Kjoleblonder
200 og 250 pr. Mtr.

Silkeblonder alle Priser, 
alt i stort UDVALG.

*
Store Partier prima Traad-Kniplinger, 

alle Bredder, til Lagener
og Pudevaar 38 0., 48 0., 55 0., 68 0., 72 0.,

82 0., 95 0., 105 0., ca. halv Pris.

Et stort Parti 
hvide og Ecrü Plauner Borter 

fra 5 til 10 ctm.: Bredde 4l/a Mtr.
for 68 0. og 1,60.

3000 Mtr. moderne broderede 
Tülls Mellemværk til lh af Værdien, 

4V2 Mtr. 5 5 0., Værdi 220. 
4\/2 Mtr. 9 5 0., Værdi 380. 
4V2 Mtr. 140 0., værdi 560. 

-

e, svære og varme, graa, sorte og hvide 
Størrelse II 5 Kr. 75.

ti 11 ingen ved Porten.
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Skatter I nok Naturen 
herude?

JA skatter I, som bor herude, 
rigtig den dejlige Natur, her 

altid er, og den friske og sunde 
Luft, I indaander, medens Kø
benhavnerne maa nøjes med en 
af Støv og Røg fyldt Atmosfære? 
Tænker I nogensinde paa, hvor 
godt vi har det i Modsætning 
til vore københavnske Skole
kammerater? Følg dem en Dag 
derind i den støjende og usunde 
Hovedstad. I vil ikke udholde 
at være der mere end een Dag 
ad Gangen. Flygte vil I, ud til 
vor skønne, rolige Villaby. Gan
ske vist har København baade 
Parker og skønne Anlæg, men 
kan det sammenlignes med vor 
Dyrehave eller med Øresund?

Ingen Skole i hele Kongens 
København, end ikke de bedste, 
har en Legeplads som vor, om- 
krandset af Elme og store, skygge
fulde Asketræer. Ikke desto min
dre faar sidstnævnte Træer mange 
Forbandelser i Gymnastiktimen, 
da de hindrer et godt Hjørne
spark. Og ligger Skolebygningen 
ikke skønt med Udsigt over alle 
Berlings Marker, hvor vi kan 
følge Bondens Arbejde Aaret 

igennem; om Efferaaret, naarJor
den piøjes, harves og tromles 
og Kornet saas, om Foraaret, 
naar Kaalen plantes og til sidst 
om Efteraaret igen, naar baade 
Korn og Kaal høstes ind. I har 
vel alle lagt Mærke til det sørge
lige Syn, at Kaalen i Aar næsten 
helt er bleven ødelagt af Lar
verne?

Bag Kollegiets røde Mure stræk
ker sig den dejlige, store Have, 
hvis Træer i Frugttiden bugner 
af saftige Æbler og Pærer, og 
paa en mystisk Maade lokker 
Fodbolde over Gærdet, der græn
ser til Legepladsen. Henad Klo
sterhavens grusbelagte Gange 
vandrer daglig Skolens Præster 
bedende og læsende Breviarbøn
ner. 1 Hønsegaaiden flokkes 
Dyrene om den altid smilende 
Broder Banzer. Næsten midt i 
Haven staar Snedkerhuset eller 
Rekreationshjemmet, hvor man 
som oftest træffer den flittige 
Broder Tusindkunstner.

I Haven findes ogsaa en lang 
Kastanjeallé, hvor man kan finde 
Skygge i brændende Sommer
hede eller Læ i Regn og Blæst. 
Gaar man igennem denne, stand
ser man uvilkaarlig foran en lille 
Plet, der er indviet til Jomfru

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

faas kun hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
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Maria. Paa en Sokkel af Mur
sten er rejst en smuk Statue, 
der fremstiller den salige Jomfru 
med Jesusbarnet paa sine ømme 
Arme. Den staar paa et ret højt 
Sted i Haven, hvorfra man faar 
et smukt Billede af hele Ordrup 
Dal, med dens dampende Mose, 
frodige Enge og velpassede Villa
haver. 1 Berlings Have bliver 
man opmærksom paa den ejen
dommelige Gravhøj. Faar man 
Lejlighed til at se ind igennem 
det store Jerngitter, som lukker 
for den, ser man to, store Sar
kofager, et lille Alter og et Kors. 
Den er nu helt overgroet med 
smaa Grantræer.

Og saaledes kan man gaa alt 
skønt og godt igennem herude 
i Skolens nærmeste Omegn og 
aldrig blive træt af at se derpaa.

Nu harjeg, saagodtjeg kunde, 
skrevet min første Artikel til 
Skolebladet, og jeg haaber, at 
alle mine Klassekammerater vil 
følge mit Eksempel. Lad os dog 
komme lidt paa Gled med Ar
bejdet. Hvad vilde det ikke være 
for en Skam foros, hvis »Højen« 
til den Tid, vi skulde redigere 
den, gik ind.

»Lad os altsaa saa i den Jord, 
de store har pløjet!« B. b.

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389

Leverandør til
Varelotteriet.

Christensen, 
i 7 £indegaardsvej 7 7 

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

Oluf £ange,
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf Ordr. 564.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum med daglige 
friske GRØNTSAGER og DELIKATESSER 

VARERNE BRINGES OVERALT.

Ejnar Kirkebjerg
Boghandel :: Papirhandel 

Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

Gør Deres Indkøb hos 
„HØJEN“s Annoncører.

r- ™Hjemmelavet Kontect
EDLE QVIST

Jægersborg Allé 25
Telefon ORDR. 908.
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ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret 

- - Manufakturforretning. - - 
Egen Systue for Dame-Oarderobe.

Spis Th. Hansens
Kager, Ise & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m, m.

MERKUR
KOLONIALLAGER 
Hyldegaardsvej 24 

Altid billigste Priser.

Chr. Larsens 1. Kl.s Haandskomageri 
Ole Brunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé 

»Tlf. Ordr. 825. Billige Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.»

Da Brugen af Gasbadeovne er forbudt, tillader ■ 
yeg mig at henlede Deres ærede Opmærksomhed _ 
paa mit Lager af Kobberindfyringsovne, som egner — 
sig for saavel Tørv, Brænde som Kul og Koks, H

KunstigeTænder
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 11, Charlottenlund.

Alb. Schimmel, 
Skræder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende_^_^^_^^

■ G. STRØMANN :: Fredensvej 1 :: Charlottenlund. ■
■ Telefon Ordrup 305, 1492 & 195. ■

■ Badeovne. ■
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J SKAKTURNERINGEN |
■ll■llllllllllllllllllllllllll■lllllllOlllnH

VI er begyndt et Revancheparti med 
»Helsingør Skoles Skakklub »Skak«, 

som repræsenteres af G. Ohland og 
E. Lund, de forrige Redaktører af 
»Striks«. Som bekendt vandt »Højen« 
det første Parti, og der knytter sig da 
en Del Interesse om det andet Partis 
Udfald. »Højen« repræsenteres af Gust. 
Garth-Grüner og Aage Børge Schmidt.

SORT

»SKAK«
SORT

»HØJEN«
HVID

1. e7—e5 1. e2—e4
2. Sg8-f6 2. Sgl-f3
3. d7—d5 3. Sbl - c3
4. e5Xd4 4. d2-d4
5. Sb8—c6 5. DdlXd4
6. Lc8-d7 6. Lfl b5
7. Ld7Xc6 7. Lb5Xc6

ab cde f g h 
HVID

Stillingen d. 3. November 1917.

Præmieopgave.
Vi udsætter en Check lydende 

paa 3 droner til den, som leve

rer den bedste Tegning til et 
Hoved (Forsidecliché) til »Højen«.

Tegningen skal altsaa danne 
en Ramme enten om Ordene 
»Skolebladet Højen« eller om 
Ordet »Højen« alene, og skal 
være tegnet med Tush.

Indleveringsfristen udløber d. 
2. Dec.

Fodboldkamp

Den 14. Okt. spillede et Hold 
under lö Aar fra Kollegiet mod 

et tilsvarende fra Skovshoved Bold
klub. Kampen foregik paa Klub
bens Bane, som i Midten og 
særlig foran Maal var en Del 
pløret.

Det var en broget Forsamling 
at se paa; der var vist næppe 
3 Skovsere, som var klædt ens 
paa, en af dem mødte saa galt 
i Matrosbluse og lange Bukser. 
Jeg maa med Skam bekende, at 
der blandt Kollegianere, som 
ellers plejer at være saa temme
lig korrekte i Tøjet, var en, der 
mødte i hvid Sweater.

Efter kort Tids Forløb førte 
Skovserne et Angreb op, som 
vor Maalmand, Anders, dog kla
rede; med langsom Sikkerhed 
førte han derpaa Benet tilbage 
og lod det svinge frem mod Bol
den, som — oh Ulykke — ramte, 
jeg tror det var den lille Wolf- 
brandts Ryg, hvis Elasticitet fik 
den til at fare tilbage, saa den
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 137 Ordrup.
Musik Tapet

A. M. Hirschsprung & Sønner.
Cigarer, Tobakker og Cigaretter.

import af ægte Havanna-Cigarer 
ved B. ROSENBAUM, QQ 
JÆGERSBORG ALLÉ

1 lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

:: Charlottenlund Smørforsyning ::
Telf. Ordrup 267 Lindegaardsvej 21 Telf. Ordrup 267

ly Ida & Gustav Krog
f Fotografisk Atelier. 1
L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. j
I Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I

'/I Omlader og 3-ilms fremkaldes, og Siilleder forstørres for Slmatører. Il* 
. ~J

—Villaer købes og sælges. —
Thureson og Juhl.

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves,
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sad i Nettet, inden Anders fik 
kastet sig over den. Men saa 
var det ogsaa forbi med Skov
sernes Angreb. Næsten hele Re
sten af Kampen stod paa vore 
Modstanderes Banehalvdel, og 
skønt vi havde et Par gode 
Backs at kæmpe med, lykkedes 
det os dog at sætte 4 Maal ind, 
til Trods for de talrige Mordfor
søg, Skovserne iværksatte ved at 
spænde Ben; (hvilket dog ikke 
gav Emil Grund til at lade Skræk
djævlen faa Overhaand over sig, 
som han faktisk lod, hver Gang 
en Modspiller nærmede sig).

Dommeren led aabenbart af 
en slem Øjensygdom og erstat
tedes i anden Halvleg af en ny.

Forøvrigt var det en middel- 
maadig Kamp, og spændende 
var den ikke. Der kiksedes meget 
paa begge Sider, og medens 
Skovsernes Angreb enten var 
dødfødte eller blev forspildte, blev 
der paa vor Side fedtet frygteligt 
i det foran Maal, og Antallet af 
de Bolde, som udover de 4 burde 
have fundet Vejen ind mellem 
Maalstolperne, var ikke faa.

Niels Nøjgaard.

Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder.

—o —
Frk. Mikkelsen. Det er os en stor 

Glæde, at der ogsaa udenfor Skolen 
og udenfor den Forældrekreds, som er 
knyttet til den, findes saa stor og virk
som Interesse for »Højen«. Tak derfor 
og for Deres Artikel, som vi af Plads
hensyn har maattet udskyde til næste 
Nummer. Vi er dem meget taknem
lige for Deres venlige Tilbud, men den 
Lærer, som har dermed at gøre, ser 
sig ikke i Stand til at tage derimod.

—O—

H. O. Deres ene Digt (En Moders 
Sang) kommer i Julenummeret De første 
Vers af det andet er smukt, men det 
forekommer os, at den Slutning, det faar, 
ganske tager Glansen af det. Vi optager 
det ikke.

—O—

9. Deres Artikel optages ikke. Det 
er blot en Gentagelse af, hvad der er 
sagt saa tit ogsaa her i Bladet (selv
følgelig paa en lidt anden Maade), og 
desuden bryder vi os ikke om alt for 
megen Agitation i denne Sag.

Til Annoncørerne!
Julen nærmer sig — og med den Travlheden og vort 

ulenummer. Sideantallet og Oplaget vil blive betydelig 
forøget. Undlad derfor ikke i Tide at tegne dem for en 

„JULEANNONC E“.
d. v. s. en smuk Annonce, en Annonce, som tager sig ud, 
en Annonce, som alle ser, med andre Ord: en stor Annonce!

ARNE HINDSHOLM.
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Den 14. Oktober skiftede Kollegiet 
Rektor. Pastor Nøsen blev udnævnt til 
Pastor Drostes Afløser, hvorefter sidst
nævnte overtog P. Nøsens tidligere 
Post som Generalpræfekt.

Denne Udnævnelse kom temmelig 
pludselig, men ikke desto mindre mær
kede man kun lidet til Forandringen 
.... alt gik og gaar sin støtte Gang.

I Internatet gratulerede en af Ele
verne P. Nøsen, hvorefter denne holdt 
en lille Afskedstale som Oeneralpræ- 
fekt. Han takkede for Lykønskningen, 
endskønt man — som han sagde — 
ikke plejer at gratulere, naar der bliver 
lagt en tung Byrde paa ens Skulder. 
Endvidere udtalte han, at han maaske 
havde været streng — den ny General
præfekt vilde med sin Alder og sin 
Erfaring sikkert blive langt mildere — 
men Internatet og Arbejdet der havde 
altid været ham kært, og det var med 
Sorg, han forlod det.

Ved den første Karakteroplæsning 
sagde P. Droste, at det kun var et Per
son- ikke et Systemskifte, der var sket, 
og at Internatet vilde vedblive at gaa 
i det gamle Spor. — For Resten har 
P. Droste indført et Par mindre For
andringer i Reglementet.

Den ny Rektor ønskes Held og Lykke!
—o—

Søren Gradman fra 4. F. havde en 
Dag i Frikvarteret et Uheld, som vid
underligvis ikke fik særlig slemme Føl
ger for ham. Mælkevognen (var det 
Kuskens Skyld?) fik paa en eller anden 
Maade hans Ben kørt over, men hvor
dan det saa gik eller ikke gik: hanslap 
med, at maatte holde sig hjemme et 
Par Dage.

— o—
/ Cyklestalden blev for nogen Tid 

siden en splinterny Kæde stjaalet. — 
Det er forhaabentlig ingen Dreng her 
fra Skolen, der er Tyven; det vilde da 

være for galt om man ikke kunde have 
sin Cykel i Fred for Kammeraterne! 
. . . For Resten kan her være Lejlig
hed til et Par Ord om Cyklestalden.

Som vi alle har lagt Mærke til, er 
Snedkeren i Lag med at sætte Tag 
over en Del af den, og forhaabentlig 
er den snart i en saadan Stand, at man 
kan have alle Cyklerne i Ly for Regn 
og Sne. Den bliver vel ogsaa forsynet 
med lidt flere Stativer, saa alle Cykler 
kan faa Plads i disse.

Saa staar kun tilbage at haabe, at 
de enkelte vil være lidt mere næn
somme overfor Medmenneskers Cykler 
og ikke som nu kaste dem omkring, 
rive dem fra hinanden, vælte dem osv. 
for at faa deres egne frem.

—o—
Andreasfesten. Programmet til d. 30. 

November er snart i Orden. Kollegiets 
Musikforening vil give ca. 7 Numre, 
Pastor Menzingers Hornorkester spiller 
2 Stykker, et Sangkor under Hr. Jør
gensens Ledelse giver et Par Sange til 
Bedste og ligeledes et Kor med 
Pastor Menzinger som Dirigent: altsaa 
lutter Musik og Sang.

Det er et Program, som sikkert vil 
falde i Forældrenes og de større Elevers 
Smag; men om de mindre vil kunne gou
tere det, er et andet Spørgsmaal. Mon 
ikke et lille Nummer af mere letfatteligt 
Indhold kunde have været paa sin Plads? 

— o—
Hvad maa man høre!

Et farligt Individ medSportshalvstrøm- 
per og udprægede Anlæg som Udraa- 
ber eller »Verdens stærkeste Mand« 
paa »Bakken« er kommet i Besiddelse 
af en Tryllestav (aim. kaldt Regnestok), 
hvormed han har sat hele 3 Gy. mat. 
i Fortryllelse.

Pastor Paulus er i Anledning af Ud
givelsen af den ny »Køreplan« blevet 
udnævnt til titulær »Trafikinspektør«,
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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 
3'/2 %

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

Indbetaling af Skatter.

O Jægersborg Allé O Vifffm RlIFUm S Jægersborg Allé OJ Tlf. Ordr. 1186 Dj I Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING

SKOTØJSFORRETNINGEN 

„REFORM“ 
ORDRUPVEJ 104 
sælger endnu Fodtøj til 

rimelige Priser.
MAKSIMALSTØVLERNE føres paa 

Lager i A L L E Numre.

: Solidt Vinterfodtøj :

Herreekviperingen
ORDRUPVEJ 104

StortUdvalg i Regnkapper 
til voksne og Børn. 

Herrelingeri & Underbeklædning 
føres paa Lager i stort Udvalg.

N. F. Jensen.
s W. T. EBBESEN’S EFTF. g

Kød- og Flæskeudsalg
t 10 9, ORDRUPVEJ 109 g

Telefon Ordrup 98 Telefon Ordrup 98 £



212 »HØJEN«

SKOLEDRAGTER
(HtE~ bedst og billigst 1M 

SKRÆDDERIET „BERNSTORFF“,
Jægersborg Allé 33 :; Telefoner Ord. 621 & Gentofte 516.

Specialitet:

Fine 
sukkersaltede 

Skinker.

Specialitet: 

Hjemmebagt 
Leverpostej.

♦- - - - - - - - - - - - - - - - <

N. Hindsholtn's
V iktualief orretning. 
TIE Ordrup 240. 

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. 
, Varerne bringes overalt.

Vaskeriet „Ejgaardshus“
Manchetskjorter Fredensvej 50 Flipper & Kjoler

--------  Telefon Ordrup 578. --------

■ t 111111111111 z 111 x 11111 r~i 1111 r i t i r i ;■
Dyrehavegaards og Jægersborg Allé s 
== MEJERIER == 

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af 

MÆLK, FLØDE, SMØR og IS.
Vore Vogne kører daglig langs Strandvejen fra Hellerup til Skodsborg i Char- 

& lottenlund, Ordrup, Gentofte, Lyngby, Nærum og omliggende Byer 

Friske Varer. Fineste Kvalitet.
Butik: Jægersborg Allé 30 Telt. Lyngby 118 og Ordrup 37

FILIALER:

Strandvej 136, Helrup 1577. Gentoftegade 23,6^- Gentofte 507
Bernstorffsvej 127, Helrup 1987.

■ riITIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTI ITTITTTTTT11
■ I ■ For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartalet.UftlftH Laa+av Forpostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup. Skovshoved og nH Hil K0ST8I Gentofte: 45 Øre Kvartalet.ilÅJJUII For Postabonnenter andre Steder: 50 Øre Kvartalet. _

• Enkelte Numre å 15 Øre kan faas paa Skolen, hos Boghandler Anton Andersen 
og i Katolsk Bogsalg, Stenosgade 3, Kbhvn.

Teller* Bogtr. Hellerup


